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Alicja Winiarska

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016 w Poznaniu 

FDI Annual World Dental Congress – Poznań 2016

Największy coroczny 104 Światowy Kongres Sto-
matologiczny FDI (FDI Annual World Dental Con-
gress, AWDC) odbył się po raz pierwszy w Polsce, 
w Poznaniu w dniach 7–10 września 2016.

FDI jest największą organizacją lekarsko-den-
tystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 kra-
jowych organizacji stomatologicznych. Została 
założona w Paryżu, w 1900 roku pod francuską 
nazwą Fédération Dentaire Internationale, od któ-
rej pochodzi do dzisiaj stosowany skrót FDI. Re-
prezentację polskich stomatologów w strukturach 
organizacji (Polski Komitet Narodowy) tworzyła 
Naczelna Izba Lekarska wraz z Polskim Towarzy-
stwem Stomatologicznym. Cele FDI, określone 
w znowelizowanej w 2008 roku konstytucji, skupia-
ją się na tworzeniu i uzgadnianiu wspólnej polityki 
w zakresie zdrowia jamy ustnej, stałego dosko-
nalenia programów edukacyjnych i prezentowa-
niu wspólnego stanowiska w sprawach o zasięgu 
światowym, jak również wspieraniu aktywności 
organizacji członkowskich w działaniach prozdro-
wotnych. To właśnie z inicjatywy FDI w 2007 roku 
ogłoszono coroczne obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej, który obecnie przypada 21 
marca. Najważniejszym wydarzeniem organizo-
wanym corocznie przez FDI jest Światowy Parla-
ment Stomatologiczny (FDI World Dental Parlia-
ment) oraz odbywający się równolegle Coroczny 
Światowy Kongres Dentystyczny FDI (AWDC), 
obejmujący konferencje naukowe połączone z wy-
stawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.

4 marca 2014 roku ówczesna szefowa FDI dr Tin 
Chun Wong poinformowała, że decyzją Światowej 
Federacji Dentystycznej Poznań będzie gospoda-
rzem wydarzenia w 2016 roku. Od tego momentu 
rozpoczęły się intensywne przygotowania do tego 
ogromnego wyzywania a coroczna Środkowoeu-
ropejska Wystawa Dentystyczna CEDE 2015 była 
formą próby przed największym w polskiej histo-
rii wydarzeniem stomatologicznym. Poświęcony 
czas i wysiłek sprawił, iż Kongres 2016 zarówno 
pod względem organizacyjnym, naukowym, jak 
i towarzyskim był ogromnym sukcesem. Stał się 
również szansą na prezentację osiagnięć polskiej 
stomatologii międzynarodowemu gronu denty-

stycznemu. O pozytywnym odbiorze kongresu 
świadczą opinie uczestników, wykładowców, ale 
także gratulacje skierowane przez prezydenta FDI 
– dr Patricka Hescota, który docenił trud i zaan-
gażowanie strony polskiej w organizację wydarze-
nia. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu był prezydent Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego – prof. dr hab. Bartłomiej W. 
Loster, a głównym Koordynatorem Kongresu – 
prof. dr hab. Honorata Shaw. Przewodniczącą 
Komitetu Naukowego Kongresu była prof. dr hab. 
Marzena Dominiak, którą wspomagali profeso-
rowie i specjaliści z wielu wiodących ośrodków 
stomatologicznych w Polsce, co pozwoliło na 
utrzymanie wysokiego poziomu naukowego kon-
gresu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej – dr n. med. Ma-
ciej Hamankiewicz a przewodnicząca Komisji ds. 
Współpracy Międzynarodowej NRL dr Anna Lel-
la (prezydent ERO-FDI) przyczyniła się w dużym 
stopniu do współpracy wielu organizacji i sukcesu 
poznańskiego kongresu. Należy również pamiętać 
o dużym zaangażowaniu wolontariuszy, bez któ-
rych zrealizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie 
byłoby możliwe. 

W sesjach kongresu wzięło udział 3860 de-
legatów ze 126 krajów. Wykłady odbywały się 
równolegle w 6 salach wykładowych, dodatkowo 
można było wziąć udział w sesjach „Free Commu-
nications”, na których prezentowane były krótkie, 
10-minutowe wykłady zgłoszone przez uczest-
ników kongresu i zaakceptowane przez Komitet 
Naukowy FDI. Odbyły się także liczne prezentacje 
posterowe. Ciekawą formułę stanowiły także sesje 
„Meet-the-Expert”, polegające na krótkiej, wstęp-
nej (ok. 20-minutowej) prezentacji zaproszonego 
eksperta oraz dyskusji, wymianie poglądów i do-
świadczeń w zakresie podanego tematu. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty 
i kursy praktyczne. Wykłady i warsztaty dla tech-
ników dentystycznych oraz higienistek i asystentek 
stomatologicznych również prezentowały ciekawy 
program naukowy. W sobotę w ramach Dnia Nie-
mieckiego i Dnia Ukraińskiego specjaliści z tych 
państw prezentowali swoje osiągnięcia. Najwięk-
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szym zainteresowaniem cieszyły się wykłady: 
profesora Reinharda Hickela – „Nowe kompozyty 
typu bulkfill: opłacalne rozwiązanie czy zbyt duże 
ryzyko?”, w którym wzięły udział 562 osoby, dokto-
ra Alpdogana Kantarciego – „Aktywacja i ustępo-
wanie stanu zapalnego tkanek przyzębia: strategie 
terapeutyczne oparte na biologii” (452 osoby) i pro-
fesora Gila Alcoforado – „Niechirurgiczne leczenie 
periodontologiczne: zmiana podejścia po 32 latach 
praktyki” (446 osób). Cieszy fakt, że w „czołówce” 
znalazły się prelekcje prof. Katarzyny Emerich, 
doc. Jolanty Kostrzewy-Janickiej i dr Bartosza Cer-
kaskiego. Zaprezentowano ponad 100 wykładów 
z różnych dziedzin stomatologii, z czego około 30 
było autorstwa polskich naukowców.

W czasie kongresu odbyły się także spotkania 
związane z działalnością międzynarodowej Aka-
demii Pierre-Faucharda, honorowej organizacji 
dentystycznej z siedzibą w Stanach Zjednoczo-
nych AP (zob. strona 107).

Wystawa sprzętu stomatologicznego i materia-
łów zgromadziła 352 firmy – 113 polskich marek 
oraz 239 zagranicznych przedstawicieli, często 
z bardzo odległych zakątków świata. To absolut-
ny rekord, biorąc pod uwagę ostatnie edycje tej 
corocznej wystawy. Nowe technologie i narzędzia 
przyciągnęły ponad 9300 odwiedzających. 

Bogata oferta naukowa oraz wystawiennicza 
została wzbogacona o propozycje kulturalne dla 
uczestników kongresu i osób towarzyszacych. 
8 września odbył się uroczysty wieczór (Gala Din-
ner) w niepowtarzalnych wnętrzach Collegium 
Minus. Został on uświetniony recitalem fortepia-
nowym Jacka Kortusa – laureata XV Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. W piątek natomiast 
polski wieczór w podpoznańskiej restauracji „Pod 
Gajem” w Country Parku zaprezentował polską 
gościnność. Królowały polskie przysmaki (prowa-
dzone były warsztaty polskiej kuchni), Polskiego 
Zespołu Tańca Ludowego „Poznań” zaprezento-
wał tańce różnych regionów, a „wisienką na tor-
cie” był występ związanego z Poznaniem Raya 
Wilsona – jednego z najwybitniejszych wokalistów 
brytyjskich, kompozytorów i autorów tekstów. 
Dodatkowo miasto przygotowało szereg atrakcji 
kulturalnych w postaci ciekawej oferty teatralnej 
i koncertowej dla uczestników kongresu.

Kolejny kongres FDI odbędzie się w dniach od 
29 sierpnia do 1 września 2017 r. w Madrycie. Trzy 
tygodnie później – 14 września, w Poznaniu roz-
pocznie się 26. edycja Środkowoeuropejskiej Wy-
stawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2017.


