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FDI (fr. Fédération Dentaire Internationale, ang. 
World Dental Federation) to najstarsza i najwięk-
sza na świecie federacja lekarsko-dentystyczna, 
powołana do życia w Paryżu w 1898 roku przez 
dr Charlesa Godona (ur. 12 września 1889). Li-
czy obecnie ponad milion członków, zrzeszonych 
w blisko 200 organizacjach narodowych na terenie 
130 krajów, w tym także w Polsce. Na pamiątkę 
urodzin jej założyciela corocznie we wrześniu ob-
chodzony był Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ust-
nej, jednak od 2007 roku święto organizowane jest 
20 marca.

W dniach 29.08 – 1.09.2017 na IFEMA (hiszp. 
Institución Ferial de Madrid), w sercu biznesowej 
dzielnicy Madrytu, odbył się 105. Światowy Kon-
gres Stomatologiczny FDI. Rok wcześniej gospoda-
rzem tej imprezy był Poznań, co było wydarzeniem 
niemającym precedensu w polskiej stomatologii. 
Kongres FDI to nie tylko spotkanie o charakterze 
naukowym, ale również towarzysząca mu wystawa 
sprzętu i materiałów stomatologicznych oraz ob-
rady Światowego Parlamentu Stomatologicznego 
FDI. Przez ponad 100 lat Światowy Kongres Sto-
matologiczny stał się flagowym wydarzeniem, ma-
jącym na celu promowanie, wymianę i poszerzanie 
wiedzy oraz nabywanie nowych doświadczeń, któ-
re można później realizować w codziennej pracy.

Prowadzony w ramach kongersu dyskurs na-
ukowy pod przewodnim tytułem „Zjednoczeni ra-
zem na świecie, by poprawić stan zdrowia jamy 
ustnej” (ang. Bringing the world together to im-
prove oral health) obejmował program przygoto-
wany przez ponad 100 hiszpańskich i międzyna-
rodowych ekspertów zajmujących się wszystkimi 
aspektami współczesnej stomatologii. Ponad 750 
bezpłatnych sesji plenarnych dotyczyło najnow-
szych trendów obowiązujących w zakresie szero-
ko pojętej stomatologicznej opieki zdrowotnej. 

W ramach kongresu zorganizowano, odby-
wającą się równolegle z FDI, Światową Wystawę 
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Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych, na której 
gdzie zaprezentowano osiągnięcia w dziedzinie 
urządzeń stomatologicznych, nowoczesnych tech-
nologii i materiałów stomatologicznych. 

W dniu 29 sierpnia rozpoczęła się realizacja ra-
mowego programu naukowego konferencji. Obok 
sesji plenarnych odbywały się także sesje Hot To-
pic oraz Free Comunication, których tylko w pierw-
szym dniu odbyło się 21. Omówiono problemy 
związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem 
pacjenta w gabinecie techniki cyfrowe współcze-
śnie stosowane w gabinecie stomatologicznym. 
Wiele czasu poświęcono także dyskusji na temat 
możliwości stosowania antybiotyków w praktyce 
klinicznej, z uwzględnieniem nowoczesnych pro-
cedur z zakresu implantologii i periodontologii. 
Powyższe zagadnienia zostały w ciekawy sposób 
omówione w formie tłumaczonych symultanicznie 
wykładów przez dr Fernando Autrana, dr Ramonę 
Gomez Medę, dr Eduardo Anituę i prof. Mariano 
Sanza.

Uroczystość inauguracyjna FDI odbyła się 
w godzinach wieczornych w Palacio Municipal de 
Congresos, nieopodal IFEMA. Jej oficjalny i pod-
niosły charakter został podkreślony obecnością 
m.in. dr Óscara Castro Reino, przewodniczącego 
Hiszpańskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
(hiszp. Consejo General de Dentistas de España), 
oraz prezydenta FDI dr Patricka Hescota, a także 
2400 zaproszonych gości. Podkreślono solidar-
ność wszystkich uczestników kongresu z ofiarami 
tragicznego w skutkach zamachu w Barcelonie, 
podczas którego na deptaku La Rambla zamacho-
wiec wjechał furgonetką w tłum ludzi. Zapewniono, 
że rząd Hiszpanii podjął szybkie i skuteczne kroki, 
by zapewnić spokój i bezpieczeństwo wszystkim 
uczestnikom Kongresu FDI. Ostatnim akcentem 
tego wieczoru był pokaz taneczny grupy baleto-
wej, zatytułowany „Przez wieki z flamenco” (ang. 
The ages with flamenco).
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W kolejnym dniu trwania kongresu Światową 
Wystawę Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych 
odwiedziła Dolores Montserrat, hiszpańska mini-
ster zdrowia, służb społecznych i równości. W czę-
ści porannej szczególną uwagę zwrócił wykład 
prof. Martina Schimmela, prezydenta European 
College of Gerodontology i szefa Kliniki Gerosto-
matologii Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria), do-
tyczący wykonawstwa uzupełnień protetycznych 
dla starszych pacjentów – ważnego współcześnie 
zagadnienia dotyczącego osób obciążonych cho-
robami ogólnoustrojowymi, zachodzącymi z wie-
kiem zmianami w narządzie zębowym czy wreszcie 
ograniczeniami ekonomicznymi. W dalszej części 
słuchacze mogli skoncentrować się na wysłucha-
niu kolegów z innych europejskich ośrodków aka-
demickich, wziąć udział w Światowym Forum Mło-
dych Dentystów (ang. Young Dentists Worldwide 
Forum). W kolejnych dniach trwania sympozjum 
dużym powodzeniem cieszyły się spotkania z eks-
pertami z różnych dziedzin medycyny (ang. Meet 
the Expert). 

W dniu 30 sierpnia odbył się panel dyskusyjny, 
zorganizowany wspólnie przez FDI i Sojusz NCD 
(ang. NCD Alliance), powstałą w 2009 roku orga-
nizację zrzeszającą 2000 organizacji członkow-
skich, zatytułowany „Nie ma zdrowia bez zdrowia 
jamy ustnej: jak społeczność dentystyczna może 
wykorzystać program sojuszu NCD, by osiągnąć 
cele zrównoważonego rozwoju 2030” (ang. No he-
alth without oral health: how the dental community 
can leverage the NCD agenda to delivery on the 
2030 Sustainable Development Goals). 

Choroby niezakaźne (ang. non-communicable 
diseases, NCD), przede wszystkim choroby ukła-
du krążenia, nowotwory, choroby układu oddecho-
wego i cukrzyca, są najczęstszymi przyczynami 
zgonów i inwalidztwa. Co roku na skutek epidemii 
NCD ginie 38 milionów ludzi. W najbliższych 20 
latach będzie to kosztować 47 bilionów USD, co 
stanowi 75% produktu światowego brutto. Choro-
by te stanowią barierę w rozwoju ekonomicznym 
i socjalnym wielu państw oraz są poważnym za-
grożeniem dla tzw. celów rozwoju milenijnego 
(ang. Millennium Development Goals), ustanowio-
nych przez Organizację  Narodów Zjednoczonych. 
Bez wątpienia NCD pozostają w silnym związku 
ze zdrowiem jamy ustnej. Słaba dieta, szczególnie 
ta bogata w cukry, palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu, a także determinanty społeczne – sta-
rzenie się społeczeństw, spadek liczby urodzeń 
– są niekorzystnymi czynnikami, wpływającymi na 
rozwój chorób ogólnoustrojowych i stanów pato-
logicznych jamy ustnej jednocześnie, wymagają-
cych podjęcia odpowiedniego leczenia. Stąd też 
pomysł zawiązania ścisłej współpracy FDI i So-

juszu NCD. Jej celem ma być wspólne działanie 
na rzecz prewencji i kontroli chorób wpływających 
na stan zdrowia ogólnoustrojowego i jamy ustnej 
w szczególności. Jest to wyjątkowa okazja. Nietry-
wializowanie i uświadomienie problemu oraz pod-
jęcie wspólnego zaangażowania w walce z NCD 
umożliwi w przyszłości utworzenie kompleksowe-
go i zintegrowanego systemu zapobiegania i le-
czenia przewlekłych schorzeń jamy ustnej, a także 
pozostałych NCD.

W czwartek 31 sierpnia wręczono nagrody za 
najlepszy plakat Konferencji Naukowej, przyznane 
w 4 kategoriach: Stomatologia Ogólna (ang. Ge-
neral Dentistry), Stomatologia Zachowawcza (ang. 
Preventive Dentistry), Stomatologia Odtwórcza 
(ang. Dental Treatment and Restorative Dentistry) 
oraz Chirurgia Stomatologiczna (ang. Original Sur-
gery, Medicine and Cancer). Miło zakomunikować, 
że w ostatniej kategorii główną nagrodę otrzymał 
dr Jakub Hadzik z Katedry Chirurgii Stomatolo-
gicznej (kierownik: prof. dr hab. Marzena Domi-
niak) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za 
pracę „Fractal Dimension Analysis – supplementa-
ry mathematical method for bone defect regenera-
tion measurement”.

Mocnym akcentem tych targów była polska 
delegacja, w skład której wchodzili dr Magdale-
na Wilczak (Poznań) oraz dr Dagmara Piątkow-
ska (Szczecin), aktywnie uczestniczące w części 
wykładowej konferencji oraz prof. M. Ziętek, prof. 
T. Gedrange, prof. R. Koczorowski, dr Rafał Brożek 
i dr Zuzanna Ślebioda z Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, dr Maciej Krawiec, dr Jakub Hadzik 
z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a tak-
że dr Agata Niewczas (Lublin), dr Anna Jodłowska 
(Zabrze) oraz dr Hiba Alobaide (Kraków) prezentu-
jący swoje prace w sesjach plakatowych.

W piątek, 1 września 2017 roku dotychczaso-
wy przewodniczący federacji dr Patrick Hescot 
oficjalnie zakończył obrady Światowego Kongresu 
FDI w Madrycie. Jednocześnie na Zgromadzeniu 
Ogólnym FDI, będącym najważniejszym organem 
zarządzającym strukturami organizacji, dr Kath-
ryn Kell przyjęła prezydencję we władzach na lata 
2017–2019. Dr Kathryn Kell jest członkiem Ameri-
can Dental Association i pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Iowa. Jak podkreśliła, w czasie swo-
jej prezydencji chciałaby kontynuować działania 
ukierunkowane na poprawę zdrowia jamy ustnej 
światowej populacji. Jej celem jest także rozpro-
pagowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia 
Jamy Ustnej, promocja najwyższych standardów 
leczenia stomatologicznego oraz ułatwienie roz-
woju zawodowego lekarzy dentystów. 

Warto podkreślić, że Zgromadzenie Ogólne 
FDI wybrało do władz Komisji Edukacji (ang. The 
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Education Committee) prof. Marzenę Dominiak 
z Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – 
jedynego przedstawiciela z Polski w najwyższych 
światowych władzach.

Zgromadzenie ogólne przyjęło nowe wytycz-
ne dotyczące m.in. reklam stomatologicznych, 
cyfrowej technologii CAD/CAM, zasad postępo-

wania przeciwbólowego. Wydano oświadczenia 
dotyczące kształcenia ustawicznego lekarzy oraz 
promowania zdrowia jamy ustnej wśród dzieci 
i młodzieży.

Kolejny Światowy Kongres Stomatologiczny 
FDI odbędzie się w Buenos Aires w Argentynie, 
w dniach 5–8 września 2018 r.


