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Prestiżowe, recenzowane, na-
ukowe czasopismo medyczne 
The Lancet nie ma wątpliwo-
ści: zdrowie jamy ustnej ma 
znaczenie. Zęby i jama ustna 
są integralnymi częściami 
ciała wspierającymi i umożli-
wiającymi podstawowe funk-
cje życiowe człowieka – czy-
tamy w ostatnim wydaniu 
magazynu.

The Lancet głosem, a właści-
wie piórem wybitnych specjali-
stów zamyka usta wszystkim, 
którzy deprecjonują znaczenie 
zdrowia jamy ustnej w kontek-
ście zdrowia ogólnego. Publi-
kacja serii artykułów w tak 
prestiżowym medium ma wy-

jątkowe znaczenie, choć prze-
cież większości lekarzy den-
tystów nie trzeba specjalnie 
przekonywać do tez postawio-
nych na łamach The Lancet.

Pełne, nietłumaczone przesła-
nie The Lancet brzmi: „Oral 
health matters. The teath 
and mouth are an integral 
part of the body, supporting 
and enabling essential hu-
man functions, and the mo-

uth is fundamental feature 
of personal identity”. Autorzy 
wyraźnie apelują o zakończe-
nie globalnego zaniedbywa-
nia kwestii związanych ze 

zdrowiem jamy ustnej  i chcą 
radykalnych, zdecydowanych 
działań.

Rzecz jasna, Polskie Towarzy-
stwo Stomatologiczne przyłą-
cza się do tego apelu.

Nie mam wątpliwości, że prze- 
żywamy ważny czas dla zdrowia 
jamy ustnej. Przeżywamy go dzię-
ki obszernym publikacjom na 
łamach prestiżowego czasopi-

sma naukowego The Lancet oraz 
staraniom FDI, które robi wiele, 
aby zdrowie jamy ustnej zostało 
zauważone i docenione przez naj-
wyższe władze w krajach człon-
kowskich. Prace i apele członków 
zespołu ekspertów z różnych 
ośrodków naukowych na świecie 
nie pozostawiają „wątpliwości”  
co do związku chorób jamy ustnej  
i chorób ogólnych. Słowo „wąt-
pliwości” z premedytacją umie-
ściłam w cudzysłowie, gdyż my, 
lekarze dentyści dawno już ich 
nie mamy. Któż z nas nie odnosi 
jednak wrażenia, że wielu ciągle 
w to wątpi? Klarowne przesłanie 
The Lancet z pewnością będzie 
dla nas – lekarzy dentystów kolej-
nym ważnym argumentem w bu-
dowaniu świadomości pacjentów 
i decydentów, a także naukowym 

orężem w dyskusjach z niedowiar-
kami. Warto zauważyć również, 
że światowi eksperci na łamach 
czasopisma formułują wyraźny 
apel. Domagają się zakończenia 
globalnego zaniedbywania kwe-
stii związanych ze zdrowiem jamy 
ustnej i chcą radykalnych, zdecy-
dowanych działań. Przypomnę,  
że podobnie sformułowane postu-
laty zostały ujęte w liście do Pre-
miera Mateusza Morawieckiego, 
który jako prezydent PTS pod-
pisałam w kwietniu 2018 r., tuż 
po zakończeniu pierwszej edycji 
kampanii „Polska mówi #aaa!”, 
wspierającej obchody Świato-
wego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. 
Apel Polskiego Towarzystwa Sto-
matologicznego, niestety, nie do-
czekał się odpowiedzi. Może czas 
na kolejny?

Polskie Towarzystwo Stoma-
tologiczne tworzy listę najważ-
niejszych problemów, z jakimi 
zmagają się pacjenci stomato-
logiczni. Zestawienie, którego 
autorami będą szefowie sekcji 

tematycznych PTS może zostać 
przedstawione uczestnikom 
spotkania UHC organizowane-
go przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych.

Prof. Marzena Dominiak, prezydent 
Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego 

Czas dla zdrowia  
jamy ustnej!
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Piotr Flejszar został nowym 
dyrektorem Biura Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego, za-
stępując na tym stanowisku 
Lucynę Jasińską. Piotr Flejszar 
jest doświadczonym prakty-
kiem zarządzania, kierował du-
żymi strukturami największych 
organizacji  w Polsce. 

Rzecznik Praw Pacjen-
tów zaproponował MEN i MZ 
wprowadzenie do programu 
nauczania przedmiotu „Wie-
dza o zdrowiu”. W wystąpie-
niu do szefów obu resortów 
RPP wskazał wstępny zakres 

przedmiotu. Niestety, w propo-
zycji, co warto zauważyć – pod-
danej do dyskusji – brak zagad-
nień poświęconych zdrowiu jamy 
ustnej. „Wdrożenie przedmiotu 
Wiedza o zdrowiu w ramach edu-
kacji wczesnoszkolnej oraz dla 

uczniów w starszych klasach 
uważam za trafny pomysł, o ile za-
kres programowy będzie zawierał 
także podstawowe informacje  
o zdrowiu jamy ustnej” – na-
pisała do RPP prof. Marzena  
Dominiak.

6 kwietnia br., w siedzibie 
Delegatury Radomskiej Izby 
Lekarskiej w Warszawie odby-
ło się zebranie radomskich le-
karzy dentystów. Miało ono na 

celu wznowienie działalności 
oddziału PTS w Radomiu. Prze-
wodniczącym radomskiego od-
działu PTS jest dr hab. n. med. 
Jerzy Raymond.

Serwis www.pts.net.pl zano-
tował w tym roku już ponad 150 
000 odwiedzin! Tak dużą liczbę 
unikalnych odsłon wygenerowało 
ponad 40 000 unikalnych użyt-
kowników. Najchętniej odwiedza-

nym działem serwisu jest Baza 
Dobrej Edukacji PTS. Przypomi-
namy, że PTS prowadzi również 
witryny: www.polskamowiaaa.pl 
oraz www.leczymymleczaki.pl. 

Rozpoczynamy przygotowa-
nia do uroczystości związanych 
z obchodami 70. rocznicy po-
wołania PTS, które odbędą się 
w 2021 r. Najważniejszym pro-
jektem jubileuszu będzie Kon-
gres Stomatologów Polskich. 

Chcemy, aby „70” obfitowała 
w unikalne projekty, ważne 
dla całego środowiska stoma-
tologicznego, a na to potrzeba 
czasu. Priorytetowo traktujemy 
organizację Kongresu Stoma-
tologów Polskich, który będzie 

kulminacyjnym miejscem świę-
towania rocznicy powstania 
towarzystwa. Zapraszamy do 
współpracy przedstawicieli to-
warzystw i organizacji denty-
stycznych, a także branżowych 
producentów i dystrybutorów. 

Nowa Sekcja PTS została po-
wołana do życia w marcu 2019 r. 
Jej Prezesem jest mgr dypl. hig. 
stom. Katarzyna Ostrowska. Sek-
cja zrzesza zarówno higienistki i 
asystentki stomatologiczne, jak i 
lekarzy dentystów. Podczas pół-
rocznej działalności Sekcja obję-
ła partnerstwem kilka wydarzeń 
profilaktycznych, których celem 
było m.in. szerzenie profilaktyki 

stomatologicznej, kształtowanie 
prawidłowych nawyków higienicz-
nych i dietetycznych. Od maja 
Sekcja Profilaktyki ma także swój 
fanpage na portalu społeczno-
ściowym Facebook pod adresem: 
www.facebook.com/sekcjaprofi-
laktyki/. Obecnie profil obserwu-
je ponad 600 osób. Więcej na: 
www.pts.net.pl. 

Jola Kiełpińska z Płocka zo-
stała laureatką internetowego 
konkursu „Inspiruję, motywuję, 
wspieram”, zorganizowanego 
przez Sekcję Profilaktyki i Promo-
cji Zdrowia PTS oraz Partnerów: 
Philips Polska, Centrix Dental Po-
land, EMS Dental – Poland, My 
Rabbit. Wakacyjny konkurs „IMW” 
realizowany był na oficjalnym pro-
filu Sekcji Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia PTS. Uczestnicy, aby 
dać sobie szansę na wygranie 
cennych nagród, musieli pod po-
stem konkursowym opublikować 
(w formie komentarza) zdjęcie 
przedstawiające własną eduka-
cję, motywację i wsparcie pacjen-
ta, a następnie udostępnić post 
na swojej osi czasu. W konkursie 
liczyła się przede wszystkim kre-
atywność, którą oceniła komisja 

konkursowa. I miejsce: Jola Kieł-
pińska (Panorama Uśmiechu, 
Płock), II miejsce: Ola Chojecka 
(Praktyka Stomatologiczna Ami-
dent, Siedlce), III miejsce: Paula 
Wiewióra (Eurodentica, Bielsko-
-Biała). Wyróżnienia: Ewelina Szy-
mańska (Orto-live, Radom), Kinga 
Kawa (Gabinet Stomatologii Este-
tycznej MKdent, Suchedniów).

30 maja br. we Wrocławiu  
podpisano porozumienie o 
współpracy pomiędzy Polskim 
Towarzystwem Stomatologicz-
nym a Polskim Stowarzysze-
niem Implantologicznym PSI. 

Dokument, który będzie formal-
ną podstawą współpracy PTS 
i PSI podpisali reprezentanci 
towarzystw: prof. Marzena Do-
miniak i prof. Tomasz Gedrange 
oraz dr n. med. Mariusz Duda. 

Od 1 września 2019 r. obowią-
zują nowe podstawy programowe 
w zawodzie higienistki stoma-
tologicznej, przygotowane przez 
MEN. Resort zrezygnował z obo-
wiązujących dotychczas zapisów, 

które stanowiły, iż wykonywanie 
zadań przez higienistkę stoma-
tologiczną powinno odbywać się 
pod nadzorem i na zlecenie le-
karza dentysty. „Obecnie wiedza 
z kształcenia wyniesiona przez 

higienistki jest niewystarczająca. 
Wykonywanie świadczeń stoma-
tologicznych z zakresu profilaktyki 
musi być realizowane pod nadzo-
rem lekarza dentysty” – czytamy 
w stanowisku PTS. 

INICJATYWY EDUKACJA

Nowy dyrektor biura  
ZG PTS

List do Rzecznika Praw Pacjenta PTS Radom wznawia 
działalność!

Strona internetowa PTS: 
150 000 odsłon w 2019 r.!

„70” PTS  
– przygotowania START!

Sekcja Profilaktyki  
i Promocji Zdrowia  
– pierwsze projekty za nami

„Inspiruję, motywuję, wspieram” – znamy 
zwycięzców

Ramię w ramię z PSI 

NIE propozycjom zmian w kształceniu 
higienistek
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 „Prawnik radzi” to kolejny pro-
jekt edukacyjny PTS. Tym razem, 
czas na prawo medyczne/stoma-
tologiczne. W dziale na stronie 
internetowej PTS będą pojawiać 

się praktyczne informacje, pora-
dy i wskazówki oraz dokumenty 
do pobrania. Ich autorem będzie 
dr n. prawnych Natalia Krej, radca 
prawny.

Opisy kliniczne, techniki 
lecznicze i zabiegowe wideo 
można publikować w ramach 
projektu PTS Case Study Club. 
Pomysłodawcy projektu pod-
kreślają, że portal w znacznym 
stopniu różni się od wiedzy 

przekazywanej w podobny spo-
sób np. w mediach społeczno-
ściowych, przede wszystkim 
tym, że publikowane są w nim 
jedynie prace recenzowane. Au-
torem może być każdy. 

Baza Dobrej Edukacji PTS jest 
pierwszą wyszukiwarką, która po-
zwala odnaleźć wykład, szkolenie, 
kurs lub konferencję, organizowane 
przez Oddziały PTS. W Bazie znajdu-
ją się także wydarzenia rekomen-
dowane przez PTS oraz wyróżnione 
Patronatem Honorowym PTS.

W 2020 r. ruszą European 
Master Degree in Oral Implan-
tology – pierwsze podyplomowe 
studia w zakresie implantoprote-
tyki stomatologicznej w Polsce! 
Autorem projektu jest Polskie 
Towarzystwo Stomatologiczne, a 
nauka będzie realizowana przy 
współpracy z Uniwersytetem Me-
dycznym im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. 

Dla kogo? Nie jest to propo-
zycja dla początkujących lekarzy. 
Od kandydatów oczekiwane są: 
średniozaawansowane doświad-
czenie i umiejętności z zakresu 
chirurgii, periodontologii i implan-
tologii. Podczas rekrutacji znacze-
nie będą miały udokumentowane 
umiejętności. Kandydaci na stu-
dentów powinni znać język angiel-

ski na poziomie co najmniej B2. 
Dominującą dziedziną „mastera” 
jest chirurgia stomatologiczna.

Jak się dostać? Rekrutacja 
na studia rusza we wrześniu br. 
Pierwszą edycję rozpocznie 12-
16 uczestników, którzy zostaną 
poddani wnikliwej ocenie prowa-
dzących. O przyjęciu zdecyduje 
analiza dorobku klinicznego kan-
dydatów.

Jacy wykładowcy? Trzon wy-
kładowców będzie stanowić ze-
spół w składzie: prof. Marzena 
Dominiak, dr hab. Jan Pietruski, 
prof. Małgorzata Pietruska, prof. 
Piotr Majewski oraz dr n. med. 
Adam Ziemlewski. Wykładowca-
mi w charakterze gości specjal-
nych będą również najwybitniejsi 
praktycy z zagranicy. Uczestnicy 

„mastera” bez dodatkowych opłat 
będą mogli uczestniczyć w presti-
żowych kursach odbywających 
się poza Polską.

Jaka formuła nauki? Studia 
będą składały się z 10 modułów. 
Jeden moduł to jeden weekend. 
Nauka zacznie się w piątek rano i 
zakończy w niedzielę po południu.

Czego się nauczę? Zakres 
nauki obejmuje m.in.: podstawy 
implantoprotetyki, regenerację 
tkanki kostnej, zarządzenie tkan-
kami miękkimi, zabiegi implan-
tacji, zaopatrzenie protetyczne 
w oparciu o wszczepy filarowe. 
Szczegółowe informacje dostęp-
ne na: www.pts.net.pl. 

Jaka cena? Cena za całe stu-
dia będzie wynosić ok. 12 000 
euro.

Jakie bonusy? Absolwenci 
studiów otrzymają możliwość 
wstąpienia w szeregi PTS i realiza-
cji kolejnych projektów edukacyj-
nych i klinicznych. Ich prace ma-
gisterskie zostaną opublikowane 
w prestiżowych czasopismach 
branżowych oraz na portalu PTS 
Case Study Club. Najlepsi zosta-
ną zaproszeni w roli wykładowców 
na wybrane kongresy i konferen-
cje PTS.

W Journal of Stomatology 
wiele zmian – oprócz redaktora 
naczelnego, od stycznia 2019 r. 
aktywnie działają nowi redaktorzy 
działów (Section Editors), powoła-
na została także nowa Rada Na-
ukowa, w niemal połowie składa-
jąca się z członków zagranicznych. 
Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego podjął też 
w 2018 r. decyzję o zmianie wy-
dawcy Journal of Stomatology na 
Wydawnictwo Termedia. W ślad 
za tym odświeżona została strona 
internetowa czasopisma, a nad-
syłane prace trafiają do nowego, 
czytelnego systemu edytorskiego. 
Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu prof. Tomasza Konopki jako 
Redaktora Wiodącego czasopism 
wydawanych przez Polskie Towa-
rzystwo Stomatologiczne, w I pół-
roczu 2019 r. zostały zakończone 
prace nad numerami Journal of 
Stomatology z 2018 r. Do końca 
sierpnia br. ukazały się natomiast 

3 numery czasopisma, które jest 
obecnie 2-miesięcznikiem, ak-
tualnie trwają prace redakcyjne 
nad przygotowaniem do druku 
numeru 4. (lipiec-sierpień). 31 
lipca br. została opublikowana 
nowa lista rankingowa czaso-
pism z punktacją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 
należy podkreślić, że Journal of 
Stomatology otrzymał 20 punk-
tów, tym samym znalazł się w 
wąskim gronie 4 polskich czaso-
pism o tematyce stomatologicz-
nej umieszczonych na tej liście. 
Warto podkreślić, że 3 nich to 
periodyki związane z Polskim To-
warzystwem Stomatologicznym. 
Aktualnie Journal of Stomatology 
jest publikowany w wersji on-line 
w formule free access, nie są po-
bierane opłaty za druk. Bardzo 
dziękuję za pracę Section Editors, 
nowej Radzie Naukowej, recen-
zentom, zespołowi redakcyjnemu 
Termedii, gdyż bez ich wytężonej 

pracy nie moglibyśmy zapewnić 
ciągłości wydawania Journal of 
Stomatology. Zachęcam pracow-
ników naukowych do nadsyłania 
prac do „JoS”, motywowania swo-
ich młodszych współpracowników 
do przygotowywania prac oraz cy-
towania prac już opublikowanych.

Kolejna edycja Wrocław-
skich Dni Implantologii od-
będzie się 29-30 maja 2020 
r., tym razem w przepięknych 
wnętrzach zamku w Topaczu. 
WDI 2020 połączone będą 
z obchodami 50-lecia Kate-
dry i Zakładu Chirurgii Sto-
matologicznej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. 
„Wrocławskie Dni Implantolo-
gii od lat są miejscem spotkań 
pasjonatów implantoprotety-
ki, ludzi posiadających świa-
domość, że nieustanny rozwój 
i zrozumienie nowoczesnych 
technologii są fundamentami 
zawodowego powodzenia. WDI 
pełnią arenę prezentacji cieka-
wych przypadków klinicznych 

oraz najnowszych rozwiązań 
sprzętowych i materiałowych. 
W stomatologii, tak jak w wie-
lu dziedzinach życia, nie ma 
przyszłości bez przeszłości. W 
ramach WDI 2020 będziemy 
celebrować 50. rocznicę istnie-
nia Katedry i Zakładu Chirurgii 
Stomatologicznej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. To 
miejsce, które przez pół wieku 
wykształciło wielu znakomitych 
praktyków i naukowców. Wspo-
mnimy tych najważniejszych, 
wrócimy do ich osiągnięć, ale 
przede wszystkim podkreślimy, 
że rozwój implantoprotetyki nie 
jest możliwy bez nowych, coraz 
bardziej zaawansowanych ba-
dań.

Protetyka Stomatologiczna/
Prosthodontics jest czasopismem 
PTS z ponad 50-letnią tradycją. 
Czasopismo indeksowane jest  
w bazach Index Copernicus, CAS, 
DOAJ, PBL. Dzięki konsekwentnej 
polityce wydawniczej i redakcyj-
nej, czasopismo w 2017 r. zostało 
zaindeksowane przez bazę SCO-
PUS. Punktacja MNiSW 2019 
– 2 0; Index Copernicus 2018 
– 85.08. Drukujemy prace w 2 
wersjach językowych – polskiej  
i angielskiej, przez co zwiększy-
ła się liczba wejść oraz cytowań,  
o czym świadczą raporty podawa-
ne przez ResearchGate. Do druku 
akceptowane są następujące for-
my publikacji: oryginalne prace 
badawcze i kliniczne, prace poglą-
dowe, opisy przypadków i technik 
zabiegowych, doniesienia wstęp-
ne. Poza pracami badawczymi  
i doświadczalnymi, publikowane 
są prace obserwacyjne, opisy 
metod wykonawstwa laboratoryj-
nego uzupełnień protetycznych 
z uwzględnieniem problemów 
materiałoznawstwa i usprawnień 
w zakresie kliniki i laboratorium. 
Czasopismo zawiera także cenne 

wskazówki edukacyjne dla prak-
tyków – lekarzy i techników den-
tystycznych. Wychodząc naprze-
ciw międzynarodowym trendom 
właściwym dla wiodących czaso-
pism naukowych oraz w celu po-
pularyzacji i szerokiej dystrybucji 
dorobku naukowego krajowych 
autorów, wszystkie artykuły do-
stępne są w formule open access 
w wersji on-line pod adresem: 
www.protetstomatol.pl.

EDUKACJA

Prawnik radziPTS Case 
Study Club

Wyszukiwarka 
szkoleń  
w oddziałach

„Master” z implantoprotetyki od PTS  
staje się faktem!

WDI 2020 razem  
z jubileuszem 
chirurgów

Czytaj Protetykę 
Stomatologiczną!

Journal of Stomatology – zmiany, zmiany, zmiany…

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, redaktor 
naczelny “JoS” Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastal-

ska, redaktor naczelna "Protetyki 
Stomatologicznej"
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Oficjalna aplikacja Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego 
na urządzenia mobilne jest do 
pobrania w AppStore i Google 
Play. 

Aplikacja mobilna PTS przy-
bliża członków towarzystwa do 
produktów i usług Polskiego 
Towarzystwa Stomatologiczne-
go oraz Partnerów. Aplikację 
z powodzeniem można trakto-
wać jako centrum zarządzania 
swoim członkostwem. Projekt 

będzie systematycznie rozbudo-
wywany. 

Dr Gerhard Seeberger jest 
już oficjalnie prezydentem Świa-
towej Federacji Dentystyczej 
FDI. Oficjalne zaprzysiężenie dr. 
Seebergera jako najważniejszej 
osoby w strukturach FDI miało 
miejsce podczas Dorocznego 
Światowego Kongresu Stomato-
logicznego FDI, który odbył się 
w San Francisco. Tym samym 
końca dobiegła prezydentura 
Amerykanki dr Kathryn Kell.

Dr Gerhard Seebereger to 
jedną z najbardziej doświad-
czonych postaci w międzyna-
rodowej stomatologii. Jest nie-
mieckim lekarzem dentystą 
mieszkającym od lat we Wło-

szech, swoją praktykę stoma-
tologiczną prowadzi w Cagliari 
na Sardynii, jest też cenionym 
wykładowcą. W strukturach 
międzynarodowych reprezentu-
je jedną z włoskich organizacji 
stomatologicznych AIO (Asso-
ciazione italiana odontoiatri 
– Italian Dental Association)  
W 2010-2013 przewodniczył 
ERO-FDI. W przeszłości zarzą-
dzał  także Academy of Denti-
stry International. Mówi płynnie 
po niemiecku, włosku, hiszpań-
sku i angielsku. Obowiązki sze-
fa FDI będzie pełnił do 2021 r.

Czego można spodziewać 
się po jego prezydenturze?  

Z pewnością, dążenia do inte-
gracji medycyny i stomatologii. 
„Podczas jednej z sesji plenar-
nych ERO-FDI Seeberger pod-
kreślił, że pomysł rozdzielania  
stomatologii i medycyny był 
historycznym błędem. Stwier-
dzenie to wskazane było póź-
niej w relacjach z posiedzenia 
jako motto nie tylko tej sesji, 
ale jego wizji zawodu” – mówi  
dr Anna Lella, która od lat 
współpracuje z nowym szefem 
FDI.

Prezydentem-elektem FDI 
została wybrana prof. Ihsane 
Ben Yahya z Morocco.

Dr n. med. Kinga Grzech-
-Leśniak, prezydent Polskiego 
Towarzystwa Stomatologii La-
serowej została wybrana do 
prestiżowego Dental Practice 
Committe Światowej Federacji 
Dentystycznej FDI. 

To wielki sukces krajowej 
stomatologii i sytuacja bez pre-
cedensu, nigdy dotąd w historii 
Polska nie miała 2 członków  

w tzw. komitetach stałych 
(standind comittee) FDI. Przy-
pomnijmy, że członkiem Komi-
tetu Edukacyjnego od 2 lat jest 
prof. Marzena Dominiak. Za-
daniem członków Dental Prac-
tice Committe jest doradzanie 
FDI w kwestiach związanych  
z funkcjonowaniem praktyk sto-
matologicznych. Sukces Kingi 
Grzech-Leśniak zapewniła jej 
znakomita prezentacja podczas 

tzw. przesłuchań kandydatów. 
Dr Kinga Grzech-Leśniak to 
uznany ekspert w zakresie pe-
riodontologii i stomatologii lase-
rowej. Jest inicjatorką założenia 
Polskiego Towarzystwa Stoma-
tologii Laserowej i organizatorką 
Kongresu PTSL. Od lat wspiera 
działania Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, aktywnie 
włączając się m.in. w realizację 
kampanii „Polska mówi #aaa!”

Na własne oczy
W Kongresie FDI ADA San 

Francisco 2019 aktywnie uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele 
Polskiego Towarzystwa Stomato-
logicznego, Naczelnej Izby Lekar-
skiej czy Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego. 

W składzie krajowej delegacji 
znaleźli się: prof. Marzena Domi-
niak, dr Anna Lella, prof. Jolan-
ta Pytko-Polończyk, prof. Ingrid  
Rózyło-Kalinowska, prof. Kata-
rzyna Emmerich, prof. Tomasz  
Gedrange, dr hab. Jan Pietruski, dr 
n. med. Kinga Grzech-Leśniak oraz 
dr Radosław Maksymowicz.

W ciągu zaledwie kilku mie-
sięcy Sekcja Profilaktyki i Pro-
mocji Zdrowia PTS zrealizowała 
szereg wartościowych projek-
tów. O części z inicjatyw można 
przeczytać na stronie 2 tego 
wydania Info PTS. Czym jeszcze 
może pochwalić się Sekcja? 

Podczas półrocznej działal-
ności Sekcja objęła partner-
stwem kilka wydarzeń profilak-
tycznych, których celem było 
m.in. szerzenie profilaktyki sto-
matologicznej, kształtowanie 
prawidłowych nawyków higie-
nicznych i dietetycznych. 

Ważnym punktem działalno-
ści było czerwcowe spotkanie 
prof. Marzeny Dominiak oraz 
reprezentantek Sekcji w Mini-
sterstwie Zdrowia dotyczące 
kierunków zmian w zawodzie 
higienistki stomatologicznej. W 
obradach udział wzięli przed-

stawiciele środowiska lekarzy 
dentystów, higienistek stoma-
tologicznych oraz władz mini-
sterialnych. Podczas spotkania 
podjęto próbę porozumienia 
w sprawie zawodu higienistka 
stomatologiczna. Ideą plano-
wanych zmian jest przemyślany 
rozwój, w tym proces kształce-
nia przyszłych pokoleń zespołu 
higienizacyjnego. Kontynuacją 
rozpoczętych rozmów w MZ 
była debata dotycząca przyszło-
ści zawodu podczas CEDE w Po-
znaniu. Również podczas CEDE 

Sekcja objęła partnerstwem 
Strefę Higienistek.

 
Obecnie Sekcja pracuje 

nad kolejnym konkursem de-
dykowanym zespołowi stoma-
tologicznemu na linii lekarz-
-asysta. Celem nadrzędnym ma 
być podkreślenie współpracy  
w gabinecie stomatologicznym. 
Sekcja planuje także inicjaty-
wy w ramach przyszłorocznych 
obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej i kampanii 
„Polska mówi #aaa!”. 

Aplikacja  
PTS

Gerhard Seeberger  
prezydentem FDI

Polacy na FDI ADASekcja = aktywność! 

Polka w prestiżowym  
komitecie FDI

Kongres FDI ADA San Fran-
cisco 2019 należy uznać za bar-
dzo udany i tradycyjnie szalenie 
aktywny. Zaprzysiężono nowego 
prezydenta (dr Gerhard Seeber-
ger), powołano prezydenta-elekta 
(prof. Ihsane Ben Yahya z Maro-
ka), mamy kolejnego reprezenta-
na Polski w tzw. komitecie stałym 
FDI (dr n. med. Kinga Grzech-Le-
śniak). Duże uznanie wzbudziły 
prezentacje oraz wykłady polskich 
ekspertów z różnych dziedzin 
stomatologii. Do Polski wracamy 
pełni dumy i bogaci w nowe do-
świadczenia. Istotny faktem były 
obrady Parlamentu Stomatolo-
gicznego FDI, podczas którego za-
prezentowano szereg ciekawych 
projektów, m.in. Fundusz Rozwoju 
Stomatologii, program dotyczący 
kształcenia ustawicznego, progra-
my edukacyjne dotyczące zdrowia 
jamy ustnej starzejącej się popu-
lacji czy program Vision 2030. 
Ważnym elementem wydarzenia 

było podsumowanie tegorocznej 
edycji obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia Jamy Ustnej i za-
powiedź szczegółów przyszłorocz-
nego projektu, który realizowany 
będzie pod hasłem „Unite For 
Mouth Health”. Warto podkreślić, 
że medialny zasięg ŚDZJU w tym 
roku objął blisko 3 mld osób na 
całym świecie. Swoje zadania zre-
alizowały także wszystkie komite-
ty FDI, w tym ERO-FDI. 

Dr Anna Lella


