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A FDI elnöke, Dr. Orlando Monteiro de Silva és a Török 
Fogorvosok Egyesülete elnöke, prof. Dr. Taner Yücel 
irányításával Isztambulban került megrendezésre a vi-
lág fogorvosait összefogó szövetség idei évi kongresz-
szusára 2013. augusztus 28–31. között. A konferencia 
cí me: „Kontinensek összefogása az egész világ orális 
egészségéért” jól szemlélteti a FDI küldetését is. 

A FDI a világ több mint 130 nemzetének 200 egye-
sületét tömörítő testület. Tagsága egy milliónál több 
fogorvost számlál. A közös cél, a szájüregi egészség. 
Ennek elérése érdekében a FDI egész világra kiterje-
dően támogatja a nemzeti egyesületeket, tökéletesíte-
ni igyekszik az egészségügyi eljárásokat, a folyamatos 
továbbképzést, és egészségvédő programokat dolgoz 
ki. Székhelye Genfben van, legfőbb határozathozatali 
testülete a küldött közgyűlés. A szájüregi és népegész-
ségügyi célokat és feladatokat a WHO-val és az IADR-
szorosan együttműködve a Tanács és öt állandó bizott-a Tanács és öt állandó bizott-
ság irányításával tűzi ki, és bocsájtja megvitatásra. 

A FDI fórumán, a közgyűlésen és az értekezleteken 
a Magyar Fogorvosok Egyesülete részéről a beszámo-
ló szerzője, a főtitkár szavazati joggal képviselte ha-
zánkat. A közgyűlés maga két teljes napot tartott. Két 
új társasággal bővült a közösség: az Afgán Fogorvo-
sok Egyesülete rendes, a Paraguay Fogorvosok Köre 
pedig társult FDI tag lett. Dr. Tin Chun Wong, a Hong 

Kong-i Fogorvosok Egyesülete korábbi elnöke augusz - 
tus 30-ával lépett hivatalba, és vette át Dr. Orlando 
Monteiro de Silvá-tól a Fogorvosok Világszövetsége el - 
nöki posztját. Megbízása két évre, 2015-ig szól. Őt az 
idén megválasztott francia illetőségű Dr. Patrick Hescot 
követi majd. Újraválasztott és friss tagok kerültek a sza-kerültek a sza-
vazás során a bizottságokba. Az Oktatási Bizottság 
regionális program igazgatójával, Prof. Dr. Alexandre 
Mersel-lel sikerült egy továbbképzési programot egyez-
tetni 2015-re. 

Kibocsátásra került az „Istambul Nyilatkozat” (Istan-
bul Declaration), mely megerősíti, hogy a szájüregi  
egészség alapvető emberi jog, része az általános 
egészségnek és jól-létnek. Hangsúlyozza a fogorvosok  
szerepét, és annak a szükségességét, hogy hatáskörü-
ket, szerepüket és felelősségüket kiterjesszék ab ban 
a közösségben, ahol tevékenykednek. A deklaráció 
a kormányzatok, az egészségügyi és politikai vezetők 
figyelmét is felhívja a szájüregi egészség jelentőségé-
re. Együttműködésük eredményeképpen ennek ki kelle-
ne fejeződnie a globális és a nemzeti egészségpolitika 
alakításában is. A kormányzatok tájékoztatása világ-
szerte eredményezhetné az egészségi állapot javítá-
sát. A széles körű tájékoztatás egyik eszköze a World 
Oral Health Day, azaz az egész világra vonatkozóan 
meghirdetett Szájüregi Egészség Napja, ami minden 
évben március 20-a. Ekkor a legkülönfélébb színes és 
szórakoztató-nevelő rendezvények hívják fel a figyel-
met a téma jelentőségére. 2014 sloganje az egészsé-
ges mosolyok ünneplése (Celebrating healthy smiles).
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Az egyesületek képviselőinek rendezett gyűlés elő-
adásokkal és beszámolókkal hangsúlyozta a szájüregi 
egészség minél szélesebb körben történő elérése ér-
dekében végzett tevékenységek, tudományos munka, 
továbbképzések, törvényi rendelkezések jelentőségét.

Az évente szervezett FDI világkongresszus és kiállí-
tás a világ legvonzóbb fogászati eseményei közé tarto-
zik. Az Isztambulban ez évben rendezett 101. konfe ren - 
cia az elmúlt évtized leglátogatottabb fogászati ren-
dezvénye volt. A 16 ezernél több résztvevőnek 171 elő - 
adó és 1190 absztrakt kínálta tudományos program 
mellé több mint 270 kiállító mutatta be termékeit és 
szolgáltatásait mintegy 6000 m2-en. A tudományos 
programról az alábbi linken lehet tájékozódni: http://
www.fdi2013istanbul.org/INT/Menu/Scientific_Program-
xci3j4

Jövőre, 2014. szeptember 11–14-ig Új-Delhi/India ad  
otthont a FDI éves, 102. világkonferenciájának, jelmon - 
datuk: „a billion smiles welcome the world of dentistry”, 
azaz billiónyi mosoly üdvözli a fogászat világát. A re - 
gisztráció már október 15. óta lehetséges, az abszt-
raktok beadási határideje 2013. december 3. 

Dr. Tóth Zsuzsanna
MFE főtitkár

Dr. Tóth Pál, a Gyermekfogászati és Fogszabályozá-
si Klinika egykori tanszékvezetője születésének száza-
dik évfordulója volt 2013. október 2-án. Ez alkalomból 
szülővárosa Szarvas Város, tisztelete jeléül emléktáblát 
helyezett el a Szarvasi Szakorvosi Rendelő aulájában. 
Az avatás 2013. október 16-án 15h-kor volt Szarvason 
a Szabadság utca 11. szám alatt. 
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