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Z poczucia przynależności  
do światowej czołówki, z chęci 
doskonalenia zawodowego lub 
ze zwykłej ciekawości – każdy 
powód jest dobry, aby wziąć udział 
w Dorocznym Światowym Kongresie 
Stomatologicznym, który w dniach 
7–10 września 2016 r. odbędzie się 
w Poznaniu. Rejestracja rozpoczyna 
się w dniu 3 listopada 2015 r. 
Prestiżowa konferencja z udziałem wybitnych ekspertów 
z kraju i zagranicy, połączona z międzynarodową wystawą 
sprzętu i materiałów oraz debatą nad kierunkami światowej 
polityki stomatologicznej – tak w najprostszy sposób można 
opisać Kongres FDI, którego Polska będzie gospodarzem  
po raz pierwszy w historii.
Dla polskich uczestników branży udział w Kongresie to 
możliwość skorzystania z doświadczenia znakomitych 
ekspertów bez konieczności wyjeżdżania z kraju. Świat 
stomatologii na najwyższym możliwym poziomie – 
przyjeżdża do nas. W Poznaniu obecni będą najwybitniejsi 
specjaliści ze wszystkich dziedzin stomatologii. Wśród 
nich będą postaci znane, lubiane, nietuzinkowe. Ci, 
którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach Kongresu, 
zwracają uwagę na międzynarodowy charakter wydarzenia. 
Spotkania w międzynarodowym gronie weryfikują naszą 
wiedzę, postrzeganie profesji. Czasem wskazują braki, 
innym razem są dowodem, że droga, którą podążamy  
jest właściwa.
W 2016 r. – na rok – zapominamy o CEDE. Bez obaw, 
Kongresowi FDI w Poznaniu towarzyszyć będą targi oraz 
szereg spotkań biznesowych. W ostatnich latach liczba 
wystawców prezentujących swoje produkty wyraźnie 
przekraczała 200.
Kongres FDI to również obrady Światowego Parlamentu 
FDI. Wprawdzie są one zarezerwowane wyłącznie dla 
delegatów z poszczególnych krajów, ale warto wiedzieć, 
że podczas nich kreowana jest międzynarodowa polityka 
w zakresie zdrowia jamy ustnej.
Choć do rozpoczęcia Kongresu pozostał rok, już teraz 
zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową 
wydarzenia pod adresem www.fdi2016poznan.org. 
W poszczególnych zakładkach umieściliśmy informacje 
o ważnych datach, programie naukowym, warunkach 
rejestracji czy imprezach towarzyszących Kongresowi.  
Część informacji pojawi się na witrynie w kolejnych 
miesiącach. Zachęcamy również do regularnego 
odwiedzania zakładki „Aktualności”, poprzez którą 
będziemy przekazywać najważniejsze informacje, zarówno 
dla uczestników, jak i wystawców.

TRZEBA
TAM BYĆ!

To, co wydarzy się w Poznaniu, będzie 
z pewnością wyjątkowe. Będzie moż-
na zobaczyć i posłuchać wykładow-
ców znanych z literatury fachowej, 
w niezwykle bogatym programie, 
którego na krajowych konferencjach 
nie można stworzyć. I to wszystko wy-
darzy się u nas, można powiedzieć  
„w naszym domu”. Panująca na takich 
spotkaniach atmosfera jest jedyna i war-

Przez cztery dni Polska będzie światową 
stolicą stomatologii. Podczas Kongre-
su chcemy zaprezentować osiągnięcia 
polskiej stomatologii, szczególnie ogól-
nomedyczny punkt widzenia na lecze-
nie w gabinecie dentystycznym. Polscy 
dentyści mają bardzo dobre medyczne 
zaplecze do realizacji świadczeń stoma-
tologicznych. To powód do dumy i pro-
mocji na całym świecie.

Międzynarodowy charakter wydarzenia 
to szansa również dla polskich wystaw-
ców. Spodziewamy się, że do Poznania 
przyjedzie kilkanaście tysięcy uczestni-
ków z całego świata, zainteresowanych 
obcowaniem z najbardziej nowatorski-
mi technikami leczenia oraz nowościa-
mi w diagnostyce i terapii.
Duże nadzieje wiążemy z obradami Par-
lamentu FDI. Mamy ambicje, aby w toku 
dyksusji podejmowano również proble-
my zgłoszone przez stronę polską.

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny 
w Poznaniu odbywa się po raz 104. w historii. 
W ostatnich latach gospodarzami wydarzenia 
były: Tajlandia, Indie, Turcja, Chiny, Meksyk, 
Brazylia, Singapur. 
Organizatorzy spodziewają się, że do Poznania 
przyjedzie ponad 12 tys. uczestników, z czego duża 
część – z całego świata, wszak FDI jest najstarszą 
i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na 
świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organi-
zacji stomatologicznych, reprezentującą ponad 
milion lekarzy dentystów z całego świata.
Oficjalnym językiem Kongresu jest angielski. Wy-
kłady będą tłumaczone na język polski. Na pięć 
języków tłumaczone są natomiast obrady Parla-
mentu Stomatologicznego.

POLSKA STOMATOLOGIA 
W CENTRUM UWAGI

KONGRES 
BEZ GRANIC

PROF. BARTŁOMIEJ W. LOSTER,  
Prezydent FDI 2016 AWDC  

i Polskiego Towarzystwa Stoma-
tologicznego

PRESTIŻ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
to jej posmakować, tym bardziej że szansa 
dana Polsce i Poznaniowi najprawdopodob-
niej prędko się nie powtórzy. Kongres urzeka 
już od ceremonii otwarcia. Oczekiwanie na 
władze FDI, uroczysta prezentacja flag, ujmu-
jąca część artystyczna – wszystko to stwarza 
niepowtarzalną wartą przeżycia atmosferę.

PROF. HONORATA SHAW
Główny koordynator Kongresu, 
Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
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MOC  
PRAKTYKI

– Lekarz dentysta powinien pamiętać, że stomatologia jest nauką 
medyczną i że jego rolą jest prawidłowa ocena zmian w jamie ustnej, 
sygnalizujących choroby ogólnoustrojowe – mówi prof. Marzena 
Dominiak, kierownik naukowy Kongresu FDI w Poznaniu.

Obrady Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI, podobnie  
jak naszego sejmu czy senatu, nie są dostępne dla wszystkich.  
O tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami licznych spotkań 
i debat, opowiada lek. dent. Anna Lella, prezydent elekt European 
Regional Organization of FDI, delegatka Parlamentu FDI z ramienia 
Naczelnej Izby Lekarskiej. 

FDI od lat przekonuje, że dentysta nie może już pracować bez 
porozumienia z lekarzami innych specjalności medycznych.

Tak, dlatego podczas Kongresu będziemy podkreślać, że jama 
ustna jest integralną częścią organizmu i bramą otwierającą 
drogę do dalszych struktur ustroju. Eksperci będą udowadniać, 
że przyczyna wielu groźnych chorób ogólnoustrojowych może 
tkwić w stanach patologicznych istniejących w jamie ustnej. Lista 
niebezpiecznych schorzeń, które mogą być wywołane nieleczo-
nymi patologiami występującymi w jamie ustnej – dzięki pracy 
naukowców z pogranicza stomatologii i medycyny – jest coraz 
dłuższa. Istnieje wiele dowodów potwierdzających, że nieleczone 
schorzenia zębów oraz przyzębia to najczęstsze przyczyny rozwo-
ju poważnych chorób ogólnoustrojowych

Czy obrady Parlamentu FDI przypominają 
prace sejmu czy senatu?

Pod względem formalnym Parlament FDI 
jest podobny do „zwykłych” parlamentów  
– rządzi się określonymi regulaminami, 
decyzje podejmowane są w sposób demo-
kratyczny itd. Jednak – na szczęście – nie 
ma w nim w zasadzie miejsca na politykę. 
Nawet w tych sprawach, w których delega-
ci z różnych państw, czy różnych regionów 
mają odrębne stanowiska, decyzje najczę-
ściej są podejmowane niemal jednomyślnie

Nie ma posłów – są delegaci.

W obradach uczestniczą delegaci reprezen-
tujący krajowe organizacje lekarsko-denty-
styczne, które są członkami FDI. Zdecy-
dowana większość uczestników to lekarze 
stomatolodzy, choć pewna część delega-
tów to osoby spoza zawodu, np. prawnicy. 
Zawsze są to jednak osoby nominowane 
przez organizacje stomatologiczne. 

Kto podczas obrad będzie reprezentował 
Polskę w Poznaniu?

Każdej organizacji członkowskiej FDI 
przysługuje określona liczba miejsc. 
W przypadku państw, z których członko-
stwo w FDI ma więcej niż jedna organiza-
cja stomatologiczna, tworzy się tzw. komi-
tet narodowy. Nasz tworzy Naczelna Izba 
Lekarska oraz PTS. NIL jest uprawniona 
do delegowania trzech przedstawicieli na 
Zgromadzenie Ogólne FDI z prawem do 
głosowania i jednego doradcy/obserwato-
ra, natomiast PTS jednego delegata i jed-
nego obserwatora.

Program jest bardzo napięty. 

W ramach prac Parlamentu odbywają 
się m.in. sesje Zgromadzenia Ogólnego 
FDI, Sesje Otwarte, spotkania Stałych 
Komitetów FDI, spotkanie National 
Liaison Officers, posiedzenie Zarządu 
i sesje plenarne organizacji regionalnych 

(kontynentalnych), w tym Sesja Plenar-
na Europejskiej Regionalnej Organizacji 
FDI (ERO-FDI), jak również posiedzenia 
Grup Roboczych ERO-FDI. Najważniej-
sze decyzje są ostatecznie podejmowane 
na zgromadzeniu ogólnym. Poprzedza je 
praca komitetów. 

Czy decyzje, jakie podejmuje Parlament 
FDI, mają wpływ na politykę zdrowotną 
państw?

Stanowiska przyjmowane przez Parlament 
FDI nie mają bezpośredniego przełożenia 
na decyzje polityczne poszczególnych 
państw bądź organizacji międzynarodo-
wych. Należy je traktować jako profesjo-
nalny głos ogólnoświatowego środowiska 
stomatologicznego. Jako taki jest brany 
pod uwagę, przynajmniej tam, gdzie głos 
opinii publicznej się liczy.

Polski Komitet Naukowy odpowiada za przygotowanie 
25 proc. całości programu, za kolejne 25 proc. odpowiada 
Komitet Edukacyjny FDI, natomiast pozostałe 50 proc. to 
praca wspólna. Po stronie polskiej w prace zaangażowani są 
członkowie PTS oraz innych towarzystw naukowych, Na-
czelnej Izby Lekarskiej, oraz dentyści praktycy. Efekty tych 
prac przedstawimy późną jesienią.

Silnym atutem Kongresu FDI w Poznaniu będzie różnorod-
na część warsztatowa. Planujemy bardzo szeroką tematykę 
– począwszy od stomatologii zachowawczej z endodon-
cją, przez protetykę, ortodoncję, periodontologię, chirur-
gię stomatologiczną i implantologię, na leczeniu zaburzeń 
w stawach skroniowo-żuchwowych kończąc. Warsztaty 
zorganizowane będą równolegle w każdym dniu Kongresu 
w kilkunastoosobowych grupach. Prowadzić będą je wybitni 
lekarze praktycy. Każdy warsztat (będą prowadzone w języku 
polskim i angielskim), poza podstawą teoretyczną, umożliwi 
uczestnikom nabycie wiedzy praktycznej poprzez ćwiczenie 
na modelach, usuniętych zębach oraz materiale zwierzęcym.

Dla wielu pacjentów dentysta jest lekarzem pierwszego kontaktu.

I tylko odpowiednia wiedza gwarantuje, że będzie potrafił roz-
poznać u pacjenta np. objawy cukrzycy i skieruje go do lekarza 
rodzinnego lub specjalisty. Istnieją już niepodważalne dowody 
naukowe na poprawę przebiegu cukrzycy po wyleczeniu chorób 
przyzębia i odwrotnie, trudności w leczeniu chorób przyzębia 
u pacjentów cierpiących na cukrzycę. Mamy coraz więcej dowo-
dów na to, że od zdrowia jamy ustnej zależy praca serca, wątroby 
czy nawet życie seksualne. W programie naukowym znajdzie się 
więc wiele wykładów z ginekologii, kardiologii, neurologii czy 
właśnie diabetologii.

PROF. MARZENA DOMINIAK 
Przewodnicząca Komitetu 

Naukowego Kongresu

LEK. DENT. ANNA LELLA  
Prezydent elekt ERO-FDI

LEK. DENT. MACIEJ MICHALAK  
Asystent Koordynatora Kursów 
Praktycznych

DR TIN CHUN WONG 
Prezydent FDI  

(do 25 września 2015 r.)

F D I

Kongres FDI to wyrafinowane połączenie 
doskonałości naukowej i technologicznej. To 
również bogaty program wydarzeń towarzyskich 
i międzynarodowy sznyt. Każdy choć raz 
powinien być jego uczestnikiem. Każdego roku 
przed organizatorami stawiane są coraz wyższe 
wymagania, jestem przekonany, że Polska poradzi 
sobie z nim doskonale.

DR ORLANDO MONTEIRO DA SILVA 
Prezydent FDI w latach 2011-2013,  
prezydent Portugalskiego  
Towarzystwa Stomatologicznego
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MEET THE EXPERT, 
MEET A FRIEND

– Wystawa odbywająca się w ramach 
AWDC jest odzwierciedleniem nowego, 
zglobalizowanego świata stomatologii – 
przekonuje dr Patrick Hescot, prezydent 
elekt FDI*.DR PATRICK HESCOT

F D IMÓWI GŁOSEM WSZYSTKICH 
LEKARZY DENTYSTÓW

FDI reprezentuje ponad milion dentystów z całego świata, zrzesza około 200 stowarzyszeń i towarzystw nauko-
wych ze 130 krajów. Bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że jest głosem wszystkich lekarzy dentystów. 
FDI, zgodnie z ideą hasła „Leading the world to optimal oral health”, inicjuje, rozwija i promuje działania, 
które dążą do zapewnienia optymalnej opieki stomatologicznej. Jednym z sukcesów, który mają realny wpływ 
na kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej, było opracowanie w 2012 r. dokumentu 
„Vision 2020”. To propozycja strategii w celu poprawy stanu zdrowia jamy ustnej. W dokumencie znajdujemy 
założenia dotyczące roli dentystów w kształtowaniu świadomości stomatologicznej oraz przyszłości samego 
zawodu. Do najważniejszych zadań należą: zdolność do odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
stomatologiczną, zwiększenie pozycji/roli dentystów, wypracowanie właściwych modeli kształcenia denty-
stów, minimalizacja negatywnych skutków rozwoju społeczno-gospodarczego, wspieranie oraz rozwój  
badań i technologii.

Dr Patrick Hescot uważa, że wystawcom, mię-
dzynarodowy wymiar Kongresu FDI umożliwia 
rozszerzenie rynku potencjalnych odbiorców. 
– Stoiska krajowych producentów i dystrybuto-
rów odwiedzają fachowcy z całego świata. Dzięki 
takim spotkaniom utwierdzamy się w przekona-
niu, że przemysł nie może funkcjonować bez 
dentystów i na odwrót. Informacje z pierwszej 
ręki, najnowsze technologie, możliwość wymia-
ny doświadczeń z praktykami z całego świata  
– to wartości nie do przecenienia – mówi. 
Kongres FDI to przede wszystkim wyjątkowy 
program naukowy i najlepsi praktycy w roli wy-
kładowców. 
– Tylko AWDC pozwala zaprosić ich w jedno 
miejsce i korzystać z cennego doświadczenia. 
Unikalna jest przede wszystkim formuła sesji 
„meet the expert”, które gwarantują możliwość 
interakcji z czołowymi specjalistami z całego 
świata – przekonuje dr Hescot. 

Prezydent elekt FDI podkreśla, że należy rów-
nież docenić inicjatywy podejmowane w trakcie 
prac Parlamentu FDI czy Forum Zdrowia Jamy 
Ustnej, które koncentrują się na systemowych 
problemach zdrowia jamy ustnej. 
– Z dużą radością czekamy na powrót Kongre-
su FDI do Europy. Polska jest doskonałym wy-
borem m.in. ze względu na prężną gospodarkę 
i dynamicznie rozwijający się rynek dentystycz-
ny. Wierzę, że położenie geograficzne Polski – na 
skrzyżowaniu wielu szlaków turystycznych – 
przyciągnie uczestników zarówno z Europy, jak 
i ze świata. Jestem również przekonany, że zespół, 
który pracuje nad organizacją kongresu, gwaran-
tuje najwyższy poziom wydarzenia – dodaje.

*Dr Patrick Hescot 
obejmuje prezydenturę w FDI 25 września 2015 r. 

Jednym z modułów szkoleniowych w trak-
cie każdego Kongresu FDI jest „Meet the 
expert”. To bardzo lubiana przez lekarzy 
dentystów forma nauki, ponieważ pozwala 
na bezpośredni kontakt z wykładowcą, po-
przez np. możliwość skierowania do prele-
genta konkretnych pytań.
Warto jednak pamiętać, że AWDC to okazja 
nie tylko do poszerzania wiedzy i umiejęt-
ności, ale czas wyjątkowych spotkań w gro-

nie przyjaciół. Pierwszy dzień intensywnych 
szkoleń zwieńczy uroczysta Ceremonia 
Otwarcia (godz. 18.30, pawilon 6A). Na to 
niezwykle doniosłe wydarzenie zaproszeni 
są wszyscy uczestnicy. Dzień później, czyli 
8 września o 19. 30, rozpocznie się tzw. Gala 
Dinner, a cykl towarzyskich spotkań za-
kończy wydarzenie pt. „Poznan City night”  
(9 września, 19.30). Szczegóły imprez towa-
rzyszących Kongresowi poznamy wkrótce.

•	 Rekomendacje dotyczące fluoryzacji	–	FDI	opracowało	
kompletne	źródło	aktualnej	wiedzy	i	rekomendacji,	z	któ-
rego	mogą	korzystać	krajowe	stowarzyszenia	członkow-
skie	oraz	podmioty,	które	stanowią	organy	doradcze	dla	
rządów	państw.	

•	 Zdrowie jamy ustnej jako część ogólnego stanu zdro-
wia –	 FDI	 podjęło	w	 2007	 r.	 uchwałę,	 która	 podkreśla	
nierozerwalny	związek	pomiędzy	zdrowiem	jamy	ustnej,	
ogólnym	stanem	zdrowia	a	jakością	życia.	

•	 Ograniczanie amalgamatu stomatologicznego	 –	 FDI	
podjęło	działania	związane	z	ograniczeniem	stosowania	
rtęci	 oraz	 stopniowego	 zmniejszania,	 tzw.	 phase-down,	
użycia	amalgamatu	dentystycznego.

•	 Choroby jamy ustnej jako choroby niezakaźne	–	 FDI	
było	 zwolennikiem	podpisania	Deklaracji	ONZ	na	 temat	
chorób	niezakaźnych	 (2012	 r.),	 która	 stwierdza,	 że	 cho-
roby	 jamy	ustnej	mają	 taki	 sam	czynnik	 ryzyka	 jak	 inne	
główne	 choroby	 niezakaźne,	 takie	 jak	 otyłość,	 choroby	
serca,	udar	mózgu,	nowotwory,	cukrzyca,	czyli	nieprawi-
dłową	dietę,	palenie	tytoniu,	alkohol.

•	 Obniżenie spożycia cukrów –	 FDI	 poparło	 wytyczne	
WHO,	 które	mówią	o	potrzebie	 zmniejszenia	dziennego	
spożycia	cukru	w	związku	z	istnieniem	dowodów	na	jego	
wpływ	na	rozwój	próchnicy	i	otyłości.	

SUKCESY FDI 
W OSTATNICH LATACH

KONGRES FDI W LICZBACH

DATA
MIEJSCE

2012
HONG KONG

2013
ISTAMBUŁ

2014
NEW DELHI

2015
BANGKOK

(w przybliżeniu)

2016
POZNAŃ

(prognozy)

Liczba uczestników 10 547 16 197 19 437 12 000 12 000

Powierzchnia  
wystawiennicza

3672 m2 5825 m2 4409 m2 5500 m2 5000 m2

Liczba wystawców 211 271 233 280 240

Liczba sesji naukowych 61 93 96 95 90

Liczba sesji posterowych 369 843 1836 600 800

Liczba wykładowców 62 171 132 110 100

Rozpoczęcie rejestracji na Kongres 3 listopada 2015
Zakończenie rezerwacji stoisk 
  dla Partnerów Strategicznych FDI 1 grudnia 2015
Początek przyjmowania prac 1 grudnia 2015
Rozpoczęcie sprzedaży stoisk 10 grudnia 2015
Zakończenie wczesnej rezerwacji stoisk 15 marca 2016
Zakończenie zgłaszania prac 1 kwietnia 2016
Publikacja manuala wystawy 15 kwietnia 2016
Zakończenie wczesnej rejestracji na Kongres 31 maja 2016
Rejestracja na miejscu 15 sierpnia 2016
Czas trwania Kongresu 7–10 września 2016
Uroczyste otwarcie  7 września 2016
Uroczysta kolacja   8 września 2016   

DATY DO ZAPAMIĘTANIA
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NOWE WRAŻENIA  
ZAMIAST 
CEDE
Szukając podobieństw pomiędzy Kongresem 
FDI a wystawą CEDE, której w 2016 r. nie 
będzie, dochodzimy do wniosku, że…  
o porównanie niezwykle trudno. 
Nauka, prezentacja i sprzedaż sprzętu i materiałów oraz liczne 
spotkania to uproszczony scenariusz właściwie każdej wystawy 
stomatologicznej, Kongresu FDI również. Różnice, jak to zwykle 
bywa, tkwią w szczegółach. 
Oficjalnym językiem Kongresu jest angielski. To właśnie z angiel-
skiego na kilka innych języków (japoński, hiszpański, francuski, 
niemiecki) tłumaczone są obrady Parlamentu Stomatologiczne-
go. W tym języku przygotowywana jest również większość mate-
riałów informacyjnych, szczególnie dla wystawców. Czy to ozna-
cza, że Kongres FDI w Poznaniu to wydarzenie wyłącznie dla 
osób biegle posługujących się językiem Szekspira? Nie, ponieważ 
wykłady będą tłumaczone również na język polski. W rodzimym 
języku będzie można się

zarejestrować.

Organizatorzy planują dwa rodzaje wejściówek: jednodniową 
i czterodniową. Cena tej drugiej będzie się wahać w granicach 
1400-1500 zł. i gwarantować uczestnictwo we wszystkich wykła-
dach. Zniżki przewidziane są m.in. dla: studentów, asystentek 
i techników dentystycznych. Za dodatkową opłatą weźmiemy 
udział w warsztatach oraz spotkaniach z ekspertami. Wszyscy 
zaproszeni są na ceremonię otwarcia Kongresu. Rejestracja roz-
pocznie się 3 listopada 2015 r. Będzie prowadzona tylko on-li-
ne. Miejsc wystarczy dla wszystkich. W skład podstawowej in-

P rzez najbliższy rok będziemy informować 
o przygotowaniach do Kongresu w wielu kanałach. 
Najważniejsze informacje będą publikowane 

regularnie na oficjalnej stronie Kongresu, którą znajdziecie 
pod adresem www.fdi2016poznan.org. Szukajcie 
i udostępniajcie nas również na Facebooku, G+ i Twitterze. 
Będziemy także obecni na łamach branżowych czasopism 
i portali. Partnerami medialnymi wydarzenia są: DTI, 
„Gazeta Lekarska” i wydawnictwo Kwintesencja. W celu 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania zapraszamy 
również na nasze stoiska, które rozstawimy w trakcie 
najważniejszych spotkań branży dentystycznej. 

 „See you in Poznań magazine” wróci do Was z nowymi 
informacjami wkrótce! 

 
 
       www.facebook.com/FDI2016POZNAN

frastruktury Międzynarodowych Targów Poznańskich wchodzą 
między innymi cztery sale wykładowe, które pomieszczą w sumie 
3600 osób. Część spotkań odbędzie się jednak

za zamkniętymi drzwiami.

Tylko nieliczni będą mieli przywilej wziąć udział w obradach Par-
lamentu Stomatologicznego FDI. Za zamkniętymi drzwiami będą 
pracować uczestnicy Komitetów FDI (ds. Edukacji, ds. Zdrowia 
Publicznego, ds. Praktyki Stomatologicznej). Bez udziału publiki 
odbędą się spotkania regionalnych organizacji: ARO (Afryka), 
APRO-Cou (Azja i Pacyfik), ERO (Europa), LARO (Ameryka Ła-
cińska) czy NARO (Ameryka Północna). Ciekawie zapowiadają 
się również obrady Światowego Forum Zdrowia Jamy Ustnej, spo-
tkanie dentystów-kobiet oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Producentów Stomatologicznych (IDM), które wspiera

wystawę.

Podczas wystawy również będzie czuć międzynarodowego du-
cha. Organizatorzy spodziewają się, że nawet 60 proc. wystaw-
ców, mogą stanowić tzw. firmy matki, czyli producenci sprzętu, 
który zazwyczaj sprzedawany jest w Polsce przez autoryzowa-
nych handlowców lub dystrybutorów. 
Pierwszeństwo wyboru stoisk (wystawa będzie usytuowana 
w czterech pawilonach) mają partnerzy strategiczni. FDI Corpo-
rate Partners mogą rezerwować miejsce do 1 grudnia. Sprzedaż 
powierzchni dla wszystkich zainteresowanych rozpocznie się  
10 grudnia. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 330 euro, 
najdroższe są powierzchnie typu wyspowego – tu cena może 
osiągnąć 590 euro za metr. 

ŁUKASZ SOWA  
Rzecznik prasowy 
FDI 2016 AWDC

R E K L A M A

Organizatorzy Kongresu: Partnerzy medialni:


