UZMAN DİŞHEKİMLERİ DÖRT GÜNLÜĞÜNE İSTANBUL’DA BULUŞUYOR
FDI Başkanı: Basın Konferansı Açılış konuşması (27 Ağustos, 11:00)

Saygıdeğer Misafirlerimiz,
Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medyanın Saygıdeğer Üyeleri ,
Bugünkü medya bilgilendirme toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz: burada bulunmanız günümüz dünyasının
önemli toplumsal ve ekonomik sorunlarından biri olan ağız sağlığı konusundaki bilincin giderek arttığını gösteriyor.
Bu sorun toplumsal bir sorundur çünkü insanın kendini dünyaya gösterme biçimi, özellikle oldukça rekabetçi gelişmiş
ülkelerde, fazlasıyla görünüm ve kendine güven üzerine kurulu durumdadır. Aynı şekilde toplumsal bir sorundur
çünkü ağız sağlığı – dolayısıyla toplum sağlığı- sıklıkla dışlanma ve yoksulluk ve bunların sonucunda ortaya çıkan kötü
beslenme ve ağız hijyeni gibi toplumsal koşullarla belirlenmektedir.
Ağız sağlığı aynı zamanda ekonomik bir sorundur çünkü bir çok ülkede sağlık hizmetleri sağlık bakım hizmetlerini
tedarikçilerden almaktadır: örneğin ekonomik durgunluk zamanlarında sağlık harcamalarında kesinti olmasını,
özellikle ağız sağlığı harcamalarının çoğunlukla bir ‘ölüm kalım’ meselesi olmadığı göz önüne alındığında ağız sağlığı
konusunda ciddi kesintiler olmasını beklersiniz.
Bu nedenle ağız sağlığı vergi ödeyenler ve sağlık bakım sektörünün müşterileri olarak gerçekte hepimizi
etkilemektedir.
Bu kısa girişten sonra, size biraz FDI ve kongreden bahsetmek istiyorum.
FDI 1900 yılında aslında her beş yılda bir uluslararası bir diş hekimliği kongresi düzenlemek amacıyla Paris’te
kurulmuştur. Amacı hastalara fayda sağladığı bariz olan deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmaktı. Kongre ayrıca
restoratif teknolojiyi paylaşma konusunda da önemli bir role sahipti: beklenen düzeyde olmayan ağız sağlığı ve diş
çıkarmanın beslenme üzerinde kötü bir etkisi olduğu düşünülüyordu.

Bu sene İstanbul’da 101. kongremizi düzenliyoruz. FDI’ın merkezi artık Cenevre’de, birçok uluslararası ortağa,
özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in diğer ajanslarına çok yakın bir mesafede bulunuyor. Bu yakınlık
bazı öncelikleri gerçekleştirmede büyük bir avantaj sağlamıştır.
FDI’ın üyeleri bireyler değil, ulusal diş hekimleri birlikleri denilen tüzel varlıklardır. Günümüzde FDI yaklaşık 140
ulusal birlik üyesine ek olarak ağız sağlığı konusunda 60 civarında uzman grubu bünyesinde barındırmaktadır. FDI’ın
misyonu ‘dünyayı en uygun ağız sağlığına yönlendirmek’tir.
Kongre öncesinde FDI’ın dünya diş hekimleri parlamentosu genel anlamda sağlık, özel anlamda dişçilikle ilgili siyasi,
bilimsel ve mesleki sorunları küresel bir kapsam içerisinde tartışmak amacıyla biraraya gelmektedir - hatta şu anda
oturum başlamış durumdadır.
Bazen bana FDI’ın insanların yaşamı üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusu soruluyor. Bir diş hekimine gittiğimizde
kullanılan diş malzemelerinden diş hekimliği uygulamaları ve etiğinde yaşanan çeşitli sorunlara kadar oldukça çok
sayıda değişik yoldan etkilemektedir. Örneğin, dişçilik uygulamalarında atık yönetimi, kılavuzlar, iyi uygulama
önerileri ve halkla ilişkiler mesajları gibi başka FDI sorunlarını da etkilemektedir. Bunların hepsi biraraya geldiğinde
sağlık çalışanları üzerinde, aynı zamanda hem dolaylı hem de dolaysız yoldan hastalar üzerinde inanılmaz bir etki
yaratmaktadır.
Etrafı dolaşmaya zaman ayırabileceğinizi umuyorum çünkü önümüzdeki birkaç gün çok ilginç bazı malzemeler ve
konular sergilenecektir.
Örneğin, İstanbul’da görseller ve mesajlarla birlikte 2014 Dünya Ağız Sağlığı Günü kampanyasını başlatacağız. Bu
poster ve mesajların bir çoğunun 20 Mart 2014 Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde
gösterimde olacağını umuyoruz. Bunların bir kısmı size dağıtılan basın kitlerinde bulunmaktadır.
Ayrıca hastalardan ağız hijyeni anlayışı ve uygulamaları konusunda, diş hekimlerinden de hastalarının ağızlarının
sağlık durumunu konusunda bilgi toplayacak prototip bir uygulama başlatıyoruz. Pilot projede söz konusu uygulama,
beş kıtanın her birinde seçilen diş klinikleri ve diş hekimlerine dağıtılacak olan Android-tabanlı tablet bilgisayarlara
önceden yüklenecektir.
Pilot çalışma beklenen başarıyı gösterirse, proje daha geniş ve çok sayıda diş hekimini kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılacaktır.

Prototip uygulamanın tanıtımı burada kongre merkezinde 29 Mart saat 10:00’da özel bir basın etkinliğiyle
yapılacaktır. Orada olmanızı tavsiye ederim: bu uygulama ağız sağlığı alanında medyanın yayınlanmasını, okuyucu ve
izleyicilerinin desteğini hak eden gerçekten büyük bir atılım olacaktır.
Proje FDI’ın sadece bir yıl önce başlatılan Vision 2020 programının ilk somut sonucudur: Basın kitinde International
Dental Journal dergisinden yapılan bir alıntının kopyası yer almaktadır. Vision 2020 iki değerden başlayarak
önümüzdeki on yılın ağız tıbbının durumunun haritasını çıkarmaktadır: birincisi ağız sağlığını sağlık hakkıyla birlikte
temel bir hak olarak görmektedir ve bu durum ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kuruluş dokümanlarında
dile getirilmiştir.
İkinci değer ise 2010 yılında yayınlanmış olan bir WHO raporundan alınan ‘tüm politikalarda ağız sağlığı’dır. Bu iki
değeri benimseyip, Vision 2020 gereksinimlerine uyarlayan FDI genel sağlığın ağız sağlığından ayrılmasının mümkün
olmadığına dair inancı ve ilkesini yeniden doğrulamaktadır. Buna destek olarak Vision 2020 aşağıdaki beş temel
yaklaşımla dile getirilmektedir:


Ağız sağlığının hastalıkları önlemede oynadığı temel rol;



Dental işgücünün rolü ve sorumluluğu ve farklı ağız bakım modellerinin uygunluğu ve etkinliği;



Önümüzdeki on yılda sadece diş hekimlerinin eğitimi değil, aynı zamanda kamuoyunda ağız sağlığı
okuryazarlığını artırmak;



Sosyoekonomik çevrenin algıları ve gerçeklikleri ve ağız bakımına eşitsiz erişimin azaltılması;



Teknoloji ve araştırmanın desteklenmesi ve yeşil dişçiliğe geçiş.

Vision 2020’nin arkasındaki motive edici güçlerden ve öne çıkardığı konulardan biri de FDI’ın bulaşıcı olmayan
hastalıklar – ya da daha genel olarak bilinen adıyla kronik hastalıklar alanındaki uğraşıdır. FDI, BM ve WHO
bünyesinde ağız hastalıklarının diyabet, kanser, kardiyovasküler ve solunum hastalıkları gibi kronik hastalıklarla aynı
risk faktörlerini paylaştığı görüşünü kabul ettirmeyi başarmıştır; bu şekilde benzer önleme ve kontrol faaliyetlerinden
faydalanacaklardır. Ancak, bir sonraki aşamada mesleğin bu gerekliliğe hızlı bir şekilde adapte olabileceğini
göstermek de FDI’a bağlıdır.

Gerek daha önce belirttiğim veri toplama prototipi gerekse işbirliğine dayalı uygulama konsepti – geleneksel
anlamda diğer tıbbi mesleklerden uzak duran - dişçilik mesleği açısından ilke, strateji ve faaliyetlerin özellikle kronik
hastalık yönetimi kapsamı dahilinde genel olanla bütünleşmesinin yolunu sağlayacaktır.
Bununla ilgili bazı tartışmalar 30 Ağustos sabahı yapılacak olan Dünya Ağız Sağlığı Forumu sırasında yapılacaktır.
Sağlık, uzun yaşama ve kronik hastalıklar günümüzde uluslararası sağlık gündeminin en üst sıralarını oluşturan
konular olduğundan bu tartışamaları izlemeye gitmenizi tavsiye ederim.
Konuşmamı FDI’ın son iki önemli konu alanından bahsederek bitirmek istiyorum; diş amalgamıyla ilgili sorunlar ve
FDI’ın politik beyanları ve bunların ne için olduğu.
Diş amalgamı olarak adlandırdığım sorun daha çok toplum sağlığı sorunlarının çevre sorunlarıyla karşı karşıya gelmesi
sorunudur. Özetlersek, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda (UNEP) civanın üretimi, dağıtımı ve
kullanımını kontrol edecek bir enstrüman geliştirme şartı getirildi.
Hataya yer vememe lazım: civa insan sağlığı üzerinde yıllar içerisinde korkunç bir etkisi olan tehlikeli bir kimyasaldır.
Ancak, 150 yıllık kullanımdan sonra halen en sağlam dental restoratif malzeme olan diş amalgamı %50 civa
içermektedir, ama bu malzeme etkisiz bir formata sahiptir. Yıllardır yapılan testler ve yeniden-testler insan sağlığı
üzerinde zararlı etki göstermemiştir.
Buna karşın, dişçilikte kullanılan civa UNEP tartışmalarının alanına girmiş ve son analizde sorun diş amalgamının
çevre lehine aşamalı olarak tamamen durdurulup durdurulmaması veya kullanımının insan sağlığı lehine zaman
içerisinde aşamalı olarak azaltılıp azaltılmaması gerektiği haline gelmiştir. Aşamalı olarak azaltma yaklaşımı
araştırmacılara yeni materyaller düşünme ve sınama olanağı verecektir. Ayrıca diş hekimliği tıbbının restoratiften çok
önleyici bir model benimseme ve bu tür bir modele doğru evrilmesine zaman tanıyacaktır.
Sonuçta, sağduyu hakim gelmiş olup, Minamata Civa Anlaşması artık FDI ve ortaklarının sağladığı birçok girdiyle diş
amalgamının aşamalı olarak durdurulması yerine aşamalı olarak azaltılmasını şart koşmaktadır.

Anlaşma bu yıl Ekim ayında ilk korkunç civa kazalarının görüldüğü yer olan Japonya’nın Minamata kentinde
imzalanacaktır. Bu konuda bilgi almak için kongre sırasında konuyla ilgili olarak yapılacak olan etkinlik ilginizi
çekebilir:
Etkinlik yarın sabah yapılacak olan FDI’ın ortaklarından Uluslararası Diş Araştırmaları Derneği tarafından organize
edilen bir sempozyumdur ve bu sempozyumda Minamata Anlaşması sonrası dünyada doğrudan restorasyonlarda
kullanılacak dişçilk malzemelerinin geleceği ele alınacaktır.
Son olarak, FDI Yıllık Diş Hekimliği Kongresi, FDI Genel Kurulu’nun uluslararası politik beyanlarının benimsendiği
yerdir. FDI’ın Politik Beyanları ağız sağlığı, ağız sağlığı politikaları ve dişçilik mesleğiyle ilgili çeşitli konularda güncel
düşünceleri sergileyen deklarasyonlardır.
Bunlar dünyanın dört bir yanından gelen önemli uzman diş hekimleri arasında danışma, tartışma ve uzlaşı yoluyla
biraraya getirilmektedir. Bir çok beyan FDI Bilim Komitesi’nin gerçekleştirdiği projelerin sonucuyken, diğerleri WHO
gibi organizasyonlarla işbirliği içerisinde üretilmektedir.
Bu sene onay bekleyen beş Politik Beyan bulunmaktadır: bunların taslak kopyaları – yani henüz onaylanmamış
kopyaları – bilgi vermek amacıyla basın kitinin içine konmuştur.
Evet FDI’ın İstanbul’da yapılan 2013 Yılı Dünya Diş Hekimleri Kongresi’yle ilgili bilgiler bu kadar. Sözlerimi FDI’daki
meslekdaşlarım adına Türkiye’de ulusal ve yerel anlamda politik olarak en üst düzeylerde aldığımız destek ve teşvik
için şükranlarımızı sunarak tamamlamak istiyorum. Bu destek önemli karar mercileri ve fikir liderlerinin ağız sağlığı
sorununa atfettiği önemi göstermektedir. Bu destek aynı zamanda başarımızın da güvencesi olmuştur.
Son olarak Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı saygıdeğer meslekdaşım ve sevgili arkadaşım Prof. Taner Yücel’e
teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli uluslararası etkinliğin her aşamasında mantık ve otoritenin sesi oldu!
Orlando Monteiro da SILVA
Dünya Dişhekimleri Birliği
Başkanı

