göz önünde bulundurularak, üyeler bunun yerine
ikinci bir yazılı geri bildirim de verme imkanına sahip
olacaklar.
Başkandan Mektup
Dr Gerhard K. Seeberger
FDI Başkanı

BAŞKANDAN MEKTUP
Önümüzdeki sezon belirsiz olsa da, dünyadaki ağız
sağlığı çalışanlarının herkese en iyi ağız bakımını
sunmasını desteklenmesi için en son webinarlar ve
yeni kaynaklar sunan FDI’a kesinlikle güvenebiliriz.
FDI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE
YURTDIŞINDA DİŞHEKİMLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR
İSİM OLAN FAHRİ ÜYE VE ESKİ FDI SAYMANI
DR. ARTHUR A. DUGONİ’Yİ ANIYOR.
Bazı yıldızlar söner - diğerleri
sonsuza kadar parlamaya
devam eder. Eski Saymanımız
ve Yönetim Kurulu üyemiz
(1992-1998) ve dişhekimliğine
önemli katkılarda bulunmuş
isimlerin
onurlandırıldığı
FDI
Onur
Listesinin
saygın bir üyesi olan Dr
Arthur ‘Art’A. Dugoni’nin
vefatını duyurmaktan çok
büyük üzüntü duyuyorum.
Art 23 Eylül’de aramızdan ayrıldı. Bu üzücü zamanda
dualarım ve düşüncelerim tüm Dugoni ailesi ile.
Art dişhekimliği ve dişhekimliği eğitimde Amerika’da
bir lider oldu. Kendisi sonradan kendi adı verilen
Kaliforniya Pasifik Üniversitesin Arthur A. Dugoni
Dişhekimliği Okulu’nun da eski dekanıydı.
Pasifik Üniversitesi’ne 28 yıl boyunca liderlik
etmesinin yanı sıra, Kaliforniya Dişhekimleri Birliği,
Amerika Dişhekimleri Birliği, Amerika Dişhekimliği
Eğitim Birliği ve Amerika Ortodonti Kurulu’nun
Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Taslak 2020 FDI Politik Beyanları kısa bir süre önce
FDI üyelerine 31 Ocak 2021, Pazar gününe kadar
ikinci bir geri bildirimde bulunmaları için gönderildi.
Bu ikinci tur geri bildirim, gözden geçirilmek üzere
ilgili Daimi Komite ile paylaşılacaktır. Politik Beyanlar
daha sonra son editoryal incelemeden geçirilecek ve
çevirileri güncellenecektir. Üyeler Şubat ve Ağustos
2021 tarihleri arasında FDI web sitesinden Beyanları
görüntüleyebilecektir.
Taslak Politik Beyanlar resmi olarak 2021 Genel
Kurulunda oylanacak. İçerikle ilgili bir tartışma ya da
değişiklik önerisinde bulunma imkanı olmayacaktır.
Bu nedenle, 2020 FDI Politik Beyanlarına ilişkin geri
bildirimlerinizi31 Ocak 2021’den önce gönderiniz.
Politik Beyan geliştirme süreci, 2020/2021 dönemi
Açık Forum sırasında geri bildirim ve tartışmalar da
dahil olmak üzere normale dönecektir.
Bu benzeri görülmemiş koşullarda herkesin
değişikliğe hazır olması gerekir. - Bu durumu aşma
sürecinde gösterdiğiniz sabır içinden şimdiden size
teşekkür ederim.
VİZYON 2030: HERKES İÇİN EN İYİ AĞIZ SAĞLIĞI
OYLAMASINI HATIRLATMAK İSTERİM
Vizyon 2030 raporu, 30 Kasım’a kadar sürecek
oylaması ile kısa süre önce Genel Kurul’a resmi
bir kabul oylamasına sunuldu. Son birkaç ayda
üyelerimizle yaptığımız çok sayıda istişarelerden
gelen çok değerli geri bildirimler için minnettarız.
Vizyon 2030 Çalışma Grubuna bu raporla ilgili
olağanüstü çalışmaları için teşekkür etmek
istiyorum. Vision 2030 Eş Başkanları Profesörlerine
Michael Glick ve David Williams bu süreci yönettikleri
için özellikle şükranlarımı sunuyorum.
FDI AĞIZ SAĞLIĞI KAMPÜSÜ WEBİNARI
TARİHİ NOT EDİN

Genel Kurul bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal
edilirken, 2020 FDI Politik Beyanlarının geliştirme
süreci de değişti. Açık Forum’un gerçekleşmediğini

FDI ve ağız sağlığı kar amacı gütmeyen Smile Train,
yarık dudaklı çocuklar ve yetişkinlere yönelik ağız
sağlığı standardı ve diş bakımının entegrasyonu
hakkında yepyeni bir kaynak geliştirilmesi için
birlikte çalıştı.
Kılavuzları buradan indirebilirsiniz
. Smile Train ve GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (GSK) temsilcileriyle birlikte, 29 Eylül’de
FDI Ağız Sağlığı Kampüsümüzle ilgili bir webinar
sırasında kılavuzlurın sunumunda yer aldım.
Webinar istediğiniz zaman izlemek için Ağız Sağlığı
Kampüsünü ziyaret edin.
Uzun süredir ortağımız olan GSK’ya, bu iddialı projeyi
gerçeğe dönüştürmek için verdikleri destek için çok
teşekkür ederiz.

Bu sıkıntılı zamanlarda dişhekimliği ve ağız sağlığına
olan güçlü bağlılığınız için teşekkür etmek istiyorum.
Enfeksiyonun sınırlandırılması ve virüsün yayılmasını
yavaşlatılması için bu kolektif çabada her birinizle
dayanışma içerisindeyim.

Anma hediyesi gönderebilirsiniz

Oylama sürecinin ilk bölümü sona ererken, size 2020
FDI Politik Beyanları sürecini nasıl yöneteceğimiz
konusunda önemli bir bilgi vermek istiyorum.

Bu entegrasyonun desteklenmesi için ağız ve diş
sağlığı çalışanları yarık hastalarının bakımı konusunda
doğru, kaliteli rehberlik ve eğitim almalıdır.

Sonbahar mevsimini karşılarken, son birkaç ayda
koronavirüs mücadelesinde çok şey öğrenildiğini ve
uygulandığını söyleyebiliriz. Dişhekimliği mesleği,
hastaların sorumlu ve güvenli bir şekilde tedavi
edilmesine devam edebilmek için yeterli ve donanımlı
olduğunu göstermiştir. Bu rahatlayabileceğimiz
anlamına gelmese de bize bir umut mesajı veriyor.

Lütfen Dr. Dugoni’ye yurtiçinde ve yurtdışında
dişhekimliğine
yaptığı
sonsuz
katkılarından
dolayı teşekkür ederken bana katılın. Dişhekimliği
mesleğine
ve gelecekteki dişhekimliği ve
uygulayıcıları için yaptığı sürekli katkılar her zaman
kalbimizde çok önemli bir yere sahip olacaktır.

2020 FDI POLİTİK BEYANLARI İLE İLGİLİ FDI
ÜYELERİ İÇİN ÖNEMLİ GÜNCELLEME

Yarıklarla yaşayan çocukların rehabilitasyonuve
bakımı genellikle hemşirelik, plastik cerrahi,
konuşma terapisi ve ortodonti gibi temel uzmanlık
alanlarını
içermektedir.
Bununla
birlikte,
dişhekimliği
hizmetlerine
yeterli
erişimin
sağlanması ve ağız sağlığı ile ilgili hususların
bakıma entegre edilmesi için yarık hastalarının
bakım sürecine diş bakımı da eklenmelidir.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GÜVENDE VE SAĞLIKLI
KALMAK

FDI Konseyi’nde görev yapmadan önce, Finans
Komitesi (1991-1998) başkanı seçildi ve Anayasa
ve Tüzük Komitesi (1991, 1996 ve 1997) üyeliğinde
bulundu.

Dugoni dişhekimliği öğrencisine burs olarak Art
Dugoni Öğrenci Fonuna bağış yapabilirsiniz. Fonun
sitesi
‘u ziyaret edebilir veya +1-415-929-6406
numaralı telefondan geliştirme ofisini arayabilirsiniz.

FDI KAPSAMLI YARIK BAKIMINDA AĞIZ SAĞLIĞI
KILAVUZLARINI YAYINLANDI.

Ne?Kısmi Dişsiz Hastalar
Ne zaman?7 Ekim 12 PM BST (Londra)
Kim?FDI uzmanları Prof. Finbarr Allen,
Prof. Angus Walls ve Dr William Cheung
İki bölümden oluşan bir seride ilk webinar sırasında,
üç FDI uzmanımız, kısmi dişssiz hastalara özgü ön
tedavi, tedavi ve koruma seçeneklerinin arkasındaki
literatür ve bilimsel kanıtlar sunulacak.
Umarım bize katılırsınız.

Her zaman umudunuzu koruyun ve güvende kalın!
Dr Gerhard K. Seeberger
FDI Başkanı

