Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

Τα νέα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας 2014
Η 23η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (EFP) πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2014. Την
Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία εκπροσώπησαν οι κκ. Ιωάννης Βούρος και Γεώργιος Μπαλτάς
Πρόεδρος και Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε στην E.F.P
αντιστοίχως.
Η Γ.Σ. άρχισε με χαιρετισμό της Προέδρου
Michele Reners και έγκριση των πρακτικών της
προηγούμενης Γ.Σ. (Ελσίνκι, Μάρτιος 2013). Στην
συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δραστηριότητές της κατά την διάρκεια της προεδρίας της,
οι οποίες αφορούσαν στις επαφές με διάφορους
φορείς για την διεκπεραίωση θεμάτων της EFP, σε
παρακολούθηση συνεδρίων εθνικών εταιρειών κ.α.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι προτάσεις της σχετικά
με την λειτουργία της EFP και τις αρμοδιότητες των
οργάνων της και ειδικότερα με τα καθήκοντα του
Προέδρου, των μελών του ΔΣ και των εκπροσώπων
των εθνικών εταιρειών. Οι κατευθυντήριες γραμμές, όπως αναλύθηκαν, προβλέπουν την σημαντική αναβάθμιση του ρόλου όλων των ανωτέρω και
την ουσιαστική τους συμμετοχή στις διαδικασίες,
με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της EFP. Στις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν
είναι και η δημιουργία επιτροπής νεαρών σε ηλικία
μελών (Junior Committee) που θα προταθούν από
τις εθνικές εταιρείες και θα στελεχώσουν ορισμένες
από τις υπάρχουσες επιτροπές. Τέλος η M. Reners
ευχαρίστησε όλους όσους την στήριξαν κατά την
διάρκεια της προεδρίας της.

Διοικητικά - Οικονομικά
Ο Γ.Γ. Stefan Renvert ενημέρωσε την Γ.Σ. για τις
δραστηριότητές του στα πλαίσια των καθηκόντων
του τον χρόνο που πέρασε. Ο νέος ταμίας, Jeorg
Meyle έκανε τον οικονομικό απολογισμό του 2013
και παρουσίασε διάφορα άλλα οικονομικά θέματα.
Το ποσό για την on line συνδρομή στο JCP παραμένει στα 31 ευρώ. Οι 4 Χορηγοί της EFP συνέχισαν
την οικονομική τους στήριξη το 2013. Ακολούθως
παρουσίασε τον προϋπολογισμό για το 2014 ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα. Γενικά η οικονομική κατάσταση της EFP είναι πολύ καλή, γεγονός που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των στό-

χων του στρατηγικού σχεδιασμού. Τέλος ο J. Meyle
έκανε προτάσεις για την βελτίωση των διαδικασιών
που αφορούν στην οικονομική διαχείριση.

Αναφορές επιτροπών
Επιτροπή Εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
σπουδών U.Van der Velden αναφέρθηκε στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για τα οποία
εκκρεμεί η διαδικασία πιστοποίησης (Tel Aviv,
Barcelona). Το συμπόσιο των φοιτητών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που είναι πιστοποιημένα από την EFP πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
στo Lommel (Βέλγιο) υπό την διεύθυνση των M.
Quirynen και W. Taughels. Το επόμενο θα φιλοξενηθεί στην Μαδρίτη (18-19 Σεπτεμβρίου 2015) και
θα ισχύσουν ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν
στην διαδικασία των τελικών εξετάσεων. Ο Moshe
Goldstein θα αναλάβει Πρόεδρος της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών σπουδών και ο Van der Velden θα
παραμείνει ως απελθών πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών σπουδών Korkud Demirel αναφέρθηκε στο ερωτηματολόγιο που αφορά στην αξιολόγηση των προπτυχιακών προγραμμάτων Περιοδοντολογίας όπως έχουν
ομόφωνα καθοριστεί. Έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα
εργασίας που θα συνεδριάσει τον προσεχή Μάιο
στο Amsterdam και θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα.

Επιτροπή Workshops
Ο Πρόεδρος της επιτροπής Mariano Sanz έκανε
σύντομη αναφορά στο Χ Workshop που έλαβε χώρα
στην La Granja από 10 έως 13 Νοεμβρίου 2013 με
θέμα «Πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου και
αναγέννηση των μαλθακών ιστών». Το Workshop διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Osteology
και χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Geistlich.
Το επόμενο με τίτλο «Πρόληψη των περιοδοντικών
και περιεμφυτευματικών νόσων» θα είναι επετειακό
και θα χρηματοδοτηθεί από τις Johnson & Johnson
και Procter & Gamble.

Επιτροπή Συνεδρίων - Europerio
Ο Πρόεδρος του 1ου Master Clinic, J.L.Giovannoli
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παρουσίασε τα τελικά στοιχεία του Συνεδρίου. Συμμετείχαν 520 συνάδελφοι από 45 χώρες, το 68% των οποίων
ήσαν μέλη της EFP. Το επόμενο θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2015 σε πόλη που θα αποφασιστεί στην
Γ.Σ. τον Μάρτιο του 2015.Η Επιτροπή Συνεδρίων επεξεργάζεται ορισμένες αλλαγές στην διαδικασία οργάνωσης
των συνεδρίων που θα παρουσιαστούν στην επόμενη Γ.Σ.
για έγκριση. Το επόμενο Europerio 9 αποφασίστηκε κατόπιν ψηφοφορίας να πραγματοποιηθεί στο Amsterdam το
2018 (πιθανές ημερομηνίες 16 έως 18 Ιουνίου).
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του
Europerio 8 (London, 3-6 Ιουνίου 2015) M. Sanz έδωσε
τα στοιχεία του επιστημονικού προγράμματος (ομιλητές,
τίτλους ομιλιών κλπ).
Σύμφωνα με τον K.Demirel, ταμία του Europerio 8,
μέχρι τώρα υπάρχουν 7 αδαμάντινοι, 3 πλατινένιοι και 9
χρυσοί χορηγοί, τα δε έσοδα από τις χορηγίες αναμένονται
στα ίδια επίπεδα του Europerio 7.
Ο Πρόεδρος του Europerio 8, Dr Francis Hughes αναφέρθηκε σε οργανωτικά θέματα, κοινωνικές εκδηλώσεις
στο περιθώριο του συνεδρίου κλπ. Το κόστος εγγραφής
στο συνέδριο θα είναι αυξημένο κατά 15% από αυτό του
προηγουμένου (Βιέννη).

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος της επιτροπής Edwin Winkel παρουσίασε
το σχέδιο δράσης για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της EFP και το πλαίσιο ανάπτυξης της επικοινωνίας
μαζί με τον στρατηγικό σχεδιασμό, για τα επόμενα 3
χρόνια.
Ο επικεφαλής του δικτυακού τόπου Tiernan O’ Brien
υπογράμμισε την αύξηση της επισκεψιμότητας και την
θετική αποδοχή που έτυχαν οι πρόσφατες αλλαγές στην
ηλεκτρονική σελίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στην 5η θέση των χωρών από πλευράς αριθμού
επισκέψεων (3200 επισκέψεις). Στην ιστοσελίδα έχει ήδη
αναρτηθεί συνέντευξη με τον Καθ. K. Lang και πρόκειται
να ακολουθήσει νέα με τον Καθ. U. Van der Velden.
Η Ιωάννα Καμμά υπεύθυνη των EFP Newsletters παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο του τελευταίου τεύχους και ενημέρωσε ότι η περιοδικότητα αλλάζει από 2
σε 3 τεύχη ανά έτος.

Ερευνα Delphi
O υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Φοίβος
Μαδιανός ανέλυσε την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 120 ειδικοί εκπροσωπώντας
την EFP και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά
από μία συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα τον Ιανουάριο 2013 όπου συζητήθηκαν θέματα
μεθοδολογίας κ.α., το πρόγραμμα βρίσκεται στο τελικό
του στάδιο και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τους
επόμενους μήνες.
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Journal of Clinical Periodontology
Ο Επιστημονικός Εκδότης Maurizio Tonetti αναφέρθηκε στην παρουσία του περιοδικού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας και στην διατήρησή του σε
υψηλά επίπεδα εμβέλειας. Το JCP είναι το περιοδικό με
την μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Ο επόμενος στόχος είναι η μεταφορά σημαντικών άρθρων στην κλινική πράξη
μέσω περιλήψεων.

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας
Ο επικεφαλής της EFP στην διαδικασία προώθησης του
θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Nairn Wilson αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί. Προϋπόθεση για
την προσθήκη της Περιοδοντολογίας στις υπό αναγνώριση νέες οδοντιατρικές ειδικότητες από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ελεύθερης Διακίνησης Επαγγελματιών είναι η
μη υποβολή ενστάσεων από τα Κράτη-Μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι Εθνικές Περιοδοντολογικές Εταιρείες θα πρέπει
να προετοιμάσουν τα εθνικά όργανα που θα λάβουν μέρος
στην σχετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να τοποθετηθούν ευνοϊκά ή τουλάχιστον να τηρήσουν
ουδέτερη στάση.

EFP Graduate Research
Prize 2013
O Korkud Demirel (Πρόεδρος της επιτροπής βράβευσης) ανακοίνωσε τα βραβεία.
Το πρώτο βραβείο απενεμήθη στην εργασία «Antiinfective therapy of peri-implantitis with adjunctive local drug delivery or photodynamic therapy: six month
outcomes of a prospective randomized clinical trial» των
D. Schär, C.A. Ramseier, S. Eick, N.B. Arweiler,
A. Sculean and G.E.Salvi και δημοσιεύτηκε στο Clinical
Oral Implants Research 2013 Jan;24(1):104-10.

Βραβεία EFP
Τα βραβεία του νέου θεσμού της EFP απονεμήθηκαν
στους Ubele Van der Velden (Βραβείο Διάκρισης στην
Περιοδοντολογία), Nicklaus Lang (Βραβείο Διακεκριμένου Επιστήμονα) και Jean Louis Giovannoli (Βραβείο
Διακεκριμένης Υπηρεσίας).

Σύνθεση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της EFP
Η Γ.Σ. εξέλεξε τον Gernot Wimmer ως νέο μέλος της
EC. Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η
ακόλουθη.
Πρόεδρος
Φοίβος Μαδιανός
President Elect
Soren Jepsen
Past President
Michele Reners
Γεν. Γραμματέας
Stefan Renvert
Ταμίας
Joerg Meyle
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Εκδότης
Εκλεγμένα Μέλη

Maurizio Tonetti
Juan Blanco
Gernot Wimmer

Αιτήσεις νέων μελών
Η Γ.Σ. ενέκρινε την αποδοχή της αίτησης της Ρωσικής
Περιοδοντολογικής Εταιρείας (ΡΠΕ) να ενταχθεί στα συνεργά μέλη. Ο πρόεδρος της ΡΠΕ έκανε σύντομη αναφορά
στο περίγραμμα και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Αναφορές ομάδων εργασίας
1η ομάδα εργασίας
Επικοινωνία μεταξύ των εθνικών εταιρειών
Σε αυτήν την ομάδα εργασίας έγινε απολογισμός των
διαφόρων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών.
Οι εκπρόσωποι παρουσίασαν τα σχέδια και τα προγράμματα των εθνικών εταιρειών τους στον τομέα αυτό και
αντάλλαξαν απόψεις για την καλλίτερη και αποδοτικότερη εφαρμογή τους. Η EFP προτίθεται να συμβάλλει
ουσιαστικά στην ανάδειξη αυτού του οριζόντιου (όπως
χαρακτηρίστηκε) τρόπου επικοινωνίας.

2η ομάδα εργασίας
Επικοινωνία της EFP με τις εθνικές εταιρείες
Έγινε εκτεταμένη συζήτηση της συμμετοχής των εθνικών εταιρειών στις τελικές αποφάσεις που λαμβάνονται
από την εκτελεστική επιτροπή της EFP. Μεταξύ άλλων
ζητήθηκε η έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα που πρόκειται
να συζητηθούν στην Γ.Σ., όπως αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν μετά από ψηφοφορία, ονόματα και βιογραφικά υποψηφίων για τα όργανα της EFP κ.α., ώστε οι
εκπρόσωποι των εθνικών εταιρειών να μη επικυρώνουν
κατά βάση αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Επίσης τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής
πρέπει να είναι στην διάθεση των εθνικών εταιρειών.

3η ομάδα εργασίας
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Μετά από αναλυτική παρουσίαση των εκπροσώπων

των εθνικών εταιρειών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
– Το σύστημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διαφέρει
σημαντικά από χώρα σε χώρα, σε άλλες είναι υποχρεωτικό σε άλλες όχι.
– Ό που υπάρχει, την ευθύνη έχουν φορείς όπως το
Υπουργείο Υγείας (ή το Οδοντιατρικό τμήμα του) και
οι Οδοντιατρικές ομοσπονδίες ( ή Σύλλογοι) και αφορά κυρίως στην επιμόρφωση των Γενικών οδοντιάτρων και όχι των ειδικών (π.χ. περιοδοντολόγων).
– Η παρακολούθηση εθνικών επιστημονικών εκδηλώσεων προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό μονάδων (credits)
απ’ ότι η παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων (π.χ.
Europerio).
– Σ ε όλες τις χώρες υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός
επιμορφωτικών μαθημάτων (courses) που διοργανώνεται κυρίως από εμπορικές εταιρείες και ιδιωτικούς
φορείς. Η εμπλοκή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
και των περιοδοντολογικών εταιρειών είναι μικρή και
το επίπεδό τους θεωρείται χαμηλό.
Στην συνέχεια συζητήθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης
ορισμένων κανόνων που θα αφορούν στην ποιότητα και
τους στόχους των εκπαιδευτικών αυτών μαθημάτων. Στον
τομέα αυτόν η σύνταξη ενός πλαισίου οδηγιών (������
guidelines) εκ μέρους της EFP θα βοηθούσε ουσιαστικά. Επίσης
νέες μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ. e-learning), σε περιπτώσεις
που η πρόσβαση σε κέντρα εκπαίδευσης είναι δυσχερής,
θα βοηθήσουν σημαντικά. Επιπροσθέτως εξετάσθηκε η
δυνατότητα προπαρασκευής και κυκλοφορίας position
papers σε διάφορα θέματα της Περιοδοντολογίας. Τέλος,
συζητήθηκαν τα οφέλη της από κοινού διοργάνωσης συνεδρίων εθνικών εταιρειών (joint meetings).
Οι επόμενες Γ.Σ. θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα
(Αθήνα) στις 28 Μαρτίου 2015 με οικοδεσπότη τον Φοίβο
Μαδιανό και στην Γερμανία (Βερολίνο) με οικοδεσπότη
τον Soren Jepsen.
Δρ Γεώργιος Μπαλτάς
Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε. στην EFP
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The European Federation
of Periodontology news 2014
The 23rd General Assembly of the EFP was held on
in Brussels on 22 March 2014. The Hellenic Society of
Periodontology was represented by Dr. Ioannis Vouros
and Dr.George Baltas, President and Delegate of HSP
in EFP respectively.
The General Assembly began with greetings of President Dr. Michele Reners and approval of the minutes
of the previous AGM (Helsinki in March 2013). Thereafter the President reported on activities during her
presidency and which related to contacts with various
organizations to carry out issues of EFP, to attend conferences national companies etc. Of particular interest
were the proposals for the operation of EFP and competencies of its institutions and especially with the duties
of Chairman, Board members and EFP Delegates. The
guidelines, as analyzed, provide significant upgrading
of the role of all mentioned and their effective involvement in the processes for further improvement of the
operation of the EFP. Innovations that were presented
are also the establishment of a junior committee. The
candidates have to be proposed by the national companies and they will be integrated in the existing EFP
committees. Finally Dr. M. Reners thanked all those
who have supported her during the presidency.

Administration - Financial
The SG Dr. Stefan Renvert informed the General
Assembly for his activities during last year. The new
Treasurer, Dr. Jeorg Meyle reported the financial report of 2013 and he also presented other economic
issues. The on line fee for the JCP remains 31 euros/
subscriber. The 4 EFP partners have continued to
support financially the EFP in 2013: Dentaid, Procter
& Gamble, Sunstar and Johnson & Johnson. He also
confirmed the sound financial situation of the EFP
that allows developing a long- term business activity
to deliver the strategic plan. Thereafter he presented
the budget for 2014 which was approved unanimously.
Finally Dr. J.Meyle made suggestions for improving
the financial administration.

Reports from the Committees
Education committee
Dr. Ubele van der Velden, Chairman of the Postgraduate Education committee (PEC), reported onpostgraduate programs in which the certification pro-

cedure is pending (Tel Aviv, Barcelona). He informed
about the Postgraduate symposium held in Lommel
(Belgium) in September chaired by Dr. Marc Quirynen and Dr. Wim Teughels and sponsored by Procter
& Gamble. The next will be held in Madrid (18-19
September 2015) and there will be applied certain
amendments relating to the process of final examinations. Dr. Moshe Goldstein will take over as Chairman
of the Postgraduate Education committee. Dr. Ubele
van der Velden will remain as past chairman in the
PEC committee.
Dr. Korkud Demirel, Chairman of the Undergraduate Education committee (UEC), informed that he has
continued to work on the survey questionnaire addressed to the undergraduate Perio program directors to
evaluate in what extent schools meet the objectives and
learning outcomes as defined in the consensus report.
He has already set up a working group that will meet in
Amsterdam next May and will produce a report.

European Workshop on Periodontology
Dr. Mariano Sanz, Chairman of the European
Workshop Committee (EWP), reported on the X European Workshop in Periodontology on “Periodontal
Plastic Surgery and Soft Tissue Regeneration” held in
La Granja from the 10th to 13th November 2013 coorganised by Osteology Foundation and sponsored by
Geistlich.
The Chairman presented the next Workshop that
will focus on “Prevention of periodontal and peri-implant diseases” to enhance the importance of Perio in
General Health. This XI meeting will be the 20th Anniversary of the EWP. It will be sponsored by Johnson
& Johnson and Procter & Gamble, both EFP partners.

Congress
Dr. Jean Louis Giovannoli, Chairman of the 1st
Master Clinic, presented a final report of the congress
held in Paris in February: 520 participants from 45
countries; 68% members. A 2nd EFP Master Clinic
will be scheduled in January/February 2017. The congress committee will develop operational guidelines
and a bidding procedure and present them to next EC
meeting. The GA voted for EuroPerio9 venue. RAI
(Amsterdam) was selected. The potential days: 16 to
18 June 2018.
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Dr. Mariano Sanz, EP8 Scientific chairman, presented
the scientific program including titles and speakers.
Dr. Korkud Demirel, EP8 Treasurer, presented an update
of the sponsorship and exhibitor applications: 7 Diamond,
3 Platinum and 9 Gold sponsors have committed. Industry
incomes are in the same level than EuroPerio7.
Dr. Francis Hughes, Chairman of EuroPerio8, reported
briefly on main issues: scientific program; sponsorship;
social program and marketing and promotion. He also presented the registration fees for EP8 (Vienna fees + 15%).

External Affairs Committee
Dr. Edwin Winkel, Chairman of the External Affairs
Committee presented the action plan for the increase of the
recognition of EFP and the framework of communication
development along with the strategic plan for the next three
years
Dr. Tiernan O’Brien, EFP webmaster pointed out an
increase of the overall percentage of the website visitors.
It is worth noting that Greece is located at the 5th place
of countries in terms of number of visits (3200 visits). Dr.
O´Brien informed that an interview to Dr. Niklaus Lang has
been posted at the Perio Channel. The next interview will
be addressed to Dr. Ubele van der Velden.
Dr. Joanna Kamma, EFP Newsletter Editor, presented
the contents of the 2013 October issue and informed that
the periodicity will be changed in 2014 from 2 to 3 issues
per year.

Delphi Study
Dr. Phoebus Madianos, Chairman of the Delphi study
reported on the project and the methodology that was followed. They involved 120 experts representing the EFP and
the European Union countries. After a Consensus conference that was held in Athens to validate and discuss methodological issues and non consensuses items of the questionnaire, the project is now at its final stage. The document
will be ready for publication in the next months.

Journal of Clinical Periodontology
Dr. Mauritzio Tonnetti, Editor in Chief, reported the
strong presence of the journal in emerging countries in
South America and Asia. The journal maintains a very
high impact factor. JCP is the most accessible dental journal around the World. Next challenge will be to translate
JCP key articles into clinical practice through reader digest
summaries.

Specialty of Periodontology in the EU
Dr. Nairn Wilson, EFP Strategic Executive, presented
an update of the process of the recognition of Periodontology as a Specialty in the EU. A precondition for addition
of Periodontology in the new dental specialties by the European Commission Free Movement of Professionals Unit

is not submitting objections by Member States. This means
that the national societies have to prepare their national
government office will take part in the proceedings of the
European Union to ensure a favorable or at least neutral
attitude.

EFP Graduate Research Prize 2013
Dr. Korkud Demirel, Chairman of the Jury, announced
awards. The first prize was awarded to « Anti-infective
therapy of peri-implantitis with adjunctive local drug delivery or photodynamic therapy: six month outcomes of a
prospective randomized clinical trial» of D. Schär, C.A.
Ramseier, S. Eick, N.B. Arweiler, A. Sculean and G.E.Salvi
and published to Clinical Oral Implants Research 2013
Jan;24(1):104-10.

EFP Awards
The awards of the new institution of the EFP were awarded to Ubele Van der Velden (Eminence in Periodontolody
Award), Klaus Lang (Distinguished Scientist Award) και
Jean Louis Giovannoli (Distinguished Service Award).

Constitution of the Executive Committee:
Nominating Committee
The GA elected Gernot Wimmer as a new member of
the EC. The GA approved the following composition of the
Executive Committee.
President
Dr. Phoebus Madianos (2014)
(voting member)
President elect
Dr. Sören Jepsen (2014)
(voting member)
Immediate Past-President Dr. Michèle Reners (2014)
(voting member)
General Secretary
Dr. Stefan Renvert (2014)
(voting member)
Treasurer
Dr. Joerg Meyle (2014)
(voting member)
Editor
Dr. Maurizio Tonetti (2014)
2 Elect Members
Dr. Juan Blanco (2014)
(voting member)
Dr. Gernot Wimmer (2014)
(voting member)

Applications for membership
The GA approved the Russian Society of Periodontology becoming new Associate member of the EFP. The RSP
President presented the profile and main activities of the
society.
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Reports from working groups
1st Working Group
''Communication between national societies''
In this working group different methods for communication between national societies were reviewed. The representatives presented their projects and programs of their
national companies in this area and exchanged views on
their better and more efficient implementation. The EFP
intends to contribute substantially to the promotion of that
horizontal (as was described) communication way.

2nd Working group
''Communication EFP & National societies''
He has done extensive discussion of the participation of
national societies in the final decisions taken by the Executive Committee of the EFP. National Societies need prior
notice and more background information on any vote they
need to take at the G.A.
for example – they need to know in advance who the
candidates are for the E.C. and be supplied with a brief c.v.
for each candidate Also the minutes of meetings of the Executive Committee must be available to national societies.

3rd Working Group
''Continuing Education''
Following a detailed presentation of the national representatives of the national societies identified:
– The continuing education system varies considerably
from country to country, in others it is mandatory in
others not
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–W
 here exists, responsible are authorities such as the
Ministry of Health (or Dental Chamber) and the Dental
Association and mostly the requirements are at the GP
level and not as specialists in periodontology.
– The authorities that recognize CE courses / congresses
are in many cases granting more CE credits to local
“basic” meetings than to international events like the
EuroPerio
– I n all the countries there are too many CE courses,
many of them organized by the industry or private
groups and institutions. There is only minor involvement of academic institutions or the perio societies and
the impression is that the quality is low.
Thereafter it was discussed the need to establish certain
rules which relate to the quality and the objectives of these
training courses. In this field a framework of guidelines provided by the EFP would help substantially. In addition new
methods of CE education (e.g. e-learning), in cases where
access to training centres is difficult, will help significantly.
In addition it was examined the possibility of preparation
and circulation position papers on various aspects of Periodontology. Finally, the organization of joint meetings by national societies and the expected benefits were discussed.
Next General Assembly of the EFP will take place in
Greece (Athens) in 28 of March 2015 hosted by F. Madianos
and the next in Germany (Berlin) hosted by Soren Jepsen.
Dr George Baltas
EFP Delegate

