Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

Τα νέα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας 2015
Η 24η Γενική Συνέλευση της EFP πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2015. Την
Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ιωάννης Βούρος και Γεώργιος Μπαλτάς, Πρόεδρος και Εκπρόσωπος της ΕΠΕ στην EFP
αντιστοίχως.
Η Γ. Σ. άνοιξε με χαιρετισμό του Προέδρου
Φοίβου Μαδιανού και έγκριση των πρακτικών της
προηγούμενης Γ. Σ. (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2014).
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δραστηριότητές του
κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, όπως παρακολούθηση συνεδρίων εθνικών εταιρειών, όπου διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο από πλευράς διοργάνωσης
και θεματολογίας. Επίσης πρότεινε τη συνεργασία
μεταξύ των εθνικών εταιρειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση που πραγματοποίησε μαζί με
τον President Elect S.Jepsen με τους αξιωματούχους
της Αμερικανικής Ακαδημίας Περιοδοντολογίας
στο San Francisco, όπου αποφάσισαν τη διεξαγωγή
του 2ουWorkshop ανάμεσα στην EFP και την AAP.
Το Workshop θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 2017 και θα έχει θέμα: Επαναταξινόμηση των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών
νόσων.

Διοικητικά - Οικονομικά
Ο Γ. Γ. Stefan Renvert ενημέρωσε τη Γ. Σ. για τις
δραστηριότητές του και τις επαφές του στα πλαίσια
των καθηκόντων του για το χρόνο που πέρασε.
Ο Ταμίας Jeorg Meyle παρουσιάζοντας την ετήσια
αναφορά του, ενημέρωσε τη Γ. Σ. για την οικονομική
θέση της EFP το Δεκέμβριο του 2014. Οι 4 χορηγοί συνέχισαν την οικονομική τους ενίσχυση και οι
εθνικές εταιρείες κατέβαλαν τη συνδρομή τους. Το
1ο Master Clinic στο Παρίσι ήταν κερδοφόρο αν και
δεν υπήρξαν χορηγίες. Μετά από διεξοδικές συζητήσεις και διερεύνηση των συνθηκών αποφασίστηκε η
παραμονή της έδρας της EFP στο νομικό καθεστώς
του Βελγίου. Η τυχόν μεταφορά της στην Ελβετία
κρίθηκε ασύμφορη από φορολογικής πλευράς. Στη
συνέχεια παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2015,
ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα. Τέλος ο Ταμίας συνόψισε τους προσεχείς στόχους του:
1) Αύξηση της ασφάλειας των αποταμιεύσεων
και των κεφαλαίων της EFP.

2) Μείωση του κόστους των οικονομικών συναλλαγών
3) Β
 ελτίωση του ελέγχου των οικονομικών μέσω
ενός πλήρως κωδικοποιημένου συστήματος.

Αναφορές επιτροπών
Επιτροπή Συνεδρίων - Europerio
Europerio 8
Ο Πρόεδρος του Europerio 8 Francis Hughes ενημέρωσε τη Γ. Σ. ότι το προσεχές Europerio υπολογίζεται ότι θα το παρακολουθήσουν 10.000 σύνεδροι,
οι περισσότεροι από χώρες μη μέλη.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς σε οργανωτικά θέματα, που αφορούσαν, τόσο στο κυρίως
πρόγραμμα όσο και στις κοινωνικές εκδηλώσεις,
που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο του Συνεδρίου.
Τέλος κάλεσε τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Εθνικών Εταιρειών να παροτρύνουν τα
μέλη τους να παρακολουθήσουν το Europerio 8.
Europerio 9
Μετά από ψηφοφορία, Πρόεδρος του Europerio
9 που θα διεξαχθεί το 2018 στο Amsterdam εξελέγη
η Michele Reners με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον
Soren Jepsen και Ταμία τον Gernot Wimmer.
2ο Master Clinic
Μετά από ψηφοφορία, το 2o Master Clinic θα
διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2017, με
Πρόεδρο τον Korkud Demirel και Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Stefan Renvert και θέμα: «Περιεμφυτευματίτιδα: από την αιτιολογία στη θεραπεία».

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών K. Demirel αναφέρθηκε στη χαμηλή ανταπόκριση που έτυχε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αφορά
στην αξιολόγηση των προπτυχιακών προγραμμάτων
Περιοδοντολογίας στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Από τους συνέδρους επισημάνθηκε ότι το ερωτηματολόγιο είναι πολύ λεπτομερές και χρονοβόρο να
απαντηθεί. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να το αναθεωρήσει
και να το απλοποιήσει.
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Ο Πρόεδρος της |Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
Moche Goldstein αναφέρθηκε στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης. Ήδη 13 προγράμματα είναι πιστοποιημένα από την
EFP. Στο άμεσο μέλλον θα επιχειρηθεί προσπάθεια επαφής με όλα τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, που διαθέτουν
Μεταπτυχιακά Τμήματα Περιοδοντολογίας, ώστε, μέσα
από διαδικασίες αναβάθμισής τους, να δρομολογηθεί η
πιστοποίηση από την EFP.

Ανέλυσε τις λεπτομέρειες και το σκεπτικό της πρότασης,
η οποία έγινε αποδεκτή από τη Γ. Σ.

Επιτροπή Workshop

Βραβεία EFP

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Mariano Sanz έκανε σύντομη αναφορά στο XI Workshop, που πραγματοποιήθηκε στη La Granja από 9-12 Νοεμβρίου 2014 με θέμα:
«Αποτελεσματική πρόληψη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νόσων». Χρηματοδοτήθηκε από τις
Εταιρείες Johnson&Johnson και Procter&Gamble και τα
πρακτικά του θα δημοσιευθούν στο JCP τον Απρίλιο του
2015.
Η Επιτροπή εργάζεται, ώστε τα αποτελέσματα των δύο
τελευταίων Workshops (Περιοδοντίτιδα και Γενική Υγεία
και Πρόληψη) να γίνουν γνωστά στους γενικούς οδοντιάτρους μέσα από καμπάνια που θα πραγματοποιηθεί από
τα ΜΜΕ.

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Edwin Winkel παρουσίασε
τις δραστηριότητες της και εστιάστηκε στην επικοινωνιακή τακτική που θα ακολουθηθεί το προσεχές διάστημα.
Η υπεύθυνη των EFP Newsletters Ιωάννα Καμμά, ενημέρωσε ότι θα αναρτάται ανά μήνα, online ένα newsletter
για τα Μέλη, ενώ η έκδοση των EFP News θα παραμείνει
τριμηνιαία.
Ο επικεφαλής του δικτυακού τόπου Tiernan O ’Brien
εξήγησε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των θεμάτων που αφορούν την επικοινωνία. Ζήτησε από τις εθνικές
εταιρείες να στέλνουν κείμενα με επιστημονικό περιεχόμενο, ώστε το περιεχόμενό του να γίνει πιο ενδιαφέρον.
Οι δραστηριότητες της επιτροπής για το 2014 εστιάστηκαν στην προώθηση του Europerio 8. Επίσης αναφέρθηκε στις αλλαγές που δρομολογήθηκαν και αφορούν σε
επικείμενες; ψηφοφορίες. Όλες οι πληροφορίες (υποψηφιότητες, βιογραφικά κλπ.) αποστέλλονται εκ των προτέρων
στις εθνικές εταιρείες, ώστε να είναι πλήρως ενήμερες
πριν τη Γ. Σ. κατά την διάρκεια της οποίας διεξάγεται η
ψηφοφορία.
Τέλος, το 2014 έδωσε συνέντευξη στο κανάλι της EFP
o U.Van der Velden. Η επόμενη θα δοθεί από τον Th.
Karring.
Η Monica Guinea έδωσε πληροφορίες σχετικές με τη
Βιβλιοθήκη της EFP, που είναι έτοιμη να λειτουργήσει.
Ο σύμβουλος επικοινωνίας Javier Garcia παρουσίασε
την πρότασή του σχετικά με το νέο λογότυπο της EFP.

Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων
Λόγω απουσίας του Iain Chapple η παρουσίαση των
θεμάτων έγινε από τον Stefan Renvert. Το σημαντικότερο γεγονός είναι η έναρξη του JCP Digest που βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της EFP και έτυχε πολύ καλής υποδοχής
από τα Μέλη.

Τα Βραβεία της EFP απονεμήθηκαν στους Gianfranco
Carnevale (Βραβείο (Διάκρισης στην Περιοδοντολογία),
Thorkild Karring (Βραβείο Διακεκριμένου Επιστήμονα)
και David Hillam (Βραβείο Διακεκριμένης Υπηρεσίας).
Τιμητική πλακέτα δόθηκε στον Φοίβο Μαδιανό για τις
υπηρεσίες του ως Προέδρου.

Journal of Clinical Periodontology
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Maurizio Tonetti αναφέρθηκε στα ακόλουθα:
Το υψηλό impactfactor του περιοδικού
Την υψηλή αναγνωσιμότητα (τα άρθρα του «κατεβάζονται» και «φορτώνονται» περισσότερο από 600.000 φορές
το χρόνο)
Την παγκόσμια εμβέλεια του περιοδικού (μόνο το 1/3
των συγγραφέων και των αναγνωστών προέρχεται από
την Ευρώπη).

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας
Ο επικεφαλής της EFP για το θέμα Nairn Wilson ενημέρωσε τη Γ. Σ. για τα νέα δεδομένα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελεύθερης Διακίνησης Επαγγελματιών εξέφρασε την υποστήριξή της, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις από τα Κράτη-Μέλη.
Στις χώρες που διατυπώνουν επιφυλάξεις ο N. Wilson κατέστησε σαφές ότι, σε περίπτωση ευρωπαϊκής αναγνώρισης,
δεν θα είναι υποχρεωτικό όλες οι χώρες να προχωρήσουν
σε αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της EFP είναι η
Περιοδοντολογία να τύχει των ιδίων διευθετήσεων, όπως η
Στοματική Χειρουργική και η Ορθοδοντική, που έχουν ήδη
αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι ακόλουθες χώρες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους:
Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία,
Ουγγαρία , Σουηδία, Σλοβακία, Κροατία, Λιθουανία και
Λετονία. Οι Γερμανία, Δανία, Φινλανδία και Μάλτα έχουν
επιδείξει ουδετερότητα.
Ο N. Wilson βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας
θεμάτων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διακίνησης
Επαγγελματιών και αφορούν στην εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Περιοδοντολογία, στην αναμενόμενη
μετακίνηση και στον αριθμό των εξειδικευμένων που ήδη
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υπάρχουν. Τέλος, πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Οδοντιάτρων και το Συμβούλιο των Επικεφαλής
των Οδοντιατρικών Θεμάτων (Chief Dental Officers) θα
αντιδράσουν στη διαδικασία.

Σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
Η Γ. Σ. επικύρωσε της πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας για το 2016 θα είναι ο Iain
Chapple, Πρόεδρος της Επιτροπής Workshops ο Mariano
Sanz και νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο Tiernan O’ Brien.
Ως νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής η Γ. Σ. εξέλεξε τον Anton Sculean.
Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2015 θα
είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος
Soren Jepsen
President Elect
Juan Blanco
Past President
ΦοίβοςΜαδιανός
Γεν. Γραμματέας Stefan Renvert
Ταμίας
Joerg Meyle
Εκδότης
Maurizio Tonetti
Εκλεγμένα Μέλη Gernot Wimmer
Anton Sculean

EFP Graduate prize 2014
Εκ μέρους του Iain Chapple (Προέδρου της Επιτροπής
Βράβευσης), ο Soren Jepsen ανακοίνωσε τα Βραβεία της
EFP για το 2014
1ο. Improving oral implant osseointegration in a murine
model via Wnt signal amplification by Sylvain Mouraret,
Daniel J Hunter, Claire Bardet, Antoine Popelut, John B
Brunski, Catherine Chaussain, Philippe Bouchard and Jill
A Helms and published at Journal of Clinical Periodontology 2014; 41: 172-180
2ο. A challenge with Porphyromonas gingivalis differentially affects the osteoclastogenesis potential of periodontal ligament fibroblasts from periodontitis patients and
non-periodontitis donors by Dimitris Sokos, Nina Scheres,
Ton Schoenmaker, Vincent Everts and Teun J de Vries and
published at Journal of Clinical Periodontology 2014; 41:
95-103

3ο. Emdogain- Regulated Gene Expression in Palatal Fibroblasts requires TGF-Βri Kinase Signaling by Alexandra
Stähli, Dieter Bosshardt, Anton Sculean, Reinhard Gruber
and published at PLOS ONE, September 2014, Volume 9,
issue 9.
Από τον επόμενο χρόνο τα Βραβεία θα χωριστούν σε
δύο κατηγορίες: α) Κλινική και β) Βασική Έρευνα.

Θέματα προς συζήτηση

1. Υγιεινολόγοι και λειτουργοί πρόληψης στις χώρες της
Ευρώπης
Το θέμα υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε από τους
εκπροσώπους της Ολλανδικής και της Αυστριακής Περιοδοντολογικής Εταιρείας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
μεγάλες διαφορές στις Ευρωπαϊκές Χώρες. Αποφασίστηκε η δημιουργία ερωτηματολογίου, στο οποίο θα κληθούν
να απαντήσουν οι Εθνικές Εταιρείες, ώστε να διαπιστωθεί
η παρούσα κατάσταση. Την επίβλεψη θα αναλάβει η M.
Danser, Πρόεδρος της Ολλανδικής Εταιρείας.
2. Αγγλική μετάφραση του δικτυακού τόπου των Εθνικών
Εταιρειών.
Το θέμα υποβλήθηκε από την Αυστριακή Περιοδοντολογική Εταιρεία με στόχο την ευρύτερη πληροφόρηση
των δραστηριοτήτων κάθε Εταιρείας.
3. Συνεργασίες Εθνικών Εταιρειών – Σύνδεση μιας Εταιρείας Ανατολικής Χώρας με μια Δυτική
Το θέμα υποβλήθηκε από την Ουκρανική Περιοδοντολογική Εταιρεία με σκοπό την παροχή βοήθειας και
τεχνογνωσίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις μικρότερες.
Μετά από συζήτηση υποστηρίχτηκε ότι αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω του EFP Forum, που είναι σχεδόν
έτοιμο και στο οποίο θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής
ερωτήσεων, ανάρτησης εικόνων, παράθεσης περιστατικών κλπ.
Η επόμενη Γ. Σ. θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις
23 Απριλίου 2016 με οικοδεσπότη τον Soren Jepsen Πρόεδρο της EFP.
Δρ Γεώργιος Μπαλτάς
Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε. στην EFP
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The Eurpean Federation
of Periodontology news 2015
The EFP’s 24th General Assembly took place in
Athens on 28 March 2015. The Hellenic Society of
Periodontology (EPE) was represented by Messrs.
Ioannis Vouros and Georgios Baltas, Chairman and
Representative of the EPE in EFP, respectively.
The General Assembly opened with a welcome
by the Chairman, Phoebus Madianos, and the approval of the minutes of meeting from the previous
General Assembly (Brussels, March 2014). Then, he
proceeded to comment on his activities during his
Chairmanship, such as attending conferences by National Societies, where he ascertained their high level
in terms of organization and range of topics. He also
recommended a cooperation between the National
Societies. He had a particularly interesting meeting
with the President Elect S. Jepsen and the officials of
the American Academy of Periodontology (AAP) in
San Francisco, where they decided to carry out the
2nd joint EFP-AAP Workshop. The Workshop will
be carried out in 2017 in the USA with the following
topic: Reclassification of periodontal and peri-implant
diseases.

Committees’ reports

Administrative – Financial issues

After taking a vote, it was decided to carry out Master Clinic II in 2017 in Constantinople, with Korkud
Demirel as Chairman and Stefan Renvert as Scientific
Coordinator, with the following topic: “Peri-Implantitis: from etiology to treatment”.

The General Secretary Stefan Renvert informed the
General Assembly of his activities and contacts as part
of his duties for the past year.
The Treasurer Jeorg Meyle, while presenting his
annual report, informed the General Assembly of
the EFP’s financial status in December 2014. The 4
sponsors continued their financial contribution and
the National Societies provided their contributions.
Master Clinic I in Paris was profitable although there
were no sponsorships. Following extensive discussions and researching the conditions, it was decided
to maintain the EFP’s headquarters under Belgium’s
legal status. Its potential transfer to Switzerland was
deemed unprofitable in fiscal terms. Then, he presented the 2015 budget, which was unanimously approved. Finally, the Treasurer summarized its shortterm objectives:
1) Increasing the EFP’s deposits and capital security.
2) Decreasing the cost of financial transactions
3) Improving financial control through a fully codified system

Congress Committee - Europerio
Europerio 8
The Europerio 8 Chairman, Francis Hughes, informed the General Assembly that the estimated attendance for the imminent Europerio amounts to 10,000
participants, most of whom from non-member states.
Then, he made a detailed reference to organizational
issues, involving both the main programme and social
events taking place parallel to the Congress.
Finally, he called the National Societies’ Chairmen
and Representatives to encourage their members to attend Europerio 8.

Europerio 9
After taking a vote, Michele Reners was elected
Chairman of Europerio 9 to take place in 2018 in Amsterdam, with Soren Jepsen as Scientific Coordinator
and Gernot Wimmer as Treasurer.

Master Clinic II

Education Committee
The Undergraduate Committee’s Chairman, Mr.
Demirel, pointed out the low response to the questionnaire, which involved the evaluation of the Undergraduate Periodontology programmes in European
Universities.
The attendees pointed out that filling the questionnaire is very detailed and time-consuming. The Chairman undertook to review and simplify it.
The Postgraduate Committee’s Chairman, Moche
Goldstein, referred to the postgraduate programmes
which are currently under certification. 13 programmes
have already been certified by EFP. In the near future,
efforts will be made to contact all European Universities with Postgraduate Periodontology Departments,
so that their certification by EFP can proceed through
procedures for their upgrading.
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Workshop Committee

Journal of Clinical Periodontology

The Committee’s Chairman, Mariano Sanz, made a brief
reference to the XI Workshop, which took place at La Granja
in 9-12 November 2014, with the following topic: “Effective
prevention of periodontal and peri-implant diseases”. It was
funded by the Johnson & Johnson and Procter & Gamble
companies, and its minutes of meeting will be published on
the JCP in April 2015.
The Committee ‘s work aims at making the results of the
last two Workshops (Periodontitis and General Health and
Prevention) known to general dental practitioners by means
of a media campaign.

The Scientific Coordinator, Maurizio Tonetti, referred to
the following:
The journal’s high impact factor
Its high readers’ hits (its articles are downloaded and
uploaded more than 600.000 times per year)
Its worldwide status (only 1/3 of the authors and readers
originate from Europe).

External Affairs Committee
The Committee’s Chairman, Edwin Winkel, presented its
activities and focused on the communication strategy to be
applied in the following time period.
The EFP Newsletters Coordinator, Ioanna Kamma,
informed the attendees that an online newsletter will be
posted once a month, for all Members, while the EFP News
will be published every quarter.
The website’s coordinator, Tiernan O’Brien, explained
how communications issues are organized and managed.
He asked the National Societies to send texts of a scientific interest, so as to make the newsletter more interesting
overall.
The Committee’s activities for 2014 focused on promoting
Europerio 8. He also referred to the changes planned which
will concern future votes. All the information (nominations,
curriculum vitae, etc.) is sent beforehand to the National
Societies, so that they are fully informed before the General
Assembly during which the actual voting takes place.
Finally, in 2014, U.Van der Velden gave an interview to the
EFP’s channel. The next one will be given by Th. Karring.
Monica Guinea presented information on the EFP Library, which is about to be inaugurated.
The communication consultant, Javier Garcia, presented
his proposal about the new EFP logo. He analysed the details and logic behind the proposal, which was accepted by
the General Assembly.

Scientific Affairs Committee
Due to Iain Chapple’s absence, the affairs were presented
by Stefan Renvert. The most important event will be to start
the JCP Digest, which is part of the EFP website and received a strong welcome by the Members.

EFP Awards
The EFP Awards were conferred on Gianfranco Carnevale (Periodontology Distinction Award), Thorkild Karring
(Distinguished Scientist Award) and David Hillam (Distinguished Service Award).
A honorary plaque was awarded to Phoebus Madianos
for his service as Chairman.

Periodontology Speciality
The EFP member in charge of this affair, Nairn Wilson,
informed the General Assembly of the current situation.
The European Committee for the Free Movement of
Professionals expressed its support, on condition that the
member-states will not object. As regards countries with
concerns, N. Wilson clarified that, in case of a European
recognition, it will not be obligatory for all countries to
proceed to national recognition. The EFP’s objective is for
Periodontology to be subject to the same arrangements as
Oral Surgery and Orthodontics, which have already been
recognized on a European level.
The following countries have expressed their support:
United Kingdom, Poland, Romania, Portugal, Hungary,
Sweden, Slovakia, Croatia, Lithuania and Latvia. Germany,
Denmark, Finland and Malta have shown to be neutral.
N. Wilson is currently processing the issues raised by the
European Committee for the Free Movement of Professionals concerning professionals training in Periodontology, the
expected movement and the number of the already existing
specialized professionals. Finally, he informed the attendees
that the Council of European Dentists and the Council of
Chief Dental Officers will react to the procedure.

Executive Committee composition
The General Assembly confirmed the Executive Committee’s proposal and, for 2016, appointed Iain Chapple as
General Secretary, Mariano Sanz as Chairman of the Workshop Committee and Tiernan O’ Brien as the new Chairman
of the External Affairs Committee.
The General Assembly elected Anton Sculean as a new
member of the Executive Committee.
The Executive Committee’s composition for 2015 will be
as follows:
President
Soren Jepsen
President Elect
Juan Blanco
Past President
Phoebus Madianos
Gen. Secretary
Stefan Renvert
Treasurer
Joerg Meyle
Editor
Maurizio Tonetti
Elected Members Gernot Wimmer
Anton Sculean
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EFP Graduate prize 2014
On behalf of Iain Chapple (Chairman of the Awards
Committee), Soren Jepsen announced the EFP Awards for
2014
1st. Improving oral implant osseointegration in a murine
model via Wnt signal amplification by Sylvain Mouraret,
Daniel J. Hunter, Claire Bardet, Antoine Popelut, John B.
Brunski, Catherine Chaussain, Philippe Bouchard and Jill
A. Helms and published at Journal of Clinical Periodontology 2014; 41: 172-180
2nd. A challenge with Porphyromonas gingivalis differentially affects the osteoclastogenesis potential of periodontal ligament fibroblasts from periodontitis patients and
non-periodontitis donors by Dimitris Sokos, Nina Scheres,
Ton Schoenmaker, Vincent Everts and Teun J. de Vries and
published at Journal of Clinical Periodontology 2014; 41:
95-103
3rd. Emdogain- Regulated Gene Expression in Palatal Fibroblasts requires TGF-Βri Kinase Signaling by Alexandra
Stähli, Dieter Bosshardt, Anton Sculean, Reinhard Gruber
and published at PLOS ONE, September 2014, Volume 9,
issue 9
As of next year, the Awards will be classified in two categories: a) Clinical and b) Basic Research.

Topics for discussion

1. Natural hygienists and prevention worker in European
countries

Analecta Periodontologica Volume 24 (2014-2015)

The topic was submitted and discussed by the representatives of the Dutch and Austrian Societies of Periodontology.
Major differences were identified across European countries. It was decided to create a questionnaire, to be filled
in by the National Societies, in order to ascertain the current
situation. This process will be supervised by M. Danser,
Chairman of the Dutch Society.
2. E
 nglish translation of the National Societies’ websites
The topic was submitted by the Austrian Society of Periodontology aiming at the broader information on the activities of each Society.
3. Cooperations between National Societies – Connection
between a Society in an Eastern Country and a Western
Country
The topic was submitted by the Ukrainian Society of
Periodontology aiming at the provision of assistance and
knowhow from larger to smaller Societies.
Following a discussion, it was supported that this activity
can be carried out through the EFP Forum, which is almost
ready and where it will be possible to submit questions, post
images, present cases, etc.
The next General Assembly will take place in Berlin
on 23 April 2016, hosted by the EFP President, Soren
Jepsen.
Dr George Baltas
EFP Delegate

