Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

Τα νέα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας 2016
Η 25η Γενική Συνέλευση της EFP πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, στις 23 Απριλίου 2016. Την
Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Πέτρος Δαμουλής και Γεώργιος Μπαλτάς, Πρόεδρος και Εκπρόσωπος της ΕΠΕ στην EFP,
αντιστοίχως.
Τις εργασίες της Γ.Σ. άνοιξε με χαιρετισμό του
ο πρόεδρος S. Jepsen ο οποίος καλωσόρισε τους
προέδρους και τους εκπροσώπους των εθνικών
εταιριών και ιδιαίτερα εκείνους που συμμετείχαν
για πρώτη φορά. Επίσης ενημέρωσε ότι η τρέχουσα
Γ.Σ. θα είχε διαφορετική μορφή, με την πρωινή συνεδρία να αφιερώνεται σε θέματα της EFP και την
απογευματινή, στην απονομή των βραβείων και
τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση της
EFP. Στην συνέχεια μετά την έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ. (Αθήνα, Μάρτιος 2015)
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Από αυτές ξεχωρίζουν
η ενεργός συμμετοχή του στις διαδικασίες διοργάνωσης του Joint meeting μεταξύ EFP και AAP,
που θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο τον Νοέμβριο
του 2017 με θέμα «Ταξινόμηση των Περιοδοντικών
και Περιεμφυτευματικών νόσων» και η επίσκεψή
του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες,
όπου μετέφερε το μήνυμα ότι η περιοδοντική νόσος
αποτελεί θέμα δημόσιας υγείας. Ανέφερε επίσης ότι
τον προηγούμενο Σεπτέμβριο προσεκλήθη στο VI
Συμπόσιο των πιστοποιημένων από την EFP μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που πραγματοποιήθηκε
στο Estoril και εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα
των παρουσιάσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ενημέρωσε επίσης ότι συμμετείχε ενεργά στην διοργάνωση του XIII Ευρωπαϊκού Workshop, που θα
διεξαχθεί από κοινού με την ORCA, με θέμα «Όρια
μεταξύ τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου». Αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες, πολύ θετικές, επαφές
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τον οποίο
επεξεργάζονται ένα ‘‘Μνημόνιο Κατανόησης’’ που
θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας
των δύο πλευρών. Τον Απρίλιο στην Φρανκφούρτη,
κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, ανακηρύχθηκε η 12η Μαΐου ως η πανευρωπαϊκή ημέρα Περιοδοντολογίας. Κατά την διάρκεια της προεδρίας
του προσεκλήθη και παρακολούθησε τα συνέδρια

διαφόρων ευρωπαϊκών εθνικών εταιρειών. Επειδή ο
φόρτος εργασίας στην EFP έχει αυξηθεί πάρα πολύ
ο πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόσληψη της Sharon
Legendre η οποία θα προσφέρει την επαγγελματική
της υποστήριξη. Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσους
τον βοήθησαν και τον στήριξαν κατά την διάρκεια
της θητείας του.

Διοικητικά - Οικονομικά
Ο Γεν. Γραμματέας S. Renvert αναφέρθηκε συνοπτικά σε όσα επετεύχθησαν κατά τη διάρκεια της
εξαετούς θητείας του. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια των τελευταίων έξι ετών υπεγράφη ένα μακράς
διαρκείας συμβόλαιο με την Mondial, ως κεντρικό
διοργανωτή των συνεδρίων της EFP, δημιουργήθηκε
η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων, η οποία είχε ως
κύριο αντικείμενο θέματα επικοινωνίας και αποφασίστηκε η δημιουργία του Master Clinic, το οποίο
θα είναι ένα συνέδριο με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα διεξάγεται μεταξύ δύο EuroPerio.
Επίσης, αποφασίστηκε η έκδοση του J.C.P. Digest
που θα είναι ευκολότερα προσβάσιμο από τους γενικούς οδοντιάτρους. Θα δημοσιεύονται 12 άρθρα
κάθε χρόνο, τα οποία θα μεταφράζονται στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τέλος, σχετικά με την
αναγνώριση της ειδικότητας της περιοδοντολογίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο που άρχισε το 2012, ανέφερε
ότι το θέμα είναι σύνθετο και θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ότι αναμενόταν.
Ο ταμίας J. Meyle παρουσίασε την παρούσα οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας. Για λόγους
περιορισμού των οικονομικών - επενδυτικών κινδύνων τα χρήματα της Ομοσπονδίας κατατέθηκαν
σε τρεις διαφορετικές τράπεζες μία στο Βέλγιο, μία
στην Γερμανία και μία στην Ελβετία. Στην συνέχεια παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του
EuroPerio 8, το οποίο εκτός των άλλων είχε και μεγάλη οικονομική επιτυχία. Παράλληλα πρότεινε ένα
νέο τρόπο καταμερισμού των κερδών που προκύπτουν από τα EuroPerio προς τις εθνικές εταιρείες
με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων δηλαδή
οδοντίατροι, φοιτητές και υγιεινολόγοι. Μετά από
εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε να μελετηθούν τα
νέα δεδομένα από τις εθνικές εταιρείες και η τελική απόφαση να ληφθεί στην επόμενη Γ.Σ. Τέλος,
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παρουσίασε προτάσεις για ορισμένες μικρές αλλαγές στο
καταστατικό της Ομοσπονδίας τις οποίες η Γ.Σ. ενέκρινε
ομόφωνα.

Αναφορές επιτροπών
Επιτροπές συνεδρίων
Ι. Επιτροπή EuroPerio 9
Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής M. Reners
αναφέρθηκε στις διαδικασίες οργάνωσης του συνεδρίου
(μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα) και παρουσίασε το συνεδριακό κέντρο (RAI Amsterdam). Ο Σ. Βασιλόπουλος θα
είναι ο επικεφαλής του προγράμματος των Ambassadors.
Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής S. Jepsen βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις εθνικές εταιρείες και έχει ζητήσει τις προτάσεις τους αναφορικά με το επιστημονικό
πρόγραμμα.
ΙΙ. Επιτροπή 2ου Master Clinic
Ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής K. Demirel
αναφέρθηκε στις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούσαν
στο συνεδριακό χώρο. Παράλληλα ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για τα φαινόμενα τρομοκρατίας, τα οποία
τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί στη χώρα του και για
την πρόταση της Mondial να μεταφερθεί το συνέδριο σε
κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ίσως την Μάλτα. Ακολούθησε συζήτηση και μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε
το συνέδριο να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη.

Επιτροπές Εκπαίδευσης
Ι. Επιτροπή Προπτυχιακών
Ο πρόεδρος της επιτροπής K. Demirel αναφέρθηκε
στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που αφορούσε
στην αξιολόγηση των προπτυχιακών προγραμμάτων περιοδοντολογίας στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Εκείνο
που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι
ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στον τρόπο που διδάσκεται η περιοδοντολογία στα διάφορα πανεπιστήμια.
Επίσης, παρουσίασε τα πορίσματα της έρευνας Delphi
που αφορά στις τάσεις της περιοδοντολογίας στην Ευρώπη για το έτος 2025 και διεξήχθη υπό την εποπτεία
του Φ. Μαδιανού. Σύμφωνα με αυτά θα συνεχιστεί η
ανάγκη για εξειδικευμένους περιοδοντολόγους αλλά
και για καλά εκπαιδευμένους γενικούς οδοντίατρους.
Επίσης, αναμένεται σταθεροποίηση του επιπολασμού
της προχωρημένης περιοδοντίτιδας, αύξηση των περιεμφυτευματικών νόσων και αύξηση των εκπαιδευτικών
αναγκών στην περιοδοντολογία ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
ΙΙ. Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Ο πρόεδρος της επιτροπής M. Goldstein ενημέρωσε
ότι ήδη λειτουργούν 14 πιστοποιημένα προγράμματα
περιοδοντολογίας στην Ευρώπη και δυο ακόμη (Λιέγης
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και Τορίνο) έχουν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση.
Μέχρι τώρα 370 φοιτητές έχουν περάσει τις εξετάσεις
και έχουν λάβει το δίπλωμα της EFP. Το 6ο Συμπόσιο των
μεταπτυχιακών φοιτητών της EFP πραγματοποιήθηκε
San Lorenzo del Escorial της Ισπανίας τον Σεπτέμβριο
2016 και το επόμενο θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης, εξέφρασε
την επιθυμία της επιτροπής να υποβληθούν αιτήσεις και
για άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών περιοδοντολογίας στην Ευρώπη, ώστε να λάβουν πιστοποίηση
από την EFP.

Επιτροπή Workshop
Το XIII European Workshop θα διοργανωθεί από κοινού με την ORCA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την μελέτη της τερηδόνας) στην La Granja (Ισπανία) με θέμα «Τα
όρια μεταξύ τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου» και τα
πρακτικά θα δημοσιευτούν σε συμπληρωματικό τεύχος
του J.C.P.
Το World Workshop θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο το
Νοέμβριο του 2017 και οι συμμετέχοντες θα προέρχονται
κατά το 1/3 από την Ευρώπη, κατά το 1/3 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατά το 1/3 από τον υπόλοιπο
κόσμο.

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ο πρόεδρος της επιτροπής E. Winkel έκανε μια σύντομη ανασκόπηση του έργου του κατά τη διάρκεια των έξι
χρονών της θητείας του. Επίσης ευχαρίστησε την Ι. Καμμά
εκδότρια των EFP News για την εξαιρετική της εργασία.
Σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει το ‘Perio Insight’,
μια νέα έκδοση της EFP, με περιεχόμενο που θα αφορά
στην επιστήμη της Περιοδοντολογίας, σε κλινικά περιστατικά, σε θέματα εκπαίδευσης, προαγωγής υγείας κ.α.
Στην συνέχεια παρουσίασε τον νέο πρόεδρο της επιτροπής
T.O’ Brien, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν EFP webmaster. Ο
T.O’ Brien ενημέρωσε ότι στην ιστοσελίδα της EFP είναι
ανηρτημένη συνέντευξη (σε 3 συνέχειες) του καθηγητή
T. Karring. Η επόμενη που θα ακολουθήσει θα είναι με
τον καθηγητή G. P. Pini Prato (Ιταλία). Νέος Webmaster
αναλαμβάνει ο D. Bozic (Κροατία).

Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων
Ο πρόεδρος της επιτροπής I. Chapple ενημέρωσε για
τις δραστηριότητές της. Μέχρι το τέλος του 2016 θα είναι
ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της EFP τα 12 Digest papers
του 2015, τα οποία είναι μεταφρασμένα σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες όπως και εκείνα του 2014. Ανακοινώθηκε η
σύσταση ενός νέου θεσμού, του Perio Debate. Το πρώτο
θέμα της αντιπαράθεσης θα αφορά στα αντιβιοτικά και
τις δύο θέσεις θα υποστηρίξουν οι A. Mombelli (υπέρ)
και L. Shapira (κατά). Τέλος, μία νέα πρωτοβουλία, το
Perio Expert Digest, πρόκειται να αναπτυχθεί από τον νέο
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πρόεδρο της επιτροπής Φ. Μαδιανό. Θα είναι μία σελίδα
με οδηγίες που θα περιλαμβάνεται στο περιοδικό Perio
Insight, θα απευθύνεται στους γενικούς οδοντιάτρους
και θα αφορά σε ποικιλία θεμάτων όπως Μικροβιολογία,
Γενετική, Ανοσολογία, Ιστική και Οστική Αναγέννηση,
Περιοδοντική Πλαστική Χειρουργική, Εμφυτεύματα, Περιεμφυτευματίτιδα και Πρόληψη. Το πρώτο Perio Expert
Digest θα αναφέρεται στην Γενετική.

EFP Graduate Research
Prize 2015
Ο πρόεδρος της επιτροπής βράβευσης I. Chapple ανακοίνωσε τα βραβεία. Το πρώτο βραβείο απενεμήθη στην
εργασία: «Oral Health and blood pressure: the IPC Cohort»
των Christelle Darnaud, Frederique Thomas, Bruno
Pannier, Nicolas Danchin, Philippe Bouchard from Dpt.
Periodontology, Service Odontology, Rothschild Hospital,
University Paris 7 Denis Diderot, France και δημοσιεύτηκε στο American Journal of Hypertension 2015.

Ειδικότητα Περιοδοντολογίας
Ο N. Wilson, επικεφαλής της EFP για την προώθηση
του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε την γενική συνέλευση ότι δεν υπήρξε καμία ευνοϊκή εξέλιξη
κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Αντιθέτως, η
Περιοδοντολογία δεν συμπεριελήφθη στις υπό αναγνώριση ειδικότητες διότι η υποψηφιότητά της δεν πληρούσε
τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο επικεφαλής υπέβαλε
μία νέα σειρά προτάσεων για μελλοντικές πρωτοβουλίες
και ακολούθησε ευρεία συζήτηση.
Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία για την ολοκλήρωση της
οποίας θα απαιτηθούν ακόμη μερικά χρόνια.
Πάντως φαίνεται ότι η θέση της Περιοδοντολογίας στο
συγκεκριμένο θέμα είναι πιο προχωρημένη από αυτές της
Ενδοδοντίας και της Παιδοδοντίας.

Σύνθεση της Executive Committee
Στην θέση του προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
εξελέγη ο Φ. Μαδιανός και σε αυτή του προέδρου Συνεδρίων ο S. Renvert, ο οποίος μαζί με τους G. Wimmer,
F. Huges και με την συνεργασία της Mondial θα ασχοληθούν με την αναζήτηση του συνεδριακού χώρου που
θα φιλοξενήσει το EuroPerio 10. Τέλος ο νυν ταμίας J.
Meyle θα παραμείνει στην θέση του για μία ακόμη θητεία
(3 χρόνια). Ως νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής η
Γ.Σ. εξέλεξε τον F. Graziani.
Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2016 θα
είναι η εξής:
Πρόεδρος
Juan Blanco
President Elect
Gernot Wimmer
Past President
Soren Jepsen
Γεν. Γραμματέας
Ian Chapple
Ταμίας
Joerg Meyle
Εκδότης
Maurizio Tonetti
Εκλεγμένα Μέλη
Anton Sculean
Fillipo Graziani
Η επόμενη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στο Santiago de
Compostela την 1η Απριλίου 2017 και η μεθεπόμενη στην
Βιέννη το 2018 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Βραβεία EFP
Στο πρώτο μέρος, το βραβείο του Διακεκριμένου Επιστήμονα απονεμήθηκε στον M. Kilian και το βραβείο των
Διακεκριμένων Υπηρεσιών στον E. Winkel.
Στο δεύτερο μέρος, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 25
χρονών από την ίδρυση της EFP, απονεμήθηκαν βραβεία
στους διατελέσαντες προέδρους στις εθνικές εταιρείες, ως
αναγνώριση της συνεργασίας τους με την Ομοσπονδία.
Δρ Γεώργιος Μπαλτάς
Εκπρόσωπος της Ε.Π.Ε. στην
Εuropean Federation of Periodontology
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The European Federation
of Periodontology news 2016
The EFP’s 25th General Assembly took place in
Berlin on 23 April 2016. The Hellenic Society of
Periodontology (EPE) was represented by Messrs.
Petros Damoulis and Georgios Baltas, Chairman and
Representative of the EPE to the EFP, respectively.
The General Assembly opened with a welcome
by its Chairman, S. Jepsen, addressed to the Nationals Societies’ chairmen and representatives,
particularly those who attended for the first time.
He also informed them that this General Assembly
would have a different layout, with the morning
session devoted to EFP issues, and the afternoon
session devoted to the awards and the celebration of
the 25 year anniversary of the EFP’s establishment.
After the approval of the minutes of meeting from
the previous General Assembly (Athens, March
2015), he commented on his activities during his
Chairmanship. Among these, he focused on his active involvement in the organization process of the
Joint Meeting between EFP and AAP (American
Academy of Periodontology), to be held in Chicago
in November 2017, with the title «Classification of
Periodontal and Peri-Implant Diseases», and on his
visit to the European Parliament in Brussels, where
he addressed the issue of the periodontal disease
as a public health issue. He also mentioned that,
last September, he was invited to the VI Symposium of Postgraduate Programs Certified by EFP,
which took place in Estoril, and how impressed he
was by the quality of the postgraduate students’
presentations. Moreover, he informed the General
Assembly that he was actively involved in the organization of the XIII European Workshop, which
will be held in cooperation with ORCA (European
Organisation for Caries Research), with the title
«Limits between Caries and Periodontal Disease».
In addition, he mentioned the first, very positive
contacts with the World Health Organization, in
order to work on a «Memorandum of Understanding» that will allow to develop a closer cooperation
between the two parties. Last April in Frankfurt,
during a press conference, the 12th of May was
proclaimed the European Day of Periodontology.
During his Chairmanship, he was invited and attended conferences by various European National

Societies. Given that the EFP’s work load has
greatly increased, the Chairman announced the
recruitment of Sharon Legendre, who will offer
her professional support. Finally, he thanked all
those who assisted and supported him during his
Chairmanship.

Administrative – Financial Issues
The General Secretary, S. Renvert., briefly commented on the achievements obtained during his sixyear mandate. Specifically, during the last six years,
a long-term contract was signed with Mondial, as the
central organizer of EFP conferences, the External
Affairs Committee has been established, mainly undertaking communication issues, and the creation of
the Master Clinic has been decided, which will be a
conference with limited participants to take place in
between two EuroPerio. In addition, it has been decided to publish the JCP Digest, which will be easier
to access by general dental practitioners. 12 articles
will be published per year, which will be translated
in the main European languages. Finally, as regards
the recognition of the periodontology speciality at a
European level, a process which started in 2012,he
mentioned that this is a complex issue that will require more time than initially expected.
The Treasurer, J. Meyle, presented the current
financial status of the Federation. In order to limit
the financial - investment risks, the Federation’s
funds have been deposited in three different banks,
one in Belgium, one in Germany and one in Switzerland. Then, he presented the financial results
of EuroPerio 8, which -among other things- had
a major financial success. At the same time, he
proposed a new way to divide the profits resulting
from the EuroPerio to the National Societies, based
on the participants’ status, namely dental practitioners, students and hygienologists. Following an
extensive discussion, it has been decided to study
the new data provided by the National Societies and
to make the final decision during the next General
Assembly. Finally, he presented some proposals for
certain small changes in the Federation’s Articles
of Association, which the General Assembly has
unanimously approved.
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Workshop Committee

Commitees’ Reports
Conference Committees
Ι. EuroPerio 9 Committee
The Organizational Committee’s Chairwoman, M.
Reners, commented on the conference’s organization procedure (small changes in the program) and presented the
conference centre (RAI Amsterdam). S. Vassilopoulos will
be in charge of the Ambassadors Program. The Scientific
Committee Chairman, S. Jepsen, has already contacted the
National Societies and has asked for their proposals on the
scientific program.
ΙΙ. 2 Master Clinic Committee
The Organizational Committee’s Chairman, K. Demirel,
commented on the latest details concerning the conference
area. At the same time, he briefed the General Assembly
on the terrorist attacks that have lately increased in his
country, as well as on Mondial’s proposal to transfer the
conference to some other European country, possibly
Malta. Following a discussion and a vote on that subject,
it was decided to hold the conference in Constantinople
according to plan.
nd

Training Committees
Ι. Undergraduates Committee
The Committee’s Chairman, K. Demirel, referred to the
questionnaire results on the evaluation of the periodontology undergraduates programs in European universities.
The conclusion drawn from the research results is that the
teaching methods for periodontology used in the various
universities greatly vary. In addition, he presented the conclusions of the Delphi research on periodontology trends
in Europe for the year 2025 which was carried out under F.
Madianos’ supervision. According to these, there will still
be a demand for specialised periodontologists, as well as
for properly trained general dental practitioners. Other forecasts include a stable prevalence of advanced periodontitis,
an increase in the peri-implant diseases, as well as a rise in
the training needs for periodontology at a university level.
ΙΙ. Postgraduates Committee
The Committee’s Chairman, M. Goldstein, informed the
General Assembly that there are already 14 certified periodontology programs operating in Europe, while another
two (in Liege and Turin) have submitted an application for
certification. To date, 370 students have passed the relevant
exams and received their diploma by EFP. The EFP’s 6th
Symposium of Postgraduate Students took place in San
Lorenzo del Escorial, Spain, in September 2016 and the
next one will take place in Dublin, Ireland, on 7-9 September 2017. He also expressed his wish for applications to be
submitted by other postgraduate periodontology programs
in Europe, so as to be certified by EFP.

The XIII European Workshop will be organized in cooperation with ORCA in La Granja, Spain, with the title
“Limits between Caries and Periodontal Disease”; the
minutes of meeting will be published on an extra issue of
JCP.
The World Workshop will be held in Chicago in November 2017 with participants from Europe (1/3), the USA (1/3)
and the remaining world (1/3).

External Affairs Committee
The Committee’s Chairman, E. Winkel, gave a brief
review of his work during his six year mandate. He also
thanked Ι. Kamma, the editor of EFP News for her excellent work. A new EFP edition, ´Perio Insight´, is expected
to be published soon, covering subjects such as the science of Periodontology, clinical cases, issues of training
and health promotion, etc. He went on to introduce the new
Committee’s Chairman, T. O’Brien, who was formerly the
EFP Webmaster. T. O´Brien informed the General Assembly that an interview (in 3 parts) with Professor T. Karring
had been posted on the EFP website. The next interview
will be with Professor G. P. Pini Prato (Italy). D. Bozic
(Croatia) will be the new Webmaster.

Scientific Affairs Committee
The Committee’s Chairman I. Chapple informed the
General Assembly of its activities. The 12 Digest papers
for 2015 will remain posted on the EFP website until the
end of 2016; they have been translated into five European
languages, the same as those for 2014. The establishment
of a new institution, the Perio Debate, was also announced.
The first subject in the debate will be antibiotics; the two
sides will be supported by A. Mombelli (pros) and L.
Shapira (cons). Finally, a new development, Perio Expert
Digest, is to be developed by the new Chairman of the
Committee, F. Madianos. This will be an instruction page
included in the Perio Insight review, addressed to general
dental practitioners and covering various subjects, such as
Microbiology, Genetics, Immunology, Tissue and Bone
Regeneration, Periodontal Plastic Surgery, Implants, PeriImplantitis and Prevention. The first Perio Expert Digest
will address Genetics.

EFP Graduate Research
Prize 2015
The Committee’s Chairman, I. Chapple, announced the
prizes. The first prize was awarded to the paper:
«Oral Health and Blood Pressure: the IPC Cohort» by
Christelle Darnaud, Frederique Thomas, Bruno Pannier,
Nicolas Danchin, Philippe Bouchard from Dpt. Periodontology, Service Odontology, Rothschild Hospital, Univer-
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sity Paris 7 Denis Diderot, France, and was published on
the American Journal of Hypertension 2015.

Periodontology Speciality
N. Wilson, appointed by EFP in charge of the promotion
of this issue to the European Union, informed the General
Assembly that there haven’t been any favourable developments in the past year. On the contrary, Periodontology has
not been included in the specialities subject to recognition,
because its candidature did not meet the necessary formal
conditions specified by the European Union. He submitted a new series of proposals for future initiatives and a
general discussion followed.
The general conclusion drawn is that this is a complex
process the completion of which will require a few more
years. Still, it seems that Periodontology is in a more favourable position in this aspect compared to that of Endodontics and Paediatric Dentistry.

Executive Committee’s Composition
F. Madianos was elected Chairman of the Scientific
Committee and S.Renvert was elected Chairman of Conferences; the latter, together with G. Wimmer and, F. Huges, and in cooperation with Mondial, will undertake to find
a venue for EuroPerio 10. Finally, the current Treasurer, J.
Meyle, will maintain his position for another mandate (3
years). The General Assembly elected F. Graziani as a new
member of the Executive Committee.
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The Executive Committee’s composition for 2016 will
be as follows:
Chairman
President Elect
Past President
Gen. Secretary
Treasurer
Editor
Elected Members

Juan Blanco
Gernot Wimmer
Soren Jepsen
Ian Chapple
Joerg Meyle
Maurizio Tonetti
Anton Sculean
Fillipo Graziani

The next General Assembly will take place in Santiago
de Compostela on 1 April 2017, and the one after that in
Vienna in 2018, on a date to be announced presently.

EFP Awards
During the first part, the Distinguished Scientist Award
was conferred to M. Kilian and the Distinguished Service
Award to E. Winkel.
During the second part, in celebration of the 25 year anniversary of the EFP’s establishment, awards were conferred
to the former chairmen of the National Societies, in acknowledgement of their cooperation with the Federation.
Dr George Baltas
Representative of the EPE to the European
Federation of Periodontology

