Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

Τα νέα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας 2017
Η 26η Γενική Συνέλευση της EFP πραγματοποιήθηκε στο Santiago de Compostela την 1η Απριλίου
2017. Την Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Πέτρος Δαμουλής και Γεώργιος
Μπαλτάς Πρόεδρος και Εκπρόσωπος της ΕΠΕ στην
EFP αντιστοίχως.
Η Γ.Σ. άνοιξε με χαιρετισμό του προέδρου Juan
Blanco, ο οποίος καλωσόρισε τους προέδρους και
τους εκπροσώπους των εθνικών εταιριών, ιδιαίτερα
εκείνους που συμμετείχαν για πρώτη φορά. Μετά
από την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ. που διεξήχθη στο Βερολίνο (Απρίλιος
2016) ακολούθησε εκτενής ενημέρωση από τον
Γ.Γ. Iain Chapple. Αναφέρθηκε στα πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα που εξήχθησαν από την συνάντηση μεταξύ EFP και IDF (International Foundation
of Diabetes) και στις πρωτοβουλίες που πρόκειται
να αναληφθούν για επέκταση της συνεργασίας και
με άλλες ιατρικές ειδικότητες που σχετίζονται με
την Περιοδοντολογία. Υπενθύμισε ότι από πέρυσι
έχει καθιερωθεί η Ευρωπαϊκής Ημέρα Περιοδοντολογίας (12 Μαΐου) για τον εορτασμό της οποίας οι
εθνικές εταιρείες προγραμματίζουν διάφορες εκδηλώσεις στις χώρες τους. Στην συνέχεια ανέλυσε
τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό της Ομοσπονδίας
για τα επόμενα 4 χρόνια, ο οποίος θα επικεντρωθεί
στα ακόλουθα πέντε σημεία: Επιστήμη και Έρευνα, Πολιτική και Επιρροή, Βελτίωση της Υγείας
και του Καλώς Έχειν, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση(Κατάρτιση) (Education and Training) και
Επικοινωνία και Ενημέρωση (Ευαισθητοποίηση)
(Communication and Awareness). Τέλος εκ μέρους
της εκτελεστικής επιτροπής, παρουσίασε προτάσεις για νέα προγράμματα με τους εταίρους της
EFP που θα αφορούν στην επικοινωνία βασικών
μηνυμάτων προς όφελος των ασθενών, του κοινού
και των επαγγελματικών φορέων σε συντονισμό
με τις εθνικές περιοδοντολογικές εταιρείες. Διάφορα σχέδια βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση.

Διοικητικά - Οικονομικά
Η Γ.Σ. ενέκρινε την δημιουργία δύο νέων οργάνων: Της Επιτροπής Προγραμματισμού (Σχεδιασμού) (Project Committee) και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμα-

τολογίας (European Observatory of Periodontology
and Implant Dentistry).
Η σύσταση της Επιτροπής Προγραμματισμού
(Project committee) έχει σαν αποστολή την εναρμόνιση των μεγάλων προγραμμάτων της EFP και θα
απαρτίζεται από τον εκάστοτε αντιπρόεδρο της EFP,
εκπροσώπους των πέντε μεγάλων εθνικών εταιρειών (Ισπανίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου,
Ιταλίας και Ολλανδίας) και από τρείς εκπροσώπους
των μικρότερων εταιρειών, οι οποίοι θα εναλλάσσονται κυκλικά.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας θα λειτουργήσει ως το
βασικό σημείο αναφοράς της EFP για θέματα που
αφορούν στις περιοδοντικές και περιεμφυτευματικές νόσους. Θα αποτελεί ένα αρχείο καταγραφής
τεκμηριωμένων πληροφοριών και το έγκυρο σώμα
για σχόλια και δηλώσεις σχετικά με θέματα που
σχετίζονται με τις περιοδοντικές παθήσεις και τα
εμφυτεύματα. Επικεφαλής θα είναι ο L. Shapira
αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων.

Αναφορές επιτροπών
Επιτροπές συνεδρίων
Ι. Επιτροπή EuroPerio
Η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
EuroPerio 9 (Άμστερνταμ, Ιούνιος 2018) M. Reners
αναφέρθηκε στις διαδικασίες οργάνωσης του συνεδρίου. Οι καινοτομίες στο επιστημονικό πρόγραμμα
περιλαμβάνουν μια ειδική συνεδρία αφιερωμένη
στους αποφοίτους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων περιοδοντολογίας που είναι πιστοποιημένα
από την EFP, διάφορες νέες μορφές συνεδριών και
ζωντανές χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Ολλανδός
αστροναύτης André Kuipers έχει προσκληθεί να
δώσει την κεντρική διάλεξη με θέμα «Τεχνολογία
και την Καινοτομία».
Το επόμενο EuroPerio 10 (2021) θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη(Δανία) στο συνεδριακό
κέντρο Bella Center. Πρόεδρος της οργανωτικής
επιτροπής θα είναι ο Φοίβος Μαδιανός, επιστημονικός υπεύθυνος ο David Herrera και ταμίας η
Nicola West.
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ΙΙ. Επιτροπή Master Clinic
Το 2ο Master Clinic πραγματοποιήθηκε τελικά στην
Μάλτα αντί της Κωνσταντινούπολης που είχε αρχικά επιλεγεί, με διοργανωτή την Τουρκική Περιοδοντολογική
Εταιρεία. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία λόγω των επανειλημμένων τρομοκρατικών επιθέσεων στην γείτονα χώρα.
Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής
K. Demirel, το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι
από 500 σύνεδροι (12 Έλληνες) και είχε οργανωτική και
επιστημονική επιτυχία.
Το επόμενο Master Clinic θα λάβει χώρα στο Δουβλίνο(Ιρλανδία) τον Μάρτιο του 2020 με Πρόεδρο οργανωτικής επιτροπής τον D.Corcoran, επιστημονικό υπεύθυνο
τον A.Sculean και θέμα «Challenging paradigms in hard
and soft-tissue reconstraction». Η υποψηφιότητα του Δουβλίνου υπερίσχυσε μετά από ψηφοφορία μεταξύ Δουβλίνου και Κρακοβίας (Πολωνία).

Επιτροπές Εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών
Korkud Demirel αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της
έρευνας των προγραμμάτων διδασκαλίας της Περιοδοντολογίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει μεγάλη ετερογένεια
(ποικιλλομορφία) μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων
και συστήνεται να υπάρξει εκ μέρους της EFP η πρωτοβουλία για την θέσπιση ελαχίστων κριτηρίων επάρκειας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
Mosche Goldstein ενημέρωσε τη ΓΣ για τα ακόλουθα:
– Χορηγήθηκε πιστοποίηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λιέγης.
– Το Συμπόσιο των μεταπτυχιακών φοιτητών των πιστοποιημένων από την EFP προγραμμάτων για το 2017
θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο(Ιρλανδία) με οργανωτή τον
επικεφαλής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
Περιοδοντολογίας του Δουβλίνου (Trinity College) Ιωάννη Πολυζώη.
– Από τα προγράμματα που έχουν την πιστοποίηση
της EFP μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει 406 περιοδοντολόγοι από τις ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι περιοδοντολογικές εταιρείες είναι μέλη της EFP (Η Ελλάδα
βρίσκεται στην 2η θέση με 43 αποφοίτους).
– Το 2018 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος. Η
επέτειος θα εορτασθεί με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του EuroPerio 9 (Amsterdam
20 Ιουνίου 2018).

Επιτροπή Workshop
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Mariano Sanz ενημέρωσε
για τα ακόλουθα:
– Το 2016 πραγματοποιήθηκε το ΧΙΙΙ EWP με θέμα «The
boundaries between Caries and Periodontal Diseases».
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Τα πορίσματα έχουν δημοσιευτεί στο JCP του Μαρτίου
2019.
– Για το 2017 έχει προγραμματισθεί workshop σε συνεργασία με την AAP με θέμα «Classification of Periodontal
and Peri-implant Diseases.
– Για το 2018 έχει συμφωνηθεί με το Osteology
Fountation να διοργανώσουν από κοινού το XV EWP με
αντικείμενο την Οστική Ανάπλαση(Αναγέννηση).
– Για το XVI EWP που θα διοργανωθεί το 2019 υπάρχει
πρόταση να έχει ως θέμα την αποτελεσματικότητα των
περιοδοντικών παρεμβάσεων και οδηγίες που θα αφορούν
στην περιοδοντική θεραπεία.

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος T.O.Brien ενημέρωσε την ΓΣ για τις δραστηριότητες της Επιτροπής κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
– Είναι διαθέσιμα περισσότερα από 75 video που αφορούν στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας (EuroPerios, Master Clinics, Workshops, European
Gum Health Day κ.α.).
– Εκδίδονται τα EFP News Bulletin (πρώην EFP News)
με 3 τεύχη ανά έτος και το Perio Insight επίσης με 3 τεύχη
ανά έτος.
– Ανάπτυξη επικοινωνιακών πρωτοβουλιών με άλλους
φορείς εντός και εκτός EFP κ.ά.

Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φ. Μαδιανός πληροφόρησε την ΓΣ ότι έχει ήδη δημοσιευθεί στο Perio Insight το
πρώτο θέμα που αφορά στην αντιπαράθεση σχετικά με
την χρήση των αντιβιοτικών στην περιοδοντική θεραπεία (Andrea Mombelli –Lior Shapira). Το δεύτερο θέμα
που ετοιμάσθηκε από τον Bruno Loss, αναφέρεται στην
συμμετοχή του γονιδιακού παράγοντα στην περιοδοντική νόσο και είναι ήδη ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της
EFP. Στην τελική επεξεργασία βρίσκεται το επόμενο που
αφορά στην περιοδοντική ανάπλαση(αναγέννηση) και για
το οποίο υπεύθυνος είναι ο Anton Sculean. Σχετικά με
το JCPDigest ορισμένα τεύχη έχουν ήδη μεταφρασθεί και
αναρτηθεί και άλλα βρίσκονται στην τελική τους προετοιμασία.

EFP Graduate Research
Prize 1015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βράβευσης Φ.Μαδιανός
ανακοίνωσε τα βραβεία.
Το πρώτο βραβείο απενεμήθη στην εργασία: Chamieh
et al. (2016) Accelerated craniofacial bone regeneration
through dense collagen gel scaffolds seeded with dental
pulp stem cells. Sci Rep. Dec 9;6:38814. doi: 10.1038/
srep38814
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Ειδικότητα Περιοδοντολογίας

Σύνθεση της Executive Committee

Ο υπεύθυνος για τις ενέργειες αναγνώρισης της ειδικότητας της Περιοδοντολογίας N.Wilson δεν ανέφερε
κάποια ουσιαστική πρόοδο. Υποστήριξε ότι θα πρέπει να
ενθαρρυνθούν οι χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά στην
ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγνώρισης (Βουλγαρία,
Κροατία, Σουηδία), ώστε οι χώρες στις οποίες η Περιοδοντολογία είναι επίσημα αναγνωρισμένη ειδικότητα να
φθάσουν το ποσοστό των 2/5 του συνόλου. Υπενθυμίζεται
ότι το ποσοστό των 2/5 του συνόλου των χωρών που έχουν
αναγνωρίσει επίσημα και ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ειδικότητα θεωρείται προϋπόθεση για να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Ως νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής η ΓΣ εξέλεξε τον Xavier Struillou.
Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2017 θα
είναι η εξής:
Πρόεδρος
Gernot Wimmer
President Elect
Anton Sculean
Past President
Juan Blanco
Γεν. Γραμματέας
Iain Chapple
Ταμίας
Joerg Meyle
Εκδότης
Maurizio Tonetti
Εκλεγμένα Μέλη
Fillipo Graziani
X. Struillou
Η επόμενη ΓΣ θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη το
2018.

Αιτήσεις νέων Μελών
Η ΓΣ έκανε αποδεκτή την αίτηση της περιοδοντολογικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργό μέλος. Έτσι
η EFP απαριθμεί πλέον 30 μέλη. Επίσης η Ρουμανική περιοδοντολογική εταιρεία έγινε πλήρες μέλος μετά από 5
χρόνια παραμονής στην κατηγορία των συνεργών μελών
που αποτελεί και το ελάχιστο διάστημα σύμφωνα με τους
κανονισμούς της EFP.

Βραβεία EFP
Το βραβείο του Διακεκριμένου Επιστήμονα απονεμήθηκε στον Mike Curtis και το βραβείο των Διακεκριμένων
Υπηρεσιών στον Uros Scaleric.
Δρ Γεώργιος Μπαλτάς
Εκπρόσωπος της ΕΠΕ στην EFP

Copyright© 2017 Hellenic Society of Periodontology. All Right Reserved.

Analecta Periodontologica

The European Federation
of Periodontology news 2017
The EFP’s 26th General Assembly took place
in Santiago de Compostela, on 1st April 2017. 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 Genera Assembly opened with a welcome
by its President, Juan Blanco, addressed to the
Nationals Societies’ chairmen and representatives,
particularly those who attended for the first time.
After the approval of the minutes of meeting from
the previous General Assembly which took place in
Berlin (April 2016), there was a detailed briefing by
the General Secretary, Iain Chapple. He reported on
the extremely useful conclusions reached as a result
of the meeting between EFP and IDF (International
Foundation of Diabetes), as well as on the initiatives that are to be undertaken in order to extend
cooperation to other medical specialities related to
Periodontology. He reminded the audience that, as
of last year, the European Day of Periodontolohy
(May 12th) has been established, and that the National Societies are organizing various events in
their countries on that occasion. He went on to analyse the Federation’s new strategic planning for the
next 4 years, which will focus on the following five
aspects: Science and Research, Policy and Influence,
Improvement of Health and Well-Being, Education
and Training, and Communication and Awareness.
Finally, on behalf of the Executive Committee, he
presented proposals for new programs with the EFP
partners, which will relate to the communication of
basic messages in the best interest of the patients,
the public and professional bodies, in coordination
with the national periodontal societies. Various
plans are already under discussion.

Administrative – Financial Issues
The Genera Assembly approved the establishment
of two new bodies: The Project Committee and the
European Observatory of Periodontology and Implant Dentistry.
The establishment of the Project Committee aims
at the harmonization of the EFP’s major programs
and it will consist in the EFP’s actual Vice-Chair-

man, representatives from the five major national societies (Spain, Germany, United Kingdom, Italy and
the Netherlands) and three representatives from the
minor societies, who will alternate by rotation.
The European Observatory of Periodontology and
Implant Dentistry will act as the main reference point
of EFP for issues relating to periodontal and periimplant diseases. This will constitute an archive for
recording documented information and a reliable set
of comments and statements on issues concerning
periodontal diseases and implants. Its head will be
L. Shapira, Deputy Chairman of the External Affairs
Committee.

Commitees’ Reports
Conference Committees
Ι. EuroPerio Committee
The Chairman of the Organization Committee
for EuroPerio 9 (Amsterdam, June 2018), M. Reners, reported on the organization procedures for the
conference. The innovations in the scientific program
include a special session devoted to the graduates of
postgraduate periodontology programs certified by
EFP, various new forms of sessions and live surgical
operations. The Dutch astronaut André Kuipers has
been invited to give the main lecture on “Technology
and Innovation”.
The next EuroPerio 10 (2021) will take place in Copenhagen (Denmark), at the Bella Center exhibition
and conference center. Phoebus Madianos has been
appointed Chairman of the organizational committee, David Herrera Scientific Coordinator and Nicola
West Treasurer.
ΙΙ. Master Clinic Committee
The 2nd Master Clinic eventually took place in
Malta instead of Istanbul which had been the initial
choice, organized by the Turkish Society of Periodontology. The change was deemed necessary due to the
repeated terrorist attacks in Turkey. According to the
Chairman of the organization committee, K. Demirel,
more than 500 participants (12 Greeks) attended the
conference and it was considered an organizational
and scientific success.
The next Master Clinic will take place in Dublin
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(Ireland) in March 2020; D. Corcoran has been appointed
Chairman of the organization committee, A. Sculean Scientific Coordinator, and its subject will be “Challenging
paradigms in hard and soft-tissue reconstruction”. The
Dublin nomination won after a vote between Dublin and
Krakow (Poland).

Education Committees
The Chairman of the Undergraduate Committee, Korkud Demirel, reported the completion of the research into
Periodontology teaching programs in European universities. According to the research results, there is a great
heterogeneity (variety) between the various programs and
it is recommended that EFP takes the initiative to set the
minimum criteria of adequacy.
The Chairman of the Postgraduate Committee, Mosche
Goldstein, informed the General Assembly of the following:
– The postgraduate program of the Liege University was
certified.
– The Symposium of Postgraduate Students from programs certified by EFP for 2017 will take place in Dublin (Ireland); the head of the Periodontology postgraduate studies program in Dublin (Trinity College), Ioannis
Polyzois, was put in charge of organization.
– To date, 406 periodontologists have graduated from
programs certified by EFP in European countries whose
periodontal societies are EFP members (Greece is in 2nd
place with 43 graduates).
– In 2018, it will be the 20th anniversary of the certification of the first postgraduate program. This anniversary
will be celebrated with a special event during EuroPerio 9
(Amsterdam, 20th June 2018).

Workshop Committee
The Chairman of the Committee, Mariano Sanz, reported the following:
– The ΧΙΙΙ EWP on “The boundaries between Caries
and Periodontal Diseases” took place in 2016. Its conclusions were published on the JCP of March 2019.
– A workshop in cooperation with AAP has been
planned for 2017, on “Classification of Periodontal and
Peri-implant Diseases”.
– The EFP and the Osteology Foundation have agreed
to jointly organize the XV EWP for 2018, on Bone Regeneration.
– As regards the theme for the XVI EWP in 2019, there
is a proposal to select as a theme of the effectiveness of
periodontal interventions and instructions in relation to
periodontal treatment.

External Affairs Committee
The Chairman T. O. informed the Genera Assembly

of the Committee’s activities during the last year. Indicatively, he reported the following:
– More than 75 videos are available, which refer to the
main activities of the Federation (EuroPerios, Master Clinics, Workshops, European Gum Health Day, etc.).
– The EFP News Bulletin (former EFP News) is issued 3
times a year and the Perio Insight also 3 times a year.
– Development of communication initiatives with other
bodies within and outside of EFP etc.

Scientific Affairs Committee
The Chairman of the Committee, Ph. Madianos, informed the General Assembly that the first theme has
been published on the Perio Insight in reference to the
confrontation regarding the use of antibiotics in periodontal treatment (Andrea Mombelli –Lior Shapira).
The second theme prepared by Bruno Loss refers to the
involvement of the gene factor in the periodontal disease
and it has already been posted on the EFP website. The
next theme, which is under final preparation, refers to
periodontal regeneration, under the responsibility of Anton Sculean. Concerning the JCPDigest, certain issues
have already been translated and posted, while others are
under final preparation.

EFP Graduate Research
Prize 1015
The Committee’s Chairman, Ph. Madianos, announced
the prizes.
The first prize was awarded to the paper: : Chamieh et al.
(2016) Accelerated craniofacial bone regeneration through
dense collagen gel scaffolds seeded with dental pulp stem
cells. Sci Rep. Dec 9;6:38814. doi: 10.1038/srep38814

Periodontology Speciality
N. Wilson, who is responsible for the activities concerning the recognition of the periodontology speciality, did
not mention any substantial progress. He argued that the
countries that are very close to completing the recognition
proceedings (Bulgaria, Croatia, Sweden) should be encouraged so that the countries where Periodontology is an
officially recognised speciality can reach 2/5 of the total. It
is reminded that percentage of 2/5 out of the total countries
that have recognized, officially and independently of the
European Union, this speciality is a prerequisite in order to
start the recognition proceedings at a European level.

New Members Applications
The Genera Assembly has accepted the application by
Azerbaijan to become a cooperating member. Thus, EFP
now has 30 members. Moreover, the Romanian Society of
Periodontology has become a full member after 5 years
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as a cooperating member, which is the minimum period
pursuant to the EFP’s regulations.

The next General Assembly will take place in Vienna
in 2018.

Executive Committee’s Composition

EFP Awards

The General Assembly elected Xavier Struillou as a
new member of the Executive Committee.
The Executive Committee’s composition for 2017 will
be as follows:
Chairman
Gernot Wimmer
President Elect
Anton Sculean
Past President
Juan Blanco
Gen. Secretary
Ian Chapple
Treasurer
Joerg Meyle
Editor
Maurizio Tonetti
Elected Members
Fillipo Graziani
X. Struillou

The Distinguished Scientist Award was conferred to
Mike Curtis and the Distinguished Service Award to Uros
Scaleric.
Dr George Baltas
Representative of the EPE to the EFP

