Poznań światową stolicą stomatologii!

Jedno miasto. Blisko 14 tysięcy specjalistów świata stomatologii ze 130 krajów. Ponad 100 sesji
naukowych, międzynarodowa wystawa sprzętu i materiałów specjalistycznych oraz debata naukowa
nad kierunkami rozwoju światowej branży stomatologicznej. Już od 7 września Poznań będzie gościł
104. Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 2016, prawdopodobnie największe
zorganizowane dotychczas w historii Polski wydarzenie w tej dziedzinie medycyny.
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Stowarzyszenie FDI z siedzibą w Genewie (nazwa oryginalna fr. Fédération Dentaire Internationale;
stąd też skrót FDI) funkcjonuje od 1900 roku i jest największym stowarzyszeniem stomatologicznym
na świecie. Zrzesza ponad 200 branżowych organizacji, których wspólnym celem są szeroko
pojmowane działania z zakresu rozwoju stomatologii, użycia nowych technologii w dentystyce,
edukacji i podnoszenia świadomości społecznej na temat zdrowia jamy ustnej, jak i dbałość o
podwyższanie standardów leczenia stomatologicznego. Odbywany co roku kongres kierowany jest
nie tylko do samych dentystów, lecz także do studentów uczelni medycznych, higienistek i
higienistów, techników dentystycznych oraz pozostałych pracowników gabinetów i klinik.

Organizatorami tego wydarzenia w Polsce są Stowarzyszenie FDI, Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne, firma Exactus oraz Poznań Congress Center wraz ze wsparciem Poznań
Convention Bureau. Dodatkowego wsparcia udziela Naczelna Izba Lekarska. Partnerami
przedsięwzięcia został również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i
Klub Be Active Dentist. Z ramienia mediów partnerami Kongresu są Dental Tribune International,
Gazeta Lekarska, Wydawnictwo Kwintesencja oraz portal stomatologiczny Infodent.

104. Kongres Stowarzyszenia FDI to nie tylko wszechstronna debata naukowa z zakresu stomatologii.
To także trwająca w tym samym czasie Światowa Wystawa Stomatologiczna (World Dental
Exhibition), obrady Światowego Parlamentu FDI, Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej, Światowe
Forum Kobiet Dentystów, spotkania z ekspertami czy warsztaty specjalistyczne. Szczegółowy
program wydarzenia dostępny jest na oficjalniej stronie Kongresu FDI Poznań 2016. Warto również
dodać, że za uczestnictwo w panelach naukowych przysługują punkty edukacyjne Amerykańskiego

Towarzystwa Stomatologicznego.

Program wydarzeń kulturalnych oferuje między innymi uroczysty bankiet w neorenesansowych
wnętrzach budynku Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wieczór Polski, bogaty w kulinarne
niespodzianki polskiej kuchni regionalnej, koncerty oraz przedstawienia, zorganizowane specjalnie
dla uczestników Kongresu FDI AWDC 2016.

Wśród licznych udogodnień dla osób biorących udział w Kongresie FDI organizatorzy przewidzieli
zniżki na transport lotniczy, bezpłatne WiFi na terenie obiektów kongresu i wystawy FDI,
bezpłatny transport publiczny, program dla osób towarzyszących, bezpłatny wstęp na Światową
Wystawę Stomatologiczną po wcześniejszej rejestracji oraz aplikację mobilną FDI 2016.

Do 28 sierpnia nadal możliwa jest rejestracja uczestników on-line.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia oraz na profilu na
Facebooku.
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