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Szanowni Państwo, 

 dnia 20 marca 2018 r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, ustanowiony przez 

Światową Federację Dentystyczną (FDI). Wydarzenia organizowane tego dnia przez wiele instytucji, organizacji i 

firm na całym świecie, mają na celu podkreślenie znaczenia profilaktyki zdrowia jamy ustnej dla ogólnego zdrowia 

człowieka. 

 Ponieważ problem próchnicy dotyka nawet najmłodsze dzieci, a ze statystyk wynika, że w Polsce ok. 90% 

dzieci w wieku szkolnym jest nią zarażonych, niezbędne jest ciągłe edukowanie na temat zapobiegania tej 

powszechnej i niebezpiecznej dla zdrowia chorobie.  

W związku z tym zwracamy się do Państwa Dyrektorów wielkopolskich szkół, z serdeczną prośbą o 

wsparcie tego międzynarodowego przedsięwzięcia. W ramach realizowanych umów z NFZ na leczenie 

stomatologiczne świadczeniodawcy, edukują małych i tych nieco starszych pacjentów, na temat profilaktyki 

stomatologicznej. Prosimy zatem o wsparcie i pomoc w organizacji przeprowadzanych przez stomatologów oraz 

higienistki szkolne w dniu 20 marca 2018r. pogadanek, prelekcji lub wykładów dla dzieci uczących się w Państwa 

szkole, na temat tego, jak dbać  o zęby i higienę jamy ustnej. Grupę uczniów możecie Państwo wybrać dowolnie, 

formę przekazania informacji również. W ramach proponowanych w tym dniu działań są m.in. zaproszenie 

uczniów do gabinetu lub wizytę lekarza stomatologa w klasie z np. instruktażem, jak prawidłowo szczotkować 

zęby, zorganizowanie pogadanki np. w auli, czy innym pomieszczeniu, dla większych grup dzieci.  

Akcja odbywa się pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego, pana Zbigniewa Hoffmanna,              

a współorganizowana jest przez: Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,                           

przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, 

panią dr n. med. Anetę Olszewską i Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. 

Jako wsparcie tejże akcji, świadczeniodawcy otrzymali ulotki, przygotowane na bazie: materiałów 

opracowanych przez panią Konsultant, jak również informacji o świadczeniach gwarantowanych w zakresie 

świadczeń profilaktycznych, realizowanych przez placówki w ramach umowy z NFZ.  

Wydarzenie otrzyma swój serwis informacyjny na stronie internetowej Wielkopolskiego OW NFZ:                  

www.nfz-poznan.pl, w którym zamieszczone zostanie także podsumowanie akcji. Planujemy także nagłośnienie 

wydarzenia w lokalnych mediach. 

Zwracając się raz jeszcze z serdeczną prośbą o włączenie się w obchody tego ważnego Dnia, łączymy 

wyrazy szacunku. 

 

 


