Rada Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrekcja Opolskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza do kontynuacji w nowym roku szkolnym 2016/2017 „Akcji Profilaktyki
Stomatologicznej”. Akcja jest objęta patronatem Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.
Przedsięwzięcie to było realizowane we współudziale z Opolskiego Kuratorium Oświaty przedstawicieli samorządu
terytorialnego wśród uczniów klas pierwszych w ubiegłym roku szkolnym. W rozpoczętej w ubiegłym roku akcji
zostało przebadanych 9 673 dzieci tj. 76,47 % ogółu dzieci klas I. Koszt leczenia dzieci objętych akcja wyniósł
116 998,09 zł.
Pomysłodawcy akcji dostrzegają konieczność podjęcia cyklicznych działań obejmujących kolejne roczniki klas
pierwszych szkół podstawowych, w celu poprawy stanu zdrowia dzieci z województwa opolskiego, w zakresie ochrony
jamy ustnej. Statystyki bezlitośnie wskazują, że nadal duży procent dzieci z naszego województwa ma próchnicę, która
jest przyczyną wielu chorób nie tylko jamy ustnej. Dlatego też chcemy ponownie zaproponować Państwu udział w
organizacji Akcji Profilaktyki Stomatologicznej. Jej celem jest ograniczenie występowania próchnicy i choroby
przyzębia, podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców w zakresie właściwej higieny jamy ustnej, prawidłowego
odżywiania, przedstawienie w sposób przyjazny gabinetu stomatologicznego, przekazanie zainteresowanym rodzicom
informacji o stanie jamy ustnej dziecka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji Akcji
Podstawowym schorzeniem jamy ustnej jest próchnica zębów, polegająca na progresywnym procesie
demineralizacji i rozpadu tkanek twardych zęba, prowadzącym do tworzenia się ubytku.
Rozpowszechnienie się próchnicy oraz cierpienie powodowane jej powikłaniami, a także wynikające z tego straty
ekonomiczne spowodowały, że próchnicę zaliczono do chorób społecznych. Proces próchnicowy najintensywniej
atakuje zęby uczniów pomiędzy 7 a 12 rokiem życia, a przyrost zachorowań na próchnicę w tym wieku wynosi
35,2% (bad. prof. Szpringer – Nodzak).
Jedną z podstawowych metod zapobiegania chorobie próchnicowej jest zmniejszenie podatności zęba na
wystąpienie próchnicy, co można osiągnąć przez stosowanie profilaktyki fluorkowej, w tym tzw. fluoryzacji
kontaktowej (lakierowanie zębów) co powinno być połączone z nauką pielęgnacji jamy ustnej oraz kształtowaniem
właściwych postaw żywieniowych.

Cel Akcji:
• ograniczenie występowania próchnicy i choroby przyzębia,
• podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców/opiekunów w zakresie właściwej higieny jamy ustnej,
prawidłowego odżywiania,
• przedstawienie w sposób przyjazny gabinetu stomatologicznego,
• przekazanie zainteresowanym rodzicom/opiekunom informacji o stanie jamy ustnej dziecka.

Akcja adresowana jest do uczniów klas pierwszych.

„Akcja profilaktyki stomatologicznej” zostanie przeprowadzona w dwóch częściach:
 Część pierwsza odbywająca się na terenie szkoły - w trakcie wizyty stomatologa w szkole zostaną przekazane
dzieciom podstawowe informacje na temat zębów, higieny jamy ustnej oraz wpływu diety na stan jamy ustnej.
 Część druga odbywająca się w gabinecie stomatologicznym - uczestniczą w niej dzieci wraz z nauczycielem lub
opiekunem, których rodzice wyrazili zgodę na badanie jamy ustnej. W tej części nastąpi prezentacja unitu,
autoklawu, aparatu RTG. W ramach wizyty przeprowadzone zostaną bezpłatnie profilaktyczne badania
stomatologiczne.
W następstwie

tego

lekarz stomatolog

dokona oceny stanu

uzębienia dziecka,

a

wynik

tej

oceny

z dalszymi zaleceniami zostanie przekazany wychowawcy.
Badania te będą wykonywane przez lekarzy stomatologów w ramach zawartego kontraktu z Opolskim Oddziałem
Wojewódzkim NFZ.

