ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων οργανώνουν το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων, για μαθητές/τριες
δημοτικών σχολείων (σε 7500 άτομα θα διεξαχθεί οδοντιατρικός έλεγχος και 1500 άτομα από αυτά θα λάβουν οδοντιατρική περίθαλψη)
που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η πρόληψη και προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών/τριών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να γίνει στους μαθητές/τριες κλινική εξέταση με αυστηρούς κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με διεθνή
πρότυπα, για να προσδιοριστεί η υγεία των δοντιών και των ούλων και να επακολουθήσει πιθανή φθορίωση. Η εξέταση και η φθορίωση
θα πραγματοποιηθεί μέσα στην κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου από εξειδικευμένους εθελοντές οδοντιάτρους. Για πιο δύσκολες
παρεμβάσεις οι μικροί ασθενείς θα παραπέμπονται στα ιατρεία των ΓτΚ ή του Δήμου Αθηναίων. Κάθε παιδί θα λάβει μια ενημερωτική
επιστολή σχετικά με τα ευρήματα της εξέτασης. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια ευαισθητοποίησης των παιδιών, μέσα από βιωματικές διαδικασίες,
με σκοπό να εκτιμηθεί η σημασία της στοματικής υγιεινής και η φροντίδα του στόματός τους.
Η πρόληψη της τερηδόνας στην ηλικία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έχει αποδειχθεί πως τα παιδιά που προσβάλλονται από τερηδόνα
στα πρώτα ηλικιακά τους έτη, αποτελούν ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας, σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Επίσης στην ηλικία
αυτή εμφανίζονται στο στόμα τα πρώτα μόνιμα δόντια (τομείς και γομφίοι), γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη φροντίδα τους.
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ,πόνος ή ενόχληση από την οδοντιατρική εξέταση. Η φθορίωση των δοντιών με τη χρήση κρέμας φθορίου,
τοποθετημένη σε πλαστικά μασελάκια μιας χρήσεως, ή με τη χρήση βερνικιού φθορίου με πινελάκι, θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική
μέθοδος για την πρόληψη της τερηδόνας στην ηλικία αυτή.
Τα ιστορικά και οι πληροφορίες που αφορούν το παιδί σας είναι πλήρως εμπιστευτικά.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Συντονισμού
στο τηλέφωνο 2103213150 (κα Μαυρίκου).
Εφόσον δέχεστε το παιδί σας να συμμετάσχει στις ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις (επιλέξτε με Χ):
α) Γιατροί του Κόσμου (Σαπφούς 12, 10553, Αθήνα) και β) Δήμος Αθηναίων (Σόλωνος 78, 10680, Αθήνα)
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία με την υπογραφή σας.
Ο/Η ……………………………………………………..…………………………………….γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας
……………………………………………………………………………………………………..επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου
Στη ΔΩΡΕΑΝ εξέταση
Στη ΔΩΡΕΑΝ φθορίωση
Στη ΔΩΡΕΑΝ αντιμετώπιση των οδοντιατρικών προβλημάτων στα οδοντιατρεία μας
που θα γίνει στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος.
Ο Γονέας/Κηδεμόνας (Υπογραφή)
……………………............……………………………………………..

Σε περίπτωση οδοντιατρικής παρέμβασης θα πρέπει να κλείσετε άμεσα ραντεβού Δήμος Αθηναίων 210 3626587, οδοντιατρείο Σόλωνος 78
(για τυχόν διευκρινίσεις Γιατροί του Κόσμου, Αγγελική Μαυρίκου 210 3213150)
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