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Προς
Προέδρους των
Οδοντιατρικών υλλόγων της Χώρας
Θέμα: “ «Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής
Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» Αγωγή Στοματικής Υγείας με
τη βιωματική μέθοδο στα σχολεία 2010-2011”
υνάδελφοι,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι στο
πλαίσιο του «Προγράμματος Προαγωγής και Καταγραφής της τοματικής
Τγείας του Ελληνικού Πληθυσμού», η επιτυχημένη δράση εφαρμογής της
αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης στα σχολεία
που ξεκίνησε πέρυσι, συνεχίζεται και φέτος, για το σχολικό έτος 2010-2011.
Όπως ήδη γνωρίζετε, το «πρόγραμμα» υλοποιείται από το 2001 από την
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τους Οδοντιατρικούς υλλόγους όλης
της χώρας με τη χορηγία της COLGATE και έχει αποφασιστεί η συνέχισή του
και για την επόμενη τριετία.
Μετά την πραγματοποίηση των δύο Ημερίδων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι οδοντίατροι ήρθαν σε επαφή με τους Τπεύθυνους
Αγωγής Τγείας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης
και δημιουργήθηκε το πλαίσιο για μία επιτυχημένη συνεργασία. Ήδη στο
προηγούμενο σχολικό έτος ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του
προγράμματος σε 70 σχολεία της χώρας με τη συμμετοχή περίπου 1.700
μαθητών.
Με τη συνεχή συνεργασία και υποστήριξη από το Τπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στόχος μας είναι μέσα στη σχολική
χρονιά που μόλις ξεκίνησε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που προάγει τη στοματική υγεία
των παιδιών μας.
ας καλούμε λοιπόν να συνεργαστείτε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της νομαρχίας σας και να οργανώσετε τοπικές ημερίδες ευαισθητοποίησης των
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οδοντιάτρων, των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων ώστε
να αγκαλιαστεί το βιωματικό πρόγραμμα στοματικής υγείας από όλη την
κοινωνία.
Με καθοδηγητές τους συναδέλφους υντονιστές Αγωγής Τγείας του
υλλόγου που έχετε ορίσει, εκπληρώνουμε όλοι μαζί μία προσδοκία ετών του
κλάδου μας, την εισαγωγή της αγωγής στοματικής υγείας στην εκπαίδευση.
ε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της αγωγής στοματικής υγείας με
βιωματικό τρόπο, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες, το εκπαιδευτικό υλικό
και επιπλέον εποπτικό υλικό από τον Project Manager του προγράμματος CMT
ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΕΠΕ (κα Ζαφείρη- τηλ. 2107298193, fax 2107298197, e-mail:
oral-health@cmtprooptiki.gr) ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του
προγράμματος www.oral-health.gr.
Προς πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται η
περιγραφή και διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος καθώς και ο οδηγός
πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων.
Σέλος, καλείστε να επισκεφθείτε το περίπτερο του «προγράμματος» στο
30ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό υνέδριο (22/24-10) στην είσοδο του
συνεδριακού χώρου, δίπλα από τη γραμματεία της Ε.Ο.Ο..
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΙΓΛΑ

Ο Επιστημονικός Τπεύθυνος
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΗ

