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Όπως κάθε Νοέμβριο, έτσι και φέτος, δραστηριοποιούμαστε για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σημασία της στοματικής υγείας. Γνωρίζοντας ότι η στοματική υγεία είναι
αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας, στόχος μας είναι να
ευαισθητοποιήσουμε τους Έλληνες για το θέμα αυτό.
Έτσι σας καλούμε να βάλουμε…

Το Στόμα στη Καρδιά της Υγείας μας!
Δράσεις Μήνα Στοματικής Υγείας 2011
1. Εκδηλώσεις Οδοντιατρικών Συλλόγων
Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα στηρίζει τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους στο συντονισμό και την οργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων, αλλά και με υλικό όπως: Φυλλάδια/ dvds/ Αφίσες/ Δείγματα.
2. Εκδηλώσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδρύματα
Οι εθελοντές οδοντίατροι του προγράμματος μπορούν να επισκεφθούν απομακρυσμένες περιοχές και ιδρύματα σε όλη τη
χώρα, σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, πραγματοποιώντας ομιλίες ή/και προληπτική κλινική εξέταση, προσφέροντας φυλλάδια και δείγματα.
3. Επανέναρξη καταγραφής της στοματικής υγείας του πληθυσμού και εκπαίδευση των εθελοντών οδοντιάτρων
Στη διάρκεια του Μήνα Στοματικής Υγείας θα ξεκινήσει και πάλι η εκπαίδευση των εθελοντών οδοντιάτρων που θα συμμετέχουν στην καταγραφή της στοματικής υγείας του πληθυσμού το 2011- 2012.
4. Περίπτερο Μήνα Στοματικής Υγείας στο 31ο ΠΟΣ
Στη διάρκεια του 31ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ειδικό περίπτερο για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις του Μήνα Στοματικής Υγείας αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Προγράμματος
όπως η Εκπαίδευση στη Στοματική Υγεία με τη Μέδθοδο της Βιωματικής Διδασκαλίας, τα αποτελέσματα των ερευνών κ.α.
Σας περιμένουμε!
5. Ομιλίες και Δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ
Με βάση τις διαφάνειες, τα φυλλάδια και τα αποτελέσματα του προγράμματος, προτείνεται η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων
στοματικής υγείας από εθελοντές οδοντίατρους σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους στα τοπικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
6. Διανομή ενημερωτικών εντύπων στους ασθενείς του οδοντιατρείου
Όσοι οδοντίατροι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν τα ενημερωτικά φυλλάδια του Μήνα Στοματικής Υγείας για τους ασθενείς. Τα φυλλάδια δίνουν βασικές
πληροφορίες για την τερηδόνα, τις νόσους του περιοδοντίου και την οδοντινική υπερευαισθησία, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη σωστή
στοματική υγιεινή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στην εταιρεία CMT Προοπτική (κυρία Ειρήνη Ζαφείρη,
τηλ. 210-7298193, email: oral-health@cmtprooptiki.gr).

