


ZBUDUJMY 
WSPÓLNIE ZDROWE, 

UŚMIECHNIĘTE 
SPOŁECZEŃSTWO 

OD PODSTAW!



O zdrowie jamy ustnej dziecka należy zadbać jeszcze przed 
jego narodzinami. To ważne zadanie dla rodziców i opieku-
nów, ale nie bez znaczenia jest również ich własne zdrowie. 
Podobnie istotny jest czas od narodzin dziecka do 3. roku życia. 
Wyłącznie sprawdzona wiedza, konsekwencja oraz świado-
mość zagrożeń pomogą ZDĄŻYĆ PRZED PRÓCHNICĄ

Zaniedbanie właściwiej higieny, profilaktyki czy diety stanowi 
podstawowy czynnik ryzyka wystąpienia choroby próchnico-
wej. Wedle najnowszej literatury i doniesień naukowych, cho-
roby jamy ustnej mogą mieć również wpływ na występowanie 
i rozwój chorób ogólnych.



CEL PROGRAMU 
EDUKACYJNEGO  
„ZDĄŻYĆ PRZED 
PRÓCHNICĄ”
Edukacja oczekujących na potomstwo 
oraz rodziców dzieci w wieku 0–3 lata, 
w sposób bezpośredni (przekazy me-
dialne, www, materiały edukacyjne) oraz 
pośredni — poprzez szkoły rodzenia czy 
oddziały położnicze w całej Polsce.



ODBIORCY KAMPANII
• rodzice w ciąży,

• młodzi rodzice i opiekunowie dzieci,

• pielęgniarki i położne,

• właściciele i prowadzący zajęcia w szkołach rodzenia,

• wychowawcy i nauczyciele pracujący w żłobkach,

• lekarze ginekolodzy,

• lekarze innych specjalności, w tym lekarze dentyści,

• przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.



CELE KAMPANII
• Dotarcie z wiedzą do rodziców w ciąży oraz rodziców 

dzieci w wieku 0–3.

• Dotarcie do oddziałów położniczych, szkół rodzenia oraz 
żłobków.

• Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie jamy 
ustnej w okresie ciąży.

• Uświadamianie, że zdrowie matki = zdrowie dziecka.

• Certyfikacja gabinetów dentystycznych oraz szkół rodzenia 
w całej Polsce. 

• Stworzenie systemu szkoleń.

• Stworzenie profesjonalnych materiałów edukacyjno-infor-
macyjnych.

• Zbudowanie sieci partnerów, którzy zaangażują się w projekt. 

• Sformułowanie konkretnego postulatu skierowanego do 
najwyższych władz krajowych.

• Upowszechnienie hasła ZDĄŻYĆ PRZED PRÓCHNICĄ.



WYBRANE 
ZAGADNIENIA 
PORUSZANE 
W RAMACH 
KAMPANII
• dieta (ograniczenie spożycia cukru),

• profilaktyka stomatologiczna,

• właściwa higiena jamy ustnej,

• profilaktyka fluorkowa,

• troska o uzębienie mleczne,

• karmienie piersią.



PROF. MARZENA 
DOMINIAK
prezydent PTS

Zbudujmy wspólnie zdrowe, uśmiechnięte społeczeństwo od 
podstaw. Wypełnijmy skutecznie systemową lukę, uprzedź-
my chorobę, która dotyka prawie połowę światowej populacji 
i większość polskich dzieci. Naszym celem jest dotarcie do ro-
dziców i opiekunów, pielęgniarek i położnych, szkół rodzenia 
i żłobków w całej Polsce.



PROF. DOROTA 
OLCZAK-KOWALCZYK
prezydent PTSD

Zbudujemy unikalny program edukacyjny, przeprowadzimy 
cykl szkoleń dla rodziców, lekarzy, lekarzy dentystów, pielę-
gniarek, położnych, higienistek czy pedagogów. Wdrożymy 
system certyfikacji, który będzie fundamentem budowania 
społecznej świadomości w omawianym zakresie.



ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA JAMY USTNEJ
(ang. WOHD, World Oral Health Day)

Najważniejsze święto stomatologiczne, obchodzone 20 mar-
ca, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy 
o znaczeniu zdrowia jamy ustnej, także w kontekście ekono-
micznym oraz promowanie profilaktyki. Wydarzenie w 2007 
roku ustanowiła Światowa Federacja Dentystyczna FDI. W ra-
mach obchodów na całym świecie podejmowane są inicjaty-
wy oraz akcje przypominające, że zdrowe zęby to podstawa 
zdrowia ogólnego.



Zostań partnerem obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia Jamy 
Ustnej 2020 i kampanii Polska 
mówi aaa ZDĄŻYĆ PRZED 
PRÓCHNICĄ.

Piotr Flejszar

telfon: + 48 601 682 368 
e-mail: piotr.flejszar@pts.net.pl




