SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA 2016. godine u Primorsko‐goranskoj županiji obilježit će se
nizom aktivnosti, a središnje obilježavanje će se dogoditi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci 17.3.2016. godine.
„Svjetski dan oralnog zdravlja“ obilježava se 20. ožujka. Prvi međunarodni dan vezan uz oralno
zdravlje obilježen je 1994. godine, kada je Svjetski dan zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije bio
posvećen oralnom zdravlju. Svjetska stomatološka organizacija želi uspostaviti novi Svjetski dan
oralnog zdravlja svake godine, kako bi podržao poboljšanje oralnog zdravlja širom svijeta.
Ove godine ovaj se datum obilježava pod motom „Tu sve počinje; zdrava usta, zdravo tijelo“, a u
našoj Županiji obilježit će se nizom aktivnosti koje su započele početkom veljače na način da su
roditeljima djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole u šk.god. 2016./2017. uručeni obrasci
oralnih statusa koje oni odnose svojim odabranim liječnicima dentalne medicine, a oni ih nakon
učinjenog stomatološkog pregleda ispunjavaju. Na taj način u našoj će Županiji do početka rujna biti
pregledano cca 2600 djece šestogodišnjaka. Nadalje, speciijalisti pedodonti će tijekom veljače, ožujka
i travnja pregledati cca 2300 djece polaznika petih razreda na način da će organizirano odlaziti u
škole, pregledavati zube i ispunjavati obrasce oralnog statusa. To su ujedno aktivnosti koje se već
osmu godinu provode u sklopu Županijskog programa „Unaprjeđenje oralnog zdravlje djece i mladih
u PGŽ“.
Cijeli mjesec travanj biti će u znaku „Sretnih dječjih osmijeha“ u vrtićima jer će studenti
stomatološkog fakulteta posjetiti djecu u rječkim i vrtićima rječkog prstena gdje će im na zabavan i
edukativan način prezentirati i demonstrirati pravilno četkanje zuba na modelima. Djeci u vrtićima u
Gorskom Kotaru i otocima biti će uručeni prikladni poklončići u vidu pastica za zube. U svim će se
vrtićima 17.3.2016., kada će se u PGŽ obilježiti SDOZ, u odgojnim skupinama s djecom govoriti, raditi i
kreativno stvarati na temu oralnog zdravlja, a sve u cilju poboljšanja istog. Isto tako će tijekom travnja
i svibnja kada su u tijeku predbilježbe za upis u vrtiće, roditeljima prilikom predbilježbi uručiti obrazac
oralnog statusa s kojim će, ukoliko već nisu, svom djetetu odabrati doktora dentalne medicine i
odvest ga na pregled. Na taj način roditelji se potiču da što ranije svom djetetu odaberu liječnika
dentalne medicine. Veliki dio vrtića u PGŽ započeo je s aktivnostima četkanja zuba u vrtiću prošle
godine.
Centralno događanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 17.3.2015. održati će se u vidu
javnozdravstvene tribine namijenje učenicima prvih razreda kojom će se na zanimljiv i interaktivan
način prezentirati važnost brige o oralnom zdravlju. Posebni gosti biti će poznati sportaši, glazbenici,
glumci, političati i druge javne osobe i svatko će iz svog aspekta govoriti o važnosti brige o oralnom
zdravlju. Sve aktivnosti dio su županijskog programa Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih koji
se kao jedini u Hrvatskoj provodi kontinuirano osam godina u našoj Županiji.

