BADANIA STOMATOLOGICZNE
PRZEDSZKOLAKÓW
WÓJT GMINY RASZYN ZAPRASZA

dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat,
z terenu Gminy Raszyn, do udziału
w programie profilaktyki próchnicy zębów.

Szanowni Państwo,
z ramienia gminy Raszyn realizujemy program profilaktyczny mający na celu
zapobieganie i wczesne wykrywanie próchnicy, a także wad zgryzu u dzieci w wieku
przedszkolnym. Celem programu jest również pomoc dzieciom i Państwu jako rodzicom
w kształtowaniu dobrych nawyków wspomagających prawidłowy rozwój dziecka.
Program obejmuje badanie przesiewowe w kierunku występowania
próchnicy i wad zgryzu, do wykonania którego wymagana jest
zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Ocenę stanu
zębów wraz z dalszymi zaleceniami otrzymacie Państwo
w formie pisemnej.
Zapraszamy do współpracy
Konrad Rylski
Ekodent
Program finansowany ze środków
budżetowych Gminy Raszyn.

Sytuacja stomatologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
Zęby mleczne są bardziej od stałych podatne na działanie bakterii próchnicotwórczych, stąd i choroba próchnicowa u dzieci jest bardziej rozpowszechniona niż u dorosłych.
Niestety na tle innych krajów Polska wypada fatalnie. Jest to m.in. wynikiem dużego spożycia słodyczy, pojadania między posiłkami i picia słodzonych napojów przez dzieci.
50% dzieci w Polsce spożywa słodycze codziennie!
Konsekwencją tego są następujące wyniki
badań, uzyskane w ogólnopolskim programie „Monitoring zdrowia jamy ustnej”:
• ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby
z ubytkami próchnicowymi – średnio
3 zęby,
•u
 dzieci w wieku 5 lat jest to już około
80% – 5 zębów,
• w wieku 6 lat niemal 87%.*
Dlatego najważniejszym wyzwaniem dla stomatologów jest zapobieganie i przeciwdziałanie próchnicy.
Podobnie ma się kwestia w odniesieniu do wad zgryzu. Około 80% z nich ma charakter nabyty, czyli powstaje w wyniku wytworzenia się nieprawidłowych nawyków
u dzieci i w konsekwencji zaburzenia prawidłowego rozwoju narządu żucia.
W wieku przedszkolnym dziecko intensywnie się rozwija, a tym samym jest narażone
na działanie wielu niekorzystnych czynników. Jeśli rodzic zaobserwuje, że dziecko ma nieprawidłową wymowę, oddycha przez buzię w czasie snu, ssie palec, gryzie ołówki, zabawki,
unika jedzenia wszystkich pokarmów, wybierając tylko te miękkie, z pewnością jest to powód do niepokoju i czas na wizytę ortodontyczną.
Często spotykamy się z pytaniem: „po co leczyć zęby mleczne, skoro i tak wypadną?”
Po pierwsze – aby próchnica z zębów mlecznych nie przeniosła się na zęby stałe.
Po drugie, aby przedwczesne wypadanie popsutych zębów mlecznych nie spowodowało
wad w rozwoju szczęki i żuchwy, a tym samym także nieprawidłowego ułożenia zębów
stałych. W takiej sytuacji dochodzi do wad zgryzu, które można zlikwidować tylko za pomocą aparatu ortodontycznego.

Profilaktyczne wizyty kontrolne
60% dzieci w Polsce w wieku lat 3 nigdy nie było u dentysty*
Stomatolodzy wielką wagę przywiązują do regularnych wizyt kontrolnych dzieci, które
powinny odbywać się co najmniej co 6 miesięcy. Dają one szansę na zauważenie błędów
w higienie i ich wyeliminowanie, zauważenie tzw. pierwotnych plam próchnicowych i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się próchnicy przez podjęcie działań, które cofną zmiany. Dają też możliwość wczesnego zauważenia wad zgryzu, a tym samym wyeliminowania
nieprawidłowych nawyków, a także, co bardzo ważne – przyzwyczajenia dziecka do wizyt
u stomatologa, które nie będą kojarzyły mu się ze stresem.
Realizacja programu:
Ekodent Konrad Rylski
we współpracy
z Centrum Stomatologii Raszyn
i kliniką DenticaNova

*Źródło: Monitoring zdrowia jamy ustnej http://www.mz.gov.pl
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