
 

 

Δελτίο Τφπου 

«Πρόγραμμα Αγωγήσ Στοματικήσ Υγείασ με τη μζθοδο τησ βιωματικήσ μάθηςησ ςτην 
προςχολική ηλικία» 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2016 - Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο 
Crowne Plaza θ εκδιλωςθ ζναρξθσ του «Προγράμματοσ Αγωγήσ Στοματικήσ Υγείασ με τη μζθοδο τησ 
βιωματικήσ μάθηςησ ςτην προςχολική ηλικία», με τθν εκπαίδευςθ των Οδοντιάτρων και Εκπαιδευτικϊν 
ςτθ μζκοδο, τα διακζςιμα υλικά και τα κφρια μθνφματα που κα πρζπει να μεταφζρουν ςτα παιδιά. 

Το νζο αυτό πρόγραμμα δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του «Προγράμματοσ Προαγωγισ και Καταγραφισ 
τθσ Στοματικισ Υγείασ του Ελλθνικοφ Πλθκυςμοφ» τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Παιδοδοντικι Εταιρεία και το Ελλθνικό Παράρτθμα του διεκνοφσ 
οργανιςμοφ Alliance for a Cavity Free Future. 

Το Πρόγραμμα κα εφαρμοςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Παιδοδοντικθ Εταιρεία, αρχικά ςτθν 
Αττικι με τθν ςυνεργαςία του Οδοντιατρικοφ Συλλόγου Αττικισ (ΟΣΑ), και ςτθ ςυνζχεια ςτθν υπόλοιπθ 
Ελλάδα με τουσ κατά τόπουσ Οδοντιατρικουσ Συλλόγουσ.  

 

Ομιλητζσ και θεματολογία εκδήλωςησ 

Τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε αρχικά ο Πρόεδροσ τθσ ΕΟΟ κοσ Α. Κατςίκθσ και ςτθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του 
Οδοντιατρικοφ Συλλόγου Αττικισ κοσ Α.Υφαντισ.  

Η πρϊτθ ομιλία ιταν του Επιςτθμονικά Υπεφκυνου του προγράμματοσ Κακθγθτι και διευκυντι του 
Εργαςτθρίου Παιδοδοντιατρικισ ΕΚΠΑ κου Κωνςταντίνου Ι. Ουλι (επικεφαλισ του Ελλθνικοφ 
Παραρτιματοσ του διεκνοφσ οργανιςμοφ Alliance for a Cavity Free Future), ο οποίοσ παρουςίαςε τθν 
πορεία του προγράμματοσ και τθ ςθμαςία του ςτθ βελτίωςθ τθσ ςτοματικισ υγείασ των παιδιϊν ςτθ 
χϊρα μασ.  

Ακολοφκθςε θ κα Κ.Ταουφίκ, ςυνεργάτιδα τθσ Παιδοδοντιατρικισ ΕΚΠΑ, θ οποία παρουςίαςε τον τρόπο 
τθσ εφαρμογισ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτθν προςχολικι θλικία με παραδείγματα.  

Στο δεφτερο μζροσ τθσ θμερίδασ, ο κοσ A.Αγουρόπουλοσ, ςυνεργάτθσ τθσ Παιδοδοντιατρικισ ΕΚΠΑ, 
παρουςίαςε αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό που ζχει παραχκεί για τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Η θμερίδα ολοκλθρϊκθκε με τθν ομιλία του κ. Ν.Λυγιδάκθ, Προζδρου τθσ Ελλθνικισ Παιδοδοντικισ 
Εταιρείασ και μζλουσ του Ελλθνικοφ Παραρτιματοσ του διεκνοφσ οργανιςμοφ Alliance for a Cavity Free 

Future, περιγράφοντασ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, με τουσ ρόλουσ και τισ 
αρμοδιότθτεσ των ςυμμετεχόντων. 

 

Συμμετζχοντεσ  

Τθν θμερίδα παρακολοφκθςαν με αμείωτο ενδιαφζρον 75 εκπαιδευτικοί και 48 οδοντίατροι. Οι 123 
ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για το νζο πρόγραμμα αλλά και να λάβουν το 
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απαραίτθτο εκπαιδευτικό υλικό, ϊςτε να ξεκινιςουν τθν υλοποίθςθ από τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. 
Οι εκπαιδευτικοί είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τουσ οδοντιάτρουσ και να ανταλλάξουν απόψεισ, με 
ςτόχο μία ςτακερι ςχζςθ ςυνεργαςίασ. 

Η εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων ςυμπεριλάμβανε όχι μόνο τθ ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ πρόλθψθσ και 
τθσ αγωγισ ςτοματικισ υγείασ μζςα από βιωματικζσ μεκόδουσ, αλλά και πρακτικά παραδείγματα και 
προτάςεισ με δραςτθριότθτεσ που κα βοθκιςουν τα παιδιά αλλά και τουσ γονείσ ςτθν υιοκζτθςθ υγιϊν 
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν.  

 

Φωτογραφίεσ 
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Πληροφορίεσ προγράμματοσ 

Πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ  www.oral-

health.gr κακϊσ και ςτα τθλζφωνα: 210 7243950 και 210 7298193.  

 

-//- 

 

Για τον ACFF - Alliance for a Cavity-Free Future (Συμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερηδόνα) 

Ο φορζασ Alliance for a Cavity-Free Future είναι μια παγκόςμια πρωτοβουλία ειδικϊν που ενϊςανε τισ 
δυνάμεισ τουσ για να προωκιςουν δράςεισ τόςο ςε κλινικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο δθμόςιασ υγείασ 
με ςκοπό να ςταματιςουν τθν εμφάνιςθ και τθν εξζλιξθ τθσ τερθδόνασ και να επιτευχκεί ζνα Μζλλον 
Χωρίσ Τερθδόνα για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. 

Η παγκόςμια κίνθςθ Alliance for a Cavity-Free Future ξεκίνθςε το 2010 και τον Ιοφλιο του 2013 
ανακοινϊκθκε θ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ παραρτιματοσ. Μζχρι ςτιγμισ υπάρχουν παραρτιματα 
ςτθν Κίνα, τθν Κολομβία, το Μεξικό, τθ Βραηιλία και τθ Βενεηουζλα. Ο ACFF διεκνϊσ ςυνεργάηεται και 
υποςτθρίηεται από το Global Child Dental Funt, το Kings College London και τθν Colgate.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ACFF, επιςκεφκείτε: http://www.allianceforacavityfreefuture.eu 

 

Για τον ACFF Ελλάσ 

Το Ελλθνικό Παράρτθμα του ACFF ιδρφκθκε τον Δεκζμβριο 2013, με ςτόχο, μζςω τθσ ανάλθψθσ 
πρωτοβουλιϊν και δράςεων, να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ τερθδόνασ ςτθ χϊρα μασ. Ο ACFF Ελλάσ, 
ςχθματίςτθκε με τθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ, τθσ Ελλθνικισ 
Παιδοδοντικισ Εταιρείασ κακϊσ και καταξιωμζνων εκπροςϊπων τθσ Οδοντιατρικισ κοινότθτασ.  
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