Приключи кампания по силанизиране на зъбките
на деца от 5 до 8 години в Разградска област.
От 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. беше проведена поредна кампания по
поставяне на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години, в
изпълнение на дейностите през 2018 г. по Национална програма за профилактика на
оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република
България 2015 -2020 г.
В Разградска област през периода oт 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. бяха
силанизирани 1006 зъбки на 300 деца от 5 до 8 години.
Дейностите по поставяне на силантите бяха изпълнени от девет лекари по дентална
медицина от Областта:
 за район Разград – д-р Т. Ангелова – регионален координатор по Програмата,
д-р М. Енчева, д-р Насалевска и д-р Кузманова;
 за район Исперих – д-р Й. Йовчева, д-р Ст. Александрова и д-р А. Адемов;
 за район Кубрат – д-р Д. Мичева и д-р И. Митева.
В Разградска област през периода oт 03.09.2018 г. до 20.11.2018 г. бяха
силанизирани 1006 зъбки на 300 деца от 5 до 8 години.
Данните по години са както следва:
Година
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Общо

Силанизирани деца
(брой)
429
348
348
312
322
336
351
300
2746

Силанизирани зъби
(брой)
1418
1097
1147
975
1021
1090
1186
1006
8940

През 2018 г. РЗИ - Разград беше партньор в дейностите, свързани с повишаване
на информираността на децата по отношение на профилактиката на кариеса, чрез
правилна устна хигиена и здравословно хранене. През месец април съвместно с деца,
педагози и медицински специалисти от ДГ “Митко Палаузов“ - гр. Разград, беше
организиран спектакъл с приказните герои Чук и Пук - бактерии - рушители на зъбките.
Инициативата беше на педагозите, които подготвиха сценария и бяха в главните роли. За
най-малките бяха осигурени награди - четки и пасти за зъби.
Целогодишно бяха разпространявани здравно – информационни материали в
здравните кабинети на детските и учебните заведения в областта.

И през 2019 г. дейностите по НППОЗД ще бъдат насочени към:
 здравното обучение, възпитание и мотивация на децата за опазване на
оралното здраве;
 повишаване информираността на населението за необходимостта от
профилактиката на оралните заболявания;
 намаляване на зъбния кариес, чрез поставяне на силанти на първите
постоянни молари при деца на възраст 5 – 8 години.

Запазете здравата и красива усмивка на Вашите деца!

