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w skrócie

’
Swiatowy
Dzien’ Zdrowia Jamy Ustnej w skrócie
CZYM JEST ŒWIATOWY DZIEÑ ZDROWIA JAMY USTNEJ?
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Day, WOHD) jest obchodzony co roku w dniu 20
marca. Jest kulminacj¹ ca³orocznej kampanii poœwiêconej zwiêkszaniu œwiadomoœci na temat prewencji
i kontroli chorób jamy ustnej. Uœwiadamia doros³ych i dzieci o dobrych nawykach dotycz¹cych higieny jamy
ustnej i dowodzi, jak wa¿ne dla naszego zdrowia i ogólnego samopoczucia jest zdrowie naszych zêbów.
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej ustnej wskazuje tak¿e na globalny wymiar wp³ywu opieki
stomatologicznej w kontekœcie socjalnym i ekonomicznym.

DO KOGO JEST KIEROWANY?
WOHD, zapocz¹tkowany przez Œwiatow¹ Federacjê Dentystyczn¹ FDI w 2007 roku jest najwiêksz¹
kampani¹ poœwiêcon¹ zdrowiu jamy ustnej. Ka¿dego roku poœwiêcony jest innemu specyficznemu
zagadnieniu, z którym dociera do zwyk³ych ludzi jak równie¿ do pracowników ochrony zdrowia
oraz polityków - wszyscy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w budowaniu œwiadomoœci zdrowia jamy ustnej, pomagaj¹c
redukowaæ zachorowania. WOHD inspiruje ich do dzia³ania.

DLACZEGO WOHD JEST TAK WA¯NY?

Studenci Dental Association w Kambod¿y.

W œwiecie, w którym 90% populacji podczas swojego ¿ycia cierpi na schorzenia jamy ustnej, WOHD jest
kluczow¹ dat¹ w kalendarzu dzia³añ tych, którzy zajmuj¹ siê zdrowiem jamy ustnej. Jest on okazj¹ dla ludzi
z ca³ego œwiata do zjednoczenia siê, by uwidoczniæ ogromne brzemiê, które powoduj¹ choroby jamy ustnej,
i jest okazj¹ do przypomnienia naszym liderom politycznym, ¿e inwestycja w profilaktykê przynosi efekty w
zakresie zdrowia jamy ustnej, a co za tym idzie, ogólnego stanu zdrowia. Jest to równie¿ dzieñ, w którym
doceniamy ciê¿k¹ pracê lekarzy dentystów oraz bran¿y stomatologicznej, która ma na celu poprawê stanu
zdrowia jamy ustnej na œwiecie.

PRZEWODNIK O KAMPANII
Jesteœ cz³onkiem spo³eczeñstwa? Pracownikiem systemu opieki stomatologicznej? Albo decydentem? Ten
przewodnik jest stworzony, abyœ dowiedzia³ siê, jak mo¿esz wzi¹æ udzia³ w WOHD i jakie podj¹æ dzia³ania,
aby odpowiednio zadbaæ o higienê i zdrowie jamy ustnej - swoje, swoich pacjentów, swojej spo³ecznoœci.
World Oral Health Day Campaign Toolkit
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dowód

Choroby jamy ustnej, 10 kluczowych faktów:
Choroby jamy ustnej dotykaj¹ 3,9 miliarda ludzi na ca³ym œwiecie, a nieleczona próchnica
prawie po³owy œwiatowej populacji (44%), co czyni j¹ najbardziej rozpowszechnion¹ wœród
wszystkich 291 dolegliwoœci uwzglêdnionych w pracy nt. globalnych obci¹¿eñ wynikaj¹cych
z chorób.

1.

2. Na ca³ym œwiecie, miêdzy 60 - 90% dzieci w wieku szkolnym i prawie 100% doros³ych
ma próchnicê, co czêsto prowadzi do bólu i dyskomfortu.
3. Choroby przyzêbi¹ (dzi¹se³), mog¹ prowadziæ do utraty zêbów, cierpi na ni¹ 15 - 20% doros³ych
w œrednim wieku (35 - 44 lata)
4. Choroby przyzêbia i nieleczona próchnica w mlecznych zêbach nale¿y do czo³owej 10
najbardziej rozpowszechnionych wœród wszystkich dolegliwoœci u dzieci. £¹cznie dotykaj¹ one
20% œwiatowej populacji.
5. Globalnie, oko³o 30% osób w wieku 65 - 74 lat nie ma naturalnych zêbów, w zwi¹zku
ze wzrostem starzenia siê spo³eczeñstwa problem ten bêdzie rosn¹æ.
6. Leczenie stomatologiczne jest na czwartym miejscu pod wzglêdem ponoszonych kosztów.
W samych Stanach Zjednoczonych przekazywane jest na nie ponad 110 miliardów dolarów.
W Unii Europejskiej roczne wydatki na opiekê zdrowotn¹ jamy ustnej zosta³y oszacowane na 70
miliardów euro w latach 2008 - 2012, co daje wiêksze œrodki ni¿ te przekazywane na leczenie
raka czy choroby uk³adu oddechowego.
7. Czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko chorób jamy ustnej to niezdrowa dieta - zw³aszcza ta bogata
w cukry - palenie tytoniu, spo¿ywanie alkoholu i niew³aœciwa higiena jamy ustnej.
8. Choroby jamy ustnej s¹ zwi¹zane z du¿ym bólem i niepokojem, jak równie¿ zniekszta³ceniami
polegaj¹cymi na ostrych i chronicznych zaka¿eniach, zak³óceniami w jedzeniu i w œnie, mog¹
prowadziæ do upoœledzenia jakoœci ¿ycia. Sytuacja pogarsza siê zw³aszcza w krajach
rozwijaj¹cych siê ze wzglêdu na brak kontroli i ma³¹ mo¿liwoœæ leczenia bólu.
9. Choroby jamy ustnej mog¹ mieæ wp³yw na ka¿dy aspekt ¿ycia - od relacji miêdzyludzkich
i pewnoœci siebie a tak¿e na szko³ê, pracê, zdolnoœci do interakcji z innymi. Mog¹ one równie¿
prowadziæ do izolacji spo³ecznej i ograniczenia dochodów.
10. Zdrowie jamy ustnej jest niezbêdne do utrzymania ogólnego stanu zdrowia i dobrego
samopoczucia.
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kampania
Kampania

¯yæ rozs¹dnie – dbaæ o zdrowie jamy ustnej
Motto naszej kampanii „¯yæ rozs¹dnie – dbaæ o zdrowie jamy ustnej” zachêca ludzi
do przejêcia kontroli nad swoim zdrowiem jamy ustnej - w ci¹gu ca³ego ¿ycia - aby mogli cieszyæ
siê zdrowymi zêbami i dzi¹s³ami od dzieciñstwa do staroœci.
Niesie przes³anie mówi¹ce, ¿e podejmowanie trafnych decyzji, takich jak przyjêcie dobrych
nawyków higieny jamy ustnej, unikanie czynników ryzyka i koniecznoœæ regularnych kontroli
stomatologicznych, pomagaj¹ w zapobieganiu chorobom jamy ustnej. Symbolika kampanii skupia
siê na pozytywnym aspekcie zdrowia jamy ustnej, bêd¹cym czymœ wiêcej ni¿ przyjemny uœmiech.
Podkreœla, w jaki sposób podstawowe funkcje jamy ustnej, które s¹ kluczowym elementem ¿ycia –
mo¿liwoœæ mówienia, uœmiech, westchnienie i poca³unek, zapach, smak, dotyk, ¿ucie, po³ykanie,
wyra¿anie swoich uczuæ za pomoc¹ mimiki – wp³ywaj¹ i odnosz¹ siê do dobrego samopoczucia
fizjologicznego, psychicznego i spo³ecznego.
Kampania ma sprawiæ, by ludzie zrozumieli szersze konsekwencje chorób jamy ustnej i jak z³y stan
zdrowia jamy ustnej wp³ywa na ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Podkreœla wp³yw chorób jamy
ustnej w ró¿nych aspektach ¿ycia spo³ecznego i to, ¿e mo¿e prowadziæ do niskiej samooceny,
os³abienia interakcji spo³ecznych, s³abych wyników w nauce, braku zaufania
do siebie, jak i gorszych perspektyw zatrudnienia.
Wszystkie zainteresowane strony – ogó³ spo³eczeñstwa, pracownicy ochrony zdrowia i decydenci –
musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ w celu rozwi¹zania problemu, jakim jest obci¹¿enie chorobami,
oraz podj¹æ niezbêdne dzia³ania, aby spo³eczeñstwa mg³y ¿yæ rozs¹dnie – dbaæ
o zdrowie jamy ustnej. Dlatego te¿ opracowano wezwanie do dzia³ania wraz z dokumentami
i materia³ami do wykorzystania w ramach globalnej walki z chorobami jamy ustnej.

Cele kampanii
Promocja ogólnoœwiatowej œwiadomoœci chorób jamy ustnej oraz œrodków
zapobiegawczych, które mog¹ byæ podjête w celu unikniêcia ryzyka oraz utrzymania
optymalnego stanu zdrowia jamy ustnej na wszystkich etapach ¿ycia.
Wykazanie nierozerwalnego zwi¹zku pomiêdzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym
oraz tego, ¿e zapobieganie, wczesne wykrywanie i leczenie jest kluczem do zapewnienia jak
najlepszych rezultatów i ograniczenia chorób jamy ustnej, a tak¿e wszelkich zwi¹zanych z tym
komplikacji zdrowotnych.
Nak³onienie ludzi w ka¿dym wieku, aby brali odpowiedzialnoœæ za zdrowie jamy ustnej,
poprzez przyjêcie dobrych nawyków higienicznych, regularne wizyty u stomatologa
oraz zarz¹dzanie czynnikami ryzyka - tak, by móc zoptymalizowaæ swoje szansê na wysok¹
jakoœæ ¿ycia, uwolniæ siê od bólu fizycznego, a czêsto tak¿e emocjonalnego spowodowanego
przez choroby jamy ustnej.
Popieranie opieki profilaktycznej i zapewnienie, ¿e pracownicy ochrony zdrowia oraz w³adze
bêd¹ realizowaæ swe zadania w zakresie zwalczania chorób jamy ustnej.
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Dzia³anie na rzecz ochrony zdrowia jamy ustnej
Spo³eczeñstwo
¯yje rozs¹dnie – dba o zdrowie jamy ustnej poprzez:
Przyjêcie dobrych nawyków higieny jamy ustnej od pocz¹tku ¿ycia i uczêszczanie na regularne
przegl¹dy stomatologiczne. Pomaga to utrzymaæ optymalny stan zdrowia jamy ustnej w starszym wieku i
nie tylko zapewnia d³u¿sze ¿ycie, ale tak¿e uwalania od bólu fizycznego i czêsto cierpienia
emocjonalnego, które mog¹ nieœæ za sob¹ choroby jamy ustnej.
Ochronê zdrowia jamy ustnej, co ma pozytywny wp³yw na ogólny stan zdrowia i dobrego samopoczucia,
a tak¿e poprawia jakoœæ ¿ycia a¿ do podesz³ego wieku.
Unikanie czynników ryzyka, takich jak tytoñ, nadu¿ywanie alkoholu i niezdrowa dieta – w szczególnoœci
bogata w cukier – co pomaga w ochronie zdrowia jamy ustnej i zapobiega innym zagro¿eniom takim
jak choroby serca i udar mózgu, nowotwory, przewlek³e choroby uk³adu oddechowego i cukrzyca.
Zrozumienie, ¿e zdrowe usta to nie tylko piêkny uœmiech i ¿e choroby jamy ustnej mog¹ mieæ wp³yw na
ka¿dy aspekt ¿ycia – w³¹czaj¹c w to tak¿e mo¿liwoœæ wykonywania podstawowych czynnoœci.
Œwiadomoœæ jest pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania, pomagaj¹cym przej¹æ kontrolê
nad w³asnym zdrowiem jamy ustnej i podj¹æ pozytywne dzia³ania w celu unikniêcia ryzyka.
Wziêcie udzia³u w obchodach Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w dniu 20 marca, okazuj¹c w ten
sposób swe zaanga¿owanie w zdobycie wiedzy o tym, jak chroniæ zdrowie jamy ustnej swoje i swojej
rodziny.

Pracownicy systemu opieki stomatologicznej
Pomagaj¹ pacjentom ¯yæ rozs¹dnie – dbaæ o zdrowie jamy ustnej poprzez:
Edukowanie pacjentów, jak zapobiegaæ chorobom jamy ustnej i kontrolowaæ je, umo¿liwiaj¹c sobie
unikniêcie niepotrzebnego bólu i cierpienia, aby cieszyæ siê lepsz¹ jakoœci¹ ¿ycia a¿ do staroœci. Tak¿e
poprzez osi¹ganie jak najlepszych rezultatów w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania, co pomaga
ograniczaæ choroby jamy ustnej oraz wszelkie komplikacje zdrowotne z tym zwi¹zane.
Wpajanie dobrych nawyków higieny jamy ustnej, zwracaj¹c uwagê szczególnie na szczotkowanie
zêbów dwa razy dziennie przez dwie minuty past¹ z fluorem i koniecznoœæ regularnych przegl¹dów
stomatologicznych.
Udzielanie informacji i wskazówek, w jaki sposób kontrolowaæ czynniki ryzyka, w tym palenie tytoniu,
nadu¿ywanie alkoholu i niezdrow¹ dietê - szczególnie tê bogat¹ w cukier - w celu ochrony zdrowia jamy
ustnej pacjentów i zapobiegania innym schorzeniom, takim jak choroby serca i udar mózgu, rak,
przewlek³e choroby uk³adu oddechowego i cukrzyca.
Unikanie interwencji chirurgicznej za poœrednictwem szybkiego i skutecznego stosowania
profilaktycznej opieki do konkretnych zmian, gdy zosta³y one wykryte i ocenione. To daje bardzo du¿e
mo¿liwoœci, dziêki czemu mo¿na zatrzymaæ na zawsze zmiany przechodz¹c do etapu, na którym
wymagana jest interwencja chirurgiczna, oraz pomaga zachowaæ tkankê zêba. Ten aspekt leczenia
próchnicy powinien byæ rutynow¹ opiek¹ stomatologiczn¹ w pe³ni zintegrowan¹ dla wszystkich grup
wiekowych.
Organizowanie obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w dniu 20 marca we w³asnej
praktyce lekarskiej lub we wspó³pracy z krajow¹ organizacj¹ lekarzy dentystów, aby okazaæ pacjentom
swoje zaanga¿owanie w pomoc przy zapobieganiu i kontroli chorób jamy ustnej, przyczyniaj¹c
siê jednoczeœnie do poprawy ich ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.
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Decydenci
Mog¹ pomóc swym spo³ecznoœciom ¯yæ rozs¹dnie – dbaæ o zdrowie jamy ustnej poprzez:
Dostrze¿enie, ¿e stan zdrowia jamy ustnej jest jednym z g³ównych filarów ogólnego stanu zdrowia i
dobrego samopoczucia. Bior¹c pod uwagê wspólne czynniki ryzyka chorób jamy ustnej i innych chorób
niezakaŸnych – chorób i zawa³ów serca, raka przewlek³ych chorób uk³adu oddechowego oraz cukrzycy –
nale¿y bardziej zintegrowaæ choroby jamy ustnej z ogóln¹ polityk¹ wobec chorób niezakaŸnych.
Wdra¿anie strategii promocji zdrowia jamy ustnej w spo³eczeñstwie jako op³acalnych œrodków, które
s³u¿¹ ograniczeniu obci¹¿enia chorobami jamy ustnej, takich jak zapewnienie dostêpnoœci past do zêbów
z fluorem czy dzia³ania na rzecz ograniczenia spo¿ycia cukru (FDI opracowuje Praktyczny Przewodnik
o Cukrach i Opiece Stomatologicznej, zawieraj¹cy wytyczne dotycz¹ce polityki, który bêdzie dostêpny
pod koniec 2016 roku). Leczenie chorób jamy ustnej mo¿e byæ bardzo kosztowne. Jednak¿e nale¿y
dostrzegaæ, ¿e wy¿sza œwiadomoœæ w zakresie profilaktyki mo¿e pozytywnie wp³ywaæ na stan zdrowia
jamy ustnej spo³eczeñstwa i zmniejszaæ bezpoœrednie i poœrednie koszty opieki zdrowotnej.
Uznanie, ¿e zdrowie jamy ustnej jest podstawowym prawym cz³owieka, a w polityce krajowej
funkcjonuje zasada 'zdrowie dla wszystkich'. Zrozumienie, jak¹ wartoœci¹ jest wdra¿anie polityki opartej
na dowodach naukowych skierowanej na nierównoœci zdrowotne i uwarunkowania spo³eczne. Ponadto
uznanie, ¿e podstawowa opieka stomatologiczna jest integraln¹ czêœci¹ powszechnego systemu
zdrowotnego, w³¹czaj¹c w to: dostêp do opieki, odpowiednie ubezpieczenie i odpowiednio wyszkoleni
pracownicy, u³atwiaj¹c w ten sposób, aby spo³eczeñstwo ¿y³o d³u¿ej i bardziej zdrowo.
Uznanie nadzoru, monitorowania i oceny chorób jamy ustnej za dzia³ania priorytetowe oraz uznanie
ich jako integralnej czêœci rutynowego gromadzenia danych epidemiologicznych. Trzeba zrozumieæ,
¿e czynniki ryzyka, monitorowanie i potrzeby opieki dentystycznej s¹ podstaw¹ do opracowania
odpowiednich dzia³añ i programów.
Obchodzenie Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 20 marca, zapewniaj¹c w ten sposób, ¿e w³adze
krajowe wykorzystaj¹ go do promowania zdrowia jamy ustnej w spo³eczeñstwie poprzez organizowanie
dzia³añ bezpoœrednio b¹dŸ poprzez wspieranie pracy krajowej organizacji stomatologicznej.
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komunikowaæ
Zaangazuj sie‚
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej jest wydarzeniem globalnym i nie by³by sukcesem bez zaanga¿owania
i poœwiêcenia ludzi, takich jak Ty. Liczymy na Twoje dzia³ania jako indywidualnej osoby, pracownika ochrony
zdrowia czy przedstawiciela w³adz – aby chroniæ zdrowie jamy ustnej rodzin i spo³ecznoœci. Jest wiele
poziomów, na których mo¿na siê zaanga¿owaæ, a ten przewodnik wskazuje dostêpne materia³y i zasoby –
przez ca³y czas trwania kampanii. Ka¿dy mo¿e pomóc osi¹gn¹æ zamierzone cele, bez wzglêdu na to, czy jego
zaanga¿owanie bêdzie du¿e czy ma³e.

Materia³y i zasoby

Plakaty
Wybierz spoœród szeœciu naszych plakatów kampanijnych, maj¹cych na celu zainspirowanie ludzi do
przejêcia kontroli nad swoim zdrowiem jamy ustnej
i przyjêcia dobrych nawyków higieny jamy ustnej na
ca³e ¿ycie, a tak¿e przekonania do regularnych
przegl¹dów stomatologicznych. Wydrukuj plakaty
do dystrybucji i wywieszania na imprezach, w gabinetach dentystycznych, szpitalach, szko³ach, domach
i miejscach pracy itp. lub udostêpnij je za poœrednictwem mediów spo³ecznoœciowych.

Broszury
Broszura z poradami, jak ¯yæ rozs¹dnie – Dbaæ o zdrowie jamy ustnej zawiera informacje, jak utrzymaæ dobre
nawyki higieny jamy ustnej oraz jak unikaæ czynników ryzyka dla ¿ycia wolnego od bólu i cierpienia
spowodowanego chorobami jamy ustnej. Przeczytaj broszurê, aby pomóc sobie i aby edukowaæ innych
na temat czynników ryzyka chorób jamy ustnej i dzia³añ, które mo¿na podj¹æ w celu ochrony zdrowia jamy
ustnej. Udostêpnij j¹ online b¹dŸ wydrukuj, aby dystrybuowaæ j¹ podczas wydarzeñ zwi¹zanych z Œwiatowym
Dniem Zdrowia Jamy Ustnej b¹dŸ w poczekalniach przy gabinecie stomatologicznym albo w szko³ach
czy miejscach pracy.
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Infografiki
Infografiki z ³atwo przyswajalnymi informacjami i statystykami bêd¹ gotowe do pobrania, aby wesprzeæ Twoje
wysi³ki na rzecz podnoszenia œwiadomoœci. Mo¿na je wyœwietliæ na blogu lub udostêpniaæ za poœrednictwem
mediów spo³ecznoœciowych.

Film promocyjny
Film promocyjny zostanie wydany w okresie poprzedzaj¹cym WOHD w celu przekazania w zabawny
i ciekawy sposób informacji nt. profilaktyki. Bêdzie mo¿na go obejrzeæ i udostêpniaæ za pomoc¹ mediów
spo³ecznoœciowych.

Interactive events map
Daj nam znaæ, co planujesz z okazji WOHD poprzez
dodanie swojego wydarzenia na
www.worldoralhealthday.org/events
(dostêpne od stycznia 2017 r.).

Aplikacja Stwórz Plakat (Poster Customization App)
Ta aplikacja pozwala ludziom na ca³ym œwiecie tworzyæ
w³asne wizualizacje WOHD poprzez przesy³anie zdjêæ,
które wyra¿aj¹ ducha WOHD w ich kraju, co prowadzi
do g³êbszego zaanga¿owania w kampaniê. Osoby
u¿ywaj¹ce aplikacji mog¹ korzystaæ ze swoich zdjêæ
zamieszczonych na Facebooku, Twitterze, Instagramie
i innych mediach spo³ecznoœciowych i tworzyæ plakaty,
które mog¹ byæ wywieszone w gabinetach stomatologicznych.

Mad Mouths
Zachêcamy do gry w Mad Mouths, grê, która uczy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej. Gracz musi usuwaæ nalot
nazêbny, uporczywe kawa³ki ¿ywnoœci i szkodliwe
bakterie, staraj¹ce siê unikn¹æ pasty do zêbów.
Pobierz i udostêpnij grê:

http://apple.co/1pu1AeT

http://bit.ly/1PbNALf
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³¹cznoœæ
‚
Udostepniaj przez media spolecznosciowe
Dwa g³ówne hashtagi u¿ywane w tegorocznej kampanii to #LiveMouthSmart i #WOHD17

Facebook
„Polub” stronê FDI na Facebooku: www. Facebook.com/FDIWorldDentalFederation i œledŸ codzienne
informacje o kampanii. Umieœcimy informacje o wydarzeniach i aktywnoœciach planowanych na ca³ym
œwiecie, aby zainspirowaæ Ciê oraz pomóc zrozumieæ, jak mo¿esz zaanga¿owaæ siê lokalnie. Mo¿esz
wykorzystaæ Facebook w nastêpuj¹cy sposób:
Polub i udostêpniaj posty FDI dla swoich znajomych i rodziny oraz zaanga¿uj siê w konwersacjê
Umieœæ filmy WOHD na swojej œcianie na Facebooku
Udostêpniaj zdjêcia i memy by wykorzystaæ inne pomoce wizualne
Zwiêksz œwiadomoœæ o stronie internetowej kampanii umieszczaj¹c link : www.worldhealthday.org
Stworzymy specjalne zdjêcie profilowe, które mo¿esz œci¹gn¹æ ze profilu FDI na Facebooku oraz dodaæ
na swojej osi czasu. Mo¿esz tak¿e u¿yæ swojego spersonalizowanego zdjêcia profilowego za pomoc¹
specjalnej aplikacji.
Powy¿sze rekomendacje mog¹ byæ wykorzystane tak¿e na innych
mediach spo³ecznoœciowych, takich jak Instagram czy Pinterest.

Twitter
Œ l e d Ÿ F D I n a Tw i t t e r z e @ w o r l d e n t a l f e d ,
www.twitter.com/worldentalfed, re-twituj i udostêpniaj nasze wiadomoœci . Mo¿esz tak¿e wykorzystaæ
Twitter do :
Przy³¹czenia siê do konwersacji u¿ywaj¹c hashtagów odnosz¹cych siê do wydarzenia oraz dziel¹c siê pomys³ami i przemyœleniami z innymi
ludŸmi
Udostêpniaj swoje reakcje i opinie na temat
eventów, publikacji oraz innych nowoœci i odnieœ
siê do nich ze swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniami
Tweetuj filmy WOHD
Udostêpniaj zdjêcia i memy

Przyk³ady hashtagów zwi¹zanych
ze szczegó³owymi tematami :
#bakterie

#NCDs

#cukier

#profilaktyka

#ChorobyDzi¹se³

#próchnica

#CzynnikiRyzyka

#stomatolog

#LekarzDentysta

#z¹b

#dzi¹s³a

#ZdroweStarzenie

#fluor

#Zdrowie

#Jakoœæ¯ycia

#ZdrowieJamyUstnej

#KamieñNazêbny

YouTube
Subskrybuj kana³ FDI na YouTube www.youtube.com/worlddentalfed. Film bêdzie dostêpny na ogólnodostêpnej playliœcie. Zachêcamy Ciê do udostêpnienia linku na ró¿nych platformach online aby podzieliæ
siê nim ze swoimi kontaktami.
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organizacja
Inspiracje

W jaki sposób mo¿esz obchodziæŒwiatowy Dzieñ Zdrowia
Jamy Ustnej 2017?
Zaanga¿uj siê w lokalne aktywnoœci
SprawdŸ nasz¹ œwiatow¹ mapê aktywnoœci i dowiedz siê, jakie wydarzenia lokalne bêd¹ siê odbywa³y
w
. Twoim kraju i jak mo¿esz siê zaanga¿owaæ: www.worldoralhealthday.org

Zorganizuj wydarzenie uœwiadamiaj¹ce
Zorganizuj wydarzenie w swojej lokalnej spo³ecznoœci, w szkole, miejscu pracy lub w gabinecie
stomatologicznym, aby uœwiadomiæ ludzi o Œwiatowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej oraz o znaczeniu
profilaktyki chorób jamy ustnej, jak równie¿ dzia³añ maj¹cych na celu kontrolê higieny jamy ustnej.
Skala wydarzenia nie ma znaczenia, ka¿de z nich przyczynia siê do zwiêkszenia œwiadomoœci. Jeœli
wykonujesz zawód zwi¹zany ze zdrowiem jamy ustnej, do czynnoœci edukacyjnych mo¿esz do³¹czyæ
dystrybucjê darmowych szczoteczek i past do zêbów.
Mo¿esz tak¿e zaprosiæ przedstawicieli w³adz, aby oficjalnie otworzyli dane wydarzenie lub wyg³osili
prezentacjê na temat praktyk stosowanych dla ochrony spo³eczeñstwa. Mo¿esz tak¿e promowaæ
swoje wydarzenie poprzez plakaty informuj¹ce o Œwiatowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej oraz wrêczaæ
w tym dniu pacjentom ulotki informacyjne.

Dotrzyj do osób decyzyjnych i wspieraj politykê ochrony zdrowia jamy ustnej
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej jest miêdzynarodowo uznawan¹ kampani¹, która daje Ci okazjê
do dzia³ania na rzecz zmniejszenia szkód wynikaj¹cych z chorób jamy ustnej poprzez wspieranie
prawid³owych nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzia³ania zwiêkszaj¹ce œwiadomoœæ na temat
ryzyka chorób jamy ustnej s¹ istotne dla powodzenia kampanii. Ich wp³yw mo¿e byæ jednak wiêkszy,
gdy towarzyszyæ im bêd¹ zmiany usprawniaj¹ce funkcjonowanie polityki ochrony zdrowia jamy ustnej.
Zachêcamy do wykorzystania Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej jako platformy do wspierania
polityki kreuj¹cej postawy prozdrowotne w twojej spo³ecznoœci i regionie. Wspieranie przekszta³ca
œwiadomoœæ w dzia³anie. Jako czynny zwolennik zdrowia jamy ustnej podnosisz œwiadomoœæ na temat
zachorowañ oraz prezentujesz kluczowym osobom decyzyjnym odpowiednie rozwi¹zania.

Zbierz podpisy i z³ó¿ petycjê
Petycja jest skutecznym sposobem zwiêkszenia œwiadomoœci i wprowadzenia stosownych zmian,
niezale¿nie czy wzywa do wprowadzenia zdrowej ¿ywnoœci w sto³ówkach szkolnych, zakazu sprzeda¿y
s³odzonych napojów lub dla u³atwienia dostêpu do past z fluorem. ObchodŸ Œwiatowy Dzieñ Zdrowia
Jamy Ustnej udostêpniaj¹c swój wniosek z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i urzêdnikami pañstwowymi.

Zg³oœ siê do wyg³oszenia prezentacji w twojej spo³ecznoœci
Czy jesteœ ekspertem w zakresie zdrowia jamy ustnej? Zmiany w polityce potrzebuj¹ wsparcia
publicznego i ¿adne dzia³anie na skalê publiczn¹ nie jest zbyt ma³e by wzbudziæ zainteresowanie
w twojej sprawie. Œwiêtuj Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem w zakresie promowania zdrowia jamy ustnej w szko³ach, szpitalach, domach kultury
itp. lub zorganizuj seminarium edukacyjne na temat zapobiegania chorobom jamy ustnej.
World Oral Health Day Campaign Toolkit
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Zorganizuj kolacjê fundraisingow¹
We wspó³pracy ze znanym kucharzem lub miejscowym hotelem lub restauracj¹ zorganizuj specjaln¹
kolacjê. Postaraj siê, aby by³a wydarzeniem medialnym i wystaw wolne miejsca przy sto³ach dla firm
i osób fizycznych na aukcji. Innymi nagrodami mog¹ byæ lekcje gotowania, kolacja w wybranej
restauracji, bony do supermarketu itd.

Pracuj z organizacjami zdrowotnymi o podobnym podejœciu
Podejmij wspó³pracê z organizacjami maj¹cymi podobne podejœcie, które skupiaj¹ siê na innych
chorobach z wspólnymi czynnikami ryzyka tj. choroby serca, rak, cukrzyca, przewlek³e choroby uk³adu
oddechowego i wspólnie podnoœcie œwiadomoœæ. Poproœ o pomoc w promocji Œwiatowego Dnia
Zdrowia Jamy Ustnej na ich mediach spo³ecznoœciowych poprzez udostêpnianie twoich postów.
Mo¿esz tak¿e zaprosiæ ich do przygotowania prezentacji podczas Twojego eventu, w której
przedstawione zostan¹ korzyœci z dbania o zdrowie jamy ustnej dla utrzymania ogólnego zdrowia
oraz dobrego samopoczucia.

MIGAWKA – WYDARZENIA Z 2016 ROKU
Azja - Pacyfik
Wykorzystanie mediów spo³ecznoœciowych dla zwiêkszenia œwiadomoœci
Australijskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne zorganizowa³o imprezê oraz konkurs w mediach
spo³ecznoœciowych. Nagrodami by³y 3 elektryczne szczoteczki do zêbów. Zg³oszone wydarzenia lokalne i
lokalne grupy stomatologiczne z³o¿one z pacjentów i pracowników mia³y spisaæ swoje postanowienia co do
zdrowia jamy ustnej. Australijskie Stowarzyszenie Dentystyczne szacuje, ¿e ich dzia³alnoœæ dotar³a do ponad
14 000 lekarzy i 10 000 innych osób.

Flash mob dla zwiêkszenia liczby
uczestników
Kambod¿añskie Stowarzyszenie LekarskoDentystyczne: w uroczystoœæ zaanga¿owanych by³o
7 000 uczniów szko³y podstawowej, którzy
uczestniczyli w zajêciach z edukacji o zdrowiu jamy
ustnej, otrzymali broszury, pasty i szczoteczki
do zêbów. Ponadto zorganizowali Flash mob
w startegicznym miejscu w centrum Phnom Penh.
Malezyjskie Stowarzyszenie LekarskoDentystyczne : zorganizowano flash mob
w obecnoœci wysokich przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia.

Studenci Kambod¿añskiego Stowarzyszenia Lekarsko-Dentystycznego.

Darmowe przegl¹dy dentystyczne oraz edukacja w zakresie higieny jamy ustnej
Indyjskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne: zorganizowano obóz darmowych przegl¹dów
dentystycznych, podczas którego lekarze dentyœci udzielali porad na temat utrzymania zdrowia jamy ustnej
oraz demonstrowali prawid³ow¹ technikê szczotkowania zêbów.
Pakistañskie Stowarzyszenie Dentystyczne: zorganizowano akcjê o zasiêgu 25 000 osób promuj¹c¹
zdrowie jamy ustnej, podczas której wykonywano darmowe przegl¹dy jamy ustnej w g³ównych punktach
kraju.
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Wiadomoœci o zapobieganiu chorobom kierowane do matek
Stowarzyszenie Dentystyczne Vanuatu: skupiono siê na zapobieganiu, przegl¹dach publicznych,
i doradztwie dla matek w zakresie problemów zdrowia jamy ustnej ich dzieci.

Afryka
Akcja transmitowana w tv, skupiaj¹ca
uwagê na dzieci w trudnej sytuacji
Stowarzyszenie Lekarzy Dentystów w Beninie
Wspó³praca z sekcj¹ Pañstwowego Stowarzyszenia
Dentystycznego i Ministerstwa Zdrowia oraz Szko³¹
Podstawow¹ dla ponad 590 dzieci w trudnej sytuacji.
Stowarzyszeniu Lekarzy Dentystów w Beninie uda³o
siê wyemitowaæ transmisjê tego wydarzenia
w telewizji, i to pomimo odbywaj¹cych siê 20 marca
wyborów powszechnych.

Marsz Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy
Ustnej i zasiêg zapobiegania

Nauczanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w Beninie.

Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne Tanzanii: wydarzenia trwa³y ca³y tydzieñ, pocz¹wszy od konferencji oraz marszu maj¹cego na celu zwiêkszenie œwiadomoœci. W ró¿nych czêœciach kraju podjêto
dzia³ania informacyjne, kontrole jamy ustnej, instrukcje higieny jamy ustnej, dystrybuowano szczoteczki
i pasty do zêbów, rozpowszechniano porady edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej poprzez
dystrybucjê ulotek i broszur, leczono niektóre dzieci w szko³ach.

Œwiadomoœæ zdrowia jamy ustnej za poœrednictwem mediów
Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne Ugandy: szacuje siê, ¿e dzia³ania podjête podczas Œwiatowego
Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, które obejmowa³y edukacjê, promocjê i badania kontrolne dotar³y za poœrednictwem mediów, a w szczególnoœci telewizji, do ponad 3 milionów ludzi. Odnotowano znaczn¹
aktywnoœæ w mediach spo³ecznoœciowych.

Wykorzystanie zabaw i wierszy w celu promocji zdrowia jamy ustnej
Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne Zimbabwe: Seria akcji uœwiadamiaj¹cych, które zachêca³y ludzi
do udzia³u w zabawach, tworzeniu wierszy oraz innych zabawnych dzia³aniach. Dzia³ano we wspó³pracy
z Ministerstwem Zdrowia i Opieki nad Dzieæmi, Departamentem Zdrowia miasta Harare, Policj¹, Wojskiem,
Wiêzieniem i Zak³adem Poprawczym Zimbabwe, Reprezentantami Œwiatowej Organizacji Zdrowia oraz 18
szko³ami podstawowymi. Odby³ siê kilometrowy marsz z dzieæmi ze szkó³ podstawowych, zespo³em
wiêziennym i eskort¹ policyjn¹.

World Oral Health Day Campaign Toolkit
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Ameryki
Maraton szczotkowania dla uczniów szko³y podstawowej
Stowarzyszenie Lekarzy Dentystystów Kostaryki: we wspó³pracy z Ministerstwem Zdrowia i Edukacji
oraz Uniwersytetem Nauki i Technologii Ameryki £aciñskiej zorganizowano wydarzenia maj¹ce na celu
promocjê zdrowia jamy ustnej i edukacjê. Dzia³ania objê³y swym zasiêgiem 26 000 dzieci, które uczy³y siê
miêdzy innymi poprawnej metody szczotkowania zêbów oraz utrzymania optymalnego stanu zdrowia jamy
ustnej.

Zabieg czyszczenia oraz leczenie fluorem
Stowarzyszenie Lekarzy Dentystów Hondurasu: w akcji zorganizowanej w Centrum Badañ, centrum
pediatrii dentystycznej, policji i akademiach wojskowych wziê³o udzia³ 1500 osób. Projekt o szerokim
zasiêgu telewizyjnym, mia³ na celu darmowe czyszczenie specjalistyczne i leczenie fluorem.

Pakiety zdrowotne oraz wyk³ady o profilaktyce
Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne Panamy: zorganizowano szereg akcji w Panamie, gromadz¹cych
studentów stomatologii oraz spo³eczeñstwo. Akcja promowana przez ulotki i przewodniki o zdrowiu jamy
ustnej z has³em przewodnim: „Zdrowa Jama Ustna, Zdrowe Cia³o”, które podkreœla³y powi¹zanie pomiêdzy
chorobami jamy ustnej a chorobami ogólnoustrojowymi. Wydarzenia mia³y miejsce tak¿e w Uniwersytecie
Panamskim oraz Uniwersytecie £aciñskim, jak równie¿ w poczekalniach klinik w formie wyk³adów
o profilaktyce.

Europa
Akcje skierowane do wra¿liwych grup spo³ecznych
Albañskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne: Zorganizowano szereg akcji, m.in. dla dzieci
niepe³nosprawnych i autystycznych, dla Romów oraz osób starszych. W lokalnym hotelu zorganizowano
konferencjê z udzia³em lekarzy dentystów.

Akcja medialna i przegl¹d jamy ustnej dla gorzej sytuowanych
Cypryjskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne: we wspó³pracy z lokaln¹ rad¹ stowarzyszenia
stomatologicznego zorganizowano w wiêkszych miastach darmowe badania jamy ustnej skierowane
dla ubo¿szych którzy nie mog¹ sobie pozwoliæ na wizytê u dentysty. Dnia 18 marca – przed imprez¹,
w telewizji transmitowany by³ wywiad z Przewodnicz¹cym Stowarzyszenia.

Nacisk na zdrowie jamy ustnej oraz choroby niezakaŸne (cukrzyca)
Holenderskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne: Wykorzystano Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy
Ustnej jako sposób do zaanga¿owania ich cz³onków oraz spo³eczeñstwa w temat cukrzycy i zdrowia jamy
ustnej. 20 marca opublikowano quiz „co twoja buzia mówi ci o cukrzycy ?” Ponadto tydzieñ przed
Œwiatowym Dniem zdrowia Jamy Ustnej zorganizowano dwa „ToothCampy” .

Kampania Œwiatowej Organizacji Zdrowia w mediach
Egipskie Stowarzyszenie Lekarsko-Dentystyczne i Egipskie Spo³eczeñstwo dla Stomatologii
Pediatrycznej uruchomi³o kampaniê w mediach pt. „Zdrowa Buzia , Zdrowe Cia³o” oraz wspar³o dzia³ania
innych organizacji, w szczególnoœci Egipskie towarzystwo dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz Egipskie
stowarzyszenie studentów stomatologii , odwiedzaj¹c szpitale, szko³y i uniwersytety.
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Wyk³ady i przewodniki o zdrowiu
jamy ustnej
Jordañskie Stowarzyszenie LekarskoDentystyczne: zorganizowano konferencjê w Centrum Kultury w Ammanie, pod has³em „Wszystko
Zaczyna siê tutaj. Zdrowe Usta, Zdrowe cia³o”,
która sk³ada³a siê z 5 wyk³adów wyg³oszonych
dla 500 uczniów z ró¿nych klas. W konferencji
uczestniczy³o tak¿e ponad 100 higienistek
dentystycznych i dentystów. Dystrybuowano
szczoteczki, pasty do zêbów oraz ulotki
informacyjne.

Wyk³ady o zdrowiu jamy ustnej dla dzieci w Jordanii.

Uœwiadamianie w klinikach dentystycznych
W dniach 20 – 27 marca, w uznaniu Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej oraz Tygodnia Zdrowia Jamy
Ustnej w Klinice Dentystycznej Hamad odby³o siê szereg dzia³añ maj¹cych na celu uœwiadomienie
mieszkañcom Kataru znaczenia zdrowia jamy ustnej oraz wp³ywu, jaki wywiera na ogólny stan ich zdrowia
i dobrego samopoczucia. Wykonano bezp³atne przegl¹dy stomatologiczne, zorganizowano warsztaty
oraz rozdano materia³y edukacyjne.

Nawi¹zanie wspó³pracy z Ministerstwem Zdrowia
Arabskie Stowarzyszenie Medyczne: wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Profilaktyki zorganizowano
kampaniê podnosz¹c¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹. Nale¿¹ do nich dzia³ania ukierunkowane na sektor rz¹dowy
i ogó³ spo³eczeñstwa, które obejmowa³y edukacjê zdrowia jamy ustnej, test szczoteczek oraz badania
stomatologiczne. Ponadto w zabawny sposób czytano dzieciom na temat prawid³owych nawyków higieny
jamy ustnej.

Dzia³ania studenckich stowarzyszeñ dentystycznych
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej oznacza œwiêtowanie i zabawê, z powa¿nym przes³aniem. FDI
zapewnia szczególn¹ zachêtê do udzia³u dla studentów: do wygrania jest udzia³ w Dorocznym Œwiatowym
Kongresie Stomatologicznym FDI (4 miejsca).

Zwracanie uwagi podczas zakupów
Studenci stomatologii w Polsce zorganizowali eventy w 7 du¿ych centrach handlowych, maj¹ce na celu
zwiêkszenie œwiadomoœci na temat zdrowia jamy ustnej oraz podkreœlenie jego zwi¹zku z chorobami
ogólnoustrojowymi. Wydarzenia promowano z wyprzedzeniem w gazetach studenckich i publicznych
poprzez dystrybucjê ulotek, za poœrednictwem radia i telewizji oraz mediów spoó³ecznoœciowych.
Dodatkowo rozdawano pakiety ze szczoteczkami i pastami do zêbów oraz stworzono strefê zabaw
dla najm³odszych wyposa¿on¹ w ciastolinê i kolorowanki.

Przezwyciê¿enie strachu przed „bia³ym fartuchem
Tureccy studenci stomatologii prowadzili zajêcia edukacyjne w przedszkolach, szko³ach podstawowych,
liceach, przestrzeniach publicznych, centrach handlowych i prywatnych instytucjach edukacyjnych
oraz dzielili siê swoj¹ dzia³alnoœci¹ w mediach i mediach spo³ecznoœciowych. Priorytetem by³o dotarcie
z poradami na temat prawid³owych nawyków higieny jamy ustnej do dzieci w wieku przedszkolnym.
Wykorzystano w tym celu zabawne prezentacje aby przezwyciê¿yæ dzieciêce fobie przed „bia³ym
fartuchem”.
World Oral Health Day Campaign Toolkit
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Akcje o zdrowiu jamy ustnej skierowane
do dzieci
W Egipcie studenci stomatologii rozpoczêli
przygotowania do Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy
Ustnej ju¿ w lutym, organizuj¹c wyk³ady w szko³ach, przedszkolach i domach dziecka jak równie¿
klinikach dentystycznych. Przygotowano tak¿e
teatrzyki dla dzieci, akcje w uniwersytetach,
konkurs olimpijski pomiêdzy studentami
stomatologii.

Zwiêkszanie œwiadomoœci w trudnych
warunkach

Studenci medycyny w Turcji

W Iraku, gdzie „ogromnym osi¹gniêciem by³oby samo spowodowanie, aby nasza spo³ecznoœæ w Œwiatowy
Dzieñ Zdrowia Jamy Ustnej chocia¿ siê uœmiechnê³a,” studenci stomatologii zorganizowali kampaniê
na ruchliwych ulicach oraz w obozach dla uchodŸców, bazach wojskowych i odleg³ych wioskach. Odwiedzili
szpitale, domy dziecka, restauracje, centra handlowe i parki. Z pomoc¹ ulotek, broszur, darmowych
szczoteczek i past do zêbów przypominali spo³eczeñstwu o znaczeniu zdrowia jamy ustnej.

Œwiadomoœæ zdrowia jamy ustnej i obozy stomatologiczne
W Pakistanie studenci stomatologii zorganizowali dwudniow¹ akcjê ze stoiskami wyposa¿onymi w wykresy i
plakaty informuj¹ce o przyczynach i sposobach leczenia ró¿nych chorób a tak¿e o sposobach ich prewencji.
Ponadto zorganizowano darmowy obóz stomatologiczny i przeznaczono nagrodê dla najlepszego
przedstawiciela zespo³u stomatologicznego w konkursie o chorobach jamy ustnej.
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Partnerzy globalni
Henry Schein
Henry Schein kieruje siê mottem „b¹dŸ zamo¿ny, czyni¹c dobro”. Jako najwiêkszy na œwiecie dostawca
produktów oraz us³ug z zakresu opieki zdrowotnej dla gabinetów lekarskich oraz weterynaryjnych, Henry
Schein zatrudnia ponad 19 000 osób., aby osi¹gn¹æ cel s³u¿enia swym klientom przy jednoczesnym s³u¿eniu
spo³eczeñstwu. £¹czy ponad 3 000 dostawców z ponad 1 mln. œwiadczeniodawców, którzy troszcz¹
siê o oko³o miliard pacjentów w ponad 190 krajach. Centrala firmy jest po³o¿ona w Melville, stan N.Y. Henry
Schein prowadzi dzia³alnoœæ w 33 krajach i jest cz³onkiem „Fortune 500”, oraz NASDAQ 100 Index oraz S&P
500 Index. Zyski firmy ze sprzeda¿y w 2015 roku osi¹gnê³y rekordow¹ sumê 10,6 mld $, a ros³a o oko³o 15%
rocznie od kiedy w 1995 roku Henry Schein sta³a siê spó³k¹. Poprzez Opiekê Henry Schein – globalny
program odpowiedzialnoœci cywilnej firmy, Henry Schein pomaga rozszerzyæ dostêp do opieki zdrowotnej
dla grup spo³ecznych o zwiêkszonym czynniku ryzyka.
,Wiêcej informacji: www.henryschein.com Facebook.com/HenrySchein and @HenrySchein na Twitterze.

Philips
Royal Philips (NYSE,PHG, AEX, PHIA) jest liderem w zakresie technologii w dziezinie opieki medycznej,
skupionym na ochronie zdrowia i poprawie jakoœci ¿ycia, profilaktyce, diagnozowaniu, leczeniu i domowej
opieki medycznej. Philips wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê i szczegó³owe badania konsumeckie
i kliniczne dla dostarczenia zintegrowanych rozwi¹zañ. Firma z siedzib¹ w Holandii, jest liderem w dziedzinie
diagnotyki obrazowej, leczenia obrazowego, monitorowania pacjenta, informatyzacji opieki zdrowotnej,
jak równie¿ zdrowia konsumentów i domowej opieki medycznej. Portfolio technologii medycznych firmy
Philips w 2015 roku wygenerowa³o 16,8 mld EUR i zatrudnia oko³o 69 000 pracowników w sprzeda¿y
i us³ugach w ponad 100 krajach.
.Informacje na temat Philips:

www.philips.com/newscenter

Unilever
Unilever jest jednym z wiod¹cych dostawców jedzenia, przek¹sek, napojów, produktów do domu
i do pielêgnacji cia³a. Prowadzi sprzeda¿ w 190 krajach i osi¹ga poziom 2 miliardów konsumentów dziennie.
Ponad po³owa (57%) spó³ki to rynki rozwijajace siê i wschodz¹ce. Unilever posiada gamê produktów ponad
400 marek znajduj¹cych siê na ca³ym œwiecie, ³¹cznie z Signal znanej tak¿e w Azji i Ameryce £aciñskiej jako
Pepsodent, jako Mentadent we W³oszech, AIM w Grecji i P/S w Wietnamie. Plan „¯ycie w sposób
zrównowa¿ony” (USLP) ma na celu pomoc ponad miliardowi osób w celu poprawy ich zdrowia
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i samopoczucia, zmniejszyæ o po³owê wp³yw wytwarzanych produktów na œrodowisko naturalne,
polepszenie warunków ¿ycia milionów ludzi do 2020 roku. Signal wyznaczy³o cel by dotrzeæ z programem
poprawy zdrowia jamy ustnej do 50 milionów osób do roku 2020, aby zachêciæ dzieci i rodziców
do polepszenia nawyków szczotkowania zêbów. Signal osi¹gê³a ten cel ju¿ w 2015 roku docieraj¹c do 71
milionów ludzi, za poœrednictwem swojej innowacyjnej kampanii Szczotkuj w Dzieñ i w Nocy. Partnerstwo
Unilever z FDI zak³ada wsparcie Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, podkreœlenie zalet zdrowej jamy
ustnej, promowanie na ca³ym œwiecie œwiadomoœci o problemach zwi¹zanych ze zdrowiem jamy ustnej.
.
Wiêcej
informacji o Unilever: www.unilever.com
.Wiêcej informacji na temat USLP: www.unilever.com/sustainable-living/

Globalne wsparcie
Program ochrony zdrowia jamy ustnej Wrigley
Program ochrony zdrowia jamy ustnej Wrigley (WOHP) wspó³pracuje ze stomatologami na ca³ym œwiecie,
pomagaj¹c im poprawiæ stan zdrowia jamy ustnej swoich pacjentów poprzez jeden prosty i przyjemny krok:
¿ucie gumy bez cukru po jedzeniu i piciu. Od ponad 25 lat WOHP wspiera niezale¿ne badania kliniczne
na temat korzyœci ¿ucia gumy tj. stymulacja produkcji œliny, neutralizacja kwasów, wzmocnienie zêbów
aby pomóc dentystom i ich pacjentom zrozumieæ, ¿e ¿ucie bezcukrowej gumy do ¿ucia jest wygodnym
narzêdziem do codziennej pielêgnacji jamy ustnej. Dziœ program Wrigley dzia³a w 47 krajach. WOHP jest
jednym z przyk³adów jak mo¿emy dokonaæ zmian, w³¹czaj¹c nasze zasady i podejœcie biznesów
do wszystkiego co robimy.
Wiêcej informacji: www.wrigley.com/global/benefts-of-chewing/oral-healthcare-program

Oficjalny Partner Medialny

DTI – Dental Tribune International
Grupa wydawcza DTI stanowi istotny noœnik informacji o stomatologii – gazety, czasopisma, internet
jak równie¿ wiele programów deukacyjnych – jest aktywna w ponad 90 krajach na ca³ym œwiecie. Portfolio
które dociera do 650 tysiêcy dentystów na œwiecie, reprezentuje liczne miêdzynarodowe organizacje
dentystyczne i jest uznawan¹ platform¹ by pomóc w formu³owaniu opinii oraz uczyæ o zaawansowanych
szkoleniach i kszta³ecenia podyplomowego w dziedzinie stomatologii. Ponadto, DTI pracowa³o przez
ostatnie 13 lat jako partner jednego z najwiêkszych organizatorów targów i kongresów w celu publikacji
ponad 70 gazet codziennych – a dziœ, dla corocznych wydarzeñ, które pozwalaj¹ na lepsze planowanie
i orientacjê, jak równie¿ ogólne informacje biznesowe o cz³onkach kongresów i goœci wystaw. Bran¿a
stomatologiczna wykorzystuje i wspiera t¹ wiod¹c¹ na rynku platformê medialn¹, do skierowania komunikacji
w szczególnoœci do decydentów na rynku stomatologicznym.
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Prawa autorskie i pozwolenia
W³aœcicielem wszystkich praw w³asnoœci intelektualnej do zasobów jest FDI. Zabrania siê komercyjnego
wykorzystania zasobów FDI w ca³oœci lub w czêœci, bez uzyskania wczeœniejszej zgody. Logo i materia³y
z kampanii Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej nie mog¹ byæ wykorzystywane w celu sprzeda¿y
produktów, promocji firmy lub osi¹gniêcia jakichkolwiek poœrednich lub bezpoœrednich korzyœci
komercyjnych. Materia³ mo¿e byæ u¿yty wy³¹cznie w po³¹czeniu z inicjatywami Œwiatowego Dnia Zdrowia.
Je¿eli nie jesteœ cz³onkiem FDI, nie mo¿esz dostosowywaæ materia³u na swoje potrzeby, ale u¿yæ jedynie
jak przewidziano. Materia³y na temat Œwiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej musz¹ byæ opublikowane
z poni¿sz¹ informacj¹ o prawach autorskich:
© FDI – Œwiatowa Federacja Dentystyczna

Skontaktuj sie‚ z nami
Mamy nadziejê, ¿e globalne aktywa i ten zestaw narzêdzi zapewni¹ dostêp do odpowiednich zasobów
i wskazówek potrzebnych do organizacji Œwiatowego Dnia Zdrowia w Twoim Kraju. ¯yczymy wielu sukcesów!
Proszê pamiêtaæ, aby poinformowaæ nas o swoich planach i aktywnoœciach.
Przypomnienie: ka¿dy t³umaczony materia³ wymaga lokalnego przegl¹du i zatwierdzenia w odniesieniu
do lokalnych przepisów i regulacji. Jeœli potrzebujesz wsparcia oraz dodatkowych informacji, prosimy
o kontakt z globalnym zespo³em :WOHD@fdiworldental.org
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