
 

 

 

 

Zgoda 
 
 
 

Aby dzieci mogły wziąć udział w codziennym 

szczotkowaniu zębów oraz kontroli 

stomatologicznej wymagana jest zgoda rodziców. 

Bez niej dzieci nie będą miały możliwości wzięcia 

udziału w tym programie nawet jeśli w danym dniu 

bezpośrednio o to poproszą. Jeśli dziecko nie 

będzie chciało wziąć udziału w powyższym, nawet 

jeśli rodzice wyrazili na to zgodę, nie będzie musiało 

brać takiego udziału. W każdej chwili rodzice mogą 

wycofać swoją zgodę,wysyłając w tej sprawie list 

do szkoły. 

Program 
nadzorowanego 
szczotkowania 
zębów  

 
Pomagamy 
wzmocnić zęby 

 
 
 

 

Aby uzyskać niniejszy dokument w innym 

formacie, prosimy o kontakt z wydziałem 

ds.komunikacji Corporate Communications 

wysyłając  email:  

corporate.communications@port.ac.uk. 
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T:   023 9284 5258 

E:  dental.academy@port.ac.uk 

W:  www.port.ac.uk/dentalacademy 
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Co to jest  program 
nadzorowanego 
szczotkowania zębów? 

Codzienne nadzorowane 
szczotkowanie zębów Kontrola stomatologiczna 

 
 

 

Występujący w paście do zębów fluor pozwala je 

wzmacniać oraz zapobiegać próchnicy.  Jeśli dzieci 

będą regularnie myć zęby pastą z dużą 

zawartością fluoru zmniejszają w ten sposób 

ryzyko wystąpienia próchnicy. Program ten 

realizowany jest w szkole oraz powinien poprawić 

higienę jamy ustnej Państwa dziecka. W ramach 

programu dzieci poddawane są: 

 
• Kontroli stomatologicznej (dentysta odwiedza 

je w szkole). 

 
• Codziennemu nadzorowanemu szczotkowaniu 

zębów (w szkole). 

 
• Otrzymują informacje na temat higieny jamy 

ustnej (dzieci mogą otrzymywać ulotki na 

temat higieny jamy ustnej). 

Szczotkowanie będzie miało miejsce jeden raz 

w ciągu dnia i będzie nadzorowane przez 

osobę odpowiednio do tego przeszkoloną. 

 
• Każde dziecko posiada swoją osobistą 

szczoteczkę do zębów, która będzie 

przechowywana w specjalnie zaprojektowanych 

do tego celu „autobusach” do mycia zebów w szkole. 

 
• Szczoteczki będą wymieniane na nowe co 

semestr. 

 
• Niewielka ilość pasty do zębów wielkości 

ziarnka grochu zawierająca 1450ppm fluoru 

zostanie wyciśnięta na chusteczkę, a następnie 

przeniesiona na szczoteczkę i pozwoli dzieciom przez 

dwie minuty szczotkować zęby. 

 
• Dzieci powinny nadal myć zęby w domu 

zarówno rano jak i wieczorem. Aby sprawdzić 

ile fluoru zawiera pasta dziecka należy 

przeczytać listę składników na tubce. 

 
• Aby dzieci mogły przystąpić do tego programu 

musimy uzyskać pisemną zgodę rodzica lub 

prawnego opiekuna dziecka.  

Kontrola będzie miała miejsce raz w roku, 

zazwyczaj w momencie rozpoczęcia programu.  

Dentysta odwiedzi dzieci w szkole i sprawdzi 

ogólny stan zębów przy pomocy lusterka. Nie 

będzie to pełne badanie dentystyczne i należy 

nadal zaprowadzać dzieci na wizyty kontrolne u 

dentysty. Zalety powyższej kontroli: 

 
• Dzieci mają okazję doświadczyć jak wygląda 

wizyta dentystyczna, co jest szczególnie ważne 

dla tych dzieci, które jeszcze nie były na takiej 

wizycie.   

 
• Pozwala zidentyfikować próchnicę zębów oraz udzielić 

rodzicom wskazówek, co należy uczynić dalej. 

 
• Pozwola uzyskać dostęp do usług 

dentystycznych dla tych dzieci, które go 

nie posiadają.   

 
• Pozwala sprawdzić jak realizowany jest program 

oraz wprowadzić ewentualne zmiany. 

 


