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«Πρόγραµµα Προαγωγής και Καταγραφής
της Στοµατικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσµού»

Το «Πρόγραµµα Προαγωγής και Καταγραφής
της Στοµατικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυ-
σµού» συµπληρώνει 15 χρόνια επιτυχηµένης
εφαρµογής, επεκτείνοντας τη δράση της αγω-
γής στοµατικής υγείας µε τη µέθοδο της βιω-
µατικής µάθησης στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, 4-6 ετών. Στο σηµερινό φύλλο έχουµε
την τιµή και την χαρά να φιλοξενούµε τον Κα-
θηγητή Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής

Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Κωνσταντίνο Ουλή ο οποίος
ως εµπνευστής και Επιστηµονικός υπεύθυνος
του Προγράµµατος, µας εξηγεί την φιλοσοφία
και τους πυλώνες πάνω στους οποίους έχει
συγκροτηθεί το πρόγραµµα καθώς και τους
στόχους που υπηρετεί, υπογραµµίζοντας πα -
ράλληλα τα τεράστια οφέλη από την εφαρ-
µογή του για την Οδοντιατρική και το κοινό στο
οποίο απευθύνεται.

Κε Ουλή, πότε ξεκίνησε η εφαρµογή του
«Προγράµµατος Προαγωγής και Καταγραφής
της Στοµατικής Υγείας του Ελληνικού Πλη-
θυσµού» και ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί µέ-
χρι σήµερα;

Το «Πρόγραµµα Προαγωγής και Καταγραφής της
Στοµατικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσµού»
ξεκίνησε το 2001 και υλοποιείται ανελλιπώς τα
τελευταία 15 χρόνια από την Ελληνική Οδοντια-
τρική Οµοσπονδία µε την συµβολή κάθε εθελον-
τή οδοντιάτρου σε όλη την Ελλάδα και µε την χο-
ρηγία της Colgate. Αποτελεί ένα σύνολο µελε-
τών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων µε σκοπό
την προαγωγή της Στοµατικής Υγείας των Ελλή-
νων. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα απαρτίζεται
από τρεις πυλώνες: 1) την αγωγή στοµατικής υγεί-
ας 2) την έρευνα, και 3) τον Μήνα Στοµατικής
Υγείας που προσφέρουν µια ολοκληρωµένη πρό-
ταση για την βελτίωση της στοµατικής υγείας του
ελληνικού πληθυσµού στη βάση της ενηµέρω-
σης, της έρευνας µε σκοπό την άντληση στοιχεί-
ων για δηµιουργία προτάσεων και την εµπέδωση
της σηµασίας της στοµατικής υγείας στον πληθυ-
σµό. Οι στόχοι του προγράµµατος αξιολογούνται
στο τέλος κάθε τριετίας διασφαλίζοντας τη συνε-
χή ανάπτυξή του.
1. Αγωγή Στοµατικής Υγείας: Ο πρώτος πυλώνας
του προγράµµατος είναι η Αγωγή Στοµατικής
Υγείας που περιλαµβάνει: α) τις δραστηριότητες
αγωγής στοµατικής υγείας για παιδιά µε την κλα-
σική αγωγή από εθελοντές οδοντιάτρους σε σχο-
λεία, β) την αγωγή στοµατικής υγείας µε την µέθο-
δο της βιωµατικής µάθησης από τους εκπαιδευτι-
κούς στην τάξη σε παιδιά ηλικίας 9, 12 ετών και γ)
την αγωγή στοµατικής υγείας µε τη βιωµατική µά-
θηση στα Νηπιαγωγεία σε παιδιά 3-6 ετών.
Οι νόσοι του στόµατος όσον αφορά στη τερηδό-
να και το περιοδόντιο είναι συµπεριφεριολογικά
εξαρτώµενες και ο κόσµος έχει άγνοια βασικών
και απλών πραγµάτων που θα του έλυνε τα προ-
βλήµατα. Τα προγράµµατα αγωγής υγείας αποτε-
λούν το κλειδί για την ανάπτυξη σωστών αντιλή-
ψεων και συµπεριφορών του πληθυσµού αναφο-
ρικά µε τη στοµατική υγεία και η ανάγκη πληρο-
φόρησης και εκπαίδευσης του κοινού µε την χρή-
ση του κατάλληλου ενηµερωτικού και επιµορφω-
τικού υλικού για να είναι τα µηνύµατα ενιαία είναι
επιτακτική. 
α) Κλασική Αγωγή:Σε αυτό το πλαίσιο διαµορφώ-
θηκε από το 2001 µε τον παραδοσιακό τρόπο το
πρόγραµµα αγωγής υγείας, επιδιώκοντας να απο-
τελέσει ένα εργαλείο των Οδοντιατρικών Συλλό-
γων σε κάθε νοµό της χώρας. Με επικεφαλής
τους κατ΄ εξοχήν αρµόδιους για την Στοµατική
Υγεία, τους οδοντιάτρους, και την παράλληλη
ενεργοποίηση και συµµετοχή όλων των κοινωνι-
κών φορέων, κατέστη εφικτή η παρέµβαση επι-
µόρφωσης στη τοπική κοινωνία µε την σχεδίαση
και υλοποίηση µόνιµων δραστηριοτήτων. 
Η Αγωγή Στοµατικής Υγείας για παιδιά εφαρµό-
ζεται κάθε χρόνο µε επιτυχία από τους Οδοντια-
τρικούς Συλλόγους της κάθε περιοχής. Εκπαιδευ-
τικό υλικό µε βιβλία, διαφάνειες και εκµαγεία,
αποστέλλεται περιοδικά σε όλους τους Συλλό-

γους, ώστε να είναι άρτια εξοπλισµένοι στις πα-
ρουσιάσεις και τις οµιλίες τους. Από το 2001
έχουν εκπαιδευτεί περίπου 350.000 µαθητές και
µαθήτριες σε όλη τη χώρα. Κατά το σχολικό έτος
2012-2013 ο αριθµός των συµµετεχόντων παι-
διών έφτασε τα 25.000.
β) Αγωγή Στοµατικής Υγείας µε τη µέθοδο της
Βιωµατικής Μάθησης:Από το 2010 ξεκίνησε και
η αγωγή στοµατικής υγείας µε τη µέθοδο της βιω-
µατικής µάθησης, ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτι-
κό πρόγραµµα στην Α’θµια και τη Β’θµια εκπαί-
δευση, που υλοποιείται µε τη συνεργασία εκπαι-
δευτικού και οδοντιάτρου. Η σύγχρονη αγωγή
για την υγεία αξιοποιεί τις αρχές της βιωµατικής ή
ενεργητικής εκπαίδευσης, αφού η ικανότητα του
παιδιού να «φροντίζει συνολικά τον εαυτό του»
δεν είναι κάτι που «µαθαίνεται» άµεσα, αλλά κάτι
που κατακτά το παιδί σταδιακά µέσα από διαδικα-
σίες που διευκολύνουν την οµαλή ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Μέχρι σήµερα έχουν συµ-
µετάσχει 2.000 σχολικές µονάδες και περισσότε-
ροι από 39.000 µαθητές. 
Μάλιστα, στο πλαίσιο του προγράµµατος πραγ-
µατοποιήθηκε διαγωνισµός Αφίσας, µε τίτλο
«Λαµπερά Χαµόγελα, Φωτεινό Μέλλον», στον
οποίο συµµετείχαν µε τις δηµιουργίες τους περισ-
σότερα από 400 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Σε
ειδική εκδήλωση βραβεύθηκαν παιδιά από σχο-
λεία της Χίου, της Αθήνας, της Κοµοτηνής και
της Θεσσαλονίκης για τη διάκρισή τους.
γ) Αγωγή στοµατικής υγείας µε βιωµατική µάθηση
στα Νηπιαγωγεία (Νέο Πρόγραµµα 2014-2016):
Ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες της κοινωνίας
για εξέλιξη και κάλυψη όλων των ηλικιών των παι-
διών, αποφασίστηκε η διεύρυνση της αγωγής
στοµατικής υγείας µε τη βιωµατική µάθηση και
στην προσχολική ηλικία, δηλαδή στους παιδι-
κούς σταθµούς και τα νηπιαγωγεία. Για το πρό-
γραµµα στα νηπιαγωγεία ακολουθούνται περίπου
τα ίδια βήµατα, µε κάποιες διαφοροποιήσεις που
επισηµαίνονται στη συνέχεια. Παράλληλα µε τη
συνεργασία των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλό-
γων σε όλη τη χώρα, στο νέο πρόγραµµα ξεκινάει
και η συνεργασία µε την Ελληνική Παιδοδοντική
Εταιρεία, ώστε το δίκτυο των παιδοδοντιάτρων
και οδοντιάτρων σε όλη την Ελλάδα να παρέχει
στο πρόγραµµα την απαιτούµενη εξειδίκευση για
την ηλικιακή οµάδα του νηπιαγωγείου.
2. Έρευνα: Εκτός από την Αγωγή Στοµατικής
Υγείας του πληθυσµού, η Ελληνική Οδοντιατρι-
κή Οµοσπονδία χρειαζόταν επιδηµιολογικά και
οικονοµοτεχνικά στοιχεία, που µέχρι τότε δεν
υπήρχαν, πάνω στα οποία θα µπορούσε να στηρί-
ξει τις προτάσεις της για παρέµβαση από την Πο-

λιτεία και το πρόγραµµα αυτό ήταν ευκαιρία να κα-
λύψει και την ανάγκη αυτή. Οι ερευνητικές προ-
σπάθειες είχαν τρείς κατευθύνσεις:
α) «Επιδηµιολογική Κατάσταση της Στοµατικής
Υγείας του Ελληνικού Πληθυσµού» ( 1η τριετία):
Η κατεύθυνση αυτή, σχετίζεται µε την καταγραφή
της στοµατικής υγείας του ελληνικού πληθυσµού,
ώστε ο «Επιδηµιολογικός Χάρτης Στοµατικής
Υγείας του Ελληνικού πληθυσµού» να αποτελέσει
την πρώτη συστηµατική προσπάθεια καταγραφής
των οδοντιατρικών προβληµάτων και των αναγ-
κών περίθαλψης των κατοίκων της χώρας. Η δη-
µιουργία του πρώτου Επιδηµιολογικού Χάρτη της
χώρας ολοκληρώθηκε µε την εξέταση 6.000 εξε-
ταζόµενων ατόµων 5 αντιπροσωπευτικών ηλι-
κιών (5,12,15, 35-45,65-75) σε 11 νοµούς της
χώρας, και πάνω στα στοιχεία αυτά το Υπουργείο
Υγείας δηµιούργησε για πρώτη φορά την Εθνική
πολιτική Στοµατικής Υγείας για το Ελληνικό πλη-
θυσµό (2010-2013).
β) «∆ιερεύνηση των ανισοτήτων και της ικανοποί-
ησης των χρηστών από τις οδοντιατρικές υπηρε-
σίες και σχέση της Στοµατικής Υγείας µε την ποι-
ότητα ζωής των Ελλήνων» (2η τριετία): Ο «Επιδη-
µιολογικός Χάρτης» της χώρας µπορούµε να πού-
µε ότι τροφοδότησε την επόµενη µεγάλη έρευνα
στο πλαίσιο του προγράµµατος, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές
στο επίπεδο στοµατικής υγείας του πληθυσµού
ανάλογα µε το κοινωνικο-οικονοµικό του επίπεδο
και τη γεωγραφική του θέση. Έτσι στόχος της
επόµενης έρευνας ήταν η «∆ιερεύνηση των ανισο-
τήτων και της ικανοποίησης των χρηστών από τις
οδοντιατρικές υπηρεσίες και της σχέση της στο-
µατικής υγείας µε την ποιότητα ζωής των Ελλή-
νων», µε στόχο τα αποτελέσµατα της έρευνας να
αποτελέσουν τη βάση οικοδόµησης µιας ολοκλη-
ρωµένης πολιτικής στοµατικής υγείας, η οποία θα
κατορθώσει να µειώσει τις ανισότητες όσον αφο-
ρά στην στοµατική υγεία και την πρόσβαση στην
οδοντιατρική περίθαλψη.
γ) Μέτρηση της επίδρασης της αγωγής υγείας µε
τη µέθοδο της βιωµατικής µάθησης στη Στοµατι-
κή Υγεία των παιδιών και των εφήβων» (3η τριε-
τία): Η έρευνα αυτή παρείχε την επιστηµονική
επιβεβαίωση ότι η βιωµατική µάθηση µε την αλ-
λαγή της στάσης και της συµπεριφοράς των παι-
διών βελτιώνει περισσότερο την στοµατική τους
υγιεινή, σε σχέση µε τη συµβατική µέθοδο, ανοί-
γοντας τον δρόµο για την ανάπτυξη της συνεργα-
σίας του οδοντιάτρου µε τον εκπαιδευτικό, ο
οποίος µπορεί να συµβάλλει τα µέγιστα στη βελ-
τίωση της στοµατικής υγείας των παιδιών µε την
εφαρµογή του προγράµµατος βιωµατικής µάθη-

σης στην τάξη του σχολείου. 
3. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση του προγράµµατος
είναι ο Μήνας Στοµατικής Υγείας (Νοέµβριος κά-
θε έτους) που έχει καθιερωθεί από το 2001 και
στο πλαίσιο του οποίου κάθε χρόνο πραγµατο-
ποιείται πλήθος εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για
ενήλικες και παιδιά, ενώ παράλληλα λαµβάνουν
χώρα και ενέργειες δηµοσιοποίησης του προ-
γράµµατος και των µηνυµάτων της Στοµατικής
Υγείας µέσα από τα Μ.Μ.Ε. και τους Οδοντιατρι-
κούς Συλλόγους. 
Είναι ένα επιπλέον εργαλείο που δυστυχώς οι
Σύλλογοι δεν επωφελήθηκαν όσο θα έπρεπε και
δεν εκµεταλλεύονται τα οφέλη αυτών των δράσε-
ων σε µόνιµη βάση κάθε χρόνο. 
Η προβολή του Προγράµµατος στο Πανελλήνιο
Οδοντιατρικό Συνέδριο αποτελεί την κορύφωση
της δηµοσιοποίησης όλων των ετήσιων ενεργει-
ών του προγράµµατος. Πλέον, µπορούµε να πού-
µε ότι έχουµε κατορθώσει το πρόγραµµα να είναι
ευρύτερα γνωστό σε µεγάλο µέρος του οδοντια-
τρικού κόσµου. Με την κοινή προσπάθεια και εν-
τατικοποίηση των ενεργειών του προγράµµατος,
αναµένουµε ότι µέσα στην επόµενη τριετία θα
επεκτείνουµε ακόµη περισσότερο την δυναµική
του προγράµµατος και τις δράσεις µας.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να
εντάξετε τη βιωµατική µάθηση στην αγωγή
στοµατικής υγείας των παιδιών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης;

Όπως σας προανέφερα, ένας από τους πυλώνες
του Προγράµµατος είναι η εκπόνηση ερευνών
σχετικά µε την εικόνα της στοµατικής υγείας του
ελληνικού πληθυσµού, οι οποίες λειτουργούν ως
κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο αποφασίζον-
ται και εφαρµόζονται στοχευµένα οι µελλοντικές
µας δράσεις. Από τα αποτελέσµατα της επιδηµιο-
λογικής έρευνας, διαπιστώσαµε ότι απαιτείται πα-
ρέµβαση στα παιδιά προεφηβικής και εφηβικής
ηλικίας, που δεν βουρτσίζουν τουλάχιστον 2 φο-
ρές την ηµέρα τα δόντια τους. Για τον λόγο αυτόν,
αποφασίσαµε να επικεντρώσουµε την δράση µας
σε παιδιά ηλικίας 9-12 και εφήβους ηλικίας 12-
15 ετών, κάνοντας χρήση της µεθόδου της βιω-
µατικής µάθησης.
Όλοι γνωρίζουµε τα οφέλη της βιωµατικής µάθη-
σης και το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός µπορεί να
επηρεάσει τα παιδιά στην υιοθέτηση σωστών
προτύπων και συµπεριφορών, κατά περιπτώσεις
ίσως και περισσότερο από τον γονιό. Παρ’ όλα
αυτά θέλαµε και µε µετρήσιµα στοιχεία να διαπι-
στώσουµε την επίδραση της βιωµατικής µάθη-
σης, συγκεκριµένα στο κοµµάτι της στοµατικής
υγείας. Έτσι αποφασίσαµε να διενεργήσουµε µια
έρευνα µε τίτλο «Αγωγή Στοµατικής Υγείας µε
Βιωµατική Μάθηση σε παιδιά 9 και 12 ετών στο
σχολείο», η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις:
η πρώτη, πριν την έναρξη του Προγράµµατος
Ενηµέρωσης για τη Στοµατική Υγιεινή, και η δεύ-
τερη φάση µετά την ολοκλήρωσή του – ύστερα
από 6 και 18 µήνες. 
Από τη µελέτη προέκυψαν τα ακόλουθα συµπε-
ράσµατα: 1) Η βιωµατική µάθηση βρέθηκε πιο
αποτελεσµατική από τη συµβατική όσον αφορά α)
στη βελτίωση της στοµατικής υγιεινής των παι-
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διών 9 ετών, έξι µήνες µετά το πρόγραµµα, β) στη
βελτίωση της στάσης και συµπεριφοράς των παι-
διών 12 ετών, έξι µήνες µετά το πρόγραµµα και γ)
στη βελτίωση της στοµατικής υγιεινής και στη µεί-
ωση της ουλίτιδας των παιδιών 12 ετών, 6 και 18
µήνες µετά το πρόγραµµα και 2) Η βιωµατική µά-
θηση είναι πιο αποτελεσµατική στους εφήβους.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εφαρµογή της
βιωµατικής µεθόδου στα σχολεία απαιτούνται
συγκεκριµένες διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί
καθ’ όλα τα χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος
και ακολουθούνται µε ελάχιστες τροποποιήσεις ή
επικαιροποιήσεις, όπου και όταν απαιτείται.

Πώς επιτυγχάνεται η οµαλή ροή και πώς δια-
σφαλίζεται η επιτυχία του προγράµµατος αγω-
γής στοµατικής υγείας;

Για την εφαρµογή του ολοκληρωµένου εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος αγωγής στοµατικής υγείας
διαµορφώθηκε ένας µηχανισµός που εξασφαλί-
ζει: την οργάνωση και τον συντονισµό των συµµε-
τεχόντων και των ενεργειών, συνεργασίες και
υποστήριξη σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και τέλος, επιστηµονική επάρκεια σε θέ-
µατα εκπαιδευτικής διαδικασίας, αγωγή υγείας
και στοµατικής υγείας. 
Η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία µε τον
Επιστηµονικό υπεύθυνο και τη στήριξη του ∆Σ
σχεδιάζει και αποφασίζει, ενώ η εταιρεία CMT
Προοπτική ΕΠΕ είναι υπεύθυνη για την οργάνω-
ση των διαδικασιών και τη διαχείριση της δρά-
σης. Ο Τοπικός Οδοντιατρικός Σύλλογος και οι
Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας είναι υπεύθυνοι για τις
συνεργασίες και τη διοργάνωση των λεπτοµερει-
ών σε τοπικό επίπεδο. Η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βιωµατικής µάθησης και ο Υπεύθυνος Προ-
γράµµατος έχουν την επιστηµονική ευθύνη της
δράσης. Με τη συνέχιση του προγράµµατος, δια-
δικασίες όπως το εκπαιδευτικό υλικό παραµένουν
και διαδικασίες όπως η ιστοσελίδα επικαιροποι-
ούνται. Στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
www.oral-health.gr υπάρχουν αναλυτικά τα στά-
δια εφαρµογής του προγράµµατος αγωγής στοµα-
τικής υγείας µε τη µέθοδο της βιωµατικής µάθη-
σης καθώς και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που
χρησιµοποιείται για την πραγµάτωση των συγκε-
κριµένων δράσεων.

Μιλήστε µας για την πρωτοβουλία σας να επε-
κταθεί το πρόγραµµα βιωµατικής µάθησης και
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας;

Από τα τελευταία επιδηµιολογικά στοιχεία έγινε
φανερό ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ιδι-
αίτερα ευάλωτα στην τερηδόνα µε τους σχετικούς
δείκτες να εµφανίζουν κατακόρυφη αύξηση τα τε-
λευταία χρόνια. Αποφασίστηκε λοιπόν να θέσου-
µε σε εφαρµογή µια δράση, η οποία θα είναι εστια-
σµένη στα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας.
Η δράση «Αγωγή Στοµατικής Υγείας µε τη µέθο-
δο της Βιωµατικής Μάθησης για παιδιά 4-6
ετών», όπως ονοµάζεται, εφαρµόστηκε αρχικά πι-
λοτικά στην Αττική µε την συνεργασία του Οδον-
τιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΟΣΑ) και στην συ-
νέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα σε συνεργασία µε
τους κατά τόπους Συλλόγους και την Ελληνική
Παιδοδοντική Εταιρεία. 
Είµαι ιδιαίτερα ενθουσιασµένος µε την θέρµη που
οι εκπαιδευτικοί και οι εθελοντές παιδοδοντία-
τροι και οδοντίατροι αγκάλιασαν αυτή την νέα
δράση κατά την εκδήλωση έναρξης του προγράµ-
µατος, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Φεβρουαρίου
2016 στο ξενοδοχείο «Crowne Plaza».
Την ηµερίδα παρακολούθησαν µε αµείωτο ενδια-
φέρον 80 εκπαιδευτικοί και 60 οδοντίατροι, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το
νέο πρόγραµµα αλλά και να λάβουν το απαραίτη-
το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ξεκινήσουν την
υλοποίηση από την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι
εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
τους οδοντιάτρους και να ανταλλάξουν απόψεις,
µε στόχο µια σταθερή σχέση συνεργασίας.
Η εκπαίδευση των συµµετεχόντων συµπεριλάµβα-
νε όχι µόνο τη εισαγωγή στις έννοιες της πρόλη-
ψης και της αγωγής στοµατικής υγείας µέσα από
βιωµατικές µεθόδους, αλλά και πρακτικά παρα-
δείγµατα και προτάσεις µε δραστηριότητες που θα
βοηθήσουν τα παιδιά αλλά και τους γονείς στην

υιοθέτηση υγιών στάσεων και συµπεριφορών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους Προέδρους και τα ∆Σ των Συλλόγων της χώ-

ρας που µαζί µε τους εθελοντές οδοντιάτρους
συµµετέχουν και στηρίζουν το πρόγραµµα. Στην
ουσία αποτελούν την «ψυχή» του Προγράµµατος,
καθώς αναλαµβάνουν να µεταδώσουν το µήνυµα
της σηµασίας της καλής στοµατικής υγείας και τις

βέλτιστες πρακτικές στοµατικής υγιεινής στο κοι-
νωνικό σύνολο. Τα οφέλη αφορούν την Οδοντια-
τρική γενικότερα αλλά και τους ίδιους σε τοπικό
επίπεδο και θα είναι µεγαλύτερα όσο µεγαλύτερη
και σταθερή είναι η παρέµβασή τους. Το πρό-
γραµµα ξεκίνησε όταν οι Σύλλογοι διαµαρτυρόν-
τουσαν ότι δεν έχουν ρόλο και εργαλεία να παρέµ-
βουν στη κοινωνία. Τώρα τα έχουν, αρκεί να τα
χρησιµοποιούν και µάλιστα γίνονται µε κόστος
ιδιωτικού φορέα και όχι κρατικά χρήµατα. Ο κα-
θένας έχει το ρόλο του σε αυτή τη προσπάθεια, οι
εθελοντές σε τοπικό επίπεδο και εµείς σε κεντρι-
κό. Οι τοπικοί Οδοντιατρικοί Σύλλογοι θα πρέπει
να συνεχίσουν να στηρίζουν το πρόγραµµα, γιατί
χωρίς τη δική τους συµβολή, το πρόγραµµα δεν
θα µπορούσε να έχει επιτύχει όλα αυτά τα εντυπω-
σιακά αποτελέσµατα. 

Κύριε Ουλή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την
ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.
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Στιγµιότυπο από την εκδήλωση για την έναρξη
του Προγράµµατος Αγωγής Στοµατικής Υγείας
µε τη µέθοδο της βιωµατικής µάθησης στην προ-
σχολική ηλικία. Στο πάνελ διακρίνονται από αρι-
στερά: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοδοντι -
κής Εταιρείας, κ. Ν. Λυγιδάκης, ο Πρόεδρος του
ΟΣΑ, κ. Αθ. Υφαντής, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο, κ.
Αθ. Κατσίκης και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
Προγράµµατος, κ. Κ. Ουλής.

Tην ηµερίδα παρακολούθησαν µε αµείωτο εν-
διαφέρον 75 εκπαιδευτικοί και 48 οδοντίατροι, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για
το πρόγραµµα και να λάβουν το απαραίτητο
υλικό, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του προ-
γράµµατος από την τρέχουσα σχολική χρονιά.
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