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Szanowny Panie Rzeczniku,

w imieniu Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF)
pragniemy podziękować Panu za zaangażowanie w sprawę poprawy jakości opieki
stomatologicznej nad dziećmi.
ACFF (Alliance for a Cavity Free Future) jest ogólnoświatową organizacją pożytku
publicznego zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych
oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego, która ma na celu pomoc we wprowadzaniu
w życie niezbędnych zmian w praktykach stomatologicznych stosowanych na całym świecie.
W czerwcu ubiegłego roku powstał Środkowo-Wschodnioeuropejski Oddział ACFF
zrzeszający specjalistów z 8 krajów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa
i Estonia). Zawarli oni porozumienie na rzecz działań mających na celu poprawę sytuacji
w tych konkretnych krajach, gdzie próchnica pozostaje poważnym problemem,
a świadomość społeczna na ten temat jest niska. Zgodzili się co do faktu, że konieczna jest
efektywna współpraca wielu środowisk, która spowoduje zmianę postaw prozdrowotnych
i nawyków higieniczno-dietetycznych w społeczeństwie.
Naturalną konsekwencją tych wydarzeń było utworzenie Polskiego Oddziału ACFF
w październiku 2014 r. Umożliwia to jeszcze sprawniejsze realizowanie założeń kampanii
„Powiedz STOP! próchnicy już dziś – dla zdrowych zębów w przyszłości”, prowadzonej przez
ACFF na poziomie lokalnym.
Cieszymy się z dotychczasowo wprowadzonych zmian (w tym: wpisanie stomatologii
dziecięcej na listę specjalizacji priorytetowych, rozszerzenie lakowania pierwszych zębów
trzonowych do ósmego roku życia). Wyrażamy jednak przekonanie, że wskazane jest
wdrożenie także innych rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawienia stanu zdrowia
i jakości życia młodych Polaków. Priorytetem dla nas pozostaje kwestia podjęcia
długotrwałych i systematycznych działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania próchnicy
wśród dzieci polskich, zarówno w wieku przedszkolnym jak i szkolnym, zapewnienie
dostępności do opieki stomatologicznej dla dzieci we wszystkich regionach kraju oraz
zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń stomatologicznych. Ważnym elementem jest
refundacja profesjonalnej profilaktyki fluorkowej (także w okresie uzębienia mlecznego) oraz

uszczelniania bruzd drugich zębów trzonowych stałych. Koszty wdrożenia tych metod
profilaktycznych są z pewności niższe, niż koszty leczenia próchnicy i jej powikłań. Niezwykle
istotne jest również stworzenie możliwości diagnostyki radiologicznej (pantomogramów)
przez specjalistów stomatologii dziecięcej, stosowania właściwych metod unieruchamiania
zębów po urazach, wykonywania utrzymywaczy przestrzeni i protez dziecięcych w przypadku
tak częstej w populacji polskiej przedwczesnej utraty zębów mlecznych, która jest jedną
z głównych przyczyn wad zgryzu.
Do najważniejszych celów ACFF zaliczyliśmy również opracowanie zasad dotyczących
prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki próchnicy. Z tego zadania wywiązaliśmy się.
Podjęliśmy także starania, aby wiedzę tę propagować wśród lekarzy dentystów i pediatrów
oraz dzieci i ich opiekunów.
Z Pańskich ostatnich wypowiedzi przebija duża świadomość problemów, z jakimi
boryka się stomatologia dziecięcej. Proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasowe starania
dające nadzieję na przyszłość wolną od próchnicy.
Jednocześnie, jako ciało zbiorcze składające się z lekarzy specjalistów
reprezentujących wszystkie województwa: konsultantów wojewódzkich lub/i kierowników
katedr i zakładów stomatologii dziecięcej uczelni medycznych, w całości popieramy
i jesteśmy gotowi wspomóc Pańskie działania naszym doświadczeniem i zasobami.
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