
ZAPOBIEGANIE I PIELĘGNACJA UST

Problemy stomatologiczne, 
od profilaktyki po terapię.
We współpracy ze studiem Riccardo Becciani - Florencja

TENLekarz dentysta sprawdza stan zdrowia jamy ustnej, 
pomaga zapobiegać próchnicy czy innym 
dolegliwościom i dopiero w razie potrzeby naprawia 

szkody spowodowane patologiami poprzez interwencje 
np. plombami, implantami lub innymi zabiegami 
chirurgicznymi.
Dentysta oferuje nam usługę opieki stomatologicznej i 
dotyczącej ortodoncji, aby zrozumieć naukę zajmującą 
się aparatami dentystycznymi, z którą będziemy się 
zajmować w przyszłości.

Jeszcze przed urodzeniem dziecka bardzo ważne 
jest, aby matka poddała się zabiegom kontrolnym i 
higienicznym u dentysty w celu zmniejszenia 
własnego ładunku bakterii próchnicogennych. 
Bakterie, w tym próchnicogenne (powodujące 
próchnicę) przechodzą z matki na noworodka z 
życiem związku. Usta noworodka rodzą się sterylne, 
ale są skolonizowane na przykład przez przejście 
bakterii od matki poprzez pocałunek i inne rodzaje 
kontaktu.

Podejście z dentystą Higiena jamy ustnej dla całej rodziny

Ważne jest, aby skonsultować się z dentystą zanim 
pojawią się problemy, budując dobrą relację 
zaufania. Dentysta musi być postrzegany jako 
profesjonalista, który pomaga nam zapobiegać lub 
rozwiązywać problemy, musi zobowiązać się do 
dobrego wyjaśniania i podawania praktycznych 
rozwiązań. W przypadku ważnych interwencji 
zawsze uzyskaj wycenę i odpowiednio zaplanuj 
interwencję, również pod względem modalności.
Lekarz dentysta musi współpracować z rodzicami, udzielając 
jasnych wyjaśnień na temat profilaktyki, którą należy 
przeprowadzić lub jakie terapie należy przeprowadzić. Ważne 
jest, aby dentysta starał się również motywować rodziców, 
jeśli są zniechęceni lub zmęczeni.
W naszym przypadku czasami trudno jest zadbać o codzienną 
higienę jamy ustnej dla naszych dzieci. W takim przypadku 
wskazane jest, w porozumieniu ze stomatologiem, 
wykonywanie zabiegów higieny jamy ustnej w regularnych 
odstępach czasu, nawet blisko siebie.
Zabranie dzieci do dentysty musi być jak pójście do 
pediatry czy lekarza, jak pójście do koleżanki. Jeśli 
dzieci spokojnie przychodzą do gabinetu 
dentystycznego, łatwiej jest im współpracować, 
poddać się badaniu i leczeniu.

Czystsze usta rodziców i młodszych braci i sióstr 
będzie proliferacją bakterii. Od najmłodszych lat 
rodzice muszą bardzo ostrożnie podawać cukry, 
ważne jest czyszczenie zębów po każdym spożyciu 
cukrów. Profilaktycznie można stosować krople z 
fluorkiem sodu, które można podawać w butelce z 
wodą lub sokami owocowymi. Należy jednak 
uważać, aby nie podawać z mlekiem oraz w 
przypadku, gdy woda, którą pije dziecko zawiera 
więcej niż 0,7 mg/litr (patrz wskazania na etykiecie 
wody mineralnej lub pytaj wspólnie o wodociąg).

Naucz się utrzymywać usta w czystości

Bardzo ważne jest, aby nauczyć dzieci utrzymywania 
czystości jamy ustnej poprzez częste płukanie i 
szczotkowanie od momentu narodzin pierwszych 
zębów, starając się, aby szczoteczka stała się znanym 
przedmiotem, zabawą. Ważne jest, aby zabiegi były 
dokładne i dobrze jest używać szczoteczki do zębów z 
małą główką i nylonowym włosiem.
W miarę możliwości podawać tabletki z fluorem lub 
płukać płynami do ust z fluorem. Jeśli dziecko odmawia 
stosowania pasty do zębów lub nie spłukuje, zalecamy
użyj gazy nasączonej płynem do płukania jamy ustnej, 
przesuwając ją po dziąsłach.
W takim przypadku użyj płynu do płukania ust z chlorheksydyną, 

stosując następujące środki ostrożności:

- Płucz przez 2 minuty po umyciu zębów przed 
pójściem spać.
- Jeśli istnieje ryzyko, że dziecko połknie płyn do 
płukania ust, użyj gazy nasączonej płynem do 
płukania ust lub użyj żelu.

Wiedząc, jak zapobiegać

Fluor chroni nas przed atakami bakterii, przed 
czynnikami zewnętrznymi atakującymi usta. 
Wchłanianie fluoru do kości i zębów jest największe 
w okresie wewnątrzmacicznego rozwoju i wzrostu 
dziecka, dlatego profilaktykę należy rozpocząć już w 
ciąży poprzez przyjmowanie tabletek lub kropli 
fluorku sodu, zasięgając porady dentysty lub 
farmaceuty.
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Szczotkowanie Stosowanie płynu do płukania ust Aplikacja żelu

- Nie płukać ani nie pić po spłukaniu płynem do 
płukania ust.
- Przeprowadzaj cykle 10-dniowe powtarzane co dwa miesiące. 
Jeśli preferowane jest użycie żelu, użyj żelu z chlorheksydyną, 
zachowując następujące środki ostrożności:
- Nakładaj czystym palcem lub rękawiczką na 
zewnątrz i wewnątrz zębów i dziąseł.
- Nakładaj po umyciu zębów, przed pójściem spać.

- Nie pić ani nie spłukiwać po aplikacji.

- Przeprowadzaj cykle 10-dniowe powtarzane co dwa 
miesiące. W sprawie dawek i rodzaju produktu 
zawsze skonsultuj się z dentystą.

Apteka. Zawsze płukać płynem do płukania ust.

Zdjęcia rentgenowskie

Ważną rzeczą w pielęgnacji jamy ustnej jest 
prześwietlenie. Kiedy leczymy zęby, należy wykonać 
prześwietlenie jamy ustnej, gdy jest to możliwe, 
preferowane jest wykonanie zdjęć cyfrowych oraz 
metoda Bite Wing. Metoda ta zmniejsza emisję 
niebezpiecznego dla organizmu promieniowania.

Gdzie znaleźć odpowiednią opiekę

Istnieje możliwość skontaktowania się z profesjonalistami lub 
lokalnymi władzami służby zdrowia, którzy założyli 
przychodnie w placówkach służby zdrowia. Część z nich 
specjalizuje się również w leczeniu osób niepełnosprawnych.
Jeśli konieczna jest operacja, ważne jest, aby wybrać 
badanie lub wyspecjalizowany ośrodek, który 
stosuje szczególne środki ostrożności dla 
niepełnosprawnych dzieci, takich jak nasze, 
niezależnie od tego, czy współpracują one, czy nie. 
Dobra praktyka lub centrum stomatologiczne 
zawsze dokładnie ocenia potrzebę głębokiej sedacji. 
Ograniczenia zależą od wyborów terapeutycznych 
podyktowanych stopniem niepełnosprawności i 
dostępnym czasem. Należy pamiętać, że 
zastosowanie znieczulenia ogólnego jest zalecane 
tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.
Oto kilka ośrodków, do których możemy się zwrócić w 
sprawie opieki stomatologicznej i 
odontostomatologicznej lub zabiegów chirurgicznych. 
Niektórzy oferują nawet ortodoncję. Wyróżnione 
ośrodki były rekomendowane przez członków komitetu 
naukowego ABC lub rodziny ABC. Pozostałe zostały 
zasugerowane przez SIOH Italian Society of 
Odontostomatology for Handicap lub przez Anffas.
Lista ta zostanie również opublikowana na naszej 
stronie internetowej www.criduchat.it. Każdy, kto chce 
zgłosić lub polecić ośrodek lub przychodnię, może 
skontaktować się z sekretariatem ABC: tel. 055828683-
abc @ criduchat.it.

Dobre używanie szczoteczki do zębów to już dobra 
profilaktyka

Profilaktyka jest kontynuowana dzięki dobrej 
codziennej higienie domowej, prawdopodobnie po 
każdym spożyciu pokarmu. Zaleca się ręczne lub 
elektryczne szczotkowanie zębów przy użyciu pasty z 
fluorem oraz, jeśli to możliwe, nici dentystycznej.

Ważne jest, aby od razu nauczyć się prawidłowego 
szczotkowania zębów. Główka szczoteczki musi 
działać przede wszystkim na styku dziąseł z zębami, 
najpierw ruchem poziomym, a następnie pionowym, 
usuwając również resztki jedzenia, które gnieżdżą 
się między zębem a zębem.
Szczoteczka nie powinna być zbyt szorstka ani 
agresywna. Wystarczy użyć niewielkiej ilości pasty do 
zębów, ponieważ czyszczenie odbywa się głównie 
poprzez prawidłowy ruch szczoteczki do zębów. Jeśli 
jesteśmy poza domem, w sytuacji, gdy nie ma 
możliwości umycia zębów, możemy również użyć 
gumy do żucia. Istnieje kilka rodzajów odpowiednich 
do ochrony zębów.

Czyszczenie aparatami ortodontycznymi

Osoby noszące aparaty ortodontyczne, ruchome lub 
stałe, są bardziej narażone na problemy z jamą ustną, 
ponieważ czyszczenie jest trudniejsze. Dlatego bardzo 
ważne jest zachowanie czujności i częste czyszczenie 
nawet nicią dentystyczną (jeśli to możliwe), również 
optymalizacja czyszczenia strumieniem wody, istnieją 
różne rodzaje, które można znaleźć w

BAZYLIKATY

Szpital San Giovanni-Usługi stomatologiczne dla 
krytycznie chorych - Via Santa Lucia - 85032 
Chiaromonte (PZ) Dojazd: Rezerwacja z wyprzedzeniem
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wizyta w klinice Lauria tel. 
0973621402 - Numer bezpłatny 
848821821 Kierownicy dr. 
Królewski / dr. Lauria / Dr Donadio.

Serwis stomatologiczny - Viale Ghirotti 286, 
47023 Cesena - Tel. 0547 352595; Aby 
zarezerwować pierwszą wizytę, zadzwoń 
pod bezpłatny numer (w przypadku 
problemów zdrowotnych): 800739739 dla 
telefonów stacjonarnych lub 0547 414601 
dla telefonów komórkowych; W celu 
bezpośredniego kontaktu z Lekarzami (dr 
Morgagni, dr Bellettini, dr Cecchetti) dzwoń 
w poniedziałek, środę i piątek od 12.30 do 
13.30, W nagłych wypadkach: wszyscy

KALABRIA

Szpital Annunziata w Cosenza 
Departament Stomatologii - 
Świadczy usługi dentystyczne dla 
pacjentów społecznych i wrażliwych
rabili dla patologii; oddział jest- codziennie od poniedziałku do piątku ze Stomatologii Specjalnej pod 
kierunkiem dr Simony Loiz-
z oo; tel. 0984/681467 - 0984/22722 
godz. 9/13, mail: simonaloizzo @ alice. 
it - Dr. Dario Cozza Działalność 
ambulatoryjna od 9.00 do 13.00, od 
poniedziałku do piątku.

Szpital żydowski-Obsługa

12.00 do 13.00. niewspółpracujący pacjenci zagrożeni i 
niepełnosprawni; 00148 Rzym
- Via Fulda 14 - Opieka ambulatoryjna i na 
sali operacyjnej (znieczulenie ogólne). 
Info: eugenioraimondo @ tiscali.it -   
Puchar: Pani Colonnese, pierwsza wizyta 
ambulatoryjna po wcześniejszym 
umówieniu: 06 65589342; zarezerwować 
listę operacyjną Pani Priscilla: 06 
65589325-06 65589370.

FRIULI WENEZJA GIULIA

Projekt storczyk-Sant'Antonio 
Civil Hospital Służba 
Stomatologiczna - Viale Trento e 
Trieste, 33038 San Daniele del 
Friuli (Udine) - tel. 0432 949323

EMILIA ROMAGNA

Szpital Uniwersytecki-Sekcja 
Odontostomatologii Via Gramsci 
14, 43100 Parma, Tel
0521/702033, prof. Gia i chirurgia szczękowo-twarzowa Via Silvia Pizzi

Instytut Dziecięcy Burlo Garofolo
-Odontostomatol Unit- LIGURIA

of Istria 65/1, 34147 Triest, tel. 040 
3785393 - Godziny 8.30 / 15.00 Pon.

Szpital S. Marii w ŚwWt Śr Czw Pt Referencja dr.ssa Borgo Val di Taro - 
Klinika Dentystyczna USL Parma-

co Chronione dla Pacjentów Niepełnosprawnych,Szpital MaggioreSC Clinica Osoba kontaktowa ds. stomatologii osób 
niepełnosprawnych Via Benefattori 12, Borgotaro, Tel:
0525/9701 — pon. wt. śr. czw

Instytut G. Gasliniego-Zakład Odontologii, 
L.go Gaslini 5 – Genoa Quarto; Godziny Pn/
Pt 7.30-8.30/12.30-13.30, tel. 010 
5636296/010 5636587, Dyrektor dr. De 
Angelis,

Gabrielli Clarich,

Stomatologia i Stomatologia Prof. 
Roberto Di Lenarda - Patologia i 
Służba Medycyny Jamy Ustnej; Piazza 
dell'Ospitale, 1 -, Odp.: Dr. Mat-

dr. E. Calcaneus.

LOMBARDIA
Oddział Odontostomatologii ASL
z Modeny-Przychodnia Szpitala Teo Biasotto, tel.: 040 3992253, faks:Szpital Carate Brianza- di Mirandola - 
tel. 0535 602308 - am - 040 3992193, strona internetowa: www.„Ospedale Ci- Urząd dzielnicy Sassuolo - tel. 
0536 863639 - Centrum Stomatologiczne

dla Osób Niepełnosprawnych przy Poliklinice Mo-Szpital w Gorycji
dena, Via del Pozzo 71 (wejście 8), - Służba Odontostomatologiczna,bulatorio tel. 0362/984370 pn/śr/ 41100 
Modena - tel. 059 4222102.

jednostki.it/odonto. vile di Vimercate ", Viale Mosè 
Bianchi 9, Carate B.za (MB) W celu 
rezerwacji prosimy o kontakt z

Dawny budynek Pneumologiczny (ter-Czw rano Kierownik Opieki dr. z oo 
piętro); Via Vittorio Veneto 155, 34170 Gorizia – Sekretariat tel. 0481 592248 
– Pilne 0481 592081

Giuseppe Mariani, Kierownik 
Ortodoncji: dr. Stefano GarattiLokalny Urząd Zdrowia w Bolonii-Centrum 

Stomatologii dla Osób Niepełnosprawnych i 
Zagrożonych Zdrowiem – Szpital Bellaria w 
Bolonii Oddział Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej – Via Altura 3, 40139 Bolonia, tel. 
051 6225882

Szpital Montichiari-Szpitale cywilne 
w Brescii - Via Giuseppe Ciotti, 154 
25018 Montichiari, Brescia

Uniwersytet La Sapienza w Rzymie--Odontostomatologia, Sekretariat 
Katedra Pedodoncji - 00161 Rzym
- Viale Regina Elena 287/a; tel. 06 
44230811

ŁAZIO

Pomoc: tel. 030.3995.782.
Uniwersytet Boloński, Wydział 
Nauk Odontostomatologicznych-
Pomoc dentystyczna dla osób 
niepełnosprawnych - Via San Vitale 
59, 40125 Bolonia, tel. 051 278050.

Klinika dentystyczna-Uniwersytet w 
Mediolanie, Via Beldiletto 1/3, 20142 
Mediolan - Oddział Stomatologii Osób 
Niepełnosprawnych Projekt DAMA - 
Numery centrali rezerwacji obiektów: 
0281843535 - 0281843536

Bambino Gesù Szpital Pediatryczny-
Katedra Odontostomatologii - 00165 
Rzym - Via Sant'Onofrio

Szpital Bufalini w Cesen-4; tel. 0668592170
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Biuro Regionalne im. F. Miulli-Strada 
Prow. 127 - Acquaviva - Santeramo
Km 4100 Acquaviva delle Fonti Dzielnica Osób Niepełnosprawnych (BA); Aby 
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Massa Centro, Via Basdr. A. Agea, 
tel. 080-3054545.

Firma USL Massa i Carrara-Usługi 
stomatologiczne dla

sa Tambura nr 4 Massa; Tel: 
0585.493737 (automatyczna 
sekretarka) lub 0585.493738; 
Godziny: poniedziałek od 8 do 19, 
środa od 8 do 19, czwartek od 13 
do 19, piątek od 8 do 18

Szpital miejski w Lecce-Centrum 
Stomatologiczne - Grupa Villa Maria - 
Droga Prowincyjna Arnesano 4, 
73100 Lecce - Tel.0832 229736.

Referencje: dr. Roberto Rozzę.
SARDYNIA TRENTINO ALTO ADYGA

Instytut Kliniki Stomatologicznej-
Uniwersytet w Mediolanie, ViaInstytut Kliniki StomatologicznejSzpital Bor- Commenda 10, 20122 
Mediolan, Tel.Uniwersytet w Sassari,idź Valsugana, Viale Vicenza 9, 0255032519 02 55032514, Osoba 
kontaktowa ds. stomatologii osób niepełnosprawnych: dr. Fausto AssandriViale San Pietro 43 / C, 07100 Sassari - Godziny 

od poniedziałku do soboty 8.30-13.30 - W 

przypadku rezerwacji 079 228508.

Wszystkie rodzaje usług stomatologicznych-matologia, opieka 
stomatologiczna, że. Odpowiedzialny prof. Pierfranca Lugliè, w asyście dr. 
G. Campus oraz dr. A. Lumbau.

38051 Borgo Valsugana (TN) 
Telefon: 0461 - 755111 - Faks: 0461
- 755104 - Serwis Odontosto -

Instytut Świętej Rodziny-Serwis 
stomatologiczny P.le Monsignor 
Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (Mi), 
tel. 0245677414. Numer referencyjny: 
dr. Paolo Ottolina.

w tym zabiegi protetyczne i implantologiczne 

dla osób niepełnosprawnych.Odpowiedzialny 

dr Ettore Valesi.

SYCYLIA Szpital Franza Tappeinera w 
Merano-Departament Odon-

IRCCS E. MEDEA - StowarzyszenieSzpital Uniwersytecki Firma- toiatria, znajdująca się przy Via Rossini w naszej 
rodzinie, Usługaria Vittorio Emanuele Ferrarotto, 7,39012 Merano (BZ), Dyrekcja Stomatologii Osób 
Niepełnosprawnych, Via donS. Bambino Catania - Jednostka operacyjna król dr Christian Greco; Tel: Luigi Monza 20 
- 23844 Bosisio Pa-
rini (LC) - Za rezerwacje i informacje
pogadanki: tel. 031877319 (wtorek,dr G. Spampinato, przez S. Sofię, UMBRIA Środa 
i czwartek od 12.00 do 13.00) Usługa jest akredytowana w Lecco ASl.

Stomatologii Specjalnej Rehabilitacji 
Pacjenta niepełnosprawnego,

0473263333.

78 - 95123 Katania tel. przychodnia: 
095 7436805; faks 095 7436803; call 
center: 3401827495.

Szpital Narni, ASL 4 Terni-OU 
Chirurgii Stomatologicznej przez 
Cappuccini Nuovi 3, 05035 Narni 
(TR), ewent. dr. Franco Novelli - 
dentysta dr Isabella Calvanese, do 
kontaktów

MARKI TOSKANIA

Zjednoczone szpitale w Ankonie-UO
Odontostomatologii Chirurgicznejversitaria Meyer-Obsługa informacje i/lub rezerwacje Tel Speciale Via 
Conca 71 - Ancona, Special Odontostomatology
Tel: 0715963144, Główny lekarz dr. Żywność-Pediatryczny, Via Pieraccini, 24, Rio 
Zavaglia.

Szpital- Uni-

0744-740251 lub 0744-740295

50100 Florencja, tel. Ambulato- VENETO rio 
055 / 566.2906 055 / 566.2945
Referencje dr.ssa Roberta D'A- Cerris(Centrum Edukacji, Ria- venii.PODGÓRSKI

Bilitativo, Badania i Interwencja 
Społeczna), Ulss 20 Verona,Odontostomatologia SC

Zakon Mauritiusa, Largo Turati 62,Szpital UniwersyteckiUsługi stomatologiczne 10128 TURIN tel. 0115082378, 
od poniedziałku do piątku - wstęp bezpłatny

do 10.30 lub przez rezerwację
telefon. tel. 0115082830, Fax 011- osoby ze specjalnymi potrzebami;
5082387, dr Franco GOIA Dyrektor w CTO Careggi, Largo Elena Pozzani.
SC Odontostomatologii.

ASO

sitaria Careggi-Centrum 
referencyjne regionu Toskanii dla

stomatolog w Weronie, tel. 045-8350573, faks
045-8309663 Referencja dr

dla osób niepełnosprawnych Ruggero 
Cavaliere, Via Monte Novegno n. 4 - 37126

Palagi, 50132 Florencja - tel. 055
7947124 - 055 7947401 - 055Usługi stomatologiczne ULSS 7948321, 
Godziny: od poniedziałku do6 VicenzaPiazza Zanella 1, Św-Piątek od 
7.30 do godz
13.30.

PUGLIA
drgo (Vi), tel.: 0444 756460 Numer 
referencyjny: dr. Oscara Pagnacco.Organ kościelny Szpitala Ogólnego -

13 ABC Newspaper Association of Children Cri du chat nr 12 - 2012



Postaw 5 za 1000
we właściwych rękach,

inwestować w
solidarność.

ABCzajmuje się chorobą rzadką, prowadzi badania 
naukowe i projekty edukacyjno-terapeutyczne w domu we 
wszystkich regionach naszego kraju, jesteśmy 
międzynarodowym punktem odniesienia. Pomagamy 
rodzinom z dzieckiem, które ma tę chorobę genetyczną, 
staramy się poprawić stan rodziny i to w środowisku, w 
szkole, w relacjach z operatorami w miejscu zamieszkania. 
Zawsze staraliśmy się oferować tę usługę za darmo. Złóż 
swój podpis i nasz kod podatkowy

94057480488
na cud lub zeznaniu podatkowym w przeciwnym razie dokonaj 
darowizny, którą możesz również odliczyć od podatków:

IBAN: IT 37 T 08673 38050 020000005777 Zadzwoń do 
nas pod numer 055.828683,nasze działania i projekty są 
również dostępne na stroniewww.criduchat.it

ABC Children's Association Cri du chat onlus 15 
lat wspólnej pracy i szczerej solidarności

ABC CRI DU Chat STOWARZYSZENIE DZIECI - ONLUS
Via Machiavelli 56 (c/o Palazzo Comunale), 50026 San Casciano in Val di Pesa (Florencja)

Tel./fax: 055 / 82.86.83, e-mail: abc@criduchat.it

Specjalne projekty dla wyjątkowych ludzi!




