РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

ПРИКЛЮЧВА ПОРЕДНИЯТ ЕТАП НА БЕЗПЛАТНОТО СИЛАНИЗИРАНЕ
НА ДЕТСКИТЕ ЗЪБИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ И ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Какво представлява силанизирането на зъба?
Това е поставянето на повърхностен материал, който има
за цел да предпази от кариес поникналите постоянни зъбки
у децата. Става дума за главните дъвкателни зъби, това са
шестите зъби. Поради неравния релеф именно той създава
предпоставки за задържане на остатъци, образуване на
плака и формиране на кариес. А тъй като точно тези зъби
са център на дъвкателното налягане, тяхната евентуална
загуба би довела до куп неприятни последици при
развитието на детето.
В страната кампаниите по силанизиране на детските зъби датират от 2010
год., а през 2016 година програмата беше удължена до 2020 година.
За град Русе програмата по силанизиране също води началото си от 2010 г.,
като тогава са проведени микробиологични проучвания у деца с научна и
практическа насоченост, а същинско силанизиране се извършва от 2011 г. в
определените кампанийни периоди - през есента, за време от около един-два
месеца.
Д-р Цветанка Доганова е координатор на Националната програма за
профилактика на оралните заболявания при децата за Област Русе, която
предостави информация за нашата област.
Само за тазгодишната кампания (от началото до 30.10.2018) са
силанизирани 283 деца с общо поставени 1026 силанти. Общият брой на
обхванатите с профилактичен преглед деца е над 500, но е по-малък от този на
предишни години. За жалост, намален е и броят на поставените силанти, както и на
силанизираните деца. От старта на програмата до днес са поставени общо 11507
силанта на 3201 деца, които са профилактирани по този начин.
По програмата се работи по предварително изготвен график за време и
място, с готовност при нужда да - и в съботен ден. В две русенски училища - „Й.
Йовков” и „Бр. Миладинови” се работи на място, но родителският интерес към тази
профилактична дейност тази година е доста слаб.
Разпространени са и здравно-образователни материали, проведен е семинар
с медицинските специалисти по актуалната тема. На 26-ти октомври в Русе бе
проведена кръгла маса, на която присъства д-р Николай Шарков, ръководител на
програмата по профилактиката чрез силанизиране, д-р Божидарова от Съюза на
денталните медици, стоматолози и други.
Стига се до извод, че родителите трябва да се активизират преди или в
началото на следваща кампания чрез лични разговори или разпространение на
образователни материали, въпреки, че е предоставена информация още през
септември 2015 г.
Оставаме с оптимизъм и надежда, че ще расте
броят на децата с поставени силанти и те ще бъдат
защитени от кариеси, ще порастнат здрави и красиви.

