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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Από Δευτέρα 4 έως και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 

 
    Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Πειραιά,  σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τον 

σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνουν Οδοντιατρικό   

Προληπτικό  Πρόγραμμα σε  Παιδιά . 

    Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Κινητή Οδοντιατρική / Παιδιατρική 

Μονάδα του Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού» στον Προαύλιο    χώρο 

του Δημοτικού θεάτρου  4 – 8 Οκτωβρίου 2021. 

 

     Ώρες διεξαγωγής:  10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.  &  14:00 μ.μ. - 17:00 μ.μ. 

                                     
Τηλέφωνα για Ραντεβού : 2144028113 - 2144028114                                   

(Ώρες: 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ.) 
   

Τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά προτεραιότητας. 
Για την εξέταση είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τα παιδιά  

και τους συνοδούς τους, για την προφύλαξη  
από την νόσο Covid – 19 

 
    Tο Οδοντιατρικό προληπτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 

την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το τμήμα Πρόληψης και 

Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών                 

του Δήμου Πειραιά, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, και τον Σύλλογο                             

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

    Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος εθελοντές οδοντίατροι, οι οποίοι θα είναι 

πλήρως εμβολιασμένοι κατά της νόσου  Covid -19 και κατά την ώρα της 

εξέτασης θα λαμβάνονται αυστηρά  όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 
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Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 

1.Προληπτική οδοντιατρική εξέταση των παιδιών στην κινητή οδοντιατρική 

μονάδα του Μη κερδοσκοπικού Συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού».            

Η εξέταση των παιδιών θα γίνεται από εθελοντές οδοντιάτρους του 

Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. 

 
2.Παράλληλα με την κάθε εξέταση , σε κάθε παιδί θα γίνεται σύντομη 

συμβουλευτική παρέμβαση και θα δίνονται οδηγίες στοματικής υγιεινής 

εξατομικευμένες ανάλογα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει. 

 

3.Ενημέρωση των γονέων με επιστολή για την κατάσταση της στοματικής 

υγείας των παιδιών και τις ανάγκες θεραπείας, καθώς και ενεργοποίησή τους 

για την καλύτερη φροντίδα των δοντιών των παιδιών τους. 

 
 

Προϋποθέσεις για τον οδοντιατρικό  έλεγχο, για την ασφάλεια 
όλων: 

 Τις τελευταίες 3 ημέρες πριν την εξέταση, θα πρέπει το παιδί ή κάποιος από το 

οικογενειακό περιβάλλον να μην έχει εμφανίσει κάποιο από τα παρακάτω 

συμπτώματα: Βήχα, Πυρετό, πονοκέφαλο, φαρυγγαλγία, γαστρεντερικές 

διαταραχές,  απώλεια γεύσης ή όσφρησης . 

 Το παιδί και ο συνοδός να μην έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα της νόσου  Covid-19. 

 Τα παιδιά που διαθέτουν σχολική κάρτα Covid – 19, έπειτα από διενέργεια self 

– test προτείνεται να είναι διαθέσιμη εάν ζητηθεί. 

 
 

Στόχος μας είναι η οδοντιατρική Προληπτική εξέταση να γίνει   

εύκολα προσβάσιμη σε  όλα τα παιδιά και υγειονομικά ασφαλής !!! 

 

 
 

 


