
Program polityki zdrowotnej 
„Ostrów Mazowiecka – dla poprawy życia mieszkańców”

Władze Miasta Ostrów Mazowiecka 
podjęły działania mające na celu 

wypracowanie rozwiązań 

w zakresie poprawy 
opieki stomatologicznej 
skierowanej do dzieci 

z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka

 popa rald w - y  a żk yc ce ii a w mo iz ea szM k aw ńó cr óts w

O



Kontakt: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, Wydział Oświaty, Kultury 

i Integracji Społecznej, tel. 29 679 54 50 wew. 463 lub 29 679 54 63

 Badania i zabiegi przeprowadzi 
Ewa Zadroga Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna 

i Lekarska MEDI DENT  
ul. S. Duboisa 15 i ul. J. Słowackiego 6

ź  spotkania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci 
i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół, których 
organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka oraz 
ich rodziców i opiekunów, 

ź badania i zabiegi prolaktyczne.

Program polityki zdrowotnej „Ostrów Mazowiecka – dla poprawy 
życia mieszkańców” nansowany przez Miasto Ostrów Mazowiecka, 
realizowany będzie od września do grudnia 2016 roku, poprzez:

Szczegółowe informacje wraz z kartami zgłoszenia 
do Programu dostępne będą 

u dyrektorów szkół i przedszkoli.

 Program skierowany jest również 
do matek oczekujących na potomstwo, 
w celu podniesienia ich wiedzy na temat 

zachowań prozdrowotnych w zakresie 
prolaktyki zdrowia jamy ustnej u kobiet w ciąży 

oraz wpływu ich trybu życia, higieny i sposobu odżywiania 
na ich nienarodzone jeszcze dzieci.

Informacje o terminach spotkań dostępne będą 
w Ostrowskiej Szkole Rodzenia.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w programie 
„Ostrów Mazowiecka – dla poprawy życia mieszkańców”. 

Zadbajmy o zdrowe zęby naszych dzieci !
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