DENTYSTA DLA DZIECI TYBETU
Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu - Nyatri zajmuje si! pomoc" dzieciom mieszkaj"cym w o#rodku
Bon Children's Home usytuowanym na terenie obozu dla uchod$ców tybeta%skich w wiosce Dolanji
(stan Himachal Pradesh), w Indiach.
W ramach programu Opieka Medyczna, Fundacja we wspó&pracy z pozna%skim lekarzem
stomatologiem, Panem Bartoszem Niedzió&k" organizuje akcj!: „Dentysta dla Dzieci Tybetu”.
Akcja ma na celu zapewnienie dzieciom z Bon Children's Home podstawowej opieki
stomatologicznej. Pan Bartosz Niedzió&ka pojedzie do Dolanji wraz z niezb!dnym sprz!tem i na
miejscu zajmie si!:
-

przegl"dami jamy ustnej;
nauk" prawid&owego szczotkowania;
impregnacj" mleczaków (lapisowaniem);
lakowaniem bruzd w z!bach sta&ych trzonowych;
fluoryzacj" (pianka, 'el);
plombowaniem z!bów mlecznych;
plombowaniem z!bów sta&ych (ubytki p&ytkie i o #redniej g&!boko#ci);
zak&adaniem lekarstwa ZnOE (w z!bach sta&ych w ubytkach g&!bokich);
usuwaniem chorych z!bów mlecznych;
w razie konieczno#ci powa'niejsz" chirurgi", jak ekstrakcja z!ba, naci!cie ropnia itd.;
oczyszczeniem z!bów z kamienia i osadu (w miar! mo'liwo#ci).

Wyjazd planowany jest na pa$dziernik 2009. Je'eli akcja si! powiedzie, postaramy si! powtarza(
takie wyjazdy, dzi!ki czemu dzieci b!d" mia&y zapewnion" w miar! regularn" opiek! dentystyczn".
Do realizacji tego projektu niezb!dny jest specjalistyczny sprz!t, dlatego bardzo prosimy Pa%stwa o
pomoc w jego skompletowaniu.
Pomaga( mo'na na dwa sposoby:
- poprzez wp!aty gotówkowe na konto Fundacji Nyatri:
NYATRI - FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TYBETU
PKO BP S.A. Oddzia& 6 w Warszawie
57 1020 1068 0000 1502 0083 5330
ul. Warszawska 31 m. 21
61-113 POZNA)
z tytu&em wp&aty: „Opieka Medyczna - Dentysta dla Dzieci Tybetu”
- poprzez darowizny rzeczowe w postaci sprz"tu
Osoby lub firmy, które chcia&yby podarowa( lub ufundowa( konkretne rzeczy, prosimy o zapoznanie
si! z poni'sz" list".

Skrócona lista sprz!tu, materia&ów i #rodków leczniczych niezb!dnych do realizacji projektu
DENTYSTA DLA DZIECI TYBETU:
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2.
3.
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zestawy diagnostyczne, serwetki, karty pacjentów
lak szczelinowy Heliosil F, wype&nienia glasjonomerowe - Fuji 9 i Ketac Molar
pianka i 'el fluorowy
znieczulenia w sprayu, w 'elu, w ampu&kach
karpula, ja&owe strzykawki iniekcyjne, ig&y do znieczule%
podstawowy zestaw kleszczy i d$wigni do ekstrakcji, skalpele, kompresy ja&owe
diodowa lampa polimeryzacyjna z &adowark"
lampka czo&owa, lampka z klipsem
ma&a przeno#na wiertarka i komplet wierte&
ekskawatory, sierpy do usuwania kamienia
szklana p&ytka i szpatu&ki do mieszania
formówki (2), paski metalowe, p!dzelki, kalka zgryzowa, pasta polerska, wata, lignina
10% azotan srebra, p&yn Lugola, Biopulp, tlenek cynku, eugenol, jodoform, Plastidentin,
Coltosol, Sachol, Bajkadent, Solcoseryl, Pulpomyxyna, Elu'el
woda utleniona, sól fizjologiczna, woda do iniekcji, Alvogyl, Nipas
maseczki chirurgiczne, okulary ochronne
r!kawiczki jednorazowe (Blossom) rozmiar S
pasty, szczoteczki, p&ukanki
Propano AF lub Peramed, 73% spirytus ska'ony hibitanem

Pe&na lista potrzebnego sprz!tu znajduje si! na stronie Fundacji Nyatri: www.nyatri.org w dziale
„Opieka Medyczna” oraz na stronie lekarza dentysty Bartosza Niedzió&ki: www.doktorbart.pl

Kontakt:
Koordynator programu Opieka Medyczna Fundacji Nyatri:
Natalia Bieniaszewska, e-mail: opieka.medyczna@nyatri.org
Lekarz stomatolog:
Bartosz Niedzió&ka, e-mail: bartek@doktorbart.pl

Serdecznie dzi"kujemy wszystkim Darczy#com!

