
Z nami zadbaj o swój uśmiech!

Olimpiady Specjalne Polska to sportowa orga-
nizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego 
cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscypli-
nach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawno-
ścią intelektualną.
Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, 
daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania 
radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych 
talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie 
oraz możliwość pełniejszego włączenia się osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.

Kim jesteśmy na świecie?

• największą światową sportową
 organizacją  dla osób z niepełnospraw-  
 nością intelektualną;

• zrzeszamy ponad 4 miliony ludzi
 z niepełnosprawnością intelektualną;

• organizujemy prawie 50 000 zawodów
 każdego roku, czyli ponad 136 dziennie;

• jest z nami ponad 1 milion trenerów
 i wolontariuszy;

• trenujemy 32 dyscypliny olimpijskie: letnie i zimowe;

Dołącz do nas – WARTO!

Zadaniem programu Zdrowi 
Sportowcy® jest stałe zwięk-
szanie możliwości psycho-
fizycznych sportowców do 
profesjonalnego trenowania 
i  pełnego wysiłku podczas 
startów w zawodach.

Cele:
• wzrost świadomości społecznej związanej
 z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej
 osób z niepełnosprawnością intelektualną;

• systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców
 Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie lekarzy
 do przeprowadzania badań specjalistycznych;

• przeprowadzanie wszechstronnych badań lekarskich
 podczas zawodów Olimpiad Specjalnych;

• zbieranie i analiza wyników badań stanu zdrowia
 sportowców w celu określenia potrzeb;

• szkolenia personelu medycznego;

Osoby realizujące ten program to wolontariusze – specja-
liści w zakresie stomatologii, okulistyki, optyki, podiatrii, 
ortopedii,   laryngologii, dermatologii, medycyny ogólnej 
i fizjoterapii. Projekty realizowane w Polsce:

Zdrowy Uśmiech® – dr n. med. Kaja Wichrowska, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Zdrowy Słuch – prof. dr hab. Katarzyna Starska, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Zdrowe Oczy® – dr Tomasz Dominik, adiunkt kli-
niki Okulistycznej WAM w Warszawie;

FUNfitness – mgr Sylwia Olesińska-Myśliwiec; 
2009-2012 dr Andrzej Myśliwiec;

Promocja Zdrowia – dr n. med. Robert Ropiak, 
Prywatna Praktyka Lekarska & Wydział Nauk 
Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie;

Sprawne Stopy (podiatria) – dr Anna Nadolska, 
AWF Poznań;

HAS – baza danych – Jakub Szymura, Łukasz 
Smak.

Więcej na stronie: www.olimpiadyspecjalne.pl



Projekt Zdrowy Uśmiech®

(stomatologia)

Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie spor-
towcom Olimpiad Specjalnych pomocy w  dostępie do 
opieki stomatologicznej. Projekt to przeprowadzenie stan-
daryzowanego badania jamy ustnej oraz akcje profilak-
tyczne polegające na praktycznym przedstawieniu zasad 
i techniki higieny jamy ustnej.

Zawodnicy otrzymują również przeróżne gadżety
tj. szczotki i pasty do zębów, nitki dentystyczne i inne pa-
kiety edukacyjne.

mycie zębów... krok po kroku nitkowanie... krok po kroku

1. Weź około 45 cm nici.

2. Okręć nić wokół środko-
 wego palca każdej z rąk.

3. Delikatnie przesuwaj nić
 pomiędzy zębami
 do dziąseł.

4. Nie dotykaj dziąseł nicią.

• używaj szczoteczki z miękkim włosiem

• szczotkuj zęby po każdym posiłku,
 a koniecznie rano i pod wieczór

• używaj pasty z fluorem

• pamiętaj o wizytach kontrolnych
 u stomatologa min. 2 razy w roku

• ogranicz spożywanie: soków owocowych,
 słodkich napojów gazowanych i słodyczy

PRAWIDŁOWA HIGIENA

1. Ustaw szczoteczkę pod
 kątem 45° do linii dziąseł.

2. Czyść ruchem wymiata-
 jącym lub obrotowym
 zaczynając od linii dziąseł. 

3. Zacznij od górnych zębów
 – szczotkuj zewnętrzną,
 wewnętrzną i żującą
 powierzchnię zęba.

4. Zrób to samo z dolnymi
 zębami.

5. Upewnij się, że czyścisz
 każdy ząb.

6. Delikatnie wyczyść język,
 aby usunąć bakterie
 i odświeżyć oddech.

 JAMY USTNEJ


