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Szanowni Państwo! 
  

Zwracamy się do Państwa  o pomoc w nagłośnieniu drugiej edycji 
akcji "Uśmiech Pupila" organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie 

Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt .  
 

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi opiekunów i właścicieli 
zwierząt problemy stomatologiczne ich podopiecznych a przede 
wszystkim - propagowanie higieny jamy ustnej czworonożnych 
przyjaciół człowieka. 
Autorem projektu kampanii edukacyjnej poświęconej problemom 
jamy ustnej zwierząt jest lekarz weterynarii z Wielkiej Brytanii, Bob 
Partridge, który bardzo życzliwie traktuje realizację podobnego 
pomysłu w Polsce. Dzięki niemu „Uśmiech Pupila” otrzymał 
pozwolenie na użycie oficjalnego logo kampanii „Pet Smile”. 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym akcję wspiera firma IAMS - producent 
specjalistycznych diet dla zwierząt.  
Dzięki ich nieocenionej pomocy i dzięki mediom z bezpłatnej 
konsultacji skorzystało 24 tysiące pacjentów. Dla niektórych 
właścicieli psów i kotów był to pierwszy kontakt z problemami 
schorzeń jamy ustnej. 
 
Od 1 do 23 maja 2004 roku w oznaczonych Lecznicach dla Zwierząt 
w całej Polsce można będzie skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
stomatologicznej dla zwierząt.  
Lekarze weterynarii ocenią stan jamy ustnej pacjentom, których 
właściciele wyrażą taką wolę, a także, co bardzo ważne, przekażą 
zalecenia profilaktyczne i jeśli to potrzebne ustalą leczenie. 
Dzięki wysiłkowi wielu ludzi ponownie szykuje się wydarzenie bez 
precedensu na skalę całego kraju. Udział w akcji zadeklarowało w 
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formie pisemnego oświadczenia ponad 600 lecznic weterynaryjnych. 
Lecznice biorące udział w Uśmiechu Pupila tworzą gęstą sieć 
umożliwiając dostęp do bezpłatnych konsultacji w każdym miejscu 
Polski, gdzie są lekarze zajmujący się leczeniem małych zwierząt. 
Informacje o lecznicach dostępne będą na stronie: 
www.usmiechpupila.pl, a same lecznice będą oznakowane logo akcji.  
 
Pragniemy wykorzystać również media publiczne dla potrzeb 
promocji i informacji o „Uśmiechu Pupila”. Wydaje nam się istotne 
aby zwierzęta towarzyszące człowiekowi nie były przedstawiane w 
środkach przekazu głównie jako źródło problemów, albo wyrzut 
sumienia. Uważamy, że humanitarne podejście do problemów 
zdrowia zwierząt pozwoli ludziom spojrzeć trochę inaczej na bardziej 
dotkliwe bolączki czworonogów, jak bezdomność, głód czy 
okrucieństwa doznawane od człowieka. Takim problemem, z jednej 
strony prostym do zrozumienia dla każdego obywatela, z drugiej zaś 
najczęściej spotykanym u zwierząt są choroby jamy ustnej. 
 
Czy Twój przyjaciel ma zdrowe zęby? Jak o nie zadbać tak, aby 
nasz pies czy kot miał zawsze zdrowy uśmiech? Na te pytania 
może znaleźć odpowiedź każdy właściciel psa, kota czy innego 
domowego zwierzaka w czasie akcji „Uśmiech Pupila”!!! 
  
Dzięki Państwu możemy dotrzeć do każdego właściciela kochającego 
swojego psa i kota! 
Z góry dziękuję.  
Jeśli będą Państwo zainteresowani prześlę logo w dobrej 
rozdzielczości i plakat. 
 
W imieniu organizatorów 
Katarzyna Jodkowska 
Lekarz weterynarii 
Sekretarz Sekcji Stomatologii 
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 
blue55@poczta.neostrada.pl 
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