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Raport o stanie Miasta Kościerzyna  

za 2018 rok 
 

Realizacja „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z 

terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019” 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Kościerzyny w zakresie ochrony zdrowia jest 

jednym z najważniejszych zadań samorządu, które wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Do zadań własnych Gminy Miejskiej Kościerzyny w zakresie zapewnienia 

równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz 

ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców. 

W 2014 roku jako pierwszy w województwie pomorskim został opracowany Program profilaktyki 

zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016, który objętych zostało 1.039 mieszkańców 

Kościerzyny.  

Biorąc pod uwagę liczne sygnały ze strony mieszkańców Kościerzyny w 2016 roku przystąpiono 

do opracowania „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu Miasta Kościerzyna na lata 

2017 – 2019”. Program, po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji, od 2017 roku jest w trakcie realizacji i dotyczy profilaktyki próchnicy całej populacji 

pięciolatków zamieszkujących w Kościerzynie (biorąc pod uwagę ich rok urodzenia) i ma na celu 

ugruntowanie wśród dzieci właściwych zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki 

stomatologicznej. Program jest wielopłaszczyznowy i obejmuje także osoby na co dzień przebywające z 

dziećmi, czyli nauczycieli przedszkolnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.  

Cel Programu 

Głównym celem Programu jest zmniejszenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u 802 

dzieci (podczas trwania Programu w latach 2017-2019) z terenu miasta Kościerzyna poprzez promocję 

zachowań prozdrowotnych oraz zwiększenie dostępności usług stomatologicznych. 

Cele szczegółowe:  

• redukcja występowania próchnicy oraz utraty zębów u dzieci, 

• wzrost odsetka dzieci objętych edukacją prozdrowotną i profilaktyką próchnicy na terenie 

przedszkoli i szkół, 

• wzrost odsetka osób dorosłych posiadających wiedzę na temat zdrowia jamy ustnej poprzez 

kształtowanie postaw prozdrowotnych i podniesienie wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów 

prawnych świadomości w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych, 

• dążenie do zmiany zachowań prozdrowotnych, co w konsekwencji pozwoli na obniżenie 

kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach, 
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• zwiększenie odsetka dzieci objętych przeglądami stomatologicznymi. 

 

Realizacja Programu w latach 2017-2018 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert realizatorem Programu został Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o.o w Kościerzynie. 

Realizator Programu przeprowadził szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w Kościerzynie. W 2017 roku łącznie w szkoleniu wzięło udział  25 osób 

natomiast w 2018 roku 9 osób. Ponadto zostały zorganizowane szkolenia dla rodziców i opiekunów 

prawnych dzieci z rocznika 2012 i 2013. W 2017 roku łącznie w szkoleniach wzięło udział  259 rodziców 

natomiast w 2018 roku 97 rodziców. Szkolenia dotyczyły szeroko pojmowanej profilaktyki próchnicy 

zębów, odpowiedniej higieny jamy ustnej,  sposobów leczenia próchnicy. Wszyscy uczestnicy szkoleń 

otrzymali dedykowane materiały szkoleniowe na płytach CD. 

 

Badania stomatologiczne 

W 2018 roku przebadanych zostało łącznie 209 dzieci, z tego 151 z rocznika 2012 oraz 58 z rocznika 

2013. Do kościerskich przedszkoli: 

 w 2017 roku uczęszczało 320 dzieci z rocznika 2012, badaniami objętych zostało 151, co stanowi 

47,19% dzieci z tego rocznika. 

 w 2018 roku uczęszczało 273 dzieci z rocznika 2013, badaniami objętych zostało 58, co stanowi 

21,25% dzieci z tego rocznika. 

Przeprowadzone badanie obejmowały: ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia  oraz 

warunków zgryzowych z orzeczeniem lekarza stomatologa, lakierowanie zębów stałych, a także 

instruktaż mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i 

racjonalnego odżywiania.  

Każdemu małemu pacjentowi wystawiono orzeczenie lekarskie stomatologa, zawierające dane 

dotyczące stanu jamy ustnej (błona śluzowa, stan uzębienia, warunki zgryzowe) i przekazano materiały 

związane z profilaktyką próchnicy oraz materiały promujące zdrowe odżywianie. Dodatkowo dzieci 

otrzymały drobne upominki, tj. jednorazowe szczoteczki nasączone pastą i kubki do mycia zębów, 

kolorowanki, kredki, dyplomy „Dzielny Pacjent”, mini pasty do zębów, opaski, zakładki do książek, karty 

pacjentów oraz model dentystyczny - drewniane ząbki. 

 

Koszt realizacji Programu w roku 2017 wyniósł 10.120,00 zł natomiast w roku 2018 była to kwota 

9.902,42 zł. 
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Załączniki: 

Karta badań dla każdego dziecka uczestniczącego w Programie. 

 

Dyplom dla każdego dziecka uczestniczącego w Programie 

 

 

Model dentystyczny - drewniane ząbki 
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