Program profilaktyki próchnicy dla dzieci
w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna
na lata 2017-2019

PROJEKT
druk nr 292
UCHWAŁA NR XXXVII/…./2016
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci
w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z
późn. zm.)
Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na opracowanie Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 12 lat z terenu
Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Próchnica zębów jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń cywilizacyjnych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia szacuje się, że dotyczyć ona może 60-90% populacji dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Nieleczona próchnica jest istotnym źródłem infekcji dla całego
organizmu – skutkuje uszkodzeniem naczyń krwionośnych i zębów co w konsekwencji prowadzi do
śmierci zęba. Jak wynika z badań epidemiologicznych, które zostały przeprowadzone w Polsce w
ramach ministerialnego programu pn. „Monitoring zdrowia jamy ustnej” w 2012 r. u blisko 90% dzieci
12-letnich w Polsce wykryto próchnicę. U ludzi młodych cały przebieg i szerzenie się procesu
próchnicowego jest bardzo szybki, w którym dominuje postać próchnicy ostrej i wilgotnej.
Osiągnięcie właściwego stanu uzębienia u dzieci i młodzieży jest możliwe poprzez promocję
zdrowia i zmniejszenie wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia i rozwój dziecka poprzez
regularne czyszczenie zębów pastą z fluorem, odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej, regularne
wizyty kontrolne u stomatologa, a także poprzez objęcie jak największej liczby dzieci profesjonalną
opiekę stomatologiczną z zastosowaniem zabiegów profilaktycznych jakimi jest lakowanie zębów.
Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 20172019 będzie dotyczył dzieci w wieku 12 lat (biorąc pod uwagę ich rok urodzenia) i będzie realizowany
przez 3 lata, z możliwością jego kontynuacji w przyszłości. W związku z powyższym opracowanie dla
Miasta Kościerzyna programu zdrowotnego jest zgodne ze stanowiskiem i zaleceniami określonymi
przez organizacje krajowe i światowe zajmujące się zdrowiem.
Po opracowaniu Programu zostanie on zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazany do zaopiniowania do Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. W dalszej kolejności, po pozytywnym
zaopiniowaniu projektu Programu przez Agencję, zostanie on przedłożony Radzie Miasta Kościerzyna
do zatwierdzenia w drodze stosownej uchwały.

PRZESŁANKI DO REALIZACJI
PROGRAMU
Gmina Miejska Kościerzyna zobowiązana jest w myśl art. 7 ust. 1 pkt 5
ustawy o samorządzie gminnym podejmować działania w kierunku realizacji
ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Natomiast art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581), nakłada na gminy obowiązek opracowania
i realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

PRZESŁANKI DO REALIZACJI
PROGRAMU
Program profilaktyki adresowany będzie dla dzieci w wieku 12 lat
(biorąc pod uwagę ich rok urodzenia) zamieszkałych na terenie Miasta Kościerzyna
i realizowany przez 3 lata, z możliwością jego kontynuacji w przyszłości.
Jak wynika z badań epidemiologicznych, które zostały przeprowadzone w Polsce w
2012 roku w ramach ministerialnego programu pn. „Monitoring zdrowia jamy
ustnej” prawie 90% dzieci 12-letnich w Polsce ma próchnicę.

Z informacji uzyskanych z Ewidencji Ludności wynika, że obecnie
mieszkających w Kościerzynie12-latków jest 233 a 11-latków jest 231.

ZAKRES PROGRAMU
U dzieci biorących udział w Programie będzie dokonany przegląd uzębienia,
lakowani zębów „siódmych” (drugie trzonowe).
Lakowanie zębów „szóstych” jest finansowane przez NFZ.
W ramach Programu zrealizowana będzie również akcja informacyjno –
edukacyjna nt. profilaktyki próchnicy.

Szacunkowy koszt na jedną osobę wynosi ok. 45 zł.
Po opracowaniu Programu zostanie on zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazany do zaopiniowania do
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. W dalszej kolejności, po
pozytywnym zaopiniowaniu projektu Programu przez Agencję, zostanie on przedłożony
Radzie Miasta Kościerzyna do zatwierdzenia w drodze stosownej uchwały

CELE PROGRAMU

Cel główny:
-zmniejszenie wartości wskaźnika próchnicy zębów u dzieci oraz zwiększenie odsetka dzieci ze
zdrowym uzębieniem z terenu Miasta Kościerzyna.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie odsetka dzieci objętych leczeniem i profesjonalnym zapobieganiu próchnicy lakowanie bruzd zębowych,
- ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci,
- zwiększenie podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy i dzieci
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w Programie,
-dążenie do zmiany zachowań prozdrowotnych, co w konsekwencji przyczyni się do
zmniejszenia kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach.
Oczekiwane efekty:
zmniejszenie częstotliwości występowania próchnicy u dzieci biorących udział w Programie,
wzrost świadomości dzieci i ich rodzin/opiekunów prawnych wagi prawidłowej higieny jamy
ustnej i regularnych kontrolnych wizyt u stomatologa,
obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

