
 

 

 

 

 

1. Tytuł projektu:  

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych 

dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. 

 

Akronim: SZWAJCAR_STOMATOLOGIA 

 

2. Autor/Autorzy: 

Kierownik projektu – dr hab. Katarzyna Emerich, prof. nadzw. 

 

3. Budżet projektu GUMed: 185 979,00 CHF (530 839,85 PLN) 

 

4. Termin realizacji projektu: 01.2012 – 12.2016 

 

5. Źródło finansowania:  

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – obszar tematyczny „ochrona zdrowia” 
 

6. Cele projektu 

 

Projekt będzie promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u 

dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obejmuje on także kampanię informacyjną w 

zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad właściwego sposobu żywienia wraz z 

dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji. 

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania choroby 

próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat co stanowi jedne z głównych 

problemów zdrowotnych w tej populacji w kraju.  

 

 

Cel szczegółowy to edukacja prozdrowotna i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy 

ustnej u dzieci obejmująca także informację skierowaną do rodziców/opiekunów i 

nauczycieli, dotyczącą: 

- prawidłowego wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej wraz z informacją o 

zasadach wykorzystania produktów zawierających fluorki, 

- promowanie zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję 

pokarmów, 

- zwalczanie szkodliwych nawyków i dysfunkcji.  



 

 

 

7. Działania 

 
Projekt ma charakter kompleksowego programu profilaktyczno-edukacyjnego obejmującego 

swoim zasięgiem całą Polskę. Działania w projekcie dotyczą trzech wzajemnie 

uzupełniających się obszarów: edukacji, promocji i profilaktyki w zakresie zdrowia jamy 

ustnej, które zostaną skierowane do różnych grup docelowych tj. małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców.  

 

Grupą, do której bezpośrednio zostaną skierowane działania będą dzieci w wieku 0-5 lat.  

Grupa bezpośrednich odbiorców będą rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele. Ich udział w 

programie przełoży się na kształtowanie i utrwalanie właściwego sposobu żywienia i 

nawyków higienicznych dzieci oraz zwiększenia skuteczności zabiegów szczotkowania 

zębów.  

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie, do którego przystąpiły następujące uczelnie: 

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Lider projektu 

• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

• Gdański Uniwersytet Medyczny 

• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

• Warszawski Uniwersytet Medyczny 

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

 

 

8. Przewidywane rezultaty 

 

Dzieci 0-2 lat – Edukacja pośrednia poprzez szkolenia pediatrów, pielęgniarek i położnych, a 

także przekazanie materiałów edukacyjnych, w tym szkół rodzenia. 

Dzieci 3-5 lat – Edukacja bezpośrednia w przedszkolach realizowana przez edukatorów 

pośrednia poprzez rozesłanie pakietów edukacyjnych do przedszkoli celem wykorzystania ich 

przez nauczycieli na szkoleniach dla rodziców i dzieci. 

 

Łcznie wsparciem w ramach projektu objęte zostanie ok. 300 000 dzieci. 

 


