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Zdrowie jamy ustnej
Sprawozdanie z konferencji inaugurującej projekt
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”.

W

Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 22 października 2013 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy
ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów
i wychowawców”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest
przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Współfinansowanie krajowe projektu zapewnia natomiast minister zdrowia.
Poznański Uniwersytet Medyczny podczas konferencji reprezentowały najwyższe władze uczelni w osobach JM Rektora, Kanclerza oraz przedstawicieli prorektorów, dziekanów
i prodziekanów. W wydarzeniu udział wzięli znamienici goście
z całego kraju, w tym między innymi: Aleksandra Chmielewska (przedstawiciel biura Swiss Contribution oraz Ambasady
Szwajcarii w Polsce), Dagmara Korbasińska (dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia), Izabela Ostaszewicz (przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia), Aneta Krzywicka
(naczelnik Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), dr n. med.
Andrzej Baszkowski reprezentujący Naczelną Radę Lekarską,
przedstawiciele Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania,
uczelni medycznych w kraju, Narodowego Funduszu Zdrowia, okręgowych izb pielęgniarek i położnych, a także partnerów realizujących projekt we współpracy z Uniwersytetem
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownicy katedr i zakładów uczelni medycznych w kraju, pielęgniarki i położne, dyrektorzy przedszkoli oraz studenci.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka (przewodnicząca rady programowej projektu), która
przedstawiła także podejmowane dotąd prace i podziękowała
władzom Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za ogromne wsparcie i zaangażowanie
w realizację programu. Jego Magnificencja rektor prof. dr hab.
Jacek Wysocki w swoim przemówieniu podkreślił duże znaczenie projektu dla profilaktyki stomatologicznej u małych
dzieci w Polsce. Aleksandra Chmielewska przedstawiła sposób i zakres wykorzystania funduszy szwajcarskich w Polsce,
a kierownik biura projektu Kamil Górecki – szczegółowe założenia i cele projektu oraz szczegóły działań.
Niezwykle interesujący honorowy wykład inauguracyjny
„Dziecko w świecie emocji i stresu” wygłosiła prof. dr hab.

Jadwiga Jośko-Ochojska. Przedstawiona została korelacja pomiędzy stresem przyszłej matki a możliwością przedwczesnego porodu oraz występowaniem wielu chorób u dziecka,
w tym między innymi choroby próchnicowej zębów. Następne w kolejności przedstawione zostały prezentacje prof. dr
hab. Magdaleny Wochny-Sobańskiej na temat danych dotyczących epidemiologii choroby próchnicowej u dzieci w Polsce i na świecie oraz dr n. med. Justyny Opydo-Szymaczek
„Fluorki w środowisku – ocena ekspozycji u małych dzieci”,
która przekazała również cenne uwagi praktyczne. Z kolei
dr n. ekon. Magdalena Szumska zaprezentowała aspekt dotyczący „Błędów w kontakcie z małymi dziećmi i ich opiekunami a zachowaniami prozdrowotnymi”.
Projekt prowadzony będzie w całym kraju przy współudziale Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu jako lidera oraz 8 partnerskich uczelni i placówek
medycznych. Stomatologiczną edukacją objętych zostanie
300 tys. dzieci w wieku od 0 do 5 lat oraz ich rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy przedszkolni.
Działania mają na celu promocję profilaktyki chorób jamy ustnej oraz zachowań prozdrowotnych.
Edukacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat odbywać będzie się
w placówkach przedszkolnych przez przeszkolonych edukatorów. Poprowadzą oni zajęcia obejmujące prezentację wraz
z projekcją filmu edukacyjnego skierowanego do przedszkolaków, specjalnie zrealizowanego na potrzeby projektu oraz
instruktaż higieny jamy ustnej. Każde z dzieci otrzyma pastę
do zębów i szczoteczkę oraz ulotkę edukacyjną. Warto wspomnieć, iż w każdym przedszkolu objętym edukacją pozostanie
pakiet przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców, który
umożliwi im kontynuację działań w przyszłości. Edukacja rodziców odbywać się będzie z wykorzystaniem skierowanego
do nich filmu i broszury. Ponadto przeprowadzona zostanie
edukacja rodziców dzieci w wieku 0–2 lat za pośrednictwem
szkół rodzenia, lekarzy pediatrów, a także pielęgniarek i położnych. Przedstawiciele tych grup zawodowych podczas jednodniowych szkoleń poszerzą swoją wiedzę na temat profilaktyki stomatologicznej i innych aspektów związanych ze
zdrowiem jamy ustnej dzieci. Ci z kolei zdobytą wiedzę przekazywać będą rodzicom najmłodszych dzieci wraz ze specjalną ulotką edukacyjną do nich skierowaną.
Przedszkola zainteresowane uczestnictwem w projekcie
mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony www.zebymalegodziecka.pl, gdzie znajdują się także szczegółowe informacje
dotyczące przedsięwzięcia.
Maskotką projektu został królik Pampiś, oficjalnie przedstawiony publiczności zgromadzonej na konferencji.
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