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Raport końcowy 
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Nazwa programu polityki zdrowotnej Program polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej 

wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta 

Kalisza na lata 2016-2018 

 Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 
2016-2018 

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 
Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 
2016-2018 ( miał być kontynuowany 2019-2020)   

Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej: 

Program uruchomiono w 2016r.  

Celem strategicznym  

Głównym celem programu było obniżenie poziomu występowania próchnicy zębów u dzieci pięcioletnich z Miasta Kalisza.  

Dodatkowo określono cele szczegółowe:  zwiększenie ilości dzieci ze zdrowym uzębieniem i przyzębiem, ukształtowanie postaw 

prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ukształtowanie postaw 

prozdrowotnych w zakresie profilaktyki stomatologicznej nauczycieli rodziców/ opiekunów prawnych.  

Zamierzone efekty 

Poprawa świadomości nauczycieli przedszkolnych, rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci z profilaktyki stomatologicznej, 

zwiększenie zaangażowania rodziców w profilaktykę stomatologiczną swojego dziecka oraz poprawa uzębienia dzieci.  

Realizacja  

W 2016/2017 zaplanowano środki w kwocie 38 000  

Etap I- szkolenie nauczycieli przedszkolnych-  maksymalnie 200 nauczycieli, na łączną kwotę nieprzekraczającą 4000  

Etap II- spotkania rodziców lub opiekunów prawnych dzieci pięcioletnich z lekarzem stomatologiem-  maksymalnie 1000 osób, na 

łączną kwotę nieprzekraczającą 4000  

Etap III- wizyta dzieci, które ukończyły piąty rok życia, a nie przekroczyły szóstego, zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza w 

gabinecie stomatologicznym na łączną kwotę nieprzekraczającą 30 000  

Zrealizowano  

Etap I- szkolenie nauczycieli przedszkolnych- 237 osób na łączną kwotę 4000zł,- 100% zamierzonego celu  

Etap II- spotkania rodziców lub opiekunów prawnych z lekarzem stomatologiem- 358 osób na łączną kwotę 1432 zł -35,8% 

Etap III- wizyta dzieci w gabinecie  – 221 dzieci na łączną kwotę 6180 – 20,6%  

W 2018r zaplanowano środki w kwocie 34 967  

Etap II – spotkania rodziców lub opiekunów prawnych z lekarzem stomatologiem- 479 osób na łączną kwotę 5269zł  

Etap II- wizyta dzieci w gabinecie – 479 dzieci na łączną kwotę 29 698zł 

Zrealizowano  

Etap II- spotkania rodziców lub opiekunów prawnych z lekarzem stomatologiem- 105 osób na łączną kwotę 1155zł 

Etap III- wizyta dzieci w gabinecie – 41 dzieci na łączną kwotę 2 542zł  

W 2019r. zaplanowano 20 000zł- brak osoby zainteresowanej realizacją programu pomimo dwukrotnie ogłoszonego konkursu  

W 2020r. zaplanowano 20 000zł-  brak osoby zainteresowanej realizacją programu pomimo dwukrotnie ogłoszonego konkursu 
 

Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej: 
 
Etap I szkolenie nauczycieli przedszkolnych  
Etap II spotkania rodziców lub opiekunów prawnych z lekarzem stomatologiem  
Etap III- Wizyta w gabinecie stomatologicznym obejmuje:  

a) przegląd jamy ustnej, instruktaż mycia zębów, 

b) profilaktykę wad zgryzu, 

c) usunięcie osadów na płytce nazębnej plus lakierowanie. 

Po wizycie rodzice/opiekunowie prawni otrzymali wytyczne dotyczące odpowiednich działań zapobiegawczych dostosowanych do 

konkretnych problemów pojawiających się w jamie ustnej oraz zębach określonego dziecka.  



 

  

 

                                              
 

Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej  
Programem w latach 2016-2018 miała zostać objęta populacja dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza (grupa 
958 dzieci. ) Z wizyt stomatologicznych skorzystało 262 dzieci co stanowi 27,3% populacji. Dodatkowo mając na celu ugruntowanie 
wśród dzieci właściwych zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki stomatologicznej program zakładał objęcie grupę 204 
nauczycieli – objęto 237- 116%, oraz grupę 958 rodziców/opiekunów prawnych- objęto 463-48%.  
 
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej1) 
Wykonano 

- 2016/2017: wykonano program w 30,57% zaplanowanej kwoty tj. zaplanowano 38 000 wydano 11 620  

- 2018: wykonano program w 10% zaplanowanej kwoty tj. zaplanowano 34 967 wydano 3475  

- 2019: zaplanowano 20 000 brak osoby zainteresowanej realizacją programu  

- 2020: zaplanowano  20 000 brak osoby zainteresowanej realizacją programu  
 

Źródło finansowania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

Budżet Miasta Kalisza 2016/2017  11 620  

Budżet Miasta Kalisza 2018   3 475   

    

Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej   15 095 zł  

Źródło finansowania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

   

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej   

1) 2016/2017 -   
Etap I- (realizacja 2016r. i 2017r.) cena jednostkowa jednego szkolenia 20zł brutto (dwadzieścia złotych) , 

Etap II- (realizacja 2017r.) cena jednostkowa spotkania rodziców lub opiekunów prawnych dzieci pięcioletnich z lekarzem 

stomatologiem 4 zł brutto (cztery złote),   

Etap III- (realizacja 2017r.) wizyta w gabinecie stomatologicznym -zakres świadczeń: 

a) przegląd jamy ustnej, profilaktyka wad zgryzu, instruktaż mycia zębów- cena jednostkowa świadczenia 10zł brutto  

b) usunięcie osadów na płytce nazębnej, lakierowanie- cena jednostkowa świadczenia 18zł brutto  

2) 2018 – 

Etap I- cena jednostkowa spotkania rodziców lub opiekunów prawnych dzieci pięcioletnich z lekarzem stomatologiem 11 zł 

w zakres spotkań wchodzi szkolenie z profilaktyki próchnicy zębów,  

Etap II- wizyta w gabinecie stomatologicznym -zakres świadczeń:  

a) przegląd jamy ustnej, instruktaż mycia zębów- cena jednostkowa świadczenia 12zł brutto  

b) profilaktyka wad zgryzu- cena jednostkowa świadczenia 25zł brutto   

c) usunięcie osadów na płytce nazębnej, lakierowanie- cena jednostkowa świadczenia 25zł brutto 

 

Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 

programu polityki zdrowotne 

Opis podjętych działań modyfikujących: 

Problem 1: Niskie zainteresowanie programem  

Działanie modyfikujące: 

- intensyfikacja działań promocyjnych 

- informacje do przedszkoli o realizacji programu  

Problem 2: Brak zainteresowania ze strony potencjalnych realizatorów  

Działanie modyfikujące: konkurs ogłoszony na stronach 

www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl ,  

Problem 3: Działanie modyfikujące: 

   

Data sporządzenia raportu końcowego z 

realizacji programu polityki zdrowotnej 

Joanna Sawulska-Krzykacz 

- Inspektor WSSM  

oznaczenie i podpis osoby sporządzającej 

raport końcowy z realizacji programu 

polityki zdrowotne Miejscowość 

 

Data akceptacji raportu końcowego 

realizacji programu polityki zdrowotnej 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza  

Mateusz Podsadny  

oznaczenie i podpis osoby akceptującej 

raport końcowy z realizacji programu 

polityki zdrowotnej 

http://www.kalisz.pl/
http://www.bip.kalisz.pl/

