Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VII/57/2017
Wójta Gminy Dobroń
z dnia 04 września 2017r.

Materiały informacyjne do konkursu ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z
terenu gminy Dobroń” w 2017 roku
1. Oferent przed złożeniem oferty na realizację programu zdrowotnego „Program profilaktyki
próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń” w roku 2017 ma obowiązek
zapoznać się z Załącznikiem do Uchwały Nr XXIV/187/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia
20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2017
pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń”.
2. Cele programu.
2.1. Cel główny:
Celem głównym Programu jest obniżenie występowania próchnicy zębów wśród dzieci
z terenu gminy Dobroń, poprzez intensyfikację działań profilaktycznych.
2.2. Cele szczegółowe:
 Przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia oraz wadom zgryzu
u dzieci,
 Ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci,
 Zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki
stomatologicznej (lakowanie),
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie prawidłowych nawyków
higienicznych i żywieniowych wśród dzieci w wieku szkolnym,
 Podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących
w Programie,
 Zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych,
 Ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji na terenie gminy Dobroń na
podstawie wyników badań,
 Obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach.

2.3. Oczekiwane efekty:
 Zmniejszenie częstości występowania oraz obniżenie ciężkości przebiegu choroby
próchnicowej u dzieci biorących udział w programie,






Obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych latach,
Ugruntowanie w świadomości dzieci i rodziców/opiekunów wagi odpowiedniej higieny
jamy ustnej,
Zmiana nawyków żywieniowych u dzieci poprzez zmniejszenie spożycia cukrów i
słodkich napojów, zwłaszcza przed i w trakcie posiłków,
Zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych.

2.4. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu:
Liczba dzieci, u których wykonano profilaktyczne badanie stomatologiczne,
Liczba dzieci, u których zdiagnozowano próchnicę,
Liczba dzieci, u których wykonano zabieg lakowania,
Liczba dzieci, u których wykonano zabieg uzupełnienia braków położonego laku,
Liczba dzieci skierowanych na dalsze leczenie stomatologiczne.
3. Adresaci programu
3.1. Oszacowanie populacji, która będzie uczestniczyła w programie.
W programie będą mogły wziąć udział dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń, tj. 90 osób
(roczniki 2009, informacje z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Dobroniu). Szacujemy, iż
problem ten dotyczy całej populacji.
3.2. Tryb zapraszania do programu
Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny. Przed przystąpieniem do programu
rodzice/opiekunowie będą musieli wyrazić zgodę na wykonanie u dzieci przeglądów jamy
ustnej i wykonywanie zabiegów profilaktycznych, poprzez wypełnienie ankiety wstępnej
(załącznik Nr 1 do Programu).
Zaproszenie do Programu nastąpi poprzez akcję informacyjno-promocyjną prowadzoną
przez Gminę Dobroń. Organizator wystąpi również do dyrekcji szkół podstawowych z prośbą
o umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych na ich terenie oraz przekazanie
rodzicom/opiekunom dzieci listów zachęcających do udziału w Programie. Informacje o
programie zostaną zamieszczone w lokalnej prasie i na stronie internetowej Gminy Dobroń.
Realizator będzie prowadził akcję informacyjno-promocyjną we własnym zakresie.
Zgłaszalność dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na badania dentystyczne następuje bez
skierowania, po osobistym lub telefonicznym umówieniu na wyznaczony termin.
4. Organizacja programu
4.1. Realizatorem programu będzie podmiot wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert.
Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
podmioty wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), świadczące usługi w zakresie
stomatologii, znajdujące się na terenie gminy Dobroń.

4.2. Działania podmiotu w ramach programu:
 Ustalenie harmonogramu udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych,
 Rozpropagowanie i nagłośnienie programu, w szczególności poinformowanie rodziców
oraz nauczycieli o możliwości uzyskania świadczeń. Forma działań jest dowolna i
powinna mieć na celu uzyskanie jak najszerszego uczestnictwa w programie.,
 Realizacja świadczeń zdrowotnych,
 Przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych z realizacji programu.
4.3. Planowane interwencje
Podczas wizyty, u dziecka zostaną wykonane następujące czynności:
1. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka i wypełnienie Ankiety
dotyczącej oceny czynników ryzyka próchnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Programu.
2. Profilaktyczne badanie stomatologiczne polegające na ocenie stanu higieny jamy ustnej,
ocena stanu uzębienia oraz ocena warunków zgryzowych, oznaczenie wskaźnika PUW,
zgodnie z „Kartą badania stomatologicznego”, załącznikiem Nr 2 do Programu.
3. Jeżeli istnieją wskazania do lakowania*:
- zabezpieczenie bruzd zębów szóstych stałych lakiem szczelinowym u dzieci, które nie
miały wykonanego lakowania,
- uzupełnienie braków położonego laku u dzieci, które miały wykonane lakowanie.
* Wskazania do lakowania:
Lakowanie pierwszych zębów bocznych stałych należy wykonywać w bruzdach zębów szóstych
wolnych od próchnicy. Wskazania do lakowania zębów lekarz dentysta ocenia indywidualnie
u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy, zwyczaje żywieniowe oraz
nawyki higieniczne.
4. Przeprowadzenie instruktażu mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat
prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania.
5. Wydanie rodzicowi/opiekunowi dziecka „Informacji na temat zaleceń lekarskich”, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Programu, w której w zależności od wyników przeprowadzonej
wizyty, będą zawarte zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
4.4. Kwalifikacje wymagane od realizatorów programu:


Lekarz dentysta (specjalista stomatologii ogólnej) lub lekarz specjalista w dziedzinie
stomatologii dziecięcej.

4.5. Niezbędne wyposażenie i warunki udzielania świadczeń:



Standardowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego,
Komputer z drukarką umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
danych.

Wyposażenie gabinetu powinno spełniać standardowe warunki określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.
z 2012 r. poz. 739).
4.6. Program będzie realizowany w Gabinecie Stomatologicznym podmiotu (działającego na
terenie gminy Dobroń), z którym zostanie zawarta umowa na realizację programu.
4.7. Dokumentacja:










Standardowa dokumentacja medyczna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069),
Ankieta dotycząca oceny czynników ryzyka próchnicy, która stanowi załącznik Nr 1 do
Programu,
Karta badania stomatologicznego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Programu –
zakładana dla każdej osoby zgłaszającej się na badanie profilaktyczne. Karta
wypełniana jest w 3 egzemplarzach: jeden przekazywany jest rodzicom/opiekunom
dziecka, drugi (bez imienia i nazwiska) do Urzędu Gminy w Dobroniu, trzeci pozostaje
w dokumentacji świadczeniodawcy,
Informacja na temat zaleceń lekarskich, stanowiąca załącznik Nr 3 do Programu,
Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zawierające opis działań podjętych w
ramach programu zdrowotnego, informację o liczbie i rodzaju udzielanych świadczeń
oraz wnioski z realizacji programu, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Programu,
Ankieta ewaluacyjna, która stanowi załącznik Nr 5 do Programu.

5. Koszty:
Planowany koszt całkowity realizacji programu w 2017 r. będzie wynosił 8 000,00 zł i będzie
finansowany ze środków budżetu Gminy Dobroń.
Szacunkowy koszt jednostkowy (maksymalny) za poszczególne świadczenia zdrowotne w
ramach programu może wynosić:




Profilaktyczne badanie stomatologiczne – 30 zł,
Profilaktyczne lakowanie zębów – 40 zł za lakowanie 1 zęba,
Uzupełnienie braków położonego laku u dzieci, które miały wykonany ten zabieg
wcześniej – 20 zł,

Liczba i rodzaj poszczególnych zabiegów wykonanych u jednego uczestnika programu będzie
uzależniona od przeprowadzonej diagnozy podczas profilaktycznego badania
stomatologicznego. Zakłada się, że w badaniu profilaktycznym udział weźmie prawie 100 %
dzieci w wieku 8 lat z terenu gminy Dobroń.

6. Monitorowanie i ewaluacja Programu
6.1. Ocena zgłaszalności do Programu
Zgłaszalność do Programu ocenia się na podstawie liczby pacjentów zgłoszonych do udziału
w programie. Podmiot realizujący Program jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy
Dobroń o liczbie pacjentów objętych Programem na dzień 10 listopada, w terminie do 20
listopada.

6.2. Ocena jakości świadczeń w Programie
Jakość świadczeń w Programie oceniona zostanie w ankiecie ewaluacyjnej wypełnionej po
zakończeniu Programu. Na podstawie ankiet Realizator opracuje raport roczny przedstawiony
Wójtowi Gminy Dobroń według stanu na dzień 10 grudnia w terminie do 31 stycznia.

6.3. Ocena efektywności Programu
Ocena realizacji Programu zostanie przeprowadzona na podstawie następujących kryteriów:
 Liczba dzieci, u których wykonano profilaktyczne badania stomatologiczne,
 Liczba dzieci, u których zdiagnozowano próchnicę,
 Liczba dzieci, u których wykonano zabieg lakowania,
 Liczba dzieci, u których wykonano zabieg uzupełnienia braków położonego
laku,
 Liczba dzieci skierowanych na dalsze leczenie stomatologiczne.
7. Okres realizacji programu
Program będzie realizowany w 2017 roku, z możliwością jego kontynuowania w latach
kolejnych.

