
   

 

 
 
 

   
 

INFORMACJA PRASOWA 

Poznań 11 października 2013 r. 

RUSZA PROJEKT 

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

małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, 

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, 

którego liderem jest Uniwersytet  Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 6 046 963 CHF. 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie dziewięciu uniwersytetów i placówek 

medycznych na terenie całego kraju. Jego założeniem jest dotarcie z edukacją 

stomatologiczną do ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz ich rodziców, opiekunów, 

nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Udział w projekcie będzie bezpłatny. Program 

będzie  promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. 

W przedszkolach, które zgłoszą chęć udziału w projekcie edukatorzy zdrowotni poprowadzą 

lekcje w oparciu o prezentację multimedialną oraz bezpośredni instruktaż higieny jamy 

ustnej. Dzieci będą szczotkowały zęby pod nadzorem pastą i szczoteczką przekazaną 

każdemu dziecku indywidualnie. Natomiast  w kierunku dzieci w wieku 0-2 lat zakłada  się 

realizację działań za pośrednictwem lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych oraz szkół 

rodzenia. Do tych grup zawodowych skierowane zostaną działania edukacyjne w formie 

szkoleń o jednorodnej tematyce związanej ze zdrowiem jamy ustnej dzieci. Ponadto Projekt 

obejmuje kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych, zasad 

właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania 

szkodliwych nawyków i dysfunkcji. 

Rekrutacja rozpocznie się jeszcze w tym roku! Szczegółowy terminarz ukaże się na 

stronie www. zebymalegodziecka.pl.  

Dnia 22 października br.  w godzinach 11.00 – 14.00 w sali A Centrum Kongresowo-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się konferencja inaugurująca ten pionierski Projekt  



   

 

 
 
 

   
 

Szczegółowe informacje poświęcone Projektowi, w tym program konferencji, 

formularz zgłoszeniowy  znajdują na stronie internetowej Projektu – 

www.zebymalegodziecka.pl. 

Serdecznie zapraszamy! 

Kontakt:  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Klinika Stomatologii Dziecięcej 

Biuro Projektu tel.61 854 74 58, email: biuroprojektusppw@ump.edu.pl 

 

 


