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Streszczenie 

 

Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej problem stanu zdrowia jamy ustnej wśród więźniów 

zakładów karnych i aresztów śledczych jest pomijany lub traktowany marginalnie. Istnieją nieliczne 

badania dotyczą stanu zdrowia takich populacji więziennych        w porównaniu z grupami 

wolnościowymi poszczególnych krajów.  

Czasowe pozbawienie wolności i określony styl życia przebywających tam osób,                    a w 

szczególności nieprawidłowe nawyki higieniczno-żywieniowe oraz stosowanie używek  w postaci 

alkoholu , narkotyków i dopalaczy oraz palenie tytoniu wywierają wpływ na stan zdrowia jamy ustnej 

w tej grupie osób. 

Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej realizowane zgodnie        z wytycznymi 

Biura Regionalnego WHO nie obejmuje wszystkich grup wiekowych danej populacji a tylko grupy 

indeksowe. Badania przeprowadzane są na losowo wybranych grupach wiekowych populacji 

wolnościowych. Poza nieliczną statystyką prowadzona przez Centralny Zarząd SW (statystyka 

ogólnolekarska) badania stanu zdrowia osadzonych            w Polsce pod kątem stricto 

stomatologicznym na szerszą skale nie są wykonywane                  i monitorowane, wyniki zaś 

indeksowane i włączane do sprawozdań ogólnokrajowych. 



Dlatego też w niniejszej pracy dokonano oceny stanu zdrowia specyficznej części polskiej populacji 

męskiej osób pozbawionych wolności oraz mieszkańców powiatu radomskiego, nigdy wcześniej 

kompleksowo nie badanych pod względem intensywności        i frekwencji próchnicy, oraz chorób 

przyzębia i potrzeb leczniczych w zakresie periodontologii oraz wpływu diety, używek i stylu życia na 

te istotne stomatologicznie parametry zdrowia jamy ustnej.  

Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej wśród osób osadzonych                w Areszcie 

Śledczym w Radomiu oraz mieszkańców płci męskiej powiatu radomskiego. Przeprowadzono analizę 

potrzeb profilaktyczno – leczniczych w zakresie uzębienia i tkanek przyzębnych. Analizie poddano 

stosowanie niektórych używek i ich wpływ na stan uzębienia obu populacji męskich, przeanalizowano 

frekwencję i intensywność próchnicy, zbadano poziom higieny w tych populacjach, wyliczono 

wskaźnik leczenia zębów i wskaźnik struktury zabiegów u mężczyzn z różnych środowisk i o różnym 

stylu życia.  

Badaniem objęto łącznie 170 mężczyzn. Grupa badana (więzienna) liczyła 110 mężczyzn      w wieku 

0d 18 do 65 lat przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu. Grupę kontrolną (wolnościową) 

stanowiło 60 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, mieszkańców powiatu radomskiego.  

Badani mężczyźni byli pacjentami Poradni Somatologicznej SPZZOZ w Pionkach        i 

funkcjonariuszami SW Aresztu Śledczego w Radomiu oraz osobami odbywającymi karę czasowego 

pozbawienia wolności w Zakładzie Penitencjarnym.  

Na przeprowadzone badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie (wniosek nr KE- 0254/17/2014) oraz pisemną swiadomą zgodę pacjentów Aresztu Śledczego i 

Poradni Stomatologicznej.  

W badaniu użyto metody wywiadu standaryzowanego z wykorzystaniem Kwestionariusza Wywiadu 

(wzór w aneksie rozdział: ……). Badanie przedmiotowe przeprowadzono w oświetleniu sztucznym, 

przy użyciu standardowego zestawu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, zgłębnik 

stomatologiczny, penseta stomatologiczna) oraz kalibrowanej sondy periodontologicznej typu WHO 

621.  

Oceniono stan uzębienia i przyzębia, poziom higieny jamy ustnej, a wyniki badania klinicznego 

zapisywano w Karcie Protokołu Badania (wzór w aneksie rozdział: ……). Do interpretacji wyników 

użyto wskaźników stosowanych w badaniach epidemiologicznych narządu żucia: frekwencję 

próchnicy, średnią liczbę PUWZ, wskaźnik WLZ, wskaźnik WSZ, wskaźnik OHI, CPITN. Wskaźniki te 

umożliwiają, zarejestrowanie nie tylko potrzeb leczniczych i obecności zmian chorobowych, ale 

pozwalają też na określenie stopnia ich nasilenia (intensywności).  

Wartości zbadanych parametrów scharakteryzowano przy pomocy liczności i odsetka lub wartości 

średniej, mediany i odchylenia standardowego. W przypadku analizy zależności kategorii dwóch cech 

zastosowano test niezależności χ2, dla niepowiązanych cech jakościowych do wykrycia różnic między 

porównywanymi grupami użyto testu jednorodności χ2. Wykorzystano współczynniki korelacji r. – 

Pearsona i p – Spearmana do badania siły i kierunku współwystępowania (współzmienności) wartości 

dwóch badanych cech. Zastosowsano również test t dla prób niezależnych do testowania różnicy 

średnich wartości dla dwóch prób niezależnych. Posłużono się również testem U Manna – Witney’a 

jako nieparametryczną alternatywą dla testu t – Studenta, do oceny różnic pomiędzy dwiema 

grupami dla zmiennych ciągłych oraz jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA, badającą wpływ 

jednej zmiennej niezależnej, tj. czynnika posiadającego dwie lub wicej kategorii na zmienną zależną. 

Stworzono również modele regresji wielorakiej, które posłużyły do analizy wielu cech (zmiennych 

objaśniających, niezależnych) na badane zjawisko – zmienną objaśnianą (zmienną zależną, 



kryterialną). Dzięki temu wyłoniono istotne statystycznie parametry (zmienne) wpływające na OHI, 

PUWZ, WSZ i WLZ.  

Przyęto jedno-, pięcio- lub dziesięcioprocentowy błąd wnioskowania i związany z nim poziom 

istotności p<0,01 lub p<0,05 i p<0,1 wskazujące na występownie istotnych statystycznie różnic, bądź 

zależności. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem oprogramowania komputerowe STATISTICA 

9.0.  

W badanej populacji więziennej średnia wieku wyniosła ok. 33,34 lata ± 10,75,           w grupie 

kontrolnej wolnościowej 41,12 lat ± 16,40. Najliczniej reprezentowaną w populacji więziennej była 

grupa wiekowa 26 – 35 lat (39,09%), w populacji wolnościowej grupa 56 – 65 lat (25,00%). W grupie 

osadzonych najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy dużego miasta (51,82%), w grupie 

wolnościowej mieszkańcy małego miasta (38,33%). Zbadani         w grupie więziennej najczęściej 

podawali wykształcenie podstawowe (39,09%), w grupie wolnościowej wykształcenie zawodowe 

(33,33%). Sporadycznie w kilku przypadkach osadzeni w zakładzie penitencjarnym podawali 

wykształcenie niepełne podstawowe (5,45%), natomiast nie było osób w wykształceniem wyższym. W 

grupie kontrolnej wolnościowej nie było mężczyzn z wykształceniem niepełnym podstawowym, 

natomiast były osoby                   z wykształceniem wyższym (16,67%).  

Na stan zdrowia jamy ustnej osób osadzonych w zakładach penitencjarnych w Polsce mają wpływ 

czynniki instytucjonalne oraz indywidualne, w tym postawy i zachowania zdrowotne w czasie, przed i 

w trakcie osadzenia w areszcie. W badanej grupie więziennej najliczniej reprezentowani są osadzeni 

przebywający w izolacji więziennej 1-5 lat (36,36%).W badaniach własnych wiek i czas pobytu w 

areszcie zależą od siebie w sposób istotny, w przeciwieństwie do wykształcenia i miejsca 

zamieszkania. Najczęściej spożywana używką w grupie więziennej jest alkohol (95,45%), najrzadziej 

zażywane są narkotyki            i dopalacze (49,09). a odsetek palących papierosy wynosi 70,91%. 

Średnia liczba PUWZ dla osób palących papierosy w porównaniu z niepalącymi w kontekście czasu 

trwania kary pozbawienia wolności przyjmuje wartości niższe dla niepalących. Wydłużenie czasu 

trwania kary pozbawienia wolności skutkuje wyższymi wartościami PUWZ zarówno dla palących jak i 

niepalących mężczyzn osadzonych w areszcie. W przypadku osadzonych zażywających narkotyki i 

dopalacze PUWZ przyjmuje wartości niższe w grupie zażywających substancje psychoaktywne w 

porównaniu z niezażywającymi. Wyższe wartości PUWZ wystąpiły            u przyjmujących środki 

odurzające i krócej odbywających karę pozbawienia wolności (a więc bezpośrednio przed osadzeniem 

w areszcie i krótszy okres odstawienia tych substancji), odwrotnie w grupie niebiorących u dłużej 

przebywających w areszcie PUWZ ma wyższe wartości . Uwzględniając fakt picia alkoholu i czas 

trwania kary pozbawienia wolności niższe wartości PUWZ wystąpiły u niepijących alkoholu, tylko w 

czasie trwania kary do 1 roku wartość PUWZ jest wyższa u niepijących napojów alkoholowych. 

Najwyższa liczba zębów    z czynna próchnicą P uwzględniając czas pobytu w zakładzie 

penitencjarnym wystąpiła         u mężczyzn pozbawionych wolności w czasie 1-5 lat (7,23), najniższa u 

pozbawionych wolności 6-10 lat (3,96). Niższe wartości wskaźnika OHI zbadano u osadzonych 

przebywających w izolacji więziennej w przedziałach czasowych 1-5 lat (2,59) i powyżej 10 lat (2,59), 

wyższe do 1 roku (2,61) i 6-10 lat (2,63). Niskie wartości wskaźnika WLZ świadczące o braku lub 

niewielkiej skuteczności leczenia wystąpiły u osadzonych mężczyzn we wszystkich przedziałach czasu 

pozbawienia wolności (najwyższa wartość w przedziale 1-5 lat), Wysokie wartości wskaźnika WSZ 

(najwyższe w przedziale 6-10 lat), świadczą             o przewadze liczby zębów usuniętych, w stosunku 

do ogółu świadczonych efektywnych zabiegów leczniczych wśród mężczyzn pozbawionych wolności 

przebywających w zakładzie karnym. Czas trwania kary pozbawienia wolności wpływa istotnie na 

pogorszenie stanu przyzębia CPI, ale nie wpływa istotnie na stan potrzeb leczniczych TN, co wykazały 

testy statystyczne.  



Analizując nawyki żywieniowe nieistotnym okazała się liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia, 

spożywanie soków owocowych, słodkich napojów gazowanych oraz wody mineralnej dla grupy 

badanej i kontrolnej. Istotne różnice wystąpiły w pojadaniu pomiędzy głównymi posiłkami, spożyciu 

słodyczy, kawy, herbaty oraz napojów alkoholowych, gdzie przeważali pacjenci z grupy więziennej.  

W obu grupach: badanej i kontrolnej przeważają mężczyźni palący papierosy (64,71%). Wśród 

osadzonych papierosy palone są najczęściej w ilościach 1-5 sztuk dziennie, w grupie wolnościowej w 

ilościach powyżej 20 papierosów dziennie. Fakt palenia papierosów pomiędzy grupami więzienną i 

wolnościową nie różni się istotnie statystycznie dla obu grup. Najczęściej spożywanymi napojami 

alkoholowymi wśród badanych mężczyzn były: wódka (75,295), wino (70,00%), piwo (68,82%). 

Spożycie tych alkoholi różni się istotnie pomiędzy badanymi grupami męskimi, a wśród badanych 

przeważają mężczyźni z grupy więziennej. Wśród wszystkich zbadanych osób 63,53% nie zażywa 

środków narkotycznych, a 36,47% zażywało je lub nadal to czyni. Wykonane testy statystyczne 

wykazały istotne różnice wśród pacjentów zażywających narkotyki i dopalacze pomiędzy grupami 

więzienną – badaną              i wolnościową – kontrolną, z przewagą pacjentów z grupy więziennej. W 

badanych grupach męskich w obu populacjach 37,06% osób zażywa dodatkowo witaminy i 

suplementy diety,   w grupie wolnościowej dodatkową suplementację stosuje 41,67% zbadanych, w 

grupie więziennej 34,55%. Stosowanie suplementacji witaminowo- mineralnej okazało się nieistotne 

statystycznie w porównywanych grupach, podobnie jak żucie gumy bezcukrowej przez 41,18% ogółu 

badanych mężczyzn.  

Z przedstawionych danych wynika, że mężczyźni w obu grupach najczęściej szczotkują zęby w czasie 

1-2 minuty (więzienna 40,00%, wolnościowa 38,33%). Najdłużej szczotkującymi zęby są mężczyźni z 

grup najmłodszych, najkrócej z najstarszych. W grupie kontrolnej nie szczotkuje zębów w ogóle 

11,67% badanych, najwięcej wśród mieszkańców wsi (22,22%). Najdłuższy czas szczotkowania zębów 

wykazują niepalący i niepijący alkoholu. Dłużej szczotkującymi zęby w obu grupach są osoby 

zażywające narkotyki i dopalacze         w porównaniu z osobami niebiorącymi takich substancji. 

Zdecydowana większość zbadanych zgłasza się do lekarza dentysty w razie bólu (59,41%), a co2-3 

miesiące tylko 2,94% wszystkich ankietowanych. Odsetek pacjentów z bólem jest wyższy w grupie 

więziennej. Im starsi pacjenci, tym częściej wizyty stomatologiczne powodowane są czynnikami 

bólowymi (grupy wiekowe 36-65 lat). Testy statystyczne potwierdziły różnice pomiędzy grupami 

badaną i kontrolną dla zgłaszających się do lekarza stomatologa w przypadku bólu (przeważa grupa 

więzienna), i 2 razy w roku lub co2-3 miesiące (przeważa grupa wolnościowa). Różnice istotne 

statystycznie nie wystąpiły w przypadku częstości szczotkowania zębów.  

Odsetek mężczyzn spożywających alkohol w grupie badanej wynosi 90,91% i jest wyższy niż w grupie 

kontrolnej, w której przyjmuje wartość 61,67%.Również odsetek mężczyzn zażywających narkotyki i 

dopalacze w grupie osadzonych w areszcie jest wyższy (46,36%) niż w grupie wolnościowej 

mieszkańców płci męskiej powiatu radomskiego (18,33%). Najwyższe spożycie alkoholu oraz 

narkotyków zanotowano dla obu grup                w najmłodszych przedziałach wiekowych 18-25 lat. 

Spożywanie napojów alkoholowych szczególnie popularne jest wśród mieszkańców wsi, a 

narkotyków i dopalaczy u osób zamieszkujących duże miasta. Testy statystyczne dla osób 

spożywających alkohol oraz narkotyki i dopalacze w poszczególnych grupach badanej i kontrolnej są 

istotne, gdzie przeważają mężczyźni z grupy więziennej. Nieistotne okazały się testy dla mężczyzn 

palących papierosy pomiędzy porównywanymi grupami na wolności i w izolacji więziennej.  

Średnia liczba PUWZ dla obu badanych populacji wyniosła 13,28, w grupie wolnościowej 13,68, w 

grupie więziennej 13,05.Średnia wartość liczby PZ dla wszystkich zbadanych wyniosła 5,01, w grupie 

badanej 5,79, w grupie kontrolnej 3,58. Najwyższe PZ stwierdzono w grupie wiekowej 26-35 lat, u 

mężczyzn z wykształceniem zawodowym, mieszkańców wsi, w grupie badanej u nie spożywających 



witamin i minerałów, palących papierosy i nie żujących gum bezcukrowych, a w grupie wolnościowej 

u spożywających słodkie i słone przekąski, zażywających narkotyki i dopalacze i spożywających 

alkohol. Czynna próchnica PZ osiągnęła najwyższą wartość w każdej z grup dla mężczyzn 

zgłaszających się do lekarza stomatologa w razie bólu i dla szczotkujących zęby w czasie krótszym niż 

1 minuta. Składowa UZ dla wszystkich badanych wyniosła 6,24, w grupie osadzonych w areszcie 

wyniosła 5,98, w grupie wolnościowej 6,70. Składowa WZ ogółem wyniosła 2,03, w grupie badanej 

1,28, w grupie kontrolnej 3,40. Średnia wartość wskaźnika WLZ ogółem dla wszystkich mężczyzn 

wynosi 0,2813, w grupie więziennej 0,2007, w grupie wolnościowej 0,4314, a wskaźnika WSZ 68,49%, 

w grupie osadzonych 75,86%, w grupie mężczyzn z powiatu radomskiego 58,13%. Niskie wartości 

WLZ pozwalają wnioskować        o braku lub niewielkiej skuteczności opieki w poszczególnych 

analizowanych grupach,           a wysoki WSZ świadczy o przewadze liczby zębów usuniętych, w 

stosunku do ogółu przeprowadzanych efektywnych zabiegów stomatologicznych. Średnie wartości 

WLZ są niższe u osób palących w porównaniu z niepalącymi, u spożywających alkohol w porównaniu z 

niespożywającymi, u nie biorących substancji narkotycznych w porównaniu z biorącymi. Porównując 

wartości wskaźnika WSZ wyższe wartości wystąpiły u mężczyzn palących papierosy w porównaniu z 

niepalącymi, wyższe u spożywających alkohol, niższe                     u niezażywajcych substancji 

narkotycznych.  

Średnia wartość wskaźnika OHI dla badanych grup ogółem wyniosła 2,48, w grupie więziennej 2,60, w 

grupie wolnościowej 2,26.U osadzonych w areszcie wraz z wiekiem rosną wartości wskaźnika OHI i są 

najwyższe dla osadzonych z wykształceniem zawodowym oraz mieszkańców wsi. Niższe wartości OHI 

określono dla mężczyzn korzystających z zabiegu skalingu, u niejedzących słodyczy, u niepalących 

papierosów i niepijących alkoholu, najwyższe u palących papierosy, pojadających słodkie i słone 

przekąski, oraz nie żujących bezcukrowej gumy do żucia. Paradoksalnie niższe wartości OHI wystąpiły 

u osób zażywających substancje narkotyczne, co może świadczyć o ich większej dbałości                  o 

zachowanie higieny jamy ustnej w czasie trwania nałogu. Analizując stan przyzębia             i 

periodontologiczne potrzeby lecznicze w badanych populacjach zdrowe przyzębie stwierdzono u 

5,88% zbadanych, krwawienie u 15,88% osób, kamień nazębny u 25,29%, płytkie kieszonki przyzębne 

u 45,88%, głębokie u 4,12%, a wyłączonych z badania było 2,94% wszystkich badanych mężczyzn. 

Zdrowe przyzębie stwierdzono najczęściej u niepijących alkoholu i niepalących papierosów, kamień 

nazębny u zażywających narkotyki i dopalacze, krwawienie z dziąseł u niepalących papierosów, 

płytkie kieszonki u niebiorących narkotyków i dopalaczy, głębokie u palących papierosy. Istotne 

statystycznie korelacje wystąpiły pomiędzy wzrostem wartości średniej liczby PUWZ, składowej PZ i 

wskaźnika OHI              a negatywną oceną stanu przyzębia CPI. Istotne statystycznie różnice wystąpiły 

również pomiędzy oceną stanu przyzębia u mężczyzn palących i niepalących papierosy, 

spożywających alkohol i niespożywających oraz zażywających narkotyki i niezażywających, 

spożywających witaminy i suplementy diety lub nie oraz żujących gumy bezcukrowe lub nie żujących.  

Uwzględniając potrzeby lecznicze TN kategorie TN0 przyporządkowano dla 5,88% zbadanych, TN1 dla 

15,88%, TN2 dla 60,00%, TN3 dla 15,29%, wyłączonych z badania było 2,94% mężczyzn. 

Zaobserwowano istotne korelacje pomiędzy wzrostem wartości średniej liczby PUWZ i wartości 

wskaźnika OHI a negatywną oceną stanu potrzeb leczniczych TN. Istotne statystycznie różnice pod 

względem oceny potrzeb leczniczych TN wystąpiły dla mężczyzn palących i niepalących papierosów 

oraz zażywających lub nie substancje narkotyczne, zażywających i niezażywających witaminy i 

suplementy diety oraz żujących lub nie gumy bezcukrowe. Różnic takich nie stwierdzono dla 

mężczyzn spożywających alkohol lub nie.  

Określając złożoność przyczyn badanych zjawisk (OHI, PUW, WLZ, WSZ)                 i przewidując 

wartości badanej cechy na podstawie wielu innych cech zbudowano modele regresji wielorakiej 



jednocześnie weryfikując zmienne istotnie wpływające na modelowane wartości wskaźników w 

badanych grupach.  

Na podstawie analiz uzyskano i sformuowano następujące wnioski: 

1. Z czynników społeczno -demograficznych wpływających na stan zdrowia jamy ustnej badanej 

populacji męskiej najbardziej różnicujące były: poziom wykształcenia,                 w mniejszym stopniu 

wiek i miejsce zamieszkania, a najmniejszy wpływ wywarł status wolnościowy badanych.  

2. Stan uzębienia mężczyzn pozbawionych wolności jest następstwem prowadzonego anty 

zdrowotnego stylu życia i zaniedbań higieniczno - żywieniowych sprzed okresu izolacji więziennej, a 

sam pobyt w areszcie nie jest bezpośrednią przyczyną problemów zdrowotnych jamy ustnej w tej 

populacji, i nie wpływa znacząco na pogorszenie stanu zdrowia osadzonych w zakładach 

penitencjarnych.  

3. Stan uzębienia mężczyzn z grupy wolnościowej z powiatu radomskiego jest wynikiem zaniedbań 

profilaktyczno - leczniczych i niskiej świadomości prozdrowotnej w tej populacji.  

4. Stosowanie niebezpiecznych używek, a zwłaszcza alkoholu oraz narkotyków wpływa na stan 

zdrowia jamy ustnej męskiej populacji Aresztu Śledczego i mężczyzn z powiatu radomskiego, lecz nie 

jest jedyną i główną przyczyną, a jedynie wpływa modyfikująco na zdrowie jamy ustnej.  

5. Właściwe zachowania higieniczne, a zwłaszcza czas, częstość szczotkowania zębów            i 

regularność wizyt w gabinetach stomatologicznych mają bezpośredni wpływ na stan uzębienia i 

przyzębia u badanych mężczyzn. Higienę oceniono jako przeciętną                    i wymagającą poprawy.  

6. Wskazana jest intensyfikacja działań profilaktyczno – leczniczych oraz zmiana stylu życia mężczyzn, 

mająca na celu znaczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej, oraz utrzymanie uzębienia, funkcji i 

estetyki. 

7. W grupie osób pozbawionych wolności wskazana jest kontrola stanu zdrowia dla celów 

epidemiologicznych i określenia potrzeb leczniczych. 

Konieczne jest odpowiednio częste i rzetelne kontrolowanie stanu zdrowia dla celów 

epidemiologicznych i poprawa działań oświatowo-zdrowotnych w specyficznej, ale dość licznej 

populacji osób pozbawionych wolności w Polsce. 

  

VIII. Summary 

Both in Polish and foreign literature the problem of oral health among the prisoners is either 

overlooked or treated marginally. Very few comparative studies concerning oral health of such 

populations have been conducted in different countries. 

Temporary imprisonment and specified lifestyle of the convicts, and, in particular, eating habits and 

the use of stimulants such as alcohol, drugs and boosters as well as smoking, affect oral health in this 

group. 

Monitoring the status of oral health of the Polish population carried out in accordance with the 

guidelines of the WHO Regional Office does not cover all age groups of the population but only the 

index groups. A study was conducted on randomly selected age groups of population. Apart from 

limited statistical data provided by the Central Board of SW, studies on health status of prisoners are 



not executed and monitored on a large scale, with the results not being indexed or included in the 

national reports. 

Therefore, the present study contains an assessment of oral health of this specific part of Polish 

population represented by prisoners and the residents of Radom District, who have never been 

comprehensively tested before in terms of intensity, frequency of caries, periodontal diseases and 

treatment needs in the field of Periodontology, and the effects of diets, drugs and lifestyle on these 

important oral health parameters. 

The objective of this study was to assess oral health of inmates of penal institution in Radom and 

male residents of Radom District. An analysis of the needs of preventive treatment in the field of 

dental and periodontal tissues has been conducted. Furthermore, the analysis also includes the use 

of some drugs and their effects on dental health of both examined male populations, the frequency 

and severity of caries, the level of hygiene, the rate of dental treatment and the rate of structure 

treatments of men with different backgrounds and different lifestyles. 

The study included a total of 170 men. The study group consisted of 110 men aged 18 to 65 who 

were the prisoners of the Penitentiary in Radom. The control group consisted of 60 men aged 18 to 

65 years who were the residents of Radom District. All the examined males were patients of Dental 

Clinic SPZZOZ in Pionki, officers and prisoners of the Penitentiary Department in Radom. To conduct 

the research, the consent of the Committee on Bioethics of the Medical University of Lublin (No. KE 

0254/17/2014) has been obtained as well as written consents of the patients. 

In the study, a standardized interview method using a questionnaire has been applied (Annexes No. ) 

The physical examination was carried out in the artificial light, using a standard diagnostic kit (dental 

mirror, dental probe, dental tweezers) and calibrated periodontal probe type WHO 621.  

The following have been evaluated: dental health, periodontal conditions, oral hygiene, and the 

results of the clinical trial were recorded in the Study Protocol Card (Annex No.) The interpretation of 

the results was carried out with the use of indicators typical for epidemiological studies of the 

masticatory organ: the frequency of caries, the average number of DMFT, OHI, CPITN, IPS – Index of 

the Procedure Strukure, DTI – Dental Treatment Index. These indicators allow to record not only the 

need for medical treatment and the presence of lesions, but also to determine their severity 

(intensity). 

The values of the analysed parameters were characterized by means of count and percentage or the 

average value, the median and standard deviation. To establish the existence of relationship 

between the measured traits the x² independence test was used , and to detect the differences 

between the compared groups of unrelated quality characteristics the x² homogeneity test was 

applied. 

R. Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients also were used to test the strength and 

direction of comorbidity (co-variableness) of the two studied traits. T-test for independent samples 

also was used to test the difference in the mean values for two independent samples. 

Mann – Witney test also was used as a nonparametric alternative to the t-test to evaluate the 

differences between the two groups for continuous variables and ANOVA analysis of variance, 

assessing the effect of one independent variable. 

Furthermore, multiple regression models were constructed and used to analyze multiple 

characteristics. Thus, the statistically significant parameters (variables) affecting OHI, DMF, IPS, DTI, 

were selected. 



There was 1 or 5 or 10 % non sequitur error adopted and consequently the significance level of p 

<0.05 and p <0.01, indicating statistically significant differences, or dependencies. Statistical studies 

were conducted with the use of a computer software STATISTICA 9.0. 

In the study population of the prisoners the average age was 33-34 years old 10.75, whereas in the 

control group it was 41.12 years - 16.40. The group of 26-35 years (39.09%) in the population of the 

prisoners was the most numerous, whereas the majority of men in the control group were aged 56- 

65 years(25%). Most of the prisoners from the study group were the residents of the big city 

(51.82%), whereas in the control group most men lived in small towns (38.33%). 

The majority of men in the study group obtained primary education (39,09%), in the control group 

33,33% of men were vocationally trained. In some cases, prisoners received incomplete primary 

education (5.45), and there were no men with a university degree within this group.  In the control 

group none of the men declared to have only incomplete primary education, but 16,67 % of them 

claimed to hold a university degree (16.67).  

Oral health of prisoners in Poland is affected by institutional and individual factors, including health 

habits in the time before and during the imprisonment. The majority of prisoners in the study group 

are staying in prison isolation for 1-5 years (36,36). 

In the conducted research it has been shown that age and length of imprisonment depend 

significantly on each other, in contrast to education and place of residence. The most commonly 

consumed stimulant in the group of prisoners  was alcohol (95.45), the least frequent were drugs and 

boosters (49.09), and the percentage of smokers was 70.91%. The average number of DMFT for 

smokers compared with non-smokers in the context of the duration of imprisonment has lower 

values for non-smokers. 

The longer the duration of imprisonment, the higher values of DMFT for both smokers and non-

smokers. In the case of prisoners using drugs and boosters DMFT takes lower values for those who 

take psychoactive stimulants in comparison to those who do not. 

Higher values of DMFT were observed in the group of drug users who were staying in prison for a 

shorter time (that means just before the imprisonment and with a shorter period of time without 

taking drugs), contrary to the group of prisoners with longer period of imprisonment and not taking 

drugs, for whom DMFT has higher values. 

Regarding alcohol consumption and the duration of imprisonment, DMFT values were lower for 

prisoners who did not drink alcohol. Higher values of DMFT for these prisoners were observed only 

during the first year of imprisonment. 

As far as the duration of imprisonment is concerned, the highest number of teeth with active tooth 

decay P was stated for inmates within 1-5 years (7,23) of their stay in prison, whereas the lowest 

value was observed for those imprisoned for  6-10 years (3.96). 

It has been recorded that lower values of OHI index occurred in the case of inmates imprisoned for 1 

to 5 years (2.59) and over 10 years (2.59), whereas higher values were detected for prisoners up to 1 

year (2.61) and 6 to 10 years (2.63). 

Low values of DTI index occurred in different periods of imprisonment (the highest value in the range 

of 1-5 years), which proves the lack of or insufficient effectiveness of medical treatment. Similarly, 

high values of IPS index (the highest in the range of 6-10 years), attest to the prevalence of the 

number of teeth removed, in relation to a total of medical treatment provided for prisoners. 



As it has been shown in statistical tests, the length of imprisonment influences significantly the 

deterioration of periodontal CPI, but does not significantly affect the status of treatment needs TN. 

Analyzing eating habits of the men, it has been proved that the number of meals consumed during 

the day is not important, as well as the consumption of fruit juices, sweet carbonated drinks and 

mineral water, for both study and control groups. Significant differences have been observed in 

relation to such aspects as snacking between the main meals, eating sweets, drinking coffee, tea, and 

alcohol, with the prevalence of the patients in the study group. 

In both study and control groups, the majority of men smoke cigarettes (64,71%). The surveyed 

inmates declared to smoke in quantities of 1-5 cigarettes per day, the men in the control group 

smoked in quantities of more than 20 cigarettes a day. The fact of smoking turned out to be 

statistically insignificant for both groups. 

The most frequently consumed alcohol drinks among surveyed men were: vodka (75,295%), wine 

(70,00%), beer (68,82%). The consumption of these drinks is significantly different for each group 

with the prevalence of the prisoners. Among all the studied men 63.53% were not taking drugs, 

whereas 36.47% admitted taking drugs at present or in the past. 

Statistical tests showed important differences among drug users between the study group of 

prisoners and the control group of free citizens, with a prevalence of the prisoners. In both groups 

37.06% were taking additional vitamins and dietary supplements, additional supplementation was 

used by 41.67% of men in the control group, and by 34,55% of prisoners in the study group. 

The use of vitamins and mineral-supplementation proved to be statistically insignificant in both 

compared groups, as well as sugar-free gum chewing by 41, 18% of the total surveyed men. 

Statistical data shows that men in both groups brushed their teeth for 1 or 2 minutes (prisoners 40%, 

free citizens 38,33%). The younger men brushed their teeth longer than the older ones. In the control 

group 11.67% declared not to brush teeth at all, with the majority of farmers within that group 

(22,22%). 

The longest time of teeth brushing has been observed among the men who declared not to smoke or 

drink alcohol.  In both groups drug users are those who brush their teeth longer in comparison to 

those who do not use such stimulants. The vast majority of examined men go to the dentist in case of 

pain (59,41%), only 2.94% of all respondents declared to visit a dentist every 2-3 months.  

The proportion of pain patients is higher in the prison group. The older patients, the more frequent 

visits to a dentist caused by factors such as pain (ages 36-65 years). 

Statistical tests confirm the differences between the groups when dental visits are caused by pain 

(with the prevailing group of prisoners), and when they occur twice a year or every 2-3 months (with 

the majority of men from the control group). Statistically important differences have not occurred 

with regard to a frequency of tooth brushing.  

The percentage of men who consume alcohol in the study group is 90.91 and it is higher than in the 

control group (61.67). Also the percentage of men taking drug and boosters in the study group is 

higher 46.36 than in the control group of male residents of Radom District. The highest consumption 

of alcohol and drugs was noted for both groups in the youngest age range that is 18-25. Alcohol 

consumption is especially popular among the villagers, contrary to drugs users who usually live in 

large cities. 



The average value of DMFT for the surveyed groups was 13.28, with 13.68 for the control group and 

13.05 for prisoners. The average DT value for all examined men was 5.01, with 5.79 for the study 

group and 3.58 for the control group. 

The highest DT value was found in the age group 26-35 years, among men who were vocationally 

trained, villagers, men who were not taking vitamins and minerals in the study group, smoking 

cigarettes and not chewing sugar-free gums, and in the control group- men eating sweets and salty 

snacks, drinking alcohol and taking drugs. 

Active caries D reached the highest value in each of the groups for men seeking dentist in case of 

pain and for those brushing teeth for less than 1 minute. The value of the component M for all 

examined was 6.24, with 5.98 for the study group and 6.70 for the control group. 

The total value of F was 2.03, with 1.28 for the study group and 3.40 for the control group. The 

average DTI value in total for all men was 0.2813, with 0.2007 for the group of prisoners, and 0.4314 

for the control group, IPS value in total was 69,49%,with 75,86% for the study group and.58,13% for 

the residents of Radom District. 

Low values of DTI index prove the lack of or ineffectiveness of treatment in each of the analysed 

groups, and high DTI values attest the prevalence of the number of teeth removed, in relation to the 

general effective dental treatment. 

Average DTI values are lower for smokers in comparison to non-smokers, those who consume 

alcohol in comparison to those who do not, for those who use drugs in comparison to those who do 

not. By analysing IPS index, higher values occurred for men smoking cigarettes and for those who 

consumed alcohol, whereas lower IPS values were observed among the men who neither used drugs 

nor smoke cigarettes. 

The average OHI value for both groups was 2.48, with 2.60 for the prisoners and 2.26 for the free 

citizens of the control group. As it was noted in the research, the value of OHI increases with age of 

the prisoners, with the highest values for the inmates vocationally trained, and villagers. 

Lower values of OHI index were stated for men using scaling treatment, not eating sweets, not 

smoking cigarettes and not drinking alcohol, whereas the highest values were detected for cigarettes 

smokers, the men eating sweet and salty snacks, but not chewing sugar-free gums. 

It was also recorded that lower values of OHI index have occurred in the group of men taking drugs, 

which may prove a better oral hygiene during the habit. 

Analyzing periodontal status and medical needs in the study population, it can be stated that  the 

healthy periodontium occurred to 5.88% of the examined, bleeding to 15.88, tartar on 25.29, shallow 

pockets45.88, deep pockets for 4.12, with 2.94 % of men excluded from the test. 

Healthy periodontium occurred most often to men who did not smoke or take drugs, tartar was 

observed for drug users, bleeding gums was frequent in the group of not smoking cigarettes, shallow 

pockets for men not taking drugs and deep for those who declared to smoke cigarettes. 

Statistically significant correlations occurred between the increase in the value of the average 

number of DMFT index, DT and OHI and the negative evaluation of the periodontal status of CPI. 

Important differences were observed between the assessment of the status of periodontal disease 

for male smokers and non-smokers, the men who consumed alcohol and those who did not, drug 

users and not, consuming vitamins and dietary supplements or not, chewing sugar-free gums or not. 



Having regarded the treatment needs of TN categories, TN0 was assigned to 5.88% of the examined 

TN1 to 15.88 's, TN2 to 60.00, TN3 to 15.29, with 2.94% of men excluded from the test. A significant 

correlation has been observed between the increase in the value of the average number of DMFT, 

OHI value and the negative assessment of TN treatment needs. 

In terms of treatment needs, statistically important differences occurred for the men smoking and 

not smoking cigarettes, using drugs or not, taking vitamins or not, dietary supplements and chewing 

sugar-free gums or not. No such differences were recorded for the men who consumed alcohol or 

not. 

By specifying the complexity of the causes of the investigated aspects (OHI, DMF, DTI, IPS) and 

predicting values of test characteristics based on many other features, the multiple regression 

models were created, at the same time verifying variables significantly affecting the values of the 

indicators in the treated groups. 

On the basis of the analysis of the results and assessing the oral health in the population of male 

inmates of prison in Radom and male residents of the District of Radom, we can conclude  that 

preventive and medical actions should be taken to improve the status of oral health among the 

prisoners. 

The analysis of examinations carried out, led the author to the following conclusions: 

        Among the demographic and social factors affecting the health of oral cavity at the examined 

male population, the following were the most differentiating: the level of education, and, to a lesser 

extent their age and place of residence, with the status of liberty being the least affective among all 

the examined men.  

        Dental health among the prisoners is a consequence of the unhealthy lifestyle and dietary 

hygiene negligence before the imprisonment, with the imprisonment not being the direct cause of 

oral health problems in this population and not significantly affecting health of the prisoners. 

        The status of the teeth in the group of residents of Radom District is the result of negligence and 

low awareness of health in this population. 

        The use of dangerous stimulants, especially alcohol and drugs, affects oral health of the male 

population of the prison in Radom, but is not the main and only cause, but only plays a modifying 

role in oral health. 

        Appropriate hygiene practices, especially the length, frequency of tooth brushing and the 

regularity of dental visits, have a direct impact on the status of the oral health among the prisoners. 

Hygiene status was assessed as average and requiring improvement. 

        The intensification of preventive and medical actions is advised, as well as changing of the 

lifestyle, in order to improve oral health, and maintain good condition, esthetics and function of 

dentition. 

        In the population of prisoners it is advisable to control health status for the purpose of 

epidemiology and to identify treatment needs. 


