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Streszczenie  

Stan zdrowia jamy ustnej jest bezpośrednio związany ze stanem zdrowia całego organizmu człowieka. Choroby 

jamy ustnej mogą znacząco wpływać na pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego jednostki. Wpływ stanu 

zdrowia narządu żucia na jakość życia pacjentów poddanych leczeniu protetycznemu, w tym również z 

zastosowaniem implantów, jest istotnym zagadnieniem. Leczenie implantologiczne pozwala na uzyskanie w 

pełni funkcjonalnego i estetycznego uzupełnienia braków zębowych w przeciwieństwie do stosowanych 

dotychczas tradycyjnych metod rehabilitacji. W ostatnich latach jakość życia związana ze stanem zdrowia jamy 

ustnej zdrowiem stała się wyznacznikiem efektywności przeprowadzonego leczenia. 

Celem badania była ocena wpływu terapii implantologicznej na jakość życia pacjentów poddanych tej formie 

leczenia. Szczegółowej analizie poddano m.in. cechy socjometryczne pacjentów, przyczyny podjęcia przez 

pacjentów decyzji o leczeniu implantologicznym; ocenę braków zębowych w jamie ustnej pacjentów oraz 

uzupełnień implantoprotetycznych. Określono obszary dotyczące jakości życia pacjentów, podlegające 

zmianom po leczeniu implantologicznym oraz stopień zadowolenia z podjętego leczenia implantologicznego w 

zależności od płci i wieku osób badanych.  

Przeprowadzono badanie kliniczne i kwestionariuszowe u 156 dorosłych pacjentów, u których po zabiegu 

chirurgicznym nastąpiła prawidłowa osteointegracja implantu z otaczającą kością. Warunkiem końcowej 

kwalifikacji do badań było zakończenie leczenia protetycznego tzw. drugiej fazy czyli wykonania uzupełnień 

(korony, mosty, protezy na implantach) w obrębie brakujących zębów. 

Wyniki badań wykazały, że pacjenci, którzy poddali się leczeniu implantologicznemu to w podobnym odsetku 

kobiety i mężczyźni, w średnim wieku, charakteryzujący się wyższym statusem społecznym. Najczęstszym 

powodem podjęcia decyzji o leczeniu implantologicznym wśród badanych osób była konieczność poprawy 

funkcji aparatu żucia oraz podniesienie estetyki wyglądu zewnętrznego. W badanej grupie pacjentów wykazano 

dodatnią korelację między wiekiem a liczbą brakujących zębów i wszczepionych implantów. Na subiektywną 

ocenę jakości życia przez pacjentów miały głównie wpływ ograniczenia funkcjonalne występujące bezpośrednio 

po leczeniu implantologicznym. Zdecydowana większość pacjentów, bez względu na płeć czy wiek badanych 

pozytywnie oceniła przeprowadzone leczenie implantologiczne. Niewielki odsetek badanych osób wykazywał 

niezadowolenie związane z występowaniem obaw przed leczeniem implantologicznym oraz ewentualnych 

dolegliwości pozabiegowych. Analizowana grupa pacjentów zadeklarowała ponowne podjęcie się leczenia 

implantologicznego w przyszłości. Prowadzenie badań tego typu oraz monitorowanie jakości życia związaną ze 

stanem zdrowia jamy ustnej u pacjentów po leczeniu implantologicznym wydaje się być uzasadnione i powinno 

być kontynuowane w przyszłości. 

 

8. Summary 

The health of the orac cavity is directly related to the state of health of the entire human body. 

Oral cavity deseases can significantly affect to the deterioration of both physical and mental conditions at the 

same time. The influence of the condition of the chewing apparatus’s health on the quality of life of patients 

undergoing implatation prosthesis is an important topic. 

Implant treatment allows to receive not only aesthetic but also functional restoration of lost teeth in contrast 

to the methods of rehabilitation that were used earlier. 

In recent years, quality of life is inextricably linked to the health of oral cavity, which is sign of the effectiveness 



of the treatment.  

The purpose of the survey was to assess the impact of implant treatment on the quality of life of patients. 

The boundaries related to the quality of life of patients undergoing change due to implant treatment and the 

degree of satisfaction with the treatment chosen, depending on the gender and age of the respondents, were 

determined. 

A clinical examination and questionnaire was conductes in 156 adult patients who had successful 

osteointegration of the implant with the surrounding bone (tissue) after surgical treatment. 

The condition of final qualification for the study was completed the prosthetics  

(crowns, bridges, implants) in the area of missing teeth. The results of the research showed that patienst 

undergoing implant treatment were women and men,mostly middle-age anh with higher social status. the 

most frequene reason for implantation treatment among the subjects was the need to send the function of the 

masticatony apparatus as well as to improve the external aesthetic appearence. 

In the study group of patients there was sufficient correlation between age of patients and the number of 

missing teeth and implanted implants. 

The majority of patients without any difference in age and sex are positevely appreciate the perfomed implant 

treatment. 

A small percentage of the investigators expressed dissatisfaction with doubts and feare about the onset of 

anxiety and a possible ill-feeling in the early treatment period. A group of patients acknowledged that in the 

future, implant treatment would be chosen again.  

Conducting a study of this type and monitoring the quality of life associated with the health of the oral cavity of 

patients after implant treatment is effective and should be continued in the future.  


