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 Mimo postępu w zakresie znieczulenia miejscowego i technik dentystycznych, 

zarówno dzieci, jak i dorośli wykazują powszechną niechęć, a czasami duży lęk przed 

wizytą w gabinecie stomatologicznym. Pacjenci wybierając stomatologa, biorą pod 

uwagę nie tylko jego umiejętności manualno-techniczne i skuteczność leczenia, ale 

także stosunek do pacjenta, oddziaływanie na jego stan psychiczny. Często te względy 

psychologiczne odgrywają rolę decydującą. Osoby z problemami stomatologicznymi 

to ludzie o zróżnicowanych i złożonych potrzebach emocjonalnych, konfliktach, mo-

tywach i oczekiwaniach, których uwzględnienie wymaga od stomatologa wiedzy psy-

chologicznej i indywidualnego podejścia do pacjenta. Umiejętność nawiązania kontak-

tu z pacjentem i znajomość psychologicznych sposobów oddziaływania na niego, wy-

maga od lekarza dentysty także znajomości mechanizmów reagowania w sytuacjach 

trudnych, stresowych, do których często można zaliczyć wizytę w gabinecie stomato-

logicznym. Najczęstszym źródłem strachu jest przewidywanie bólu, złej prognozy, czy 

też potrzeby  uciążliwego leczenia, co prowadzi do zaniechania wizyt. Uśmiech, życz-

liwy wyraz twarzy, mimika, gesty, postawa ciała, intonacja głosu lekarza - to istotne 

sygnały wpływające na sferę emocjonalną pacjenta. Dlatego też, już na samym po-
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czątku, na pozytywną ocenę zasługuje fakt uwzględnienia znaczenia czynników psy-

chologicznych przy opisie stomatologicznych potrzeb zdrowotnych pacjentów na ba-

danym obszarze naszego województwa.   

Recenzowana  praca ma  charakter empiryczny i w zasadniczej części składa się 

ze wstępu, następnie wyróżniony jest cel pracy, w części trzeciej opisany jest materiał 

i metody, w czwartej wyniki badań, w piątej zawarta jest dyskusja, zaś w szóstej – 

wnioski. Cała praca liczy 147 stron, w tym 116 stron tekstu, następnie dokładne 

streszczenia w języku polskim (VII, s.117-121) i angielskim (VIII, s. 122-126) oraz  

piśmiennictwo, na które składa się 137 pozycji bibliograficznych (IX, s.127-134). Ko-

lejną część pracy stanowią załączniki: spis rycin (X, s. 135-136), spis tabel (XI, s. 137-

142) oraz metod badawczych. Spis treści poprzedzony jest spisem skrótów zastosowa-

nych w rozprawie. Strukturę pracy oceniam jako przejrzystą, spójną i  logiczną, pod-

porządkowaną tematowi rozprawy i pozwalającą zorientować się w rzeczywistych 

etapach prowadzonych badań. 

W pierwszej części, teoretycznej, składającej się z sześciu krótkich paragrafów, 

Doktorantka zawarła wprowadzenie podkreślające wagę problemu, zwłaszcza chorób 

jamy ustnej i ich przyczyny. W paragrafie „Stomatologiczne potrzeby lecznicze w po-

pulacji polskiej i europejskiej” najpierw sygnalizuje sytuację w Europie, następnie w 

Polsce, akcentując w dalszej części stan w województwie lubelskim. Paragraf trzeci 

poświęcony jest finansowaniu usług stomatologicznych w naszym kraju. Na tle da-

nych światowych i w krajach Unii Europejskiej  przedstawia stan finansowania usług 

stomatologicznych w Polsce. Jest to bardzo istotny czynnik, gdyż jak wynika z da-

nych, brak środków finansowych jest najczęstszą przyczyną zaniechania leczenia. Pa-

ragraf czwarty poświęcony jest strukturze i korzystaniu z usług stomatologicznych w 

Polsce, natomiast piąty i szósty aspektom psychologicznym, takim jak lęk stomatolo-

giczny oraz komunikacja lekarz dentysta – pacjent. W pierwszym z nich dokonuje roz-

różnienia czym jest lęk, strach i fobia oraz definiuje stres, konkludując, że ocena lęku 

oraz stresu może stanowić punkt wyjścia do efektywniejszego postępowania terapeu-

tycznego. W drugim zaś podkreśla wagę kontaktu, akcentując, że dla nawiązania efek-

tywnej relacji lekarz – pacjent istotne znaczenie ma zarówno komunikacja werbalna, 

jak i niewerbalna. Ta druga w sytuacji zabiegu stomatologicznego może być nawet 
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istotniejsza. Całość napisana jest językiem komunikatywnym, w większości przypad-

ków w oparciu o piśmiennictwo z ostatnich dziesięciu lat.  

Następnie na s.13 Autorka podaje cel pracy, którym była ocena stomatologicz-

nych potrzeb zdrowotnych dorosłych mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy w woje-

wództwie lubelskim będących pacjentami gabinetu stomatologicznego zlokalizowane-

go w mieście, które jest siedzibą gminy. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez następują-

ce cele szczegółowe, którymi są: 

1. Analiza struktury zabiegów stomatologicznych refundowanych i nierefun-

dowanych ze środków NFZ wykonywanych u dorosłych pacjentów.  

2. Ocena stanu uzębienia – próchnicy zębów i leczenia uzębienia oraz higieny 

jamy u dorosłych pacjentów. 

3. Ocena czynników związanych z podejmowanym i kontynuowanym  lecze-

niem stomatologicznym oraz ogólnej stomatologicznej wiedzy prozdrowot-

nej dorosłych pacjentów. 

4. Analiza sposobu radzenia sobie ze stresem stomatologicznym przez doro-

słych pacjentów odczuwających lęk stomatologiczny. 

Zarówno cel ogólny, jak i cele szczegółowe są prawidłowo i jasno sformułowane,  

obejmują  dział  rzeczywistości empirycznych  poszukiwań Doktorantki. 

 Część trzecia pracy, zatytułowana „Materiał i metody” jest typowym rozdzia-

łem dla prac empirycznych, zawiera opis miejsca badania, strukturę badania  oraz opis 

zastosowanych metod klinicznych, psychologicznych i statystycznych.  

Aby zrealizować wytyczone cele, w pierwszym etapie badań Doktorantka pod-

dała analizie dokumentację obejmującą 383 indywidualne karty pacjentów, w drugim 

– pacjenci, którzy nadal korzystali z leczenia (147 osób), zostali objęci badaniem kli-

nicznym, co pozwoliło ocenić za pomocą odpowiednich wskaźników (PUW, SIC, WL, 

API) stan uzębienia oraz higienę jamy ustnej. Natomiast etap trzeci  wymagał aktyw-

ności ze strony pacjentów, gdyż wypełniali Ankietę motywacji pacjenta do podjęcia 

leczenia stomatologicznego oraz Inwentarz  do Pomiaru  Radzenia Sobie ze Stresem 

(XII, s.143-147), pozwalający opisać strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej. Pro-

jekt badania został na s. 15 przedstawiony za pomocą czytelnego schematu, a poszcze-

gólne etapy badania oraz wskaźniki i metody dokładnie opisane. Należy podkreślić, że 
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dla celów badawczych Autorka zbudowała własne narzędzie badawcze – ankietę, któ-

ra umożliwiła między innymi ocenę motywacji do leczenia oraz lęku stomatologiczne-

go. Zarówno ankieta, jak i  zastosowany kwestionariusz (Mini-COPE) pozwoliły na 

zrealizowanie celów badawczych w aspekcie psychologicznym. 

Otrzymane wyniki badań są przedstawione na stronach od 23-96, w formie 88 czy-

telnych i starannych tabel oraz 21 rycin i ich opisów. W pierwszej kolejności Doktorantka 

analizowała dokumentację medyczną pacjenta pod kątem struktury demograficznej, źró-

deł finansowania oraz rodzaju wykonywanych zabiegów. Wyniki otrzymane w drugim 

etapie badań pochodzą z badań klinicznych i dotyczą stanu uzębienia oraz higieny jamy 

ustnej badanych osób z uwzględnieniem ich płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Trze-

ci etap obejmował badania ankietą oraz kwestionariuszem. Wyniki ankiety przedstawiają 

przyczyny zgłoszenia się na wizytę stomatologiczną,  zadowolenie ze stanu uzębienia,  

wpływ stanu jamy ustnej na jakość życia, rolę refundacji usług przez NFZ, częstość zgła-

szania się na wizyty kontrolne, motywację do leczenia w zależności od płci, wykształce-

nia, statusu materialnego czy zajęcia wykonywanego przez pacjentów. W dalszej części 

ukazano istotne czynniki decydujące o wyborze gabinetu stomatologicznego, lekarza den-

tysty, rolę rozmowy przed leczeniem, cechy cenione u lekarza, ocenę regularnych wizyt, 

wpływ prawidłowej higieny jamy ustnej na utrzymanie jej zdrowia, skutki dotychczaso-

wego leczenia na stan uzębienia oraz źródła wiedzy w zależności od wyżej wymienionych 

zmiennych. Ostatnia, czwarta część niniejszego rozdziału, dotyczy strategii radzenia sobie 

ze stresem w sytuacjach trudnych. 

Najbardziej interesującą lekturę stanowi pokaźna, bo licząca 18 stron (s. 97-114) 

dyskusja zawarta w V części pracy. Zawiera ona syntezę otrzymanych wyników oraz ich 

omówienie w oparciu o aktualne dane z piśmiennictwa. Jest to obszerne studium, świad-

czące o dobrej znajomości problematyki,  umiejętnościach analityczno-syntetycznych 

Autorki pracy oraz o dojrzałości badawczej. Analizy przeprowadzone w tym rozdziale 

pozwoliły Doktorantce na sformułowanie 11 bardzo szczegółowych wniosków. 

Praca pod względem  metodologicznym nie budzi zastrzeżeń. Autorka wykazała 

się znajomością warsztatu naukowego. Podjęty temat ma wartość poznawczą, a naj-

ważniejsze wyniki mogą być wykorzystane w formie publikacji, a także w budowaniu 

programów psychoprofilaktycznych. Zwraca także uwagę dopracowana, estetyczna 
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szata graficzna, dokładność, niekiedy wręcz skrupulatność (np. w wykazie skrótów 

można było pominąć te, które są znane i powszechnie stosowane). 

Autorka nie uniknęła jednak sporadycznych, drobnych uchybień, które ujawniły 

się w czasie lektury rozprawy. I tak w tabeli 5 (s. 29) w kolumnie liczebności (N) po-

dano błędne dane, a na s. 92  pominięto w interpretacji trzeci wynik istotny (Zaprze-

stanie działań) podany w tabeli 85 (s. 92). Pewien niedosyt budzi – zwłaszcza w kon-

tekście ciekawej i obszernej dyskusji – opracowanie niektórych zagadnień w części 

teoretycznej, w tym szczególnie dotyczących lęku i stresu. 

 

 Podsumowując, Doktorantka wybrała aktualny i ważny temat rozprawy, prawi-

dłowo zaplanowała i przeprowadziła proces badawczy. Wykazała się dobrą znajomo-

ścią warsztatu naukowego. Praca jest interesująca, wnosi nowe treści do omawianych 

zagadnień. Biorąc pod uwagę zarówno merytoryczną, jak i formalną wartość recenzo-

wanej pracy stwierdzam, że rozprawa doktorska lek. dent. Joanny Rosiak spełnia 

wymogi stawiane pracom na stopień doktora, oceniam ją pozytywnie i wysoko 

oraz wnoszę do Sekcji Kolegiów Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 

kontynuację dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

       

 

        Dr hab. Maria Chuchra 

        psycholog kliniczny 
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