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Celem pracy było uzyskanie informacji na temat ważnych dla zdrowia jamy 

ustnej zachowań prozdrowotnych grupy obywateli polskich zamieszkujących 

teren Niemiec w porównaniu do obywateli Polski, mieszkających w podobnych 

środowiskach oraz kulturze, ale odmiennym systemie opieki stomatologicznej 

oraz warunkach socjoekonomicznych. О 

 

 

 

Badaniem objęto grupę 403 osób obojga płci w wieku 18-65 lat. Grupę badaną 

stanowiła grupa pacjentów z obywatelstwem polskim zamieszkująca na stałe w 



Niemczech co najmniej od 2 lat. Są to pacjenci zaadaptowani w nowym miejscu 

zamieszkania z kulturą, nawykami, systemem społecznym i zdrowotnym. W 

grupie tej było 197 pacjentów, w tym 112 kobiet i 85 mężczyzn. Grupa 

porównawcza to grupa pacjentów z obywatelstwem polskim mieszkających w 

Polsce. Swoim zakresem obejmowała 205 pacjentów, w tym 122 kobiet i 83 

mężczyzn. 

 

 

 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz autorskiej ankiety składający się z 

43 pytań właściwych typu zamkniętego: 41 z możliwością wyboru jednej 

odpowiedzi i 2 pytania wielokrotnego wyboru oraz 9 pytań informacyjnych. 

Kwestionariusz został podzielony na cztery części. Pierwsza część 

obejmowała pytania (12 pytań) dotyczące wykonywanej przez pacjentów 

profilaktyki domowej. Druga część zawierała pytania (13 pytań) obejmujące 

zakres wykonywania profilaktyki profesjonalnej przez zespół 

stomatologiczny. Trzecia część to pytania (18 pytań) mające na celu 

zebranie danych dotyczących zachowań prozdrowotnych. Czwartą, ostatnią 

część stanowiła metryczka zawierająca pytania ogólne (9 pytań). 

 

 

 

Celem oceny poprawności zachowań zdrowotnych badanych grup zostały 

wyłonione własne kryteria (wzorzec poprawnych/optymalnych odpowiedzi) 

zawierające osiem pytań spośród pytań zadanych w kwestionariuszu. Są to 

pytania najbardziej kluczowe, odnoszące się do profilaktyki indywidualnej i 

profesjonalnej oraz nawyków prozdrowotnych. Uzyskane wyniki zostały poddane 

analizie statystycznej celem porównania zachowań prozdrowotnych badanych 

osób z obu grup w odniesieniu do modelu zachowań ważnych dla utrzymania 

zdrowia jamy ustnej oraz zasad opieki stomatologicznej obowiązującej w 

danym kraju. 



 

 

 

Podczas emigracji nastąpiła znacząca zmiana dotychczasowych metod i 

stosowanych środków higieny jamy ustnej w zakresie profilaktyki domowej i 

profesjonalnej. Stwierdzono lepszą realizację zachowań prozdrowotnych w 

zakresie higieny jamy ustnej u grupy obywateli polskich żyjących za granicą 

niż u obywateli w Polsce. 

 

 

 

Obywatele polscy zamieszkujący teren Niemiec wykazują większą dbałość o 

stan zdrowia jamy ustnej w zakresie profilaktyki indywidualnej domowej i 

profesjonalnej niż Polacy w kraju. Wyniki badań w grupie obywateli w Polsce 

wskazują na niższą świadomość zdrowotną oraz większą potrzebę motywacji 

pacjentów do poprawy higieny jamy ustnej niż u obywateli polskich na 

emigracji. 

 

 

 

Nawyki żywieniowe w obu badanych grupach częściowo odbiegają od zasad 

prawidłowego żywienia. Zachowania żywieniowe w odniesieniu do czasu oraz 

częstotliwości spożywania pokarmów i napojów w obu środowiskach nie 

sprzyjają zachowaniu zdrowia jamy ustnej. Nie stwierdzono zasadniczych 

różnic w zakresie nawyków żywieniowych pomiędzy obydwoma grupami 

respondentów. 

 

 

 

Porównanie poprawności zachowań zdrowotnych istotnych dla utrzymania 

zdrowia jamy ustnej przeprowadzone metodami statystycznymi w oparciu o 



ustalone kryteria modelu postępowania, wykazała lepszą realizację i większą 

świadomość zdrowotną w tym zakresie w grupie Polaków mieszkających na 

terenie Niemiec. 

 

 

 

Przeprowadzone badania wskazują, że zarówno wśród grupy badanych z Niemiec, 

jak i z Polski istnieje konieczność dalszej edukacji w zakresie 

prawidłowych zachowań prozdrowotnych celem podniesienia wiedzy i motywacji 

do stosowania metod profilaktyki stomatologicznej. Niezbędną jest dalsza 

intensyfikacja edukacji w zakresie profilaktyki indywidualnej w obu 

badanych grupach. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to obtain information on oral health-related 

behaviors of a group of Polish citizens living in Germany compared to the 

Polish citizens living in similar environments and culture, but with a 

different system of dental care and socio-economic conditions. 

 

 

 

The survey covered 403 people of both sexes aged 18-65. The survey group 

consisted of a group of patients with Polish citizenship who have been 

permanent residents in Germany for at least two years. These are patients 

adapted in a new place of residence with its culture, habits, social and 

health system. The group consisted of 197 patients, including 112 women and 



85 men. The comparative group is a group of patients with Polish 

citizenship living in Poland. It consisted of 205 patients, including 122 

women and 83 men. 

 

 

 

The research tool was the original questionnaire consisting of appropriate 

43 questions of the closed type: 41 dichotomous questions with the 

possibility of choosing one answer and 2 multiple-choice questions and 9 

information questions, so-called Imprint. The questionnaire was divided 

into four parts. The first part included questions (12 questions) about 

home prophylaxis performed by patients. The second part contained questions 

(13 questions) covering the scope of professional prophylaxis performed by 

the dental team. The third part are questions (18 questions) aimed at 

gathering data on pro-health behaviors. The fourth and last part was a 

questionnaire containing general questions (9 questions). 

 

 

 

In order to assess the correctness of health behaviors of the surveyed 

groups, they were developed own criteria (pattern of correct answers), 

containing eight questions from among the questions asked in the 

questionnaire. These are the most crucial questions related to individual 

and professional prophylaxis and health-related behaviors. The obtained 

results were subjected to statistical analysis in order to compare health 

behaviors of the surveyed persons from both groups in relation to the model 

of behaviors important for maintaining oral health and the principles of 

dental care applicable in a given country. 

 

 

 



During the emigration, there has been a significant change in the methods 

and means of oral hygiene used at home and professional prophylaxis. It was 

found better implementation of pro-health behaviors in oral hygiene in the 

group of Polish citizens living abroad than in the case of people living in 

Poland. 

 

 

 

Polish citizens living in Germany show greater care about their oral health 

in the home and professional prophylaxis than Poles living in Poland. The 

results of study related to the group of citizens in Poland indicate a 

lower health awareness and a greater need to motivate patients to improve 

oral hygiene than in Polish citizens living abroad. 

 

 

 

Eating habits in both groups partially deviate from the principles of 

proper nutrition. Nutritional behaviors regarding the time and frequency of 

eating food and drinks in both environments do not support maintaining of 

oral health. There were no significant differences in the nutritional 

habits between the two groups of respondents. 

A comparison of correctness of health behaviors with statistical methods, 

important for maintain of oral health on the basis of established criteria 

of the behavior model, showed better implementation and greater health 

awareness in this respect in the group of Poles living in Germany. 

 

 

 

The carried-out study indicates that both the group of respondents from 

Germany and Poland require further education in the field of correct pro- 

health behaviors in order to raise the knowledge and motivation to use 



methods of dental prophylaxis. It is necessary a further intensify 

education in the field of individual prophylaxis in both groups. 


