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Funkcjonowanie opieki ortodontycznej w systemie ochrony zdrowia kształtowane jest przez czynniki 

ekonomiczne, demograficzne, społeczne, kulturowe i  psychologiczne. Jednym z istotnych 

determinantów jest odbiorca usług ortodontycznych – rodzice i opiekunowie dzieci, a także osoby 

dorosłe leczone ortodontycznie. Wobec niewielu polskich opracowań naukowych na  temat wzajemnych 

zależności  wpływu różnych zmiennych uwarunkowań w sferze dotyczącej interesujące było poznanie 

opinii odbiorców  

  Celem pracy była ocena zapotrzebowania i świadczonych usług ortodontycznych na podstawie badań 

przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego. Do realizacji głównego celu postawiono 

szczegółowe cele, którymi były: 

1. Porównanie zapotrzebowania na usługi ortodontyczne w małym i dużym mieście na terenie 

województwa lubelskiego na podstawie liczy osób zgłaszających się i wymagających leczenia.  

2. Ocena wpływu wybranych czynników na podejmowanie przez pacjentów decyzji o podjęciu leczenia 

ortodontycznego. 

3. Ocena jakości, skuteczności i dostępności usług ortodontycznych w opinii leczonych pacjentów.  

  Badania przeprowadzono w okresie dwóch lat (2015-2016) w dwóch gabinetach stomatologicznych na 

terenie województwa lubelskiego, w których świadczono usługi ortodontyczne; gabinecie w dużym 

ośrodku miejskim  – w Lublinie i gabinecie w małym mieście – Łukowie.  Spośród 1609 osób zgłaszających 

do leczenia ortodontycznego, badaniem ankietowym objęto 812  pacjentów leczonych we 

wspomnianych gabinetach.  Uzyskane wyniki analizowano w podziale na trzy grupy wiekowe: 6-12 lat, 

13-19 lat, 20 lat i powyżej.    

  Projekt badawczy uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie (nr uchwały KE ……../2018).  

Zgromadzone informacje zostały zakodowane w programie Microsoft Office Exel i poddane analizie 

statystycznej z wykorzystaniem programu STATISTICA 10.0.  

  Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 



1. Obserwuje się istotny wzrost zapotrzebowania na leczenie ortodontyczne, wyrażający się ponad 

pięciokrotnie wyższą liczbą osób zgłaszających się do gabinetów ortodontycznych w mniejszym ośrodku 

miejskim w porównaniu z dużym miastem. Dotyczy zwłaszcza populacji dzieci do 12 roku życia, w 

następnej kolejności osób powyżej 20 roku życia i młodzieży w wieku 13-19 lat. 

2. Największe potrzeby leczenia ortodontycznego stwierdza się u młodych pacjenci w wieku 13 lat, co 

wskazuje na zasadność weryfikacji kryteriów wiekowych refundacji leczenia ortodontycznego przez NFZ. 

3. Dwukrotnie wyższa liczba osób płci żeńskiej w porównaniu z osobami płci męskiej zgłasza się do 

leczenia ortodontycznego, przy czym liczba osób płci żeńskiej, które zgłaszają się do leczenia wzrasta 

wraz z wiekiem. Stanowi to potwierdzenie większej dbałości o estetykę wyglądu i zdrowie wśród kobiet 

niż wśród mężczyzn.  

4. Głównym czynnikiem wpływającym na wybór gabinetu ortodontycznego jest polecenie go przez 

znajomych lub rodzinę, w następnej kolejności jakość świadczonych usług i odległość gabinetu od miejsca 

zamieszkania – zwłaszcza w przypadku pacjentów z małego ośrodka miejskiego. W najmniejszym stopniu, 

przy wyborze gabinetu brany jest pod uwagę przystępny koszt leczenia. 

5. Finansowe warunki życia mają wpływ na decyzję o podjęciu leczenia ortodontycznego, ale jej nie 

determinują, podobnie jak i oddalenia gabinetu od miejsca zamieszkania. 

6. Efekt estetyczny, który ma korzystny wpływ na lepsze postrzeganie siebie oraz relacje społeczne i 

towarzyskie stanowi dla pacjentów podstawę oceny jakości i skuteczności leczenia ortodontycznego. 

7. Nieskuteczność wcześniejszego leczenia ortodontycznego aparatem ruchomym dotyczy ¼ 

nastolatków, przy czym u około 1/10 ma to związek z nienoszeniem aparatu. 

8. W przypadku mniejszego ośrodka miejskiego w porównaniu z dużym miastem ograniczona 

dostępność do leczenia ortodontycznego u około 12% skutkuje niepodejmowaniem wczesnego 

specjalistycznego leczenia ortodontycznego refundowanego przez NFZ. 

9. W zdecydowanej większości leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów stałych nie wpływa 

negatywnie na relacje towarzyskie, a reakcje ze strony otoczenia pacjenta są pozytywne. 

10. Dane uzyskane w niniejszej pracy wzbogacają wiedzę w zakresie charakterystyki funkcjonowania 

opieki ortodontycznej w Polsce. Stanowią interesujące źródło informacji, zarówno dla organizatorów 

ochrony zdrowia, jak i lekarzy ortodontów. Mogą być wykorzystane w szeroko rozumianej edukacji 

zdrowotnej społeczeństwa, do wprowadzenia zmian w systemie opieki ortodontycznej finansowanej 

przez NFZ, a także do celów marketingowych w gabinetach ortodontycznych świadczących pełnopłatne 

leczenie. 


