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VII. STRESZCZENIE 

 

Celem pracy była ocena stomatologicznych potrzeb zdrowotnych dorosłych 

mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy w województwie lubelskim będących pacjentami 

gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w mieście, które jest siedzibą gminy. 

W ramach badania przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej 383 pacjentów, 

z czego 224 (58,49%) osoby stanowiły kobiety, a 159 (41,51%) mężczyźni. Na podstawie 

dokumentacji medycznej analizowano strukturę zabiegów stomatologicznych zarówno 

refundowanych, jak i nierefundowanych ze środków NFZ wykonywanych u dorosłych. 

Badaniem klinicznym objęto 147 pacjentów, w tym 95 kobiet (64,63%) i 52 mężczyzn (35,37%). 

Dokonano oceny stanu uzębienia, higieny jamy ustnej oraz leczenia uzębienia. Za pomocą 

autorskiego kwestionariusza ankiety przeprowadzono ocenę ogólnej wiedzy stomatologicznej 

wśród dorosłych oraz dokonano analizy czynników związanych z podejmowaniem 

i kontynuowaniem leczenia stomatologicznego. Ankietę autorską wypełniło 214 osób; 129 

kobiet (60,28%) i 85 mężczyzn (39,72%). Wśród pacjentów, którzy we wspomnianej ankiecie 

zadeklarowali występowanie u nich lęku stomatologicznego, analizowano strategie radzenia 

sobie ze stresem, wykorzystując w tym celu kwestionariusz Mini-COPE. Kwestionariusz 

wypełniło 69 osób, z czego 41 stanowiły kobiety (59,42%), a 28 mężczyźni (40,58%). 

 Zgromadzone wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu 

Statistica 13.1 i Microsoft Excel 2013. W analizie statystycznej wykorzystano weryfikację 

hipotez statystycznych opartą o testy nieparametryczne: test U Manna-Whitneya, test 

Kruskala-Wallisa, test Chi² Pearsona i korelację rangową Spearmana. 

Jak wynika z analizy dokumentacji medycznej dorosły pacjent w ciągu roku odbywał 

nieco ponad 3 wizyty w gabinecie stomatologicznym. Prawie połowa pacjentów korzystała 

wyłącznie z wizyt refundowanych przez NFZ (48,30%), a tylko 7,57% korzystała wyłącznie 

z wizyt finansowanych ze środków własnych. Łącznie przeprowadzono 1635 zabiegów 

stomatologicznych z czego 1197 (73,21%) zabiegów w ramach NFZ, a 438 (26,79%) zabiegów 

pełnopłatnych. Średnia liczba zabiegów wykonanych u jednego pacjenta wyniosła 4,26. 

Najczęściej przeprowadzano zabiegi w ramach leczenia zachowawczego tj. wypełnienie 

ostateczne/opatrunek leczniczy. Maksymalna liczba zabiegów na wizycie finansowanej ze 

środków własnych wyniosła 3, natomiast maksymalna liczba zabiegów na wizycie 



finansowanej przez NFZ wyniosła 7. Prawie 2/3 wizyt finansowane było przez NFZ – 828, 

natomiast ze środków własnych pacjenta opłacono 445 wizyt. Zabiegi w znieczuleniu 

miejscowym wykonywane były 2,74 razy częściej w ramach finansowana ze środków NFZ. 

Częściej z wizyt refundowanych w ramach NFZ ze znieczuleniem korzystali mężczyźni. 

Z analizy materiału zgromadzonego  na podstawie badania klinicznego wynika, że 

średnia liczba PUW wynosiła 17,18, a istotny wskaźnik próchnicy był równy 23,1. Co świadczy 

o nasileniu próchnicy podobnym do tego z innych badań przeprowadzonych na terenie 

województwa lubelskiego. Średni wskaźnik leczenia uzębienia dla ogółu badanych wynosił 

0,72 i był zbliżony we wszystkich badanych grupach wiekowych, jak i dla obu płci. Dobrą 

higienę jamy ustnej prezentowało 39,73% badanych, a umiarkowaną 36,30%. Średnia wartość 

wskaźnika API dla ogółu badanych wyniosła 43,12%, przy czym był on wyraźnie niższy 

w najmłodszych grupach wiekowych i wzrastał wraz z wiekiem. Optymalną higienę 

prezentowało najwięcej osób w najmłodszych grupach wiekowych. 

Z przeprowadzonej ankiety autorskiej wynika, że najczęstszą przyczyną zgłaszania się 

do gabinetu stomatologicznego były wizyty kontrolne, które stanowiły ogółem 32,24% 

przyczyn zgłoszenia się do stomatologa. Najrzadziej pacjenci zgłaszali się z powodu urazu 

zębów, jednak dwukrotnie częściej z tego powodu zgłaszali się na wizyty mężczyźni. Większość 

ankietowanych zgłaszała się do stomatologa rzadziej niż raz w roku (33,65%), tylko 11,21% 

pacjentów zgłaszała się na wizyty raz na trzy miesiące bądź częściej, co jest zgodne 

z zaleceniami Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy. Częściej na 

wizyty kontrolne zgłaszały się osoby określające swój status materialny jako bardzo dobry 

i dobry, najczęściej raz w roku (33,64%) i osoby z najmłodszej grupy wiekowej między 18, a 34. 

r.ż. – najczęściej raz na pół roku (28,40%). Głównym źródłem wiedzy stomatologicznej dla 

pacjentów były informacje przekazywane przez lekarza dentystę podczas wizyty 

stomatologicznej. Jednak co warte podkreślenia, ważnym źródłem wiedzy wśród 

najmłodszych pacjentów był Internet, na który jako źródło wiedzy najczęściej wskazywali 

uczniowie i studenci. Natomiast wśród najstarszych ankietowanych większe znaczenie miały 

informacje przekazywane przez rodzinę i znajomych. Zdecydowana większość pacjentów 

zdawała sobie sprawę, że regularna i prawidłowa higiena jamy ustnej pozwala na utrzymanie 

zdrowia jamy ustnej (84,58%). Ponadto 85,99% ankietowanych była świadoma pozytywnego 

wpływu regularnych wizyt stomatologicznych na zdrowie jamy ustnej, a w grupie 

z wykształcenie wyższym było to aż 96,61% ankietowanych. Natomiast aż 22,35% mężczyzn 



źle oceniało wpływ dotychczas podejmowanego leczenia stomatologicznego na stan jamy 

ustnej, było to 2 razy częściej niż w przypadku kobiet. 1/3 badanych była przekonana 

o wpływie złego stanu jamy ustnej na jakość życia, co istotne zdecydowanie częściej o tym 

wpływie przekonani byli uczniowie i studenci. Możliwość korzystania z usług refundowanych 

przez NFZ była bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze danego gabinetu, miała 

wpływ na decyzję 86,44% ankietowanych, a szczególnie zyskiwała na znaczeniu wśród osób 

mieszkających w gminie Piaski poza miastem (92,71%), jak u pacjentów po 54. r.ż. (91,84%). 

Natomiast obawa o koszty leczenia (33,38%) byłą obok obawy przed bólem i złymi 

doświadczeniami z przeszłości (35,98%) główną przyczyną rezygnacji z podjęcia leczenia po 

dłuższej przerwie. Najbardziej cenioną cechą lekarza dentysty przez pacjentów był jego 

profesjonalizm (77,10%), było to zgodne z kryteriami przyjmowanymi przez pacjentów przy 

wyborze gabinetu, gdzie główne znaczenia miały umiejętności dentysty (50,93%), jak i przy 

wyborze konkretnego lekarza dentysty, gdzie najistotniejsze były osiągane przez niego dobre 

wyniki leczenia (49,06%). 

Lęk stomatologiczny dotyczył prawie połowy pacjentów. W sytuacja stresowych 

zwianych z wizytą stomatologiczną pacjenci wybierali najczęściej strategie skoncentrowane na 

problemie: Aktywne radzenie sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego 

i Emocjonalnego. Wśród pacjentów zgłaszających się do lekarza dentysty z powodu sytuacji 

nagłych, jak uraz, najczęściej wykorzystywana była strategia Poszukiwanie Wsparcia 

Instrumentalnego. Pacjenci z innych, mniejszych miejscowości najczęściej stosowali strategie 

Planowanie i Zwrot ku Religii. 

Na podstawie przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski. 

1. Dorosły pacjent gabinetu w gminie miejsko-wiejskiej odbywa w ciągu roku niewiele ponad 

3 wizyty. Prawie połowa pacjentów korzysta wyłącznie z wizyt refundowanych ze  środków 

NFZ. Prawie 3-krotnie rzadziej zabiegi stomatologiczne opłacane są ze środków własnych 

pacjenta niż  ze środków NFZ. Leczenie endodontyczne i ekstrakcje zębów refundowane 

ze środków NFZ częściej wykonywane są u mężczyźni niż kobiet. 

2. W ciągu roku u dorosłego pacjenta przeprowadzanych jest średnio 4,25 zabiegów 

stomatologicznych i najczęściej jest to leczenie zachowawcze. Zabiegi w znieczuleniu 

miejscowym wykonywane są  2,74 razy częściej w ramach finansowania ze środków NFZ 

i częściej z takich wizyt korzystają mężczyźni. 



3. W starszych grupach wiekowych dorosłych pacjentów  częściej wykonywane są ekstrakcje 

zębów i leczenie protetyczne, a zabiegi – częściej przeprowadzane bez znieczulenia, 

w najmłodszej grupie wiekowej dorosłych pacjentów  – przeważają wizyty płatne ze środków 

prywatnych i częściej pacjenci leczeni są w znieczuleniu miejscowym. 

4. Dorosła populacja  miejsko-wiejskiej gminy charakteryzuje się średnią wartością wskaźnika 

PUW wynoszącą 17,18,  istotnym wskaźnikiem próchnicy – 23,1 i zdecydowanie wyższą liczbą 

zębów utraconych z powodu próchnicy u mężczyzn niż u kobiet oraz średnią wartością 

wskaźnika leczenia wynoszącą 0,72, która nie różni się w zależności od płci i wieku. 

5. Dobrą i umiarkowaną higienę jamy ustnej  prezentuje 75% dorosłej populacji, przy czym 

optymalny poziom higieny wykazuje najwięcej osób w najmłodszych grupach wiekowych. 

Potwierdzono zależność pomiędzy  nasileniem próchnicy zębów a poziomem higieny jamy 

ustnej.  

6. Wizyty kontrolne są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do stomatologa, jednak największa 

liczba osób zgłasza się rzadziej niż raz na rok. Osoby młodsze, lepiej wykształcone 

i lepiej  sytuowane finansowo częściej zgłaszają się na wizytę kontrolną i to one są częściej 

zadowolone ze swojego uzębienia. 

7. Głównym źródłem wiedzy stomatologicznej dla pacjentów są informacje uzyskane 

od stomatologów. Ponadto dla młodych osób Internet, a dla starszych – znajomi i rodzina. 

8. Przeważająca większość pacjentów jest świadoma, że prawidłowa higiena jamy ustnej  

i regularne wizyty u stomatologa pozwalają na utrzymanie zdrowia jamy ustnej i piękny 

uśmiech, a dotychczasowe leczenie stomatologiczne ma pozytywny wpływ na stan uzębienia, 

jednak o braku pozytywnego wpływu dotychczasowego leczenia na stan uzębienia jest 

przekonanych 2-krotnie więcej mężczyzn niż kobiet. O wpływie uzębienia na jakość życia jest 

przekonana około jedna trzecia populacji, w tym częściej – uczniowie/studenci.   

9. Przekonanie o znaczeniu zdrowia jamy ustnej dla zdrowia ogólnego jest istotnym 

czynnikiem motywującym do podjęcia i kontynuowania leczenia, podobnie jak rozmowa 

ze stomatologiem poprzedzająca podjęcie leczenia. Umiejętności zawodowe lekarza, jego 

profesjonalizm i dobre wyniki leczenia należą do najważniejszych czynników wpływających na 

wybór gabinetu stomatologicznego przez pacjentów. Możliwość refundacji leczenia ze 

środków NFZ jest głównym czynnikiem pozaosobowym, który ma wpływ na wybór gabinetu  

i jest ważny dla mieszkańców mniejszych miejscowości, a zwłaszcza dla osób w starszym 



wieku. Obawa o koszt leczenia jest z kolei jednym z głównych czynników powstrzymujących 

pacjentów przed jego podjęciem. 

10. Prawie połowa pacjentów ma problem z lękiem stomatologicznym. Osoby te najczęściej 

radzą sobie ze stresem związanym z wizytą stomatologiczną stosując pozytywne 

– konstruktywne strategie: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia 

Emocjonalnego i Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego. W przypadku  planowych wizyt 

stosowane są głównie  Aktywne Radzenie Sobie i Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego,  

w nagłych przypadkach – Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego. Natomiast strategie 

Planowanie i Zwrot ku Religii częściej stosowane są przez mieszkańców mniejszych 

miejscowości. 

11. Dane uzyskane w niniejszej pracy wzbogacają wiedzę na temat czynników 

socjoekonomicznych i psychologicznych, które mają wpływ na opiekę profilaktyczno-leczniczą 

prowadzoną w gabinecie stomatologicznym w warunkach małego miasta w gminie miejsko-

wiejskiej. Mogą zostać wykorzystane do opracowania oferty gabinetu stomatologicznego 

w celu uzyskania zarówno poprawy stanu zdrowia jamy ustnej populacji, jak i osiągnięcia 

sukcesu marketingowego gabinetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. SUMMARY 

 

The purpose behind this work was to assess the health needs among the residents of 

a rural-urban commune in Lublin voivodeship, reporting to a dental practice located in a town 

Piaski. The town is a seat of council. 

The study encompassed an analysis of the medical records of 383 patients. Some 224 

(58.49%) of them were women, while the remaining 159 (41.51%) were men. The medical 

records were used to analyze the structure of dental procedures performed on adult patients, 

both the ones reimbursed for by the National Health Fund, as well as the ones not reimbursed 

for. The clinical study was done on 147 patients, including 95 women (64.63%) and 52 men 

(35.37%). The following factors have been analyzed: overall teeth condition, oral cavity 

hygiene and teeth treatment. The overall dental knowledge among the adults was assessed 

using a survey questionnaire created by the author. Also, the author analyzed the factors that 

might possibly affect the decisions on undertaking or continuing dental treatment. The survey 

has been completed by 214 individuals: 129 women (60.28%) and 85 men (39.72%). The Mini-

COPE questionnaire has been used to analyze the stress-coping strategies in patients who 

declared dental anxiety. The questionnaire was filled out by 69 individuals, among which 41 

were women (59,42%) and 28 men (40.58%). 

The collected data has undergone statistical analysis, done using  Statistica 13.1 and 

Microsoft Excel 2013. In statistical analysis, a hypothesis testing based on non-parametric 

tests: U Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Chi² Pearson test and Spearman's rank 

correlation coefficient was performed.  

The analysis of the medical records has shown that during the year, an adult patient 

reported a little more than 3 times to the dental practice. Almost a half of the patients utilized 

the procedures reimbursed by the National Health Fund (48.30%) and only 7.57% used only 

the procedures that they paid for using their own funds. Overall, 1635 procedures were 

performed – out of which, 1197 (73.21%) were reimbursed for by the National Health Fund 

and 438 (26.79%) were paid for by the patients. The average number of procedures performed 

on one patient was 4.26. The most common procedures included conservative dentistry, 

meaning fillings/temporary fillings. The maximum number of procedures during paid visits 

was 3. The maximal number of procedures during the visits reimbursed by the National Health 



Fund was 7. Almost a 2/3 of the visits was reimbursed by the National Health Fund – 828 and 

the patients’ own funds 445 visits. The procedures with local anesthesia were done as 

reimbursed procedures 2.74 times more often. Men were more likely to use the reimbursed 

dental procedures. 

The analysis of the material collected through the clinical study revealed that the 

average DMF tooth index was 17.18 and the significant caries index was 23.1. These numbers 

are similar to those revealed in other studies regarding caries occurrence in Lublin 

Voivodeship. The average dental treatment index for all individuals analyzed during the study 

was 0.72 and it was similar for all age groups, as well as for both sexes. Some 39.73% of the 

study subjects maintained good oral hygiene standards and some 36.30% maintained 

moderate standards. The average value of API for all subjects was 43.12% but it was 

significantly lower among the youngest age groups and it increased along the age. The 

optimum oral hygiene was most common among the individuals in the youngest age groups.  

As the questionnaire shows, most patients reported to the dentist for a follow-up visit 

– overall, these constituted for 32.24% of reasons for visiting the dentists. The patients were 

least likely to report due to a dental damage – men were twice as likely to report due to that 

reason. Most of the surveyed reported to the dentists less often than once a year (33.65%) 

and only 11.21% of patients reported every three months or even more frequently, as it is 

recommended by the Polish division of the Alliance for a Cavity-Free Future. People perceiving 

their material status as very good and good were more likely to report to the dentist, usually 

once a year (33.64%), along with the people from the youngest age group – between 18 and 

34. years old – usually every half a year (28.40%). The information provided by the dentist 

during visits were the main source of dental knowledge for patients. It needs emphasizing that 

the Internet was an important source too for younger patients – school and university 

students were most likely to mention the Internet as an important source of knowledge. 

Among the oldest participants of the survey, the information provided by friends and family 

were more important. A huge majority of patients were aware that regular and correct oral 

hygiene lets them maintain the oral cavity in good condition (84.58%). Also, 85.59% of the 

surveyed were aware that regular dental visits may have positive impact over oral cavity 

health. Among the group of those with higher education it was 96.61% of the surveyed. Up to 

22.35% of men negatively assessed the impact of the dental treatment undergone to that date 

over the condition of their oral cavity. Men were 2 times more likely to report negative 



assessment than women. A 1/3 of the surveyed were convinced that bad condition of the oral 

cavity negatively affects life quality. What needs emphasizing is the fact that school and 

university students were far more likely to think that way. The access to the services refunded 

by the National Health Fund was a very important factor behind choosing a certain practice – 

it was important for 86.44% of the surveyed – in particular it was important for the residents 

of the Piaski community outside the city (92.71%), and patients aged more than 54. years old 

(91.84%). The fear of high treatment costs (33.38%), fear of pain and bad experience from the 

past (35.98%) – these were the main reasons why patients resigned from starting the 

treatment after a long break. Some 77.10% of patients mentioned the dentists’ 

professionalism as the most appreciated feature of the dentist. Other criteria mentioned by 

patients while choosing a practice were dentists’ skills (50.93%) and the number of successful 

treatments (49.06%). 

Dental anxiety affected almost a half of the patients. In stressful situations related to 

the visit to the dentist, patients usually chose problem-focused strategies Active coping, 

Planning, Seeking Instrumental Support and Seeking Emotional Support. In patients reporting 

to the dentist due to urgent needs, like injuries, usually used the strategy Seeking Instrumental 

Support. Patients from smaller villages usually chose the strategies: Planning and Turning to 

Religion. 

Using the data, the following conclusions can be made.  

1. During 1 year, an adult patient makes a bit more than 3 visits to the practice at an urban-

rural commune. Almost a half of the patients report for procedures reimbursed for by the 

National Health Fund. Dental procedures are almost 3 times less likely to be paid for from the 

patient’s own funds than they are reimbursed by the National Health Fund. Both reimbursed 

for endodontic treatment and teeth removal are more often performed on men than women. 

2. During one year, an adult patient undergoes 4.25 dental procedures on average and most 

frequently it is conservative dentistry. Procedures with local anesthesia are performed 2.74 

times more frequently, when reimbursed for by the National Health Fund and men are more 

likely to use that reimbursement. 

3. Among the older age groups of adult patients, teeth removal and prosthetic treatments are 

more frequent - and procedures are more likely to be performed without anesthesia, among 

the youngest group of adult patients – it is mainly paid treatments, covered for by the patients, 

and patients are more likely to be treated under local anesthesia.  



4. The adult population of the rural-urban council reported the average value of the DMF 

at 17.18,  significant caries index – 23.1 and reportedly higher number of teeth lost due to 

caries in men than in women, and average value of treatment indicator at 0.72 which is not 

affected by age or gender.   

5. Good and moderate oral hygiene was reported in 75% of the adult population. The optimal 

hygiene levels are reported mostly in the youngest age groups. An interdependence between 

the oral hygiene level and caries frequency.  

6. Check-up visits are among the most common reasons for reporting to the dentist but the 

largest number of people report less frequently than once a year. Younger individuals, with 

better education and financial status are more likely to report for a check-up visit. And they 

are more likely to be satisfied with the condition of their teeth. 

7. Information provided by the dentists is the main source of dental knowledge for patients. 

For younger people it is also the Internet, while for the older – friends and family.  

8. A prevalent majority of patients are aware that good oral health and regular visits to the 

dentist allow to keep the oral cavity in good condition or have a beautiful smile and the dental 

experience to that date can have positive influence over the condition of teeth. However, men 

are 2 times more likely to be convinced that dental treatment performed earlier has no 

influence over current tooth condition. Students are more frequently convinced that oral 

cavity condition can have impact over life quality. Around 1/3 of the population agree that 

oral health has impact over life quality. 

9. Being convinced about the impact that oral health can have over one’s general health is an 

important factor that motivates patients to start and continue treatment. Talking to a dentist 

prior to starting the treatment is also an important factor. The dentist’s professional skills, 

professionalism and good treatment results are among the most important factors affecting 

the choice of a certain dental practice by patients. The ability to receive reimbursement from 

the National Health Fund is the main non-human factor that affects one’s choice of a certain 

practice and it is important for those from smaller villages, in particular those from the older 

age groups. The fear of high treatment costs is one of the main factors preventing patients 

from starting it.  

10. Almost a half of the patients have problems with dental anxiety. They usually cope with 

dental anxiety using positive strategies: Active Coping, Planning, Seeking Emotional Support, 

Seeking Instrumental Support. In case of planned visits, it is mainly Active Coping, Seeking 



Emotional Support, in urgent cases – Seeking Instrumental Support. At the same time, 

strategies Planning and Turning to Religion are more popular among people from smaller 

villages. 

11. Data collected in this work shed new light on the socioeconomic and psychological factors 

that have influence over prophylactic care provided by a dental practice in a small town 

located in a rural-urban council. The information can be used for creating the offer of a dental 

practice both in order to improve the population’s oral health and improve the practice’s 

marketing efforts.  

 


