
STRESZCZENIE 

W niniejszej pracy przedstawiono analizę stanu zdrowia jamy ustnej wybranych lekarzy 

dentystów w województwie lubelskim.  

We wstępie przedstawiono rys historyczny kształtowania się zawodu dentysty na 

całym świecie oraz na ziemiach polskich. Zwrócono uwagę na istotną rolę lekarzy dentystów, 

nie tylko w zakresie zdrowia jamy ustnej lecz całego organizmu oraz ukazano stomatologię  

jako elementem zintegrowanego podejścia do zagadnień ochrony zdrowia. Przedstawiono 

również obciążenia i zagrożenia, na które napotykają lekarze stomatolodzy podczas swojej 

drogi zawodowej. Omówiono problem stresu zawodowego, potencjalnych zagrożeń z niego 

płynących i istotności zdrowia psychicznego, jako składowej zdrowia ogólnego. Wstęp 

zakończono przedstawieniem aspektów edukacji podyplomowej oraz problemów, z którymi 

mierzą się dentyści na początku swojej kariery zawodowej.  

Przebadano 113 lekarzy dentystów, pracujących w województwie lubelskim. W 

badanej grupie było 81 kobiet i 32 mężczyzn. Badania prowadzono w latach 2016-2019. 

Badanie przeprowadzono z użyciem autorskiej karty wywiadu i badania. Badanie ankietowe 

obejmowało dane socjoekonomiczne, nawyki higieniczne, nawyki zdrowotne i subiektywną 

ocenę stanu zdrowia jamy ustnej. Dane socjoekonomiczne dotyczyły płci, wieku, stanu 

cywilnego, miejsca zamieszkania i miejsca pracy, posiadanej lub odbywanej specjalizacji, 

stopnia naukowego, liczby miejsc pracy, liczby dni pracy na tydzień, średniego czasu pracy, 

wykonywania pracy nocnej, odległości do miejsc pracy, sposobu docierania do pracy oraz 

rodzaju zatrudnienia. Część druga ankiety obejmowała pytania dotyczące nawyków 

higienicznych. Zbierano informacje o zakresie indywidualnej higieny jamy ustnej tj. 

częstotliwość mycia zębów i rodzaj szczoteczki, stosowanie płukanek profilaktycznych, nici 

dentystycznych, irygatorów i gumy do żucia jako środka higieny. Pytania dotyczące 

profesjonalnej opieki stomatologicznej dotyczyły regularnych wizyt kontrolnych, 

profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych i fluoryzacji. W trzeciej części ankiety zbierano 

dane dotyczące spożywania kawy, napojów energetycznych i przekąsek z cukrem, pytano o 

aktywność fizyczną oraz palenie tytoniu.  



Badanie przedmiotowe obejmowało ocenę stanu uzębienia, higieny oraz przyzębia. 

Obecność próchnicy zębów oceniono zgodnie z kryteriami Międzynarodowego Systemu 

Wykrywania i Oceny Próchnicy (International Caries Detection and Assessment System, ICDAS-

II). Na podstawie otrzymanych danych obliczono wskaźnik DZ, średnią liczbę PUWZ, wskaźnik 

leczenia oraz frekwencję próchnicy. Przy badaniu stanu higieny i przyzębia wykorzystano 

wskaźniki API oraz CPI. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programów Statistica 12 i 

Microsoft Excel 2007. Przedstawiono statystykę opisową wskaźników zdrowia jamy ustnej dla 

całej grupy oraz z podziałem na płeć i wiek. Przeprowadzono analizę różnic międzypłciowych, 

pomiędzy trzema grupami wiekowymi oraz zbadano wzajemne korelacje z parametrami 

zdrowia jamy ustnej. 

Otrzymane wyniki badań wskazują na dobry stan zdrowia jamy ustnej populacji 

lubelskich dentystów. Świadczą o tym niskie wartości średniej i mediany poszczególnych 

wskaźników zdrowia jamy ustnej – PUWZ, API, CPI. Nie stwierdzono statystycznych różnic 

stanu zdrowia jamy ustnej pomiędzy kobietami a mężczyznami, niemniej kobiety przykładają 

większą wagę do higieny jamy ustnej, co potwierdzają częściej wykonywane przez nie zabiegi 

higieniczne i profilaktyczne oraz regularne badania stomatologiczne. Wraz z wiekiem 

wzrastają wartości średniej oraz mediany analizowanych wskaźników zdrowia jamy ustnej w 

grupie lubelskich lekarzy dentystów. Młodsi lekarze dentyści bardziej dbają o zdrowie jamy 

ustnej, na co wskazują ich pozytywne zachowania prozdrowotne w zakresie nawyków 

higienicznych. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe i szkodliwe nawyki wśród badanych 

lekarzy dentystów są zróżnicowane i w różnym zakresie powiązane ze zdrowiem jamy ustnej.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This study presents an analysis of health of the oral cavity of the group of dentists in 

lubelskie voivodeship. 

 The introduction presents a historical outline of development of dentist profession 

around the world and in Poland. An important role of dentists was emphasized not only in 

terms of health of whole organism and not only in oral health but also was presented as 

element of integrated approach to health protection issues. Challenges and burdens related 

to the professional path of dentists are presented. Problem of occupational stress, its potential 

risks and the importance of mental health as a component of general health were discussed. 

The introduction concluded with presentation of aspects of postgraduate education and 

problems faced by dentists at the beginning of their professional careers. 

 113 dentists were examined working in lubelskie voivodeship. There were 81 women 

and 32 men in the examined group. Research was conducted in 2016-2019. Trial was carried 

out using an original sheet. The survey included socioeconomic data, hygiene habits, health 

habits, and subjective oral health. Socioeconomic data consisted in gender, age, marital status, 

place of residence and place of work, specialty, academic degree, number of jobs, number of 

working days per week, average working time, night work, distance to workplaces, way of 

getting to work and type of employment. The second part of survey included questions about 

hygiene habits. Information about scope of individual oral hygiene such as frequency of 

brushing the teeth, type of toothbrush, use of preventive rinses, flossing, using irrigators and 

chewing gum as a hygiene measure were collected. Questions about professional dental care 

concerned regular check-ups, professional hygiene treatments and fluoridation. The third part 

of the questionnaire collected data on consumption of coffee, consumption of energy drinks 

and sugar snacks, physical activity and smoking. 

 The physical examination included the evaluation of teeth and periodontium 

condition. Presence of tooth decay on all tooth surfaces was assessed according to the criteria 

of the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II). On the basis of 

obtained data the demineralization index, average DMFT, treatment index and caries 

frequency were calculated. API and CPI index were used in the periodontal examination.  
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Statistical analysis was performed with Statistica 12 and Microsoft Excel 2007 programs. 

Descriptive statistic of oral health indicators was presented for the whole group and by sex 

and age. An analysis of gender differences and between three age group was carried out and 

the mutual correlations with the indicators of the oral health were examined. 

The obtained results indicate good oral cavity health in the population of dentists in 

lubelskie voivodeship. This is evidenced by the low mean and median values of individual oral 

health indicators - DMFT, API, CPI. No statistical differences in the health of the oral cavity 

between men and women were found, however, women pay more attention to oral hygiene, 

which is confirmed by the more frequent hygiene and preventive procedures and regular 

dental examinations. The mean and median values of the analyzed oral health indicators 

increase with age in the group of dentists from lubelskie voivodeship. Younger dentists care 

more about oral health what is demonstrated by their positive health-promoting behaviors. 

Unhealthy dietary behaviors and harmful habits among the surveyed dentists are varied and 

associated with oral health to varying degrees. 

 


