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Streszczenie
Wprowadzenie. Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 6−6,5 tys. niesłyszących oraz 70−90 tys. słabosłyszących dzieci
i młodzieży. W większości pobierają one naukę w specjalnych ośrodkach szkolno−wychowawczych. W wojewódz−
twie zachodniopomorskim funkcjonują 3 takie placówki. Żadna z nich nie posiada gabinetu stomatologicznego.
W piśmiennictwie polskim i zagranicznym istnieje niewiele publikacji poświęconych badaniom epidemiologicz−
nym narządu żucia dzieci i młodzieży z niedosłuchem różnego stopnia.
Cel pracy. Ocena stanu narządu żucia u dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Materiał i metody. Badaniem ob−
jęto 109 dzieci z ubytkiem słuchu różnego stopnia w wieku 7−15 lat, zamieszkujących województwo zachodnio−
pomorskie. Stworzono również randomizowaną grupę kontrolną. Oceniano obecność i intensywność próchnicy
(średnia liczba pw i PUW z właściwymi składowymi) oraz wskaźnik leczenia próchnicy dla uzębienia mlecznego
i stałego. Dodatkowo opisano stan przyzębia (CPI), higienę jamy ustnej (PL.I. wg Silness i Löe) oraz występowa−
nie wad zgryzu. Odnotowano obecność laku w zębach stałych. 
Wyniki. Średnia liczba PUW wyniosła 2,59 i wzrastała z wiekiem. Średni wskaźnik leczenia zębów stałych miał
wartość 0,33 i był istotnie statystycznie niższy w porównaniu z grupą kontrolną. Klinicznie zdrowe przyzębie mia−
ło ok. 70% badanych w obu grupach. Połowa badanych w obu grupach miała dobrą higienę jamy ustnej. Bez za−
burzeń zgryzowych pozostawało 11,01% dzieci z uszkodzonym słuchem i 28,44% dzieci z grupy kontrolnej − by−
ła to różnica statystycznie istotna.
Wnioski. Dzieci niesłyszące i słabosłyszące nie różniły się istotnie od swoich rówieśników ze zdrowym słuchem
pod względem występowania próchnicy, chorób przyzębia i stanu higieny jamy ustnej. Częściej były dotknięte wa−
dami zgryzu, brakiem leczenia próchnicy zębów mlecznych i stałych oraz zaniedbaniami profilaktyki bruzd zębo−
wych. Grupę dzieci z uszkodzonym słuchem należałoby objąć specjalną opieką stomatologiczną uwzględniającą
pomoc profilaktyczną i leczniczą (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 177–184).

Słowa kluczowe: dzieci, uszkodzenie słuchu, stan zdrowia jamy ustnej.

Abstract
Background. It is estimated that there are about 6000−6500 deaf and about 70 000−90 000 hardly hearing children
and adolescents in Poland. They mainly attend special schools for hearing impaired pupils. There are only 3 such
schools in West−Pomeranian Region, but none of them has dentist's office. A few articles about the epidemiology
of the oral health condition of hearing impaired children have been published so far. 
Objectives. The evaluation of the oral health condition in deaf and hardly hearing children.
Material and Methods. A group of 109 hearing impaired children from West−−Pomeranian Region, aged 7 to 15,
of both sexes, participated in this study. The randomized control group was also made. The assessed indices were:
caries frequency, dft and DMFT value with proper components and dental treatment index for primary and perma−
nent dentition. Condition of periodontium (CPI index), oral hygiene (Pl.I. by Silness and Löe), frequency of ma−
locclusions and the presence of fissure sealants were also estimated.
Results. Mean DMFT was 2.59 and tended to increase with age. Mean dental treatment index was 0.33 and was
significantly lower comparing with the control group. Healthy periodontium had about 70% pupils in both groups.
Half of the examined children in both groups had good oral hygiene. There were about 11.01% of hearing impai−
red without maloclussions comparing with 28.44% of control group children (statistically significant difference).



Badaniami epidemiologicznymi stanu narządu
żucia dzieci niesłyszących i słabosłyszących do tej
pory zajmowało się niewielu autorów. Wg szacun−
kowych obliczeń podawanych przez Szczepan−
kowskiego [1] obecnie żyje w Polsce około 6 ty−
sięcy niesłyszących i 70−90 tysięcy słabosłyszą−
cych dzieci i młodzieży. Praca lekarza stomatologa
z dziećmi słabosłyszącymi może niemal nie różnić
się od kontaktów z dziećmi z prawidłowym słu−
chem, komplikacje jednak mogą pojawić się w re−
lacjach z pacjentem niesłyszącym. Problemem
może być nie tylko bariera komunikacyjna, lecz
także nieznajomość i nierozumienie specyfiki
„świata ciszy” [2].

Dzieci niesłyszące i część dzieci słabosłyszą−
cych pobierają naukę w szkołach przy specjalnych
ośrodkach szkolno−wychowawczych. Bardzo czę−
sto wiąże się to z koniecznością opuszczenia domu
i zamieszkania w internacie. W województwie za−
chodniopomorskim są 3 takie placówki (Szczecin
i Sławno), lecz w żadnej nie działa gabinet stoma−
tologiczny. Nie ma również w Polsce programu
profilaktycznego, który obejmowałby specjalną
opieką grupę pacjentów z uszkodzonym słuchem.

Material i metody

Badaniem objęto 109 dzieci niesłyszących
i słabosłyszących w wieku 7−15 lat zamieszkałych
w województwie zachodniopomorskim. Średnia
wieku badanej grupy wyniosła 11,39 ?# 2,07.
W grupie znalazły się 54 dziewczynki (49,5%)
i 54 chłopców (50,5%).

Grupę kontrolną, składającą się ze 109 osób ze
zdrowym słuchem, wybrano losowo ze szkół pod−
stawowych i gimnazjów ze Szczecina oraz Sław−
na. Przy wyborze osób do grupy kontrolnej brano
pod uwagę wiek, płeć i miejsce zamieszkania ba−
danych.

Podopieczni ośrodków w Szczecinie i Sławnie
to osoby ze zdiagnozowanym uszkodzeniem słu−
chu, a informacje na ten temat uzyskano z kart
przebiegu rehabilitacji v. Dzieci z grupy kontrolnej
miały zdrowy słuch (dane ze szkolnej dokumenta−
cji medycznej ucznia).

Na przeprowadzenie badań wśród dzieci nie−
słyszących i słabosłyszących uzyskano zgodę Ko−
misji Bioetycznej Pomorskiej Akademii Medycz−
nej – Uchwała nr BN−001/263/04. Rodzice/opie−

kunowie otrzymali pisemną informację o celu
i sposobie przeprowadzania badania oraz podpisa−
li formularz zgody na badanie u ich dziecka.

Badanie kliniczne narządu żucia przeprowa−
dzał jeden lekarz stomatolog, przeszkolony na po−
trzeby badań epidemiologicznych. Odbywało się
ono w warunkach szkolnego gabinetu pielęgniar−
skiego, w oświetleniu sztucznym z użyciem zgłęb−
nika i lusterka stomatologicznego oraz sondy pe−
riodontologicznej WHO. Zęby były nieoczyszczo−
ne i nieosuszone. Wyniki badania klinicznego
zapisywano w karcie badania epidemiologiczne−
go, zgodnej ze standardami World Health Organi−
sation (WHO 1986 r.).

Obliczono frekwencję próchnicy dla uzębienia
mlecznego, stałego oraz mieszanego. Intensyw−
ność próchnicy oceniono, analizując średnią liczbę
pw i średnią liczbę PUW wraz z właściwymi skła−
dowymi. Obliczono wskaźnik leczenia próchnicy
dla uzębienia mlecznego i stałego. Do oceny stanu
przyzębia posłużono się wskaźnikiem CPI. Higie−
nę jamy ustnej oceniono dzięki wskaźnikowi płyt−
ki bakteryjnej – Plaque Index (Pl.I.) wg Silness
i Löe. W ocenie wad zgryzu stosowano uproszczo−
ną diagnostykę zalecaną przez WHO [3]. Dodat−
kowo odnotowano obecność laku w bruzdach zę−
bów stałych.

Wyniki poddano analizie statystycznej (test
chi2 test U Manna−Whitneya). Dopuszczalny po−
ziom istotności testu ustalono na równy 0,05.

Wyniki

Obecność próchnicy w obu badanych grupach
wahała się od 71,56 do 91,3% (tab. 1). W uzębie−
niu stałym i mieszanym była większa w grupie ba−
danej, w mlecznym – w grupie kontrolnej. Różni−
ce w poszczególnych grupach nie były statystycz−
nie istotne.

Intensywność próchnicy (pw), podobnie jak
składowa „w” średniej liczby pw oraz wskaźnik
leczenia próchnicy, były dla zębów mlecznych
większe w grupie kontrolnej – różnice te nie były
statystycznie istotne (tab. 2).

Średnia liczba PU W, przedstawiona w tabeli
3, była wyższa w grupie badanej, lecz nieistotnie
statystycznie. Znamienne statystycznie różnice
między grupami wystąpiły w odniesieniu do licz−
by zębów stałych z próchnicą i usuniętych z powo−
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Conclusions. Deaf and hardly hearing children did not significantly differ from their hearing peers with regard to ca−
ries frequency, periodontal diseases and oral hygiene status. They more often presented malocclusions, lack of caries
treatment in primary and permanent teeth and were neglected in fissures’ prophylaxis. Hearing impaired children sho−
uld be under special dental care including prophylaxis and treatment  (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 177–184).

Key words: children, impaired hearing, oral health status.



du próchnicy. Składowa „W” liczby PUW i wska−
źnik leczenia próchnicy zębów stałych były istot−
nie statystycznie niższe w grupie badanej.

Stan przyzębia wyrażony wskaźnikiem CPI
opisano w tabeli 4. Zdrowe przyzębie miało około
70% dzieci w obydwu grupach. Częstotliwości ob−
jawów krwawienia z dziąseł i kamienia nieznacz−
nie różniły się między grupami, jednak różnice nie
okazały się istotne statystycznie.

Stan higieny jamy ustnej oceniono jako dobry
u połowy dzieci z grupy badanej i grupy kontrol−
nej. U pozostałych dzieci higiena była średnia, po−
za jedną osobą z grupy kontrolnej ze złą higieną
(tab. 5).

Wady zgryzu przedstawiono w tabeli 6. Tylko
11,01% dzieci z grupy badanej i 28,44% dzieci
z grupy kontrolnej było bez wady. Występowanie
średnich lub zaawansowanych wad zgryzu było
istotnie statystycznie częstsze w grupie z uszko−
dzonym słuchem (2/3 badanych) niż w grupie ze
zdrowym słuchem (1/2 grupy).

Częstotliwość występowania laków szczelino−
wych pokazano w tabeli 7. Istotnie statystycznie
więcej osób z obecnością laku w bruzdach zębów
stwierdzono w grupie kontrolnej (prawie 60%
dzieci). Częściej obecność laku odnotowywano
w zębach szóstych i/lub siódmych dzieci z grupy
kontrolnej (różnice istotne statystycznie).
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Tabela 1. Frekwencja próchnicy w grupie badanej i kontrolnej

Table l. Caries frequency in examined and control group

Liczebność Grupa badana Liczebność Grupa kontrolna p
grupy badanej (Examined group) grupy kontrolnej (Control group)
(Number of children (Number of children 
in examined group) n % in control group) n %

Frekwencja 60 47 78,33 46 42 91,30 ns
próchnicy w zębach 
mlecznych 
(Caries frequency 
in primary dentition)

Frekwencja 109 85 77,98 109 78 71,56 ns
próchnicy w zębach 
stałych 
(Caries frequency in
permanent dentition)

Frekwencja 109 99 90,83 109 97 88,99 ns
próchnicy w uzę−
bieniu mieszanym
(Caries frequency 
in mixed dentition)

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.

Tabela 2. Średnia liczba pw i jej składowe (p, w) oraz wskaźnik leczenia próchnicy dla zębów mlecznych
w grupie badanej i kontrolnej

Table 2. Mean dtf with components (d, f) and mean dental treatment index for primary dentition in examined
and control group

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

średnia SD średnia SD
(mean value) (mean value)

pw/df 2,85 2,63 3,00 2,18 ns

p/d 2,37 2,45 1,98 1,83 ns

w/f 0,48 1,07 1,02 1,65 ns

Wskaźnik leczenia w/(p+w) 0,17 0,30 0,30 0,39 ns
(Dental treatment index f/(d+f))

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.



Omówienie
W piśmiennictwie polskim i zagranicznym

jest niewiele publikacji dotyczących oceny stanu
narządu żucia u dzieci z uszkodzonym słuchem.
Porównywanie wyników prac istniejących jest
utrudnione z powodu rozbieżności wiekowych ba−
danych.

Obecność próchnicy w badanej grupie niesły−
szących i słabosłyszących dzieci 7−15−letnich
w uzębieniu mlecznym, stałym i mieszanym była
wysoka i wyniosła odpowiednio: 78,33, 77,98
oraz 90,83%. Wyniki dotyczące frekwencji próch−
nicy w uzębieniu mlecznym oraz średniej liczby
pw u pacjentów z uszkodzonym słuchem, zebrane
z różnych opracowań, zestawiono w tabeli 8. Zau−
waża się, że frekwencja próchnicy w zębach
mlecznych jest wyższa niż w badaniach własnych
[4,5]. Średni wskaźnik pw w grupach najbardziej

zbliżonych pod względem wieku do omawianej
również okazał się być wyższy [4, 5].

Frekwencja próchnicy w uzębieniu stałym
oraz średnia liczba PUW uzyskane przez różnych
badaczy u dzieci niesłyszących i słabosłyszących
zostały zebrane w tabeli 9. Cytowani autorzy prac
uzyskali wyższe wartości obecności [4−6] i inten−
sywności próchnicy zębów stałych [4, 6−9] niż
przedstawione w prezentowanym opracowaniu.
W jednej pracy wartości obecność próchnicy i śre−
dniej liczby PUW okazały się bardzo zbliżone do
wyników badań własnych, choć była to publikacja
sprzed 30 lat [5].

W badaniach przeprowadzonych w 2003 r.
przez Rojka w grupie zdrowych 12−latków z małe−
go miasta i wsi w województwie zachodniopomor−
skim, obecność próchnicy zębów stałych okazała
się nieco niższa niż w grupie badanej – 73,4%, ale
zbliżona do wyników uzyskanych w grupie kon−
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Tabela 3. Średnia liczba PUW i jej składowe oraz wskaźnik leczenia próchnicy dla zębów stałych w grupie
badanej i kontrolnej

Table 3. Mean DMFT with components (D, M, F) and mean dental treatment index for permanent dentition 
in examined and control group

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

średnia SD średnia SD
(mean value) (mean value)

PUW/DMFT 2,59 2,28 2,32 2,40 ns

P/D 1,67 1,80 1,02 1,63 0,001

U/M 0,11 0,44 0,01 0,10 0,02

W/F 0,81 1,51 1,29 1,78 0,01

Wskaźnik leczenia W(P+W) 0,33 0,38 0,58 0,41 0,0001
(Dental treatment index F/(D+F))

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.

Tabela 4. Ocena stanu przyzębia w grupie badanej i kontrolnej 

Table 4. Evaluation of the periodontal status in examined and control group

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

n % n %

CPI 0 – klinicznie zdrowe przyzębie 73 66,97 79 72,48 ns
(CPI 0 – healthy periodontium)

CPI 1 – krwawienie 20 18,35 13 11,93
(CPI 1 – bleeding)

CPI 2 – kamień nazębny 16 14,68 17 15,60
(CPI 2− calculus)

Razem (Total) 109 109

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.



trolnej. Intensywność próchnicy (PUW = 4,01) by−
ła wyższa niż w badanej grupie dzieci z uszkodzo−
nym słuchem oraz grupie kontrolnej [10].

Z porównawczego zestawienia składowych
liczby PUW dla dzieci z uszkodzonym słuchem
przedstawionego w tabeli 10 można zauważyć, że
składowa P była wyższa niż w, materiale własnym
[4, 6, 11]. Zaobserwowano też rozbieżności doty−
czące średniej wartości składowej „U” [4, 6, 11].
W przedstawionych pracach dzieci miały zwykle
mniej zębów wypełnionych w porównaniu z grupą
dzieci niesłyszących i słabosłyszących z woje−
wództwa zachodniopomorskiego [4, 6].

U zdrowych dzieci 12−letnich z województwa
zachodniopomorskiego składowa „P” (2,42) i „W”
(1,51) były wyższe niż w obu grupach w materia−
le własnym, nieco niższa natomiast była średnia
liczba zębów usuniętych z powodu próchnicy, U =
0,07 [10].

W publikacjach dotyczących osób niesłyszą−
cych i słabosłyszących nie odnaleziono danych na

temat wskaźnika leczenia próchnicy. Wyniki uzy−
skane w tej pracy porównano jedynie do wyników
otrzymanych z badań epidemiologicznych w Pol−
sce. Według Dybiżbańskiej i wsp. [12] średni
wskaźnik leczenia próchnicy dla 12−latków pol−
skich był w 2003 r. równy 0,47, a w badaniach
Rojka [10] wskaźnik uzyskany w województwie
zachodniopomorskim był do niego zbliżony (0,4).
Jak widać obie średnie wartości są nieco wyższe
niż otrzymane w grupie badanej, lecz niższe niż
w grupie kontrolnej.

Prawie 70% dzieci z uszkodzonym słuchem
miało zdrowe przyzębie (kod CPI0). Goczał i wsp.
[7] uzyskali w grupie 12−17−latków zbliżone wyni−
ki: zdrowe przyzębie miało 79% dziewcząt i 71%
chłopców. Z kolei Kumar i wsp. [13] w grupie 12−
17−latków zaobserwowali jedynie 40% dzieci
z kodem CPI0. Krwawienie po sondowaniu rowka
dziąsłowego wystąpiło u 18,35% badanych i był to
wynik niemal identyczny z otrzymanym przez Go−
czał i wsp. [7] dla grupy chłopców w wieku 12−17
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Tabela 5. Stan higieny jamy ustnej w grupie badanej i kontrolnej (Pl.I. wg Silness i Löe)

Table 5. Oral hygiene status in examined and control group (Pl.I. by Silness i Löe)

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

n % n %

0 – higiena dobra (Pl.I.: 0,0−1,0)
(0 – good oral hygiene (Pl.I.: 0,0−1,0)) 59 54,13 55 50,46 ns

1 – higiena średnia (Pl.I.: l,1−2,0) 
(l – fair oral hygiene (Pl.I.: 1,1−2,0)) 50 45,87 53 48,62

2 – higiena zła (PLL: 2,1−3,0)
(2 – poor oral hygiene (Pl.I.: 2,1−3,0)) 0 0,00 1 0,92

Razem (Total) 109 109

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.

Tabela 6. Częstotliwość występowania wad zgryzu w grupie badanej i kontrolnej

Table 6. Frequency of malocclusions in examined and control group

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

n % n %

0 – brak wady 12 11,01 31 28,44 0,00397
(0 – normal occlusion)

1 – wada lekka 34 31,19 23 21,10
(1 – mild malocclusion)

2 – wada średnia lub zaawansowana 63 57,80 55 50,46
(2 – medium or advanced malocclusion)

Razem (Total) 109 109

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.



lat (18%). U tego samego autora omawiany objaw
występował zaledwie u 5% dziewczynek. Tym−
czasem Kumar i wsp. [13] zaobserwowali wystę−
powanie krwawienia aż u 42% badanych. Kamień
nazębny, w tej pracy, zaobserwowano u prawie
15% badanych, a wyniki uzyskane przez innych
autorów okazały się zbliżone: 11% dziewczynek

12−17−letnich w badaniach Goczał i wsp. [7] i 18%
badanych u Kumar i wsp. [13] (w badaniu równo−
cześnie oceniano występowanie kamienia i płyt−
kich kieszonek).

Porównując wyniki Rojka do własnych można
zauważyć, że zaobserwował óri znacznie mniej
osób ze zdrowym przyzębiem (22,5%), ale więcej
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Tabela 7. Częstotliwość występowania laków szczelinowych w zębach stałych u dzieci z grupy badanej i kontrolnej

Table 7. Frequency of fissure sealants in permanent dentition in children from examined and control group

Grupa badana Grupa kontrolna P
(Examined group) (Control group)

n % n %

Dzieci z zalakowanym co najmniej 1 zębem 29 26,61 67 61,47 0,00000
przedtrzonowym i/lub trzonowym
(Children with at least 1 sealed permanent premolar 
and/or molar)

Dzieci z zalakowanym co najmniej 1 zębem szóstymi 24 22,02 63 57,8 0,00000
(Children with at least 1 sealed sixth tooth)

Dzieci z zalakowanym co najmniej 1 zębem siódmymi 1 0,92 9 8,26 0,0096
(Children with at least 1 sealed seventh tooth)

ns – różnica statystycznie nieistotna.

ns – difference without statistical significance.

Tabela 8. Frekwencja próchnicy w uzębieniu mlecznym i średnia liczba pw u osób z uszkodzonym słuchem w badaniach
różnych autorów

Table 8. Caries frequency in primary dentition and mean df value in hearing impaired persons based on various publications

Autor (rok publikacji) Kraj Wiek (w latach) Frekwencja próchnicy pw
(Author (year of publication)) (Country) (Age (years)) (Caries frequency) (df)

Jain M. i wsp. (2008) [6] Indie 9–12 l,59 ? ?,03
13–17 – 0,16 ? ?,61

Shyama M. i wsp. (2001) [4] Kuwejt 3–12 88,3% 5,3

Dahl T. (1975) [5] Niemcy 3–18 90,6% 3,0

Tabela 9. Frekwencja próchnicy w uzębieniu stałym i średnia liczba PU W u osób z uszkodzonym słuchem w badaniach
różnych autorów

Table 9. Caries frequency in permanent dentition and mean DMFT value in hearing impaired persons based on various pu−
blications

Autor (rok publikacji) Kraj Wiek (w latach) Frekwencja próchnicy PUWf
(Author (year of publication)) (Country) (Age (years)) (Caries frequency) (DMFT)

Jain M. i wsp. (2008) [6] Indie 9–12 99,33% 1,76 ? 1,74
13–17 88,37% 2,95 ? 2,00

Goczał K., Pypeć L. (2007) [7] Polska 6–7 – M (M): –3,21
K (W): –2,93

Shyama M. i wsp. (2001) [4] Kuwejt 5–29 83,6% 5,0

Parlato M., Alessandrella G. (1990) [8] Włochy 5–17 – 3,9

Dymek B. i wsp. (1980) [9] Polska 16 – M (M): –5,64
K (W): –6,6

Dahl T. (1975)[5] Niemcy 3–18 80,7% 2,6



dzieci z krwawieniem z rowka dziąsłowego
(62,5%). Kamień nazębny występował u 12−lat−
ków z podobną 15% częstotliwością [10].

Wady zgryzu, o różnym stopniu nasilenia mia−
ło 89% przebadanych niesłyszących i słabosłyszą−
cych dzieci. Niższe wartości podał Goczał i wsp.
[7] – 74% badanych, a jeszcze mniej wad zgryzu
zaobserwowali Dani [5] oraz Dymek i wsp. [9],
odpowiednio 34,4 i 55,4%.

W województwie zachodniopomorskim
56,6% badanych 12−latków miało nieprawidłowy
zgryz [10].

Obecność zalakowanego co najmniej jednego
zęba szóstego zaobserwowano w materiale wła−
snym u 22,02% dzieci. Shyama i wsp. [4] dla dzie−
ci z uszkodzonym słuchem oraz Rojek [10] dla
u 12−latków z zachodniopomorskiego zaobserwo−
wali zbliżone wartości, odpowiednio 30,5
i 28,35% badanych. W grupie kontrolnej ten wska−
źnik był dwukrotnie lepszy.

Zróżnicowane wyniki dotyczące obecności
i intensywności próchnicy w uzębieniu mlecznym
i stałym, uzyskane w przedstawionych badaniach
epidemiologicznych stanu narządu żucia dzieci
z uszkodzonym słuchem, pozwalają przypuszczać,
że ubytek słuchu nie jest decydującym czynnikiem
mającym wpływ na ich wartości. Należy zauwa−
żyć, że parametry te były relatywnie korzystne
u niesłyszących i słabosłyszących dzieci z woje−

wództwa zachodniopomorskiego w porównaniu
z nielicznymi badaniami innych autorów.

U dzieci niesłyszących i słabosłyszących za−
obserwowano również niską wartość wskaźnika
leczenia próchnicy w zębach mlecznych i stałych
oraz stosunkowo niską częstotliwość występowa−
nia zębów z lakiem szczelinowym. Z kolei w gru−
pie tej częściej podejmowano decyzję o ekstrakcji
zęba. Można zatem stwierdzić, że zabiegi leczenia
próchnicy i zabiegi profilaktyczne, w postaci
uszczelniania bruzd zębów, są wykonywane
w niewystarczającym stopniu.

Nie zauważono, aby uszkodzenie słuchu mia−
ło znaczący wpływ na stan przyzębia lub higienę
jamy ustnej. Dostrzegalne jest natomiast częstsze
występowanie wad zgryzu. Prawdopodobnie jest
ono spowodowane mniejszą świadomością i zain−
teresowaniem rodziców stanem zgryzu ich dzieci.
Nie bez znaczenia jest też brak systematycznej
opieki stomatologicznej podopiecznych ośrodków
w zachodniopomorskim.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że dzieci
niesłyszące i słabosłyszące wymagają objęcia ich
specjalną opieką stomatologiczną zarówno profi−
laktyczną, jak i leczniczą, konieczne wydaje się
również podjęcie działań z zakresu promocji zdro−
wia jamy ustnej wśród dzieci z uszkodzonym słu−
chem i ich rodziców.

Stan narządu żucia dzieci niesłyszących i słabosłyszących 183

Tabela 10. Wartości składowych liczby PUW u osób z uszkodzonym słuchem w badaniach różnych autorów

Table 10. The values of mean DMFT components in hearing impaired persons based on various publications

Autor (rok publikacji) Kraj Wiek (w latach) P/D U/M W/F
(Author (year of publication)) (Country)

Jain M. i wsp. (2008) [6] Indie 9−2 1,8 ? 1,56 0,027 ? 0,16 0,027 ? 0,16
13−17 2,67 ? 1,90 0,12 ? 0,33 0,16 ? 0,37

Shyama M. i wsp. (2001) [4] Kuwejt 5−29 4,3 0,3 0,4

Masierowska A. i wsp. (1986) [11] Polska 7−46 1,9 0,4 0,98
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