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Streszczenie
Wprowadzenie. oczekuje się, że studenci kierunków medycznych mający profesjonalną wiedzę będą stanowili 
przykład właściwych zachowań prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej dla pacjentów.
Cel pracy. porównanie wiedzy i zachowań prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej studentów pierwszych lat 
studiów stomatologii i medycyny. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 138 studentów 1 i 2 roku studiów wydziału lekarsko-stomatologicznego 
i lekarskiego. Studenci anonimowo wypełnili specjalnie opracowany kwestionariusz zawierający pytania dotyczące 
wiedzy i zachowań prozdrowotnych oraz samooceny stanu jamy ustnej. 
Wyniki. ogólna wiedza prozdrowotna studentów stomatologii i medycyny była zbliżona, średnio odpowiedzieli 
oni prawidłowo, odpowiednio na: 16,42 i 14,25 pytań. istotne różnice dotyczyły odpowiedzi identyfikującej próch-
nicę jako chorobę zakaźną, odpowiedzialności za usuwanie płytki i częstości wymiany szczotki. odpowiedzi prawi-
dłowych na te pytania udzieliło odpowiednio 48,7, 57,0 i 22,2% studentów stomatologii i 5,2, 22,7 i 33,4% studen-
tów medycyny. najczęstszym źródłem wiedzy prozdrowotnej dla obu grup studentów był stomatolog, a następnie 
środki masowego przekazu. około 1/3 badanych oceniła swój stan uzębienia jako bardzo dobry, połowa jako dobry, 
a pozostali jako satysfakcjonujący. niemal wszyscy badani dostrzegali problemy z przyzębiem. około połowa bada-
nych deklarowała potrzebę zmiany barwy zębów, mniej ich ustawienia, a jeszcze mniej zmianę kształtu zębów. 
Wnioski. poziom wiedzy dotyczący zdrowia jamy ustnej i zachowań prozdrowotnych studentów pierwszych lat 
stomatologii i medycyny nie wykazują istotnych różnic. Studentów stomatologii przed rozpoczęciem zajęć klinicz-
nych należy nauczać treści i zasad edukacji dotyczących zdrowia jamy ustnej, aby mogli oddziaływać na zachowa-
nia i postawy prozdrowotne pacjentów leczonych przez nich podczas zajęć klinicznych (Dent. Med. Probl. 2011, 
48, 4, 532–540). 

Słowa kluczowe: wiedza i zachowania prozdrowotne, studenci stomatologii, studenci medycyny.

Abstract 
Background. it is expected that students of medical disciplines having professional knowledge will be an example 
of appropriate oral pro healthy behavior for patients.
Objectives. comparison of oral knowledge and pro healthy behaviour in freshman dental and medicine students.
Material and Methods. The study comprised 138 students of 1 and 2 year of medicine and dentistry faculties. 
They filled in a special designed questionnaire which contained questions considering oral knowledge, oral health 
behaviours and self assessment of oral condition.
Results. general knowledge about oral health and oral health behaviors among freshman dental and medicine stu-
dents were on similar level, they answered correctly to 16.42 and 14.25 questions, respectively. Significant differences 
concerned the answers identifying dental caries as infectious disease, responsibilities for dental plaque removal and 
frequency of toothbrush exchange. The correct answers on these questions were given by the dental students 48.7%, 
57.0% and 22.2% and the medical students 5.2%, 22.7% and 33.4%, respectively. The main source of knowledge about 
oral health for both groups of students was the dentist and next mass media. ca. 1/3 of the subjects assessed their den-
tal condition as very good, half of them as good and the rest as satisfied. almost all subjects perceived problems with 
periodontal tissues. about half of the subjects declared the need of change of the teeth color, less – of teeth position, 
and the least – the change of teeth shape. 
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Conclusions. Knowledge about oral health and oral health behaviours among freshman dental and medicine stu-
dents do not differ significantly. Dental students should be taught in oral health education content and principles 
before clinical tutors so that they can affect on behaviours and attitudes their patients` treated by them during 
clinical practice (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 532–540). 

Key words: oral health knowledge and behaviours, dental students, medical students.

postawy odnośnie do zdrowia jamy ustnej 
pracowników opieki medycznej i ich zachowania 
prozdrowotne dotyczące własnej jamy ustnej są 
odzwierciedleniem zrozumienia znaczenia działań 
zapobiegawczych. Dzięki temu mogą oni oddzia-
ływać na poprawę stanu zdrowotnego jamy ustnej 
swoich pacjentów. od studentów kierunków me-
dycznych oczekuje się, że będą stanowili przykład 
właściwych zachowań prozdrowotnych. Studenci 
również mogą i powinni instruować przyjaciół, 
członków rodziny, a przede wszystkich pacjentów 
w zakresie właściwych zachowań prozdrowotnych 
dotyczących jamy ustnej. 

odpowiednia wiedza na temat zdrowia ja-
my ustnej jest uważana za istotny warunek do 
wykształcenia prawidłowych zachowań prozdro-
wotnych, chociaż w badaniach przekrojowych 
wykazano tylko słabą zależność między wiedzą 
a zachowaniami, a ponadto brak samomotywa-
cji stomatologów do prawidłowego wykonywania 
podstawowych zabiegów higienicznych dotyczą-
cych jamy ustnej [1]. W innym badaniu jednak 
stwierdzono związek między wyższym poziomem 
wiedzy prozdrowotnej a lepszym stanem zdro-
wotnym jamy ustnej [2]. potwierdza to znaczenie 
dobrego poziomu wiedzy studentów kierunków 
medycznych warunkującego udzielanie profesjo-
nalnych zaleceń w zakresie zdrowia jamy ustnej. 

 celem pracy było porównanie wiedzy i za-
chowań prozdrowotnych dotyczących jamy ustnej 
studentów pierwszych lat studiów stomatologii 
i medycyny. 

Materiał i metody
anonimowym badaniem ankietowym obję-

to 138 studentów 1 i 2 roku studiów obojga płci, 
w wieku 19–22 lat, w tym 72 z Wydziału lekar-
sko-Stomatologicznego i 66 z Wydziału lekarskie-
go akademii Medycznej we Wrocławiu. Wiedzę 
z zakresu zdrowia jamy ustnej oceniano na pod-
stawie autorskiego kwestionariusza składające-
go się z 22 pytań. ankietowani mieli do wyboru 
trzy odpowiedzi: prawda, fałsz, nie wiem. Kolejne 
punkty ankiety zawierały pytania dotyczące za-
chowań prozdrowotnych – częstości kontrolnych 
wizyt stomatologicznych, terminów i przyczyny 
ostatniej wizyty oraz identyfikacji potrzeb lecz-
niczych dotyczących uzębienia i przyzębia, a tak-

że samooceny stanu jamy ustnej i źródeł wiedzy 
prozdrowotnej (łącznie 7 pytań). Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej za pomocą testu χ2 
z poprawką yatesa, za istotny przyjmując poziom 
p ≤ 0,05.

Wyniki
W tabeli 1 zestawiono odpowiedzi studen-

tów stomatologii i medycyny na pytania zwią-
zane z wiedzą dotyczącą próchnicy zębów, za-
chowań prozdrowotnych, działań zapobiegaw-
czych i odpowiedzialności za stan jamy ustnej. 
liczba udzielonych prawidłowych odpowiedzi 
przez studentów medycyny i stomatologii na 19 
z 22 pytań była zbliżona. próchnicę jako choro-
bę zakaźną zidentyfikowało natomiast 3-krotnie 
więcej studentów stomatologii niż medycyny  
– 35/72, tj. 48,7% vs. 10/66, tj. 5,2%, p ≤ 0,05 (py-
tanie 1). również istotnie więcej studentów sto-
matologii prawidłowo odpowiedziało na pytanie 
16 dotyczące usuwania płytki (41/72, tj. 57,0% vs. 
15/66, tj. 22,7%, p ≤ 0,05. na pytanie 19, dotyczą-
ce częstości wymiany szczotki, prawidłowo odpo-
wiedziało nieco więcej studentów medycyny niż 
stomatologii (22/66, tj. 33,4% vs. 16/72, tj. 22,2%), 
ale jednocześnie istotnie więcej studentów me-
dycyny uważało, iż szczotkę należy wymieniać 
co 6 miesięcy (16/66, tj. 24,2% vs. 2/72, tj. 2,8%,  
p ≤ 0,05). porównując zsumowanie wszystkich 
prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez obie 
grupy badanych (studenci stomatologii 1172/72, 
tj. 77,5%, studenci medycyny 941/66, tj. 67,9%) 
nie stwierdzono między nimi statystycznie istot-
nej różnicy (p = 0,4754), a obliczona średnia war-
tość podanych prawidłowych odpowiedzi przez 
badanego wynosiła odpowiednio 16,42 i 14,25. 

 Studenci stomatologii istotnie częściej niż 
studenci medycyny deklarowali odbywanie kon-
trolnych wizyt stomatologicznych w odstępach  
2 miesięcy (12/72, tj. 16,7% vs. 2/66, tj. 3,0%  
p ≤ 0,05), ale obie grupy badanych ze zbliżoną czę-
stością podawały zgłaszanie się na wizyty kontro-
lne w pozostałych interwałach czasowych. Termin 
ostatniej wizyty stomatologicznej i jej przyczyna 
nie różniły się istotnie miedzy grupami, chociaż 
nieco więcej studentów stomatologii (ok. 10%) de-
klarowało odbycie wizyty przed upływem 3 mie-
sięcy, która była asymptomatyczna (tab. 2). 
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Tabela 1. Wiedza prozdrowotna 

Table 1. Knowledge about oral health

pytanie
(item)

Studenci stomatologii
(Dental students)

Studenci medycyny
(Medicine students)

istotność 
różnic mię-
dzy odpo-
wiedziami 
prawdzi-
wymi na 
poziomie 
(Significant 
difference 
between 
the correct 
answers at 
level)

odpowiedź
(answer)

odpowiedź
(answer)

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know) 

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know)

n/n % n/n % n/n % n/n % n/n % n/n %

1. próchnica zębów jest chorobą 
zakaźną
(Dental caries is infectious dis-
ease)

35/72 
48,6*

37/72 51,4 0/72 0,0 10/66 
15,2*

48/66 72,7 8/66 
12,1

p ≤ 0,01

2. przyczyną próchnicy są kwa-
sotwórcze bakterie i cukry  
(acid-forming bacteria and sug-
ars are the causes of caries)

64/72 
88,9*

2/72 2,8 8/72 
11,1

55/66 
83,3*

1/66 1,5 10/66 
15,2

n.s.

3. Zmniejszenie wydzielania śli-
ny sprzyja rozwojowi próchnicy 
(reduction of salivary secretion 
favours caries development)

62/72 
86,1*

8/72 11,1 2/72 2,8 49/66 
74,2*

4/66 6,1 13/66 
19,7

n.s.

4. Jeśli rodzice mają próchnicę 
zębów, to ich dzieci zawsze mają 
zęby z próchnicą (if the parents 
have dental caries their children 
will always have carious teeth)

8/72 11,1 60/72 
83,3*

4/72 5,6 5/66 7,6 53/66 
80,3*

8/66 
12,1

n.s.

5. Jeśli osoba w wieku 18 lat nie 
ma próchnicy, to przez całe życie 
będzie miała zęby zdrowe (bez 
próchnicy) (if the person in the 
age of 18 does not have caries 
he/she will have healthy teeth 
(without caries) by the whole 
life)

11/72 15,3 55/72 
76,4*

6/72 8,3 5/66 7,6 42/66 
63,6*

19/66 
28,8

n.s.

6. Brak dokładnego oczyszcza-
nia zębów powoduje próchnicę 
(lack of precise cleaning of teeth 
causes dental caries)

67/72 
93,0*

2/72 2,8 3/72 4,2 60/66 
91,0*

2/66 3,0 4/66 6,0 n.s.

7. Brak dokładnego oczyszczania 
zębów powoduje choroby dziąseł 
(lack of precise cleaning of teeth 
causes gingival diseases) 

67/72 
93,0*

2/72 2,8 3/72 4,2 41/66 
62,1*

7/66 10,6 18/66 
27,3 

n.s.

8. pacjent jest odpowiedzialny za 
stan zębów i dziąseł (The patient 
is responsible for his teeth and 
gingival condition)

69/72 
95,8*

2/72 2,8 1/72 1,4 65/66 
98,5*

0/66 0,0 1/66 1,5 n.s.

9. Stomatolog jest odpowiedzial-
ny za stan zębów i dziąseł pa-
cjenta (The dentist is responsible 
for teeth and gingival condition 
of the patient)

23/72 31,9 45/72 
62,5*

4/72 5,6 33/66 50,0 30/66 
45,5*

3/66 4,5 n.s.
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Tabela 1. Wiedza prozdrowotna (cd.)

Table 1. Knowledge about oral health (continued)

pytanie
(item)

Studenci stomatologii
(Dental students)

Studenci medycyny
(Medicine students)

istotność 
różnic mię-
dzy odpo-
wiedziami 
prawdzi-
wymi na 
poziomie 
(Significant 
difference 
between 
the correct 
answers at 
level)

odpowiedź
(answer)

odpowiedź
(answer)

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know) 

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know)

n/n % n/n % n/n % n/n % n/n % n/n %

10. pierwsza wizyta dziecka 
u dentysty powinna nastąpić do 
12 miesiąca życia dziecka (First 
dental visit of a child should 
happen to 12 months of the 
child’s life)

21/72 
29,2*

15/72 20,8 36/72 
50,0

27/66 
40,9*

12/66 18,2 27/66 
40,9

n.s.

11. pierwsza wizyta dziecka 
u dentysty powinna nastąpić 
w 3. roku życia dziecka (First 
dental visit of a child should 
happen in 3 year of life )

13/72 18,1 26/72 
36,1*

33/72 
45,8

15/66 22,7 25/66 
37,9*

26/66 
39,4

n.s.

12. pierwsza wizyta dziecka 
u dentysty powinna nastąpić 
przy wystąpieniu objawów cho-
robowych próchnicy (np. ubytku 
w zębie) (First dental visit of 
a child should happen when 
symptoms of caries disease occur 
(e.g. tooth decay))

11/72 15,3 50/72 
69,4*

11/72 
15,3

17/66 25,7 39/66 
59,1*

10/66 
15,2

n.s.

13. Dorośli powinni kontrolować 
stan jamy ustnej co 6 miesięcy 
(adults should control their oral 
condition every 6 months)

63/72 
87,5*

7/72 9,7 2/72 2,8 46/66 
69,7*

15/66 22,7 5/66 7,6 n.s.

14. Dorośli powinni kontrolować 
stan jamy ustnej co 12 miesięcy 
(adults should control their oral 
condition every 12 months)

5/72 6,9 64/72 
88,9*

3/72 4,2 20/66 30,3 44/66 
66,7*

2/66 3,0 n.s.

15. Dorośli powinni kontrolować 
stan jamy ustnej w razie potrze-
by (np. ból zęba, utrata wypeł-
nienia) (adults should control 
their oral condition in the case 
of the need (e.g.toothache, loss 
of the restoration))

20/72 27,8 52/72 
72,2*

0/72 0,0 30/66 45,5 34/66 
51,5*

2/66 3,0 n.s.

16. płytkę nazębną usuwa sto-
matolog (Dental plaque is remo-
ved by the dentist)

25/72 34,7 41/72 
57,0*

6/72 8,3 39/66 59,1 15/66 
22,7*

12/66 
18,2

p ≤ 0,05

17. Kamień nazębny usuwa sto-
matolog (calculus is removed by 
the dentist)

68/72 
94,4*

2/72 2,8 2/72 2,8 60/66 
91,0*

3/66 4,5 3/66 4,5 n.s.

18. Zęby należy oczyszczać przed 
śniadaniem (Teeth should be 
cleaned before breakfast)

24/72 33,3 38/72 
52,8*

10/72 
13,9

28/66 42,4 28/66 
42,4*

10/66 
15,2

n.s.
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Tabela 1. Wiedza prozdrowotna (cd.)

Table 1. Knowledge about oral health (continued)

pytanie
(item)

Studenci stomatologii
(Dental students)

Studenci medycyny
(Medicine students)

istotność 
różnic mię-
dzy odpo-
wiedziami 
prawdzi-
wymi na 
poziomie 
(Significant 
difference 
between 
the correct 
answers at 
level)

odpowiedź
(answer)

odpowiedź
(answer)

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know) 

prawda
(truth)

fałsz
(false)

nie 
wiem
(do not 
know)

n/n % n/n % n/n % n/n % n/n % n/n %

19. Szczotkę do zębów należy 
wymieniać (Toothbrush should 
be changed):

co 1 miesiąc (every month) 0/72 0,0 15/72 
20,8*

0/72 0,0 0/66 0,0 9/66 13,6* 0/66 0,0 n.s.

co 3 miesiące (every 3 months) 0/72 0,0 39/72 
54,2*

0/72 0,0 0/66 0,0 19/66 
28,8*

0/66 0,0 n.s.

co 6 miesięcy (etery 6 months) 0/72 0,0 2/72 2,8 * 0/72 0,0 0/66 0,0 16/66 
24,2*

0/66 0,0 p < 0,01

w miarę zużycia (as long as it is 
worn)

16/72 
22,2*

0/72 0,0 0/72 0,0 22/66 
33,4*

0/66 0,0 0/66 0,0 n.s.

20. Stosowanie past do zębów 
z fluorem zapobiega próchnicy 
(Use of toothpastes with fluoride 
prevents dental caries)

60/72 
83,3*

10/72 13,9 2/72 2,8 53/66 
80,3*

5/66 7,6 8/66 
12,1

n.s.

21. Do standardowych zabiegów 
oczyszczania jamy ustnej należy 
włączyć oczyszczanie języka 
(Standard oral hygiene proce-
dures should include tongue 
cleaning)

51/72 
70,8*

11/72 15,3 10/72 
13,9

4/66 6,1* 49/66 74,2 13/66 
19,7

n.s.

22. Zjedzenie jabłka przed snem 
zastępuje szczotkowanie zębów 
(eating an apple before going to 
bed replaces toothbrushing)

13/72 18,1 52/72 
72,2*

7/72 9,7 7/66 10,6 50/66 
75,8*

9/66 
13,6

n.s.

n.s. – różnica nieistotna statystycznie, p > 0,05. 
(n.s. – in.s.ignficant difference, p > 0.05).
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 najczęstszym źródłem wiedzy na temat zdro-
wia jamy ustnej dla obu grup studentów był stoma-
tolog (studenci stomatologii 37/72, tj. 51,1%, stu-
denci medycyny 31/66, 47,0%), a następnie środki 
masowego przekazu (odpowiednio: 21/71, tj. 29,2% 
i 27/66, tj. 40,9%) i inne źródła (odpowiednio: 14/72, 
tj. 19,4% i 8/66, tj. 12,1%). nie stwierdzono istotnych 
różnic między grupami w deklarowanych źródłach 
wiedzy prozdrowotnej (ryc. 1). 

 W obu grupach około 1/3 badanych oceniła 
swój stan uzębienia jako bardzo dobry (studenci 
stomatologii 26/72, tj. 36,1%, studenci medycyny 
20/66, 31,2%), ok. połowa jako dobry (odpowied-
nio: 39/72, tj. 54,2%, i 33/72, tj. 50,1%), a pozosta-
li jako satysfakcjonujący (odpowiednio: 7/72, tj. 
9,7% i 12/66, tj. 18,2%). Żaden z badanych nie oce-
nił stanu swojego uzębienia jako zły. nie zaobser-
wowano istotnych różnic między poszczególnymi 
kategoriami odpowiedzi (ryc. 2). 

 Wszyscy badani dostrzegali problemy 
z przyzębiem (ryc. 3). niemal wszyscy studen-
ci stomatologii (68/72, tj. 94,5%) i wszyscy stu-
denci medycyny podawali krwawienie dziąseł, 
a nieliczni studenci stomatologii (4/72, tj. 5,5%) 
zauważali recesję dziąsła. nie zanotowano istot-

nych różnic między odpowiedziami obu grup 
badanych. 

 nie stwierdzono również istotnych różnic 
w odpowiedziach na pytanie, „co zmieniłbyś 
w swoim uzębieniu” (ryc. 4). około połowa ba-
danych (studenci stomatologii 40/72, tj. 55,5%, 
studenci medycyny 31/66, tj. 47,0%) deklarowali 
potrzebę zmiany barwy zębów, a w następnej ko-
lejności ich ustawienia (odpowiednio: 29/72, tj. 
41,1% i 15/66, tj. 22,7%), a tylko nieliczni byli nie-
zadowoleni z kształtu zębów (odpowiednio: 2/72, 
tj. 2,8% i 4/66, tj. 6,1%). liczba zanotowanych od-
powiedzi nie różniła się istotne. 

Omówienie wyników 
i dyskusja
przyjmuje się, że studenci stomatologii i me-

dycyny odgrywają istotną rolę w życiu społecznym 
i oczekuje się, że wraz z rozwojem ich edukacji 
będą prowadzić zdrowy styl życia i spełniać rolę 
modelu dla pacjentów w procesie ich edukacji do-
tyczącym zdrowia ogólnego i zdrowia jamy ustnej 
[3, 4]. problematyka wiedzy prozdrowotnej stu-
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dentów stomatologii i studentów innych kierun-
ków studiów była tematem wielu opublikowanych 
prac. W pracach tych oceniano poziom wiedzy 
prozdrowotnej według własnych kwestionariuszy 
[4, 5] lub za pomocą Kwestionariusza Zachowań 
Stomatologicznych opracowanego przez Kawamu-
rę z Uniwersytetu w Hiroszimie (HU-DBi – Hi-
roshima University – Dental Behavioral invento-
ry) [2, 3, 6–17]. Kwestionariusz Hu-DBi zawiera  
20 pytań dotyczących postaw i zachowań prozdro-
wotnych, na które są udzielane odpowiedzi dycho-
tomiczne tak lub nie. Kwestionariusz ten został 
przetłumaczony z języka japońskiego na inne języ-
ki w celu prowadzenia międzynarodowych badań 
i wykazuje w różnych wersjach językowych dużą 
wiarygodność [2, 3, 6–17]. Zastosowano go do oce-
ny postaw i zachowań prozdrowotnych studentów 
stomatologii z różnych lat studiów w celu ewalu-
acji zmian wraz z postępem nauczania, a także do 
porównania studentów stomatologii ze studenta-
mi medycyny, higieny stomatologicznej, techniki 
stomatologicznej oraz niemedycznych kierunków 
studiów. Stwierdzono poprawę postaw i zacho-
wań prozdrowotnych studentów stomatologii wraz 
z latami studiów, pewne różnice między studenta-
mi stomatologii a studentami innych kierunków 
studiów oraz różnice kulturowe. niestety, danych 
otrzymanych za pomocą tego kwestionariusza nie 
można w pełni porównać z wynikami przedstawio-
nej pracy. Można jedynie porównać odpowiedzi 
na 3 pytania, które są zbliżone do pytań zawartych 
w ankiecie własnej, tj. pytania z HU-DBi: „moje 
dziąsła krwawią, kiedy szczotkuję zęby”, „martwi 
mnie kolor moich zębów” i „odkładam wizytę 
u stomatologa aż do wystąpienia bólu zęba” vs. 
pytania własne: „czy masz problem z przyzębiem”, 
„co chciałbyś zmienić w swoim uzębieniu: kolor, 
ustawienie, kształt”, „przyczyna ostatniej wizyty 
stomatologicznej: asymptomatyczna lub sympto-
matyczna”. porównując dane z przedstawionej pra-
cy z wynikami otrzymanymi przez Komabayashi et 
al. [17] oraz pekera i alkurta [13] uzyskanymi dla 

studentów 1 i 2 roku stomatologii z chin, Wielkiej 
Brytanii i Turcji, zauważono, ze studenci brytyjscy 
(pierwszy rok – 4% i drugi rok – 0%) i chińscy (44 
i 36%) znacznie rzadziej niż studenci tureccy (78,9 
i 92,6%) i polscy (stomatologii – 94,5%, medycyny 
– 100%) obserwowali krwawienie dziąseł. Więk-
szość studentów chińskich natomiast (odpowied-
nio 90 i 92%) i tureckich (71,1 i 79,6%) martwiła 
się o kolor zębów, a mniej studentów brytyjskich 
(odpowiednio 49 i 35%) i polskich (stomatologii 
– 55,5% i medycyny – 47,0%). odkładanie wizy-
ty stomatologicznej do czasu wystąpienia dole-
gliwości bólowych deklarowało więcej studentów 
tureckich (odpowiednio 70,3 i 81,5%) i chińskich 
(64 i 68%) niż studentów polskich (stomatologii  
– 40,3%, medycyny – 50,0%), a jeszcze mniej stu-
dentów brytyjskich (odpowiednio 18 i 6%). 

porównując częstość deklarowanych wizyt 
stomatologicznych przez studentów stomatologii 
i medycyny w przedstawionym badaniu z wynika-
mi badań studentów hinduskich [4], zauważono, 
że studenci polscy częściej niż hinduscy podawali 
odbywanie wizyt w odstępie 6 miesięcy (odpo-
wiednio: 29,2 i 27,3% vs. 20,0 i 14,7%) i w odstępie 
12 miesięcy (odpowiednio: 20,8 i 36,4% vs. 10,0 
i 9,7%), a rzadziej w razie konieczności (odpo-
wiednio: 3,3 i 33,3% vs. 70,0 i 75,0%). 

W przedstawianym badaniu oczekiwano, że 
wiedza na temat zdrowia jamy ustnej będzie więk-
sza u studentów stomatologii niż medycyny z po-
wodu potencjalnie większego ich zainteresowania 
wybranym kierunkiem studiów. porównanie 
wszystkich prawidłowych odpowiedzi nie ujawniło 
jednak istotnych różnic w poziomie wiedzy, gdyż 
studenci stomatologii odpowiedzieli prawidłowo 
na 77,5% pytań, tj. tylko o 9,6% więcej niż studenci 
medycyny, przy czym przeciętnie student stoma-
tologii odpowiedział prawidłowo na ok. 2 pytania 
więcej niż student medycyny (16,42 vs. 14,25). 

 rozpatrując prawidłowe odpowiedzi na po-
szczególne pytania stwierdzono, że studenci sto-
matologii istotnie częściej niż studenci medycyny 
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rozpoznali próchnicę zębów jako chorobę zakaźną 
(48,7 vs. 5,2%), byli przekonani, że za usuwanie 
płytki nazębnej odpowiada pacjent (57,0 vs. 22,7%) 
i wyrażali prawidłową opinię odnośnie do często-
ści wymiany szczotki (33,4% vs. 22,2%). Większość 
studentów stomatologii (88,9%) i medycyny (83,3%) 
wiedziała, że przyczyną próchnicy są kwasotwórcze 
bakterie i cukry oraz że stosowanie past do zębów 
z fluorem zapobiega próchnicy (odpowiednio 83,3 
i 80,3%). na zbliżone pytania dotyczące związku 
bakterii i cukru oraz zapobiegania próchnicy za 
pomocą stosowania związków fluoru prawidłowo 
odpowiedziało odpowiednio: 62,5, 93,8 i 93,7% stu-
dentów nauk o zdrowiu z Kuwejtu [5]. 

Uzyskane dane wskazują, że wiedza i zacho-
wania prozdrowotne studentów 1 i 2 roku stoma-
tologii i medycyny są oparte przede wszystkim na 
informacjach uzyskiwanych od stomatologa pod-
czas wizyt w gabinecie stomatologicznym oraz 
na informacjach ze środków masowego przekazu 

i nie ujawniają zbyt dużych różnic związanych 
z kierunkiem studiów. Sugeruje to, iż studenci 
stomatologii powinni być wcześniej wprowadzani 
w problematykę edukacji prozdrowotnej – przed 
ich kontaktem z pacjentami. Jest to podstawowy 
czynnik w rozwoju postaw i zachowań prozdro-
wotnych studentów, pozwalający wywierać pozy-
tywne oddziaływanie na zachowania i postawy 
prozdrowotne ich pacjentów już od samego po-
czątku zajęć klinicznych. 

podsumowując, można stwierdzić, że poziom 
wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej i zachowania 
prozdrowotne studentów pierwszych lat studiów 
stomatologicznych i ogólnolekarskich nie wy-
kazują istotnych różnic. Studentów stomatologii 
przed rozpoczęciem zajęć klinicznych należy na-
uczać treści i zasad edukacji dotyczących zdrowia 
jamy ustnej, aby mogli oddziaływać na zachowa-
nia i postawy prozdrowotne pacjentów leczonych 
przez nich podczas zajęć klinicznych. 

Tabela 2. Korzystanie z opieki stomatologicznej

Table 2. Using of dental care 

Studenci stomatologii
(Dental students)

Studenci medycyny
(Medicine students)

istotność różnic 
na poziomie
(Significant digf-
frence at level)

parametry
(parameters)

n/n % n/n %

1. częstość kontrolnych wizyt stomatologicznych (Frequency of control dental appointments)

a) co 2 miesiące (every 2 months) 12/72 16,7 2/66 3,0 p < 0,05

b) co 6 miesięcy (every 6 months) 21/72 29,2 18/66 27,3 n.s.

c) co 12 miesięcy (every 12 months) 15/72 20,8 24/66 36,4 n.s.

d) w razie konieczności (in the case of the need) 24/72 33,3 22/66 33,3 n.s.

2. Termin ostatniej wizyty stomatologicznej (Term of the last dental appointment)

a) do 3 miesięcy (up to 3 months) 32/72 44,4 20/66 30,3 n.s.

b) 6 miesięcy (6 months) 16/72 22,3 17/66 25,8 n.s.

c) 12 i więcej miesięcy (12 months and over) 24/72 33,3 29/66 43,9 n.s.

3. przyczyna ostatniej wizyty stomatologicznej (reason of the last dental appointment) 

a) symptomatyczna (symptomatic) 29/72 40,3 33/66 50,0 n.s.

b) asymptomatyczna (asymptomatic) 43/72 59,7 33/66 50,0 n.s.

n.s. – różnica nieistotna statystycznie, p > 0,05. 
(n.s. – insignficant difference, p > 0.05).
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