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Streszczenie
Wprowadzenie. Samoocena absolwenta przygotowania do prowadzenia samodzielnej praktyki klinicznej jest jed-
nym ze sposobów oceny efektów nauczania, który wykrywa słabe i silne strony programu nauczania.
Cel pracy. Ocena kompetencji absolwenta z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dzie-
cięcej oraz słabych i mocnych aspektów dotychczasowego programu nauczania tych przedmiotów.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 78 studentów 5. roku stomatologii, w tym 61 kobiet po zdaniu 
ostatniego egzaminu końcowego. Kwestionariusz zawierał 74 pytania, w tym 19 dotyczących umiejętności ogól-
nych, 10 ogólnych umiejętności klinicznych i 45 umiejętności wykonania wybranych zabiegów z zakresu stomato-
logii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej. Badani udzielali odpowiedzi według 6-stopniowej skali 
Likerta: 1 – nie wiem, 2 – bardzo źle, 3 – źle, 4 – ani tak, ani nie, 5 – dobrze, 6 – bardzo dobrze.
Wyniki. Badani ocenili, że na poziomie dobrym i ponaddobrym mają kompetencje w zakresie 11 z 19 umiejętności 
ogólnych (57,9%), 6 z 10 umiejętności klinicznych (60,0%) i 19 z 45 umiejętności praktycznych (42,2%). Mniejsze 
przeświadczenie o umiejętności wykonywania rozpatrywanych zabiegów klinicznych wynika z częstości ich prze-
prowadzania w trakcie klinicznych zajęć dydaktycznych.
Wnioski. Większość absolwentów uważała, iż posiada kompetencje z zakresu ogólnych umiejętności i umiejęt-
ności klinicznych potrzebne do realizacji samodzielnej praktyki stomatologicznej. Zróżnicowany poziom umie-
jętności wykonywania poszczególnych zabiegów leczniczych jest związany z częstością ich wykonywania w trak-
cie studiów. Uzyskane w pracy dane wskazują na konieczność ukierunkowania doboru przypadków klinicznych 
na zajęcia dydaktyczne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją i stomatologii dziecięcej (Dent. Med. 
Probl. 2013, 50, 4, 454–460).

Słowa kluczowe: absolwenci stomatologii, kompetencja, edukacja, stomatologia zachowawcza z endodoncją, sto-
matologia dziecięca. 

Abstract
Background. Self-assessment of the graduates preparedness to the leading of the independent clinical practice is 
one way of the evaluation of teaching effects which detects weak and strong sides of the curriculum.
Objectives. The assessment of graduates competence in conservative dentistry with endodontics and paediatric 
dentistry as well as strong and weak aspects of the previous syllabus of these subjects. 
Material and Methods. The questionnaire study involved 78 dental students of 5th year, out of which 61 women, 
after the passing of the last final exam. The questionnaire included 74 items, out of which 19 regarding general 
skills, 10 general clinical skills and 45 practical skills of performance of chosen procedures in scope of conservative 
dentistry with endodontics and paediatric dentistry. The responders granted the answer according to a six-point 
Likert scale: 1 – do not know, 2 – very poorly, 3 – poorly, 4 – neither so nor not, 5 – well, 6 – very well.
Results. The subjects evaluated on good and over good level within the range 11 of 19 general skills (57.9%), 6 of 10 
clinical skills (60.0%) and 19 of 45 practical skills (42.2%). In term of practical skills they were most confident and 
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Systematyczna ocena rezultatów kształcenia 
jest integralną częścią procesu edukacji na każ-
dym poziomie i w każdej specjalności. Umożliwia 
oszacowanie poziomu i zakresu nabytej wiedzy, 
zachowań/postaw i umiejętności studenta. Stosu-
je się różne formy oceny, które ogólnie są klasyfi-
kowane jako sumacyjne i formatywne. Zazwyczaj 
nauczyciel ocenia ucznia/studenta, stymulując go 
do zaangażowania w proces nauczania. Jednakże 
osobą oceniającą proces edukacji i nabyte kompe-
tencje może być również uczeń/student. Zdolność 
do precyzyjnej samooceny posiadanych umiejęt-
ności jest istotna ww. zawodach medycznych. Kli-
nicysta powinien umieć realistycznie ocenić jakość 
wykonanego zabiegu, aby określić potrzebę do-
skonalenia swoich umiejętności praktycznych [1]. 
Kwestionariuszową samoocenę stosuje się do osza-
cowania nabycia kompetencji na różnych etapach 
nauczania, a zwłaszcza przez absolwentów kierun-
ków medycznych. W ten sposób można określić 
przygotowanie absolwenta stomatologii do prowa-
dzenia samodzielnej praktyki zawodowej oraz sła-
be i mocne strony różnych programów nauczania 
(tradycyjny, oparty na nauczaniu problemowym 
lub kompetencyjnym) [2–9]. 

Celem pracy jest zbadanie na podstawie sa-
mooceny absolwenta stomatologii nabytych kom-
petencji oraz słabych i mocnych aspektów progra-
mu nauczania z zakresu stomatologii zachowaw-
czej z endodoncją i stomatologii dziecięcej. 

Materiał i metody
Anonimowym i dobrowolnym badaniem an-

kietowym objęto 78 studentów 5. roku stomatolo-
gii, w tym 61 kobiet po zdaniu ostatniego egzami-
nu końcowego. Wiek badanych wahał się 23–27 lat 
i wynosił średnio 24,35 ± 0,88 lat. Kwestionariusz 
zawierał 74 pytania częściowo wzorowane na ba-
daniu Arena et al. [6] z rozszerzeniem własnym, 
w tym 19 dotyczących umiejętności ogólnych, 10 
ogólnych umiejętności klinicznych i 45 umiejęt-
ności wykonania wybranych zabiegów z zakre-
su stomatologii zachowawczej z endodoncją i sto-
matologii dziecięcej. Badani udzielali odpowie-

dzi wg 6-stopniowej skali Likerta: 1 – nie wiem, 2 
– bardzo źle, 3 – źle, 4 – zadowalająco, 5 – dobrze,  
6 – bardzo dobrze. Uzyskane wyniki poddano 
analizie statystycznej testem U Manna-Whitneya 
z użyciem programu Statistica 10.0, przyjmując za 
istotny poziom p ≤ 0,05.

Wyniki
Samoocenę kompetencji z zakresu ogólnych 

umiejętności zestawiono w tabeli 1, szeregując 
uzyskane wyniki od wartości najmniejszej do naj-
większej. Na poziomie dobrym i ponaddobrym 
oceniono 10 spośród 19 wymienionych ogólnych 
umiejętności (57,9%), a pozostałe na niższym po-
ziomie. Badani byli najbardziej przeświadczeni 
o posiadaniu umiejętności doceniania otrzymanej 
rady (5,45 ± 0,64) i pracy w zespole z innymi spe-
cjalistami medycznymi (5,45 ± 0,63), a najmniej 
o umiejętności zastosowania naukowych metod 
badawczych (4,30 ± 1,19) i radzenia sobie ze stre-
sem związanym z pracą kliniczną (4,30 ± 1,18). 

Spośród 10 ogólnych umiejętności klinicznych 
posiadanie 6 z nich oceniono na poziomie dobrym 
(60,0%). Absolwenci najwyżej ocenili umiejętność 
okazywania współczucia pacjentom i ich powa-
żania (5,43 ± 0,73), a najsłabiej odczuwanie pew-
ności siebie podczas napotykania problemów kli-
nicznych (4,53 ± 1,19) (tabela 2).

Samoocenę 45 umiejętności praktycznych po-
dzielonych na podgrupy przedstawiono w tabeli 3 
z podaniem istotności różnic między wartościami 
uzyskanymi dla niektórych zabiegów leczniczych. 
Wśród nich 19 zostało ocenionych na poziomie do-
brym i ponaddobrym (42,2%). Spośród podanych 
umiejętności praktycznych związanych z leczeniem 
kariologicznym badani deklarowali posiadanie na 
najwyższym poziomie kompetencji w wykonywa-
niu zabiegu lakowania (5,38 ± 0,89), a na najniż-
szym wykrywania początkowej zmiany próchni-
cowej z użyciem aparatu Diagnodent (3,06 ± 2,76). 
Absolwenci czuli się ponadto istotnie bardziej kom-
petentni w wykonywaniu lakowania i poszerzone-
go lakowania niż wypełnienia zapobiegawczego 
oraz w wypełnianiu ubytków w zębach przednich 

competence in the performance of more common dental procedures and less confident in less frequent procedures 
carried out during didactic clinical work-outs.
Conclusions. The most of graduates perceived themseles well prepared for most aspects of general skills and clini-
cal skills needed to the realization of the independent vocational dental practice. The differentiated level of the skill 
perfomance of the specific dental procedures can be caused by the frequency of the performance of the particular 
dental procedures in the course of the dental study. The obtained data indicate the necessity of the steering selec-
tion of clinical cases on didactic work-outs in the scope of conservative dentistry with endodontics and paediatric 
dentistry (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 4, 454–460).

Key words: dental graduates, competency, dental education, conservative dentistry with endodontics, paediatric 
dentistry. 
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i bocznych kompozytem w porównaniu z wypeł-
nieniem ubytku amalgamatem i estetyczną odbu-
dową zęba. Deklarowali również istotnie wyższy 
poziom umiejętności adaptacji dziecka do lecze-
nia niż postępowania z dzieckiem niewspółpracu-
jącym oraz oceny ryzyka próchnicy w odniesieniu 
do diagnozowania początkowej zmiany próchni-
cowej metodą wzbudzonej fluorescencji. Istotnie 
wyżej ocenili swoją umiejętność diagnostyki róż-

nicowej rozwojowych zaburzeń zębów niż wykry-
wania początkowej zmiany próchnicowej aparatem 
Diagnodent. Spośród wymienionych umiejętności 
związanych z leczeniem pourazowych uszkodzeń 
zębów badani czuli się najbardziej kompetentni 
w odbudowie złamania korony zęba (4,12 ± 1,32), 
a najmniej w przeprowadzeniu zabiegu replanta-
cji zęba (2,92 ± 1,72). Deklarowali ponadto istotnie 
większy poziom umiejętności w wykonaniu szyno-

Tabela 1. Samoocena umiejętności ogólnych 

Table 1. Self-assessment of general skills

Lp. Pytanie Odpowiedź 

x ± SD

 1 Docenić otrzymywane rady 5,45 ± 0,64

 2 Pracować dobrze w zespole z innymi specjalistami medycznymi 5,45 ± 0,63

 3 Zachować się etycznie w pracy 5,37 ± 0,85

 4 Dobrze komunikować się z pacjentami 5,34 ± 0,76

 5 Znać własne kliniczne ograniczenia 5,33 ± 0,75

 6 Prosić kolegów o pomoc, kiedy jest potrzebna 5,26 ± 0,71

 7 Szukać informacji, które pomogą w podjęciu klinicznej decyzji 5,23 ± 0,90

 8 Zidentyfikować własne potrzeby edukacyjne 5,23 ± 0,76

 9 Przyjąć odpowiedzialność 5,17 ± 0,87

10 Zarządzać swoim czasem i wyznaczać priorytety zadań 5,15 ± 0,82

11 Dokładnie kompletować dokumentację medyczną 5,00 ± 0,97

12 Zrównoważyć pracę i życie osobiste 4,99 ± 0,98

13 Zastosować zasady medyczno-prawne (np. świadomie wyrażona zgoda pacjenta) 4,97 ± 0,87

14 Być na bieżąco z aktualnymi postępami w stomatologii 4,93 ± 0,86

15 Zrozumieć system opieki zdrowotnej, w którym się pracuje 4,91 ± 0,82

16 Ocenić wpływ czynników społecznych na chorobę 4,87 ± 0,88

17 Używać kompetentnie komputera w pracy klinicznej 4,57 ± 1,09

18 Zastosować metody badawcze w stomatologii 4,30 ± 1,19

19 Radzić sobie ze stresem związanym z pracą kliniczną 4,30 ± 1,18

Tabela 2. Samoocena ogólnych umiejętności klinicznych

Table 2. Self-assessment of clinical skills

 
Lp.

Pytanie Odpowiedź

x ± SD

 1 Okazywać współczucie i poważanie pacjentom 5,43 ± 0,73

 2 Dyskutować z pacjentami o stosownych działaniach zapobiegawczych 5,27 ± 0,64

 3 Realizować świadczenia lecznicze w kulturowo odpowiedni sposób 5,17 ± 0,78

 4 Nakreślić pacjentom korzyści, ryzyko, dyskomfort i niedogodność terapii 5,09 ± 0,71

 5 Wykorzystać zrozumienie podstawowych i klinicznych nauk w opiece nad pacjentami 5,09 ± 0,65

 6 Ocenić wpływ stanu ogólnego zdrowia na leczeniu stomatologiczne pacjentów 5,02 ± 0,73

 7 Zastosować wiedzę stomatologiczną w odniesieniu do postępowania terapeutycznego z pacjentami 4,96 ± 0,82

 8 Sporządzać odpowiednie plany leczenia 4,92 ± 0,74

 9 Demonstrować zadowalający poziom podstaw wiedzy stomatologicznej 4,81 ± 0,84

10 Czuć się pewnym podczas napotykania problemów klinicznych 4,53 ± 1,19
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Tabela 3. Samoocena umiejętności praktycznych wykonania wybranych zabiegów

Table 3. Self-assessment of practical skills of the performance of the chosen procedures

Lp. Pytanie Odpowiedź 

x ± SD

Leczenie kariologiczne

 1 adaptacja dziecka do leczenia 5,17 ± 1,18a

 2 postępowanie z dzieckiem niewspółpracującym 4,77 ± 1,09a

 3 ocena ryzyka próchnicy 4,90 ± 0,86 h, �

 4 wykrycie początkowej zmiany próchnicowej za pomocą aparatu Diagnodent 3,06 ± 1,76h, �, �

 5 lakowanie 5,38 ± 0,89f

 6 poszerzone lakowanie 5,37 ± 0,90g

 7 wypełnienie zapobiegawcze 5,05 ± 1,15f, g

 8 wypełnienie amalgamatowe 3,61 ± 1,28a, b

 9 wypełnienie kompozytowe zębów przednich 5,09 ± 0,73a, c, d

10 wypełnienie kompozytowe zębów bocznych 5,30 ± 0,64b, e

11 założenie formówki 5,08 ± 1,12

12 estetyczna odbudowa zęba 4,70 ± 1,07c, d, e

13 kontrola bólu podczas leczenia próchnicy 5,13 ± 0,88

14 leczenie próchnicy wczesnego dzieciństwa 4,97 ± 1,05

Zaburzenia rozwojowe zębów

 1 diagnostyka różnicowa 4,08 ± 1,36�

Leczenie pourazowych uszkodzeń zębów

 1 ocena zęba po urazie 4,09 ± 1,27

 2 odbudowa złamanie korony 4,12 ± 1,32

 3 leczenie złamania korzenia 3,16 ± 1,59a

 4 szynowanie zębów 3,80 ± 1,58a

 5 leczenie zwichnięcia zęba 3,32 ± 1,64b

 6 replantacja 2,92 ± 1,70b

Leczenie endodontyczne

 1 założenie koferdamu 5,01 ± 1,16

 2 leczenie kanałowe zębów jednokorzeniowych 5,22 ± 0,91a

 3 leczenie kanałowe zębów wielokorzeniowych 4,89 ± 1,04a

 4 leczenie zakażonych kanałów 4,77 ± 1,24b, c

 5 leczenie chorób miazgi zębów mlecznych 4,86 ± 1,10i

 6 amputacja częściowa przyżyciowa 4,24 ± 1,51h, i

 7 postępowanie apeksyfikacyjne 3,51 ± 1,67b, h

 8 leczenie resorpcji zewnętrznej 3,31 ± 1,65c

 9 leczenie resorpcji wewnętrznej 3,38 ± 1,67

10 określenie długości roboczej radiologicznie 5,00 ± 0,89d

11 określenie długości roboczej endometrycznie 5,27 ± 0,80d

12 opracowanie kanału techniką step-back 5,11 ± 0,99e

13 opracowanie kanału techniką crown-back 4,53 ± 1,20e

14 opracowanie kanału narzędziami maszynowymi 3,04 ± 1,68

15 płukanie kanału korzeniowego 5,26 ± 0,83

16 wypełnienie kanału metodą kondensacji bocznej 5,20 ± 0,85f, g

17 wypełnienie kanału metodą kondensacji wierzchołkowej 3,30 ± 1,63f

18 wypełnienie kanału metodą termoplastyczną 3,27 ± 1,79g
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wania zębów niż leczenia złamania korzenia oraz 
leczenia zwichnięcia zęba w odniesieniu do zabiegu 
replantacji. Spośród podanych zabiegów związa-
nych z leczeniem endodontycznym absolwenci de-
klarowali najwyższy poziom kompetencji w endo- 
metrycznym określaniu długości roboczej zęba 
(5,27 ± 0,80), a najniższy w opracowaniu kana-
łu narzędziami maszynowymi (3,04 ± 1,68). Byli 
także istotnie bardziej przeświadczeni o posiada-
niu umiejętności leczenia kanałowego zębów jed-
nokorzeniowych niż wielokorzeniowych, leczenia 
zainfekowanych kanałów w porównaniu do po-
stępowania apeksyfikacyjnego i leczenia resorpcji 
zewnętrznej, endometrycznego niż radiologiczne-
go określenia długości roboczej zęba, opracowa-
nia kanału techniką step-back w odniesieniu do 
techniki crown-down, wypełniania kanału meto-
dą kondensacji bocznej w porównaniu z metodą 
kondensacji wierzchołkowej i metodą termopla-
styczną. Deklarowali również znamiennie wyższą 
umiejętność wykrycia i oceny radiologicznej zmian 
okołowierzchołkowych niż oceny ryzyka próchni-
cy i diagnozowania początkowej zmiany próchni-
cowej z użyciem aparatu Diagnodent. 

Badani na ponaddobrym poziomie ocenili 
swoje umiejętności w demonstrowaniu pacjentom 
prawidłowego szczotkowania i nitkowania zębów 
oraz udzielania informacji o zalecanej zawartości 
fluoru w paście do zębów pacjentom w wieku roz-
wojowym. 

Omówienie
Zasadniczym celem edukacji stomatologicznej 

jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej 
praktyki klinicznej. Ocena przygotowania studen-
tów do tego celu przez nauczycieli akademickich 
stosujących różne metody sprawdzające jest równie 
ważna jak postrzeganie przez absolwentów stopnia 
gotowości do podjęcia pracy zawodowej [9]. 

Objęci badaniem absolwenci byli kształceni 

według tradycyjnego programu nauczania oparte-
go na stopniowym nabywaniu kompetencji w po-
szczególnych specjalnościach stomatologicznych. 
Skuteczność takiego nauczania w rozwijaniu 
kompetencji jest kwestionowana, stąd też wpro-
wadza się programy oparte na nauczaniu proble-
mowym (problem-based learning – PBL) integru-
jącym różne dyscypliny [6, 7, 10]. W celu popra-
wy jakości kształcenia opracowano Krajowe Ramy 
Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym zapewniają-
ce jednak autonomię programową uczelni [11, 12]. 
Nowy program nauczania jest obecnie wdraża-
ny, w tym nauczanie zintegrowane. Jednakże Yiu  
et al. [7] porównując wyniki samooceny przygo-
towania do samodzielnej pracy zawodowej absol-
wentów nauczanych wg tradycyjnego programu 
opartego na dyscyplinach w porównaniu z absol-
wentami kształconymi na podstawie zintegrowa-
nego nauczania problemowego, wykazali podob-
ny, niezależny od programu nauczania, poziom 
ich przygotowania do wszystkich aspektów prak-
tyki zawodowej, z wyjątkiem ortodoncji. 

Ewaluacja procesu nauczania jest niezbędna 
do monitorowania wyników edukacji, gdyż ża-
den program nie pozostaje statyczny, a zatem cią-
gła kontrola jakości nauczania jest niezbędna do 
dalszego rozwoju. Badanie poziomu kompetencji 
absolwenta stomatologii w chwili ukończenia stu-
diów w formie kwestionariuszowej samooceny jest 
stosowane do oszacowania jego przygotowania do 
prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, 
mimo iż samoocena jest procesem złożonym i mo-
że być nieobiektywna. Samoocena jest definiowa-
na jako krytyczna ocena jakości wykonania przez 
daną osobę zabiegu, a zatem stopnia umiejętności 
praktycznej. Zaletą samooceny absolwenta jest to, 
iż daje informacje o słabych i mocnych aspektach 
programu i znaczeniu jego różnych składowych  
[2, 6, 13]. Jest to istotne, gdyż rolą programu na-
uczania jest nie tylko rozwijanie kompetencji prak-
tycznych, ale także pewności siebie i innych atrybu-
tów profesjonalnej opieki stomatologicznej [6, 13]. 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

x ± SD

19 ocena radiologiczna zmian okołowierzchołkowych 5,04 ± 0,95�, �

20 opracowanie zakrzywionego kanału 4,01 ± 1,47

21 opracowanie zobliterowanego kanału 4,18 ± 1,43

Edukacja pacjenta

 1 demonstracja prawidłowego oczyszczania zębów 5,37 ± 0,68

 2 demonstracja prawidłowego nitkowania 5,37 ± 0,81

 3 udzielanie informacji o zalecanej zawartości fluoru w paście do zębów dla pacjentów w wieku 
rozwojowym

5,27 ± 0,73

Istotność różnic na poziomie p < 0,05 między a–a, b–b, c–c, d–d, e–e, f–f, g–g, h–h, i–i oraz �–�, �–� i �–�.
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Porównując uzyskane w pracy dane z wynika-
mi badania absolwentów stomatologii Uniwersytetu 
Zachodniej Australii kształconych według tradycyj-
nego programu nauczania (tj. opartego na naucza-
niu poszczególnych dyscyplin), stwierdzono wyższy 
poziom samooceny wszystkich parametrów przez 
badanych [6]. Może to wynikać z tego, iż absolwen-
ci australijscy zostali poddani badaniu po upływie 
kilku lat od uzyskania dyplomu i mogli skonfron-
tować nabyte podczas studiów kompetencje z sy-
tuacjami klinicznymi napotykanymi w codziennej 
pracy zawodowej. W badaniu własnym z zakresu 
ogólnych umiejętności absolwenci byli najbardziej 
przeświadczeni o posiadaniu umiejętności docenia-
nia otrzymywanych rad (5,45 ± 0,64) i pracy w ze-
spole z innymi specjalistami (5,45 ± 0,63), a naj-
mniej o umiejętności zastosowania naukowych me-
tod badawczych (4,30 ± 1,19) i radzeniu sobie ze 
stresem związanym z pracą kliniczną (4,30 ± 1,18). 
Absolwenci australijscy natomiast najbardziej czu-
li się kompetentni w zakresie etycznego zachowa-
nia w pracy (4,3 ± 0,5), a najmniej w zrównoważe-
niu pracy zawodowej i życia osobistego (2,5 ± 0,9). 
W przypadku ogólnych klinicznych umiejętno-
ści badani najwyżej ocenili posiadanie umiejętno-
ści okazywania współczucia pacjentom i ich powa-
żania (5,43 ± 0,73), a najniżej odczuwania pewno-
ści podczas napotykania problemów klinicznych 
(4,53 ± 1,19). Podobnie absolwenci australijscy naj-
słabiej oszacowali umiejętność czucia się pewnym 
w trakcie stykania się z problemami klinicznymi 
(3,6 ± 0,9), ale najwyższej ocenili umiejętność de-
monstrowania zadowalającego poziomu podstaw 
wiedzy stomatologicznej (4,1 ± 0,3). Z zakresu umie-
jętności praktycznych badani absolwenci w porów-
naniu z absolwentami australijskimi ocenili niżej 
swoją umiejętność wypełniania ubytku amalgama-
tem (3,61 ± 1,28 vs 4,3 ± 0,5), a wyższej wypełniania 
ubytków w zębach przednich i bocznych kompozy-
tem (5,09 ± 0,73 i 5,30 ± 0,64 vs 3,3 ± 1,3).

Samoocena umiejętności wykonywania po-
szczególnych zabiegów leczniczych deklarowana 
przez badanych wskazuje na zróżnicowany poziom 
ich kompetencji. Absolwenci wysoko oszacowali 
swoje umiejętności (średnie wartości powyżej 5)  
w wykonywaniu lakowania zębów, poszerzone-
go lakowania i wypełniania zapobiegawczego, od-
budowie ubytków kompozytem w zębach przed-
nich i bocznych, kontroli bólu podczas leczenia, 
zakładaniu koferdamu, leczenia kanałowego zę-
bów przednich, radiologicznego i endometrycz-
nego określania długości roboczej zęba, opraco-
waniu kanału metodą step-back, płukaniu kana-
łu, obturacji kanału metodą kondesacji bocznej 
i ocenie radiologicznej zmian okołowierzchołko-
wych oraz demonstracji prawidłowego oczysz-
czania zębów i nitkowania, udzielaniu informacji 

o zalecanej zawartości fluoru w paście do zębów 
dla pacjentów w wieku rozwojowym i adapta-
cji dziecka do leczenia. Na poziomie niezadowa-
lającym oceniono jednak posiadanie umiejętno-
ści wykonywania replantacji zęba (2,92 ± 1,70), 
wykrywania początkowej zmiany próchnicowej 
z użyciem aparatu Diagnodent (3,06 ± 1,76), le-
czenia złamania korzenia (3,16 ± 1,59), leczenia 
resorpcji zewnętrznej i wewnętrznej (3,31 ± 1,65 
i 3,38 ± 1,67), wypełniania kanału metodą konde-
sacji wierzchołkowej (3,30 ± 1,63) i metodą termo-
plastyczną (3,27 ± 1,79), leczenia zwichnięcia zęba 
(3,32 ± 1,64) oraz postępowania apeksyfikacyjne-
go (3,51 ± 1,67) i wypełniania ubytku amalgama-
tem (3,61 ± 1,28). Wskazuje to na konieczność 
zwiększenia liczby wykonywania tych zabiegów 
w toku studiów. Dane te są zgodne z wcześniej 
przeprowadzonymi badaniami, z których wynika, 
że absolwenci są bardziej przeświadczeni o umie-
jętności wykonywania tych zabiegów, które prze-
prowadzali najczęściej w trakcie studiów, a mniej 
o zabiegach, które przeprowadzali rzadziej [2–6]. 
Zatem istotny jest ukierunkowany dobór pacjen-
tów na kliniczne zajęcia dydaktyczne. 

Zbliżonym badaniem do własnego Kruszyń-
ska-Rosada et al. [14] objęli absolwentów stomato-
logii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ba-
dani wyrażali opinię odnośnie do opanowania 22 
umiejętności praktycznych z zakresu stomatologii 
dziecięcej w 7-stopniowej skali. Oceniano również 
związek deklarowanej opinii z liczbą wykonanych 
zabiegów w toku studiów. W porównaniu z danymi 
własnymi absolwenci poznańscy postrzegali na po-
dobnym poziomie umiejętności z zakresu leczenia 
kanałowego zębów (5,22 ± 0,91 vs mediana 5), a na 
niższym wykonywanie pulpotomii (4,24 ± 1,51 vs 
mediana 3) i stosowania koferdamu (5,01 ± 1,16 vs 
mediana 2). Podobnie jak w badaniu własnym wy-
kazano dobry poziom opanowanych umiejętności. 
Zanotowano jednakże brak zależności między de-
klarowanym stopniem opanowania poszczególnych 
umiejętności praktycznych a liczbą wykonanych za-
biegów podczas zajęć klinicznych, co jest sprzeczne 
z wynikami badań innych autorów [2–6]. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że więk-
szość absolwentów uważa, iż ma kompetencje z za-
kresu ogólnych umiejętności i umiejętności klinicz-
nych potrzebne do realizacji samodzielnej praktyki 
stomatologicznej, ich umiejętności praktyczne wy-
konywania poszczególnych zabiegów leczniczych 
są jednak zróżnicowane z powodu zmiennej czę-
stości ich przeprowadzania w trakcie zajęć klinicz-
nych. Uzyskane w pracy dane wskazują na mocne 
i słabe aspekty realizowanego programu i stanowią 
podstawę do wprowadzenia zmian w realizacji za-
jęć klinicznych z zakresu stomatologii zachowaw-
czej z endodoncją i stomatologii dziecięcej. 
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