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Streszczenie
Wprowadzenie. Urazy zębów mlecznych są częstym powodem zgłaszania się do gabinetu stomatologicznego.
Cel pracy. Charakterystyka mechanicznych urazów zębów mlecznych oraz analiza przebiegu postępowania sto-
matologicznego.
Materiał i metody. Analizie poddano 1474 losowo wybrane karty pacjentów z uzębieniem mlecznym zgłaszają-
cych się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oceniano rodzaj urazu, 
jego przyczynę, rodzaj uszkodzonego zęba, termin zgłoszenia się do lekarza dentysty oraz sposób postępowania 
stomatologicznego.
Wyniki. Urazy mechaniczne zębów mlecznych występowały częściej u chłopców (52,58%) niż dziewcząt (47,42%). 
97,65% przypadków dotyczyło dzieci do 6. roku życia, w tym w 61,97% poniżej 3. roku życia. Najczęściej urazy 
dotyczyły zębów siecznych przyśrodkowych szczęki (68,23%), najrzadziej kłów i pierwszych zębów trzonowych 
mlecznych (po 0,49%). Nadwichnięcia zębów stanowiły 37,44% urazów, zwichnięcia boczne – 15,76%, wtłocze-
nia zębów – 13,79%, złamanie korony i korzenia powikłane obnażeniem miazgi – 8,62% i zwichnięcia całkowite 
– 7,73%. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń były upadki (33,33%) oraz uderzenia (28,17%). Średni czas od urazu do 
zgłoszenia się pacjenta do lekarza dentysty wynosił 41,30 ± 136,40 dni. Tylko 3,76% dzieci zgłosiło się w dniu urazu. 
Zdjęcie rentgenowskie wykonano na pierwszej wizycie u połowy pacjentów (50,23%), a zdjęcie kontrolne u 12,21% 
dzieci. Postępowanie stomatologiczne polegało najczęściej na obserwacji (55,67%) lub ekstrakcji (32,76%) z powo-
du zbyt dużego rozchwiania zęba. ekstrakcje wykonywano średnio po 50,96 ± 153,36 dnia od urazu, najczęściej 
z powodu: nadwichnięcia zęba (28,57%), złamania korony zęba powikłanego obnażeniem miazgi (18,80%) i prze-
mieszczenia zęba w innym kierunku niż osiowy (13,53%). Amputację miazgi wykonano u 1 pacjentki z powodu 
złamania korony zęba powikłanego obnażeniem miazgi. Na umówione wizyty kontrolne zgłosiło się 61,97% dzieci, 
średni czas od pierwszej wizyty do kontroli wynosił 37,40 ± 89,2 dni.
Wnioski. W okresie uzębienia mlecznego najczęściej dochodzi do zwichnięć częściowych zębów siecznych przy-
środkowych szczęki, zwykle na skutek upadku. Uszkodzone zęby najczęściej są obserwowane lub usuwane. Pomoc 
stomatologiczna jest udzielana z opóźnieniem (Dent. Med. Probl. 2014, 51, 4, 498–505).
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Urazy zębów są częstym powodem zgłasza-
nia się do gabinetu stomatologicznego i stano-
wią 1–36% wszystkich zgłoszeń u dzieci z uzębie-
niem mlecznym [1–5]. Badania przeprowadzone 
w wielu krajach pokazują, że aż 1/3 dzieci w wieku 
przedszkolnym doznała urazów zębów mlecznych, 
w tym wielokrotnie tych samych zębów [6–8]. Peł-
ne i zdrowe uzębienie odgrywa ważną rolę w pra-
widłowym rozwoju psychiki dziecka. Autorzy są 
zgodni, że urazy, szczególnie zwichnięcia i wtło-
czenia, mogą prowadzić do bardzo poważnych za-
burzeń w uzębieniu stałym [1]. W zależności od 
etapu rozwoju zęba stałego można zaobserwować 
różny stopień uszkodzenia: od przebarwienia ko-
rony, defektów szkliwa do wstrzymania formowa-
nia korzenia i problemów z wyrzynaniem [9].

Urazy dotyczą najczęściej dzieci w wieku 
1–7 lat [10]. Autorzy prezentują zróżnicowane da-
ne dotyczące częstości urazów zębów mlecznych 
w zależności od płci pacjenta. Według jednych 
urazy częściej występują u chłopców niż u dziew-
czynek [1, 6, 11], a inni twierdzą, że płeć nie ma 
istotnego statystycznie znaczenia [3, 8, 12]. Gorse-
ta et al. [13] podają, że młodsze dziewczynki czę-
ściej doznają urazów niż chłopcy, co może świad-
czyć o późniejszym rozwoju umiejętności chodze-
nia i sprawnego poruszania się chłopców. Rajesh 
et al. [14] z kolei tłumaczą, że częstość urazów nie 
ma związku z płcią, gdyż współcześnie dziewczyn-
ki na równi z chłopcami uczestniczą w grach i za-
wodach sportowych.

Najczęstsze rodzaje urazów zębów mlecz-
nych to zwichnięcia i nadwichnięcia [1, 15]. Czę-
stotliwość urazów maleje wraz z wiekiem pacjen-
tów [4, 11, 16]. Do urazów najczęściej dochodzi 

w domu lub w przedszkolu, a powodzenie lecze-
nia w dużej mierze zależy od właściwego rozpo-
znania przez rodziców, opiekunów i nauczycieli. 
Badania dowodzą, że świadomość rodziców i na-
uczycieli, w szczególności wychowania fizyczne-
go, odnośnie do postępowania w przypadku ura-
zu jest wciąż niedostateczna [2, 17].

Urazy zębów mlecznych są często powodem 
pierwszej wizyty małego pacjenta w gabinecie sto-
matologicznym. Dziecku należy zapewnić odpo-
wiedni komfort psychiczny, w razie potrzeby po-
dać środki uspokajające, a rodzicom wytłumaczyć 
postępowanie lecznicze i ewentualne powikłania 
pourazowe [18]. Przed rozpoczęciem leczenia bar-
dzo ważne jest zebranie szczegółowego wywia-
du z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziec-
ka [12, 19].

Urazy zębów mlecznych mogą być związane 
z chorobami neurologicznymi, takimi jak padacz-
ka, autyzm i ADHD [16, 20–22]. Badania przepro-
wadzone przez Adeyemo et al. [20] przedstawia-
ją urazy wśród pacjentów cierpiących na padacz-
kę, które były spowodowane nie samym atakiem 
drgawek, a nagryzaniem twardego przedmiotu 
podczas udzielanej pomocy. Z analizy wykazują-
cej związek częstości urazów u pacjentów chorych 
na ADHD wynika, że dzieci zgłaszające się z ura-
zami zębów mlecznych mogą być bardziej niespo-
kojne lub hiperaktywne [22].

W badaniach przeprowadzanych w wielu 
ośrodkach można zauważyć tendencję do odkła-
dania w czasie zgłoszenia się pacjenta na pierwszą 
wizytę stomatologiczną, nawet do wielu tygodni 
po urazie [8, 23]. Powodem konsultacji jest m.in. 
szarawe przebarwienie korony zęba, które może 

Abstract
Background. Trauma to deciduous teeth constitute a common cause of seeking dental help.
Objectives. Characteristics of dental injuries affecting deciduous teeth and assessment of dental procedure.
Material and Methods. The total number of 1474 randomly selected charts of patients with primary dentition 
reported in the Department of Pediatric Dentistry at Medical University of Warsaw were analyzed. The type and 
cause of trauma as well as the type of an injured tooth, time of reporting for a dental appointment and treatment 
modality were assessed.
Results. Dental injuries were observed more often in boys (52.58%) than in girls (47.42%). In 97.65% of cases inju-
ries concerned children under the age of 6.61. 97% of patients were 3 years old. Predominantly maxillary central 
incisor teeth were involved (68.23%), canines and first primary molars – occasionaly (0.49% each). Subluxations 
were observed in 37.44%, lateral luxations (15.76%), intrusions (13.79%), complicated crown-root fractures (8.62%), 
avulsions (7.73%). Causes of dental trauma were: falls (33.33%) and collisions (28.17%). The mean time between the 
incident and dental appointment was 41.30 ± 136.40 days. 3.76% of children reported to the dentist’s office on the 
day of injury. Initial X-rays were taken on admission in 50.23% and control X-rays in 12.21%. “Wait and watch” 
(55.67%) or extraction (32.76%) were frequently advised. extractions were done after 50.96 ± 153.36 days, mostly 
due to: subluxation (28.57%), complicated crown fracture (18.80%) and lateral luxation (13.53%). Pulp amputation 
was performed once because of complicated crown fracture. 61.97% of children reported for follow-up visits, after 
the mean time of 37.40 ± 89.2 days.
Conclusions. Subluxations are the most common dental injuries in deciduous teeth and affect mostly maxillary 
central incisor teeth due to falls. Traumatized teeth are extracted or “wait and watch” is advised. Dental care is 
provided with a delay (Dent. Med. Probl. 2014, 51, 4, 498–505).

Key words: children, tooth injuries, primary teeth.
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pojawić się w różnym czasie od urazu i jest wyra-
zem martwicy miazgi lub jej obumierania [24].

W przypadku urazu zębów mlecznych najczę-
ściej podejmowanym leczeniem jest: leczenie endo-
dontyczne, zachowawcze, protetyczne, ekstrakcja, 
szynowanie, repozycja oraz repozycja połączona 
z szynowaniem. Często uszkodzony ząb pozosta-
wia się do obserwacji bez wdrażania leczenia [1].

Celem pracy była charakterystyka urazów 
mechanicznych zębów mlecznych pacjentów zgła-
szających się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w la-
tach 2001–2013 oraz analiza przebiegu postępo-
wania stomatologicznego. 

Materiał i metody
Analizie poddano 1474 losowo wybrane karty 

pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomato-
logii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w latach 2001–2013. Uszkodzenia odno-
towano u 213 pacjentów, u których urazy łącznie 
dotyczyły 406 zębów. W 174 przypadkach był to 
jeden rodzaj uszkodzenia. Oceniano typ urazu, 
jego przyczynę, rodzaj uszkodzonego zęba, ter-
min zgłoszenia się do lekarza dentysty, sposób po-
stępowania stomatologicznego. Zbieranie danych 
trwało 3 miesiące – od listopada 2013 r. do stycz-
nia 2014 r. i polegało na ocenie kart pacjentów pod 
kątem urazów zębów mlecznych. Do badania włą-
czono pacjentów z uzębieniem mlecznym (poniżej 
6. roku życia) i mieszanym (powyżej 6. roku życia) 
pochodzących z Warszawy i okolic.

Do opisu urazów wykorzystano skróconą kla-
syfikację Andreasena i Andreasena dla badań epi-
demiologicznych (ŚOZ 1994) [25, 26]. Przypadki 
pacjentów, u których zdiagnozowano zwichnięcie 
całkowite przedstawiono niezależnie z uwagi na 
odmienne niż w przypadku pozostałych urazów 
postępowanie.

Wyniki
Analiza zebranych danych wykazała, że pomo-

cy po urazie udzielono 213 dzieciom spośród 1474 
(14,45%), w tym 52,58% stanowili chłopcy, a 47,42% 
dziewczęta. Wiek pacjentów zgłaszających się do Za-
kładu Stomatologii Dziecięcej wynosił od 6 miesięcy do 
10 lat, średnio 33,97 ± 17,58 miesiąca (2,83 ± 1,47 lat), 
w tym 97,65% pacjentów z uzębieniem mlecznym, 
a jedynie 2,35% z uzębieniem mieszanym. U dzieci 
poniżej 6. roku życia odsetek zębów po urazach wy-
niósł 97,78%, a u dzieci powyżej 6. roku życia – 2,22%. 
Najliczniej reprezentowaną grupę stanowiły dzieci do 
3. roku życia – 61,97%. Pacjenci w wieku 3–4 lat sta-
nowili 18,31%, 4–5 lat – 11,27%, 5–6 lat – 6,1%, a po-
wyżej 6. roku życia – 2,35% (ryc. 1).

213 dzieci zgłaszających się do leczenia mia-
ło uszkodzonych pourazowo 406 zębów (u chłop-
ców: 52,22%, u dziewcząt: 47,78%). W 174 przypad-
kach był to jeden rodzaj uszkodzenia. Najczęściej 
(68,23%) dotyczył on zębów siecznych przyśrod-
kowych szczęki (69,34% u chłopców i 67,01% 
u dziewcząt), zębów siecznych bocznych szczęki 
(21,43%; 21,23% u chłopców i 21,65% u dziewcząt) 
oraz siecznych przyśrodkowych żuchwy (6,90%; 
6,13% u chłopców i 7,73% u dziewcząt). W przy-
padku zębów siecznych bocznych żuchwy, kłów 
i zębów trzonowych urazy odnotowywano naj-
rzadziej (łącznie u obu płci odpowiednio: 2,46%, 
0,49% i 0,49%) (ryc. 2).

Powodem zgłaszania się pacjentów było nad-
wichnięcie zęba (37,44%), przemieszczenie w in-
nym kierunku niż osiowy – 15,76%, wtłocze-
nie zęba w głąb tkanek miękkich – 13,79% oraz 
złamanie korony powikłane obnażeniem mia-
zgi – 8,62%. Pozostałe typy urazów występowały 
z mniejszą częstością: niepowikłane złamanie ko-
rony zęba – 6,90%, wstrząs zęba – 4,68%, wysu-
nięcie z zębodołu – 3,45%, złamanie korzenia zę-
ba – 2,46%, złamanie korony i korzenia powikłane 
obnażeniem miazgi – 1,97%, nadłamanie korony 

Ryc. 1. Wiek pacjentów

Fig. 1. Patients’ age
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– 1,72%, złamanie ściany wyrostka zębodołowe-
go – 1,48%, niepowikłane złamanie koronowo-ko-
rzeniowe – 0,74% oraz złamanie ściany zębodołu 
i skaleczenie dziąsła – po 0,49% (ryc. 3).

33,33% pacjentów zgłosiło się z powodu upad-
ku, który częściej dotyczył dziewcząt (39,6%) niż 
chłopców (27,68%). Kolejne pod względem często-
ści występowania były uderzenia (28,17%), u 31,25% 

Ryc. 2. Rodzaje uszko-
dzonych zębów

Fig. 2. Types of injured 
teeth

Ryc. 3. Rodzaje urazów: 1 – nadwichnięcie, 2 – zwichnięcie boczne, 3 – wtłoczenie, 4 – złamanie korony powikła-
ne obnażeniem miazgi, 5 – złamanie korony niepowikłane obnażeniem miazgi, 6 – wstrząs, 7 – wysunięcie z zębodo-
łu, 8 – złamanie korzenia, 9 – złamanie koronowo-korzeniowe powikłane obnażeniem miazgi, 10 – pęknięcie szkliwa, 
11 – złamanie ściany zębodołu, 12 – złamanie koronowo-korzeniowe niepowikłane obnażeniem miazgi, 13 – złamanie 
wyrostka zębodołowego, 14 – poszarpanie dziąsła

Fig. 3. Types of trauma: 1 – subluxation, 2 – lateral luxation, 3 – intrusion, 4 – complicated crown fracture, 5 
– uncomplicated crown fracture, 6 – concussion, 7 – extrusion, 8 – root fracture, 9 – crown-root fracture with pulp 
involvement, 10 – enamel fracture, 11 – alveolar fracture, 12 – crown-root fracture without pulp involvement, 13 
– tuberosity fracture, 14 – gingiva laceration
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chłopców i 24,75% dziewcząt. Uraz w wyniku wy-
padku samochodowego lub w innych okolicznoś-
ciach odnotowano u 1,98% dziewcząt i 0,89% 
chłopców. Nagryzienia były incydentalne i wystę-
powały wyłącznie u chłopców (0,89%) (ryc. 4).

Uraz pojedynczego zęba dotyczył 46,95% pacjen-
tów. U 33,8% urazy dotyczyły 2 zębów, u 6,57% – 3 
zębów, u 10,8% – 4 zębów, a 1,88% pacjentów zgłosi-
ło się z urazem obejmującym 5 lub więcej zębów.

Średni czas od urazu do zgłoszenia się do le-
karza stomatologa w Zakładzie Stomatologii Dzie-
cięcej wynosił 41,30 ± 136,4 dnia. Jedynie 3,76% 
pacjentów odbyło wizytę jeszcze w dniu urazu, 
a 23,47% następnego dnia po urazie. 1 pacjent 

zgłosił się po 3 latach. U 9,86% pacjentów nie od-
notowano w karcie terminu od urazu do pierw-
szej wizyty. Połowie pacjentów wykonano zdjęcie 
rentgenowskie, 49,77% natomiast nie miało żadnej 
dokumentacji radiologicznej. Jedynie 6,1% zleco-
no wykonanie zdjęcia rentgenowskiego zarówno 
podczas pierwszej wizyty, jak i kontrolnej.

Leczenie zachowawcze przeprowadzono 
w przypadku 4,43% zębów (2,58% u dziewcząt 
i 6,13% u chłopców). Do unieruchomienia uszko-
dzonych zębów zakwalifikowano 4,19% zębów: 
u dziewcząt – 4,12% i u chłopców – 4,25%, a lecze-
nie endodontyczne przeprowadzono u 2,71% pa-
cjentów (dziewczęta – 3,10% i chłopcy – 2,36%). 

Ryc. 4. Przyczyny urazów

Fig. 4. Causes of trauma

Ryc. 5. Rodzaje zastosowanego leczenia

Fig. 5. Types of treatment
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U 1 pacjentki (0,52%) zastosowano leczenie metodą 
amputacji. Wykonano 32,76% ekstrakcji, u dziew-
cząt – 29,90% i u chłopców – 35,38% (ryc. 5). Przy-
czyną usunięcia zęba było nadmierne rozchwianie 
i złe rokowanie dotyczące utrzymania zęba w ja-
mie ustnej. Zabiegi ekstrakcji wykonywano śred-
nio po 50,96 ± 153,36 dniach od urazu z następu-
jących przyczyn: nadwichnięcie – 28,57%, złama-
nie korony zęba powikłane obnażeniem miazgi 
– 18,80%, przemieszczenie w innym kierunku niż 
osiowy – 13,53%, wtłoczenie zęba w głąb tkanek 
miękkich – 9,77%, złamanie korony i korzenia po-
wikłane obnażeniem miazgi i złamanie korzenia 
– po 6,77%, niepowikłane złamanie korony zęba 
– 6,02%, wysunięcie z zębodołu – 4,51%, niepo-
wikłane złamanie korony i korzenia zęba – 3,76%, 
złamanie ściany zębodołu – 1,50%. Najczęściej jed-
nak uszkodzone zęby pozostawiano do obserwacji 
(55,67%) u 59,79% dziewcząt i 51,87% chłopców. 
W grupie wiekowej powyżej 6. roku życia ekstrak-
cje stanowiły 1,5%, a w 0,74% przypadków zale-
cono obserwowanie uszkodzonych zębów. Łącznie 
odnotowano 9,75% zwichnięć całkowitych (7,73% 
zębów). Większość (61,97%) pacjentów zgłasza-
ło się na umówione wizyty kontrolne średnio po 
37,40 ± 89,20 dniach.

Podczas wywiadu rodzice/opiekunowie praw-
ni zgłaszali objawy ogólnoustrojowe towarzyszą-
ce urazowi, takie jak: gorączka, stłuczenia tka-
nek miękkich głowy, rozcięcia warg, języka i wę-
dzidełka wargi górnej, zasinienia powłok twarzy 
oraz obfite krwawienie z dziąseł. U 3,76% pacjen-
tów występowały choroby ogólnoustrojowe i byli 
pod stałą opieką lekarzy pediatrów.

Omówienie
Z przeprowadzonego badania wynika, że ura-

zy zębów mlecznych występują często i dotyczą 
w podobnym odsetku dzieci obojga płci, co po-
twierdzają wyniki innych autorów [4, 5, 10, 12].

Na podstawie danych dostępnych w piśmien-
nictwie można stwierdzić, że urazy obserwu-
je się szczególnie u małych dzieci (2–3 rok ży-
cia) i są głównie spowodowane wzmożoną mo-
toryką, co jest zgodne z wynikami niniejszej 
pracy [11, 15,  27, 28]. Według Stewart et al. i Thik-
kurissy et al. [10, 22], drugie zwiększenie często-
ści występowania urazów można zaobserwować 
w wieku wczesnoszkolnym, gdy dzieci wykazują 
znaczną aktywność w grach i zawodach z rówie-
śnikami w szkole.

Biorąc pod uwagę rodzaje zębów, których doty-
czyły urazy, uzyskano wyniki zbieżne z rezultata-
mi innych autorów. Z prezentowanej analizy wyni-
ka, że urazy najczęściej występowały w przypadku 

zębów siecznych przyśrodkowych szczęki, siecz-
nych bocznych szczęki oraz siecznych przyśrodko-
wych żuchwy, najrzadziej – zębów siecznych bocz-
nych żuchwy, kłów i zębów trzonowych. Według 
badań innych autorów urazom najczęściej ulega-
ją zęby sieczne przyśrodkowe szczęki (79–90%), 
sieczne boczne szczęki (4–13%), najrzadziej zęby 
sieczne przyśrodkowe żuchwy (2–4%), kły i zęby 
trzonowe (poniżej 2%) [1, 4, 6, 11, 13, 16, 28].

Uzyskane dane własne wykazują, że najczęst-
szą przyczyną urazów zębów mlecznych jest upa-
dek w trakcie chodzenia, następnie uderzenie 
i wypadek, co jest zgodne z doniesieniami in-
nych autorów. Według badaczy upadki zdarza-
ją się w 27,4–78% przypadków [1, 3, 4, 8]. Kolej-
ną przyczyną jest zderzenie z twardym przedmio-
tem (6,8–49,5%) oraz udział w grach i zawodach 
sportowych (8,7–49,4%). Również są podawane 
wypadki komunikacyjne (1,6–24,1% uszkodzo-
nych zębów) i przemoc wobec dzieci (wg Rajab 
– 7,7%, wg Glendora – 1,5–70,6%) [1–4, 8, 10, 13, 
29]. Wszystkie powyższe dane epidemiologiczne 
znalazły potwierdzenie w przekrojowym badaniu 
Glendora [29] na przestrzeni 30 lat.

Wyniki dotyczące liczby uszkodzonych zę-
bów podczas jednego urazu przedstawione w pra-
cy są zgodne z uzyskanymi przez innych badaczy. 
Najwięcej pacjentów zgłaszało się na wizytę z po-
jedynczymi urazami, a odsetek wahał się w gra-
nicach 24–69,3%. 2 zęby ulegały uszkodzeniu 
w 11,8–32,9% przypadków, 3 zęby – 2,1–12,9%, 
4 i więcej – bardzo rzadko (1,2–7,1%) [3, 4, 8].

Obserwacje powikłań pourazowych w uzę-
bieniu stałym nie były przedmiotem prezentowa-
nej analizy. Dane wskazują jednak, że najczęstszy-
mi konsekwencjami urazów zębów mlecznych są 
ubytki w mineralizacji lub budowie zębów stałych. 
Badania Holana [24] dowodzą, że niedorozwój 
szkliwa zębów stałych był skutkiem 4% urazów zę-
bów mlecznych, a zaburzenia jakościowe szkliwa 
dotyczyły 32% przypadków. Powikłania dotyczące 
zębów mlecznych mogą obejmować uszkodzenie 
tkanek zmineralizowanych oraz aparatu zawie-
szeniowego zęba mlecznego objawiające się prze-
krwieniem lub krwawieniem. Inne konsekwencje 
to: obliteracja kanału korzeniowego (54%), przed-
wczesna utrata zęba mlecznego (46%), martwica 
miazgi (25%), przebarwienia korony (53%) oraz re-
sorpcja patologiczna (1–10%) [3, 7, 15, 24].

Jak wynika z prezentowanej pracy, pacjenci 
zgłaszali się na pierwszą wizytę do lekarza denty-
sty średnio po ponad miesiącu, a tylko w niewiel-
kim odsetku w dniu urazu. W przypadku leczenia 
urazów zębów mlecznych bardzo istotną rolę od-
grywa czas od wypadku do zgłoszenia się do leka-
rza dentysty i wdrożenie skutecznego postępowa-
nia [4, 30]. Szybkie rozpoznanie problemu przez 
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opiekunów oraz skuteczna i natychmiastowa po-
moc lekarza dentysty mogą ograniczyć powikła-
nia ze strony zębów stałych [30]. Z badań prze-
prowadzonych wśród dzieci uczęszczających do 
poznańskich żłobków wynika, że rodzice rzadko 
zgłaszają się po pomoc stomatologiczną w przy-
padku urazu zębów mlecznych. Może być to spo-
wodowane zarówno małą świadomością dotyczą-
cą urazów, jak i brakiem powikłań bezpośrednio 
po zdarzeniu [31]. Należy pamiętać, że podejmując 
decyzję o leczeniu uszkodzonego zęba mlecznego, 
trzeba przede wszystkim mieć na uwadze rozwija-
jący się ząb stały [15].

Wyniki niniejszej pracy wykazują, że najczę-
ściej zalecano pozostawienie zęba do obserwacji 
lub wykonywano ekstrakcję. Najrzadziej przepro-
wadzano leczenie amputacyjne. Rodzaje wdraża-
nego leczenia różnią się według autorów. W ba-
daniach Rajab [4] w przypadku urazu najczęściej 
przeprowadzano leczenie zachowawcze (54%), le-
czenie miazgi (36,3%), a wyłącznie obserwację za-
stosowano u 13% pacjentów. ekstrakcje wykonano 
u 1% pacjentów. Według ekanayake i Perera [23] 
usunięto zęby u 35% pacjentów, a leczenie zacho-
wawcze przeprowadzono jedynie u 15%.

Na podstawie prezentowanych danych moż-
na stwierdzić, że ponad 60% dzieci zgłosiło się na 
wizyty kontrolne, podczas gdy, jak wynika z in-
nych badań, pacjenci rzadko stosują się do wska-
zań otrzymanych na oddziałach ostrego dyżuru 
stomatologicznego. Według doniesień Gustafsona 
et al. [32] 25% dzieci, po ustąpieniu dolegliwości 
bólowych, nie zgłasza się na wizyty kontrolne i za-
przestaje dalszego leczenia.

Autorzy badań są zgodni, że ważniejsze jest 
zapobieganie wypadkom niż leczenie pourazowe 
zębów u dzieci. Zaproponowano wiele rozwiązań, 
takich jak: stosowanie kasków, szyn ochronnych 
na zęby, bezpiecznych zabawek, prowadzenie akcji 
profilaktycznych oraz uświadamiających zarów-
no dzieci, jak i opiekunów o powikłaniach po ura-

zach [30]. Diagnoza i leczenie zajmuje od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu minut, w zależności od ro-
dzaju urazu, co nie jest zwykle akceptowane przez 
małe dziecko. Postępowanie nie ogranicza się cza-
sem do jednej wizyty. Powoduje absencję dziecka 
w szkole lub w przedszkolu i konieczność obecno-
ści opiekunów podczas zabiegu w gabinecie stoma-
tologicznym [33]. Leczenie urazów może obciążać 
budżet rodziny, dlatego szeroko pojęta prewencja 
powinna być priorytetem we współczesnej stoma-
tologii dziecięcej [3, 10, 30]. Zgodnie z zalecenia-
mi Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dzie-
cięcej (American Academy of Pediatric Dentistry 
– AAPD) [34] dentyści powinni aktywnie uczest-
niczyć w propagowaniu wiedzy o prewencji urazów 
zębów wśród dzieci i młodzieży oraz w omawianiu 
z rodzicami i pacjentami konsekwencji urazów, 
np. podczas wizyt stomatologicznych. Wskazana 
jest współpraca stomatologów wszystkich specjal-
ności, lekarzy pediatrów, administratorów szkół, 
ustawodawców i organizacji sportowych w celu 
promowania stosowania szyn ochronnych na zę-
by. Pacjentom poleca się, aby kontynuowali postę-
powanie profilaktyczne przez całe życie, a w przy-
padku urazu zawsze zgłaszali się po pomoc sto-
matologiczną. Podkreśla się również konieczność 
kontynuowania badań nad nowymi rozwiązania-
mi w ochronie jamy ustnej i głowy podczas udzia-
łu w grach i zawodach sportowych.

Nadwichnięcie było najczęściej występującym 
urazem zębów mlecznych, a uszkodzenia doty-
czyły głównie zębów siecznych przyśrodkowych 
szczęki. Zęby po urazie najczęściej pozostawiano 
do obserwacji, opiekunowie natomiast byli infor-
mowani o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem 
na dyżur w razie wystąpienia niepokojących ob-
jawów bólowych oraz na wizyty kontrolne. Długi 
okres od pierwszej wizyty do kontrolnej świadczy 
o potrzebie zwiększenia świadomości wśród rodzi-
ców i opiekunów na temat postępowania w przy-
padku urazu zębów mlecznych.
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