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D – napisanie artykułu, E – krytyczne zrecenzowanie artykułu, F – zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu

Streszczenie
Wprowadzenie. Rozwojowi próchnicy u dzieci należy zapobiegać w okresie perinatalnym i niemowlęcym poprzez 
eliminację poziomu bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej przyszłej matki i jej edukację na temat dróg trans-
misji bakterii, prawidłowych zasad higieny jamy ustnej i kariostatycznego schematu żywienia dziecka.
Cel pracy. Ocena przydatności wprowadzenia do programu szkół rodzenia problematyki dotyczącej pierwotnego 
zapobiegania próchnicy zębów.
Materiał i  metody. Badaniem ankietowym objęto 53 ciężarne w  wieku 24–40  lat i  ich 13 partnerów w  wieku 
26–42 lat uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia. Ankieta zawierała pytania dotyczące wieku, wykształcenia, 
miesiąca i kolejności ciąży jak również korzystania z opieki stomatologicznej podczas ciąży, uzyskania od stoma-
tologa informacji odnośnie do pielęgnacji jamy ustnej małego dziecka i terminu jego pierwszej wizyty stomatolo-
gicznej, źródeł wiedzy na temat zapobiegania rozwojowi próchnicy zębów dziecka. Po wypełnieniu ankiety wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa 
i wypowiedzieli się o przydatności zawartych w niej informacji.
Wyniki. Przeważająca większość (48/53, 90,6%) ankietowanych kobiet deklarowała korzystanie z opieki stomato-
logicznej w czasie ciąży. Ginekolog 16 ciężarnym (30,2%) zalecał wizytę u stomatologa. Podczas wizyty stomato-
logicznej tylko 7 (13,2%) badanym stomatolog udzielił porad dotyczących utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej 
dziecka i  6 (11,3%) poinformował o  terminie pierwszej wizyty stomatologicznej dziecka (11,3%). Najczęstszym 
źródłem wiedzy dla badanych z zakresu profilaktyki próchnicy u małego dziecka były media. Przedstawiona pre-
zentacja edukacyjna w  szkole rodzenia została uznana za potrzebną (65/66, 98,5%) i  zawarte w  niej informacje 
stanowiły nowość (50/63, 75,7%).
Wnioski. Wprowadzenie do programu szkół rodzenia wiedzy na temat pierwotnego zapobiegania próchnicy 
u dzieci jest celowym i uzasadnionym działaniem (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 3, 324–329).
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Abstract
Background. The development of caries in children requires to be prevented in the perinatal and infant period 
by eliminating cariogenic bacteria in oral cavities of mothers-to-be, as well as by educating them on transmission 
routes of bacteria, proper oral hygiene and cariostatic pattern of child nutrition.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the effects of introducing topics related to primary caries preven-
tion in childbirth schools.
Material and Methods. Fifty three pregnant females aged 24–40 and their 13 partners aged 26–42 who attended 
childbirth classes were asked to fill in the questionnaires. The questionnaires included questions regarding age, 
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W indywidualnej prewencji choroby próch-
nicowej wyróżnia się trzy etapy działań: zapo-
bieganie pierwotne (primary-primary preven-
tion), wczesne (primary prevention) i  tradycyjne 
(traditional prevention). Zapobieganie pierwot-
ne polega na określeniu ryzyka transmisji infek-
cji bakteryjnej do jamy ustnej dziecka i oznacze-
niu poziomu bakterii kariogennych w  jamie ust-
nej ciężarnej. Gdy ich stężenie jest duże, zaleca się 
stosowanie preparatów chlorheksydynowych, gu-
my do żucia z  ksylitolem, poucza się także przy-
szłą matkę na temat dróg przenoszenia zakażenia 
oraz sanacji jamy ustnej. Zapobieganie wczesne 
jest natomiast oparte na określeniu stężenia bak-
terii próchnicotwórczych w  jamie ustnej dziecka 
i  ich ograniczeniu za pośrednictwem preparatów 
chlorheksydynowych, a tradycyjne na stosowaniu 
preparatów fluorkowych, preparatów chlorheksy-
dynowych, laków szczelinowych, udzieleniu in-
struktażu higieny jamy ustnej i  porad dietetycz-
nych oraz zaleceniu stosowania gumy do żucia 
z ksylitolem [1]. Czas, w którym powinny być wy-
konywane pierwotne działania zapobiegawcze jest 
określany przez Amerykańską Akademię Stoma-
tologii Dziecięcej (AAPD) perinatalnym zdro-
wiem jamy ustnej (perinatal oral health). Stano-
wi on łącznie z  działaniami zapobiegawczymi 
w  okresie niemowlęcym podstawę, na której na-
leży budować dalszą edukację i opiekę zdrowotną 
w  celu zwiększenia szans dziecka do pozostania 
wolnym od próchnicy przez całe życie  [2]. Okres 
perinatalny jest definiowany jako okres okołouro-
dzeniowy, rozpoczynający się między 20. a 28. ty-
godniem ciąży i kończący między 1–4 tygodniem 
po urodzeniu. Dobry perinatalny stan zdrowotny 
jamy ustnej odgrywa istotną rolę w ogólnym sta-
nie zdrowia ciężarnej i jej dobrym samopoczuciu. 
Wiele kobiet nie kontaktuje się ze stomatologiem 
podczas ciąży i nie są one świadome wpływu nie-
zadowalającego stanu jamy ustnej na własny orga-
nizm, ciążę i nienarodzone dziecko [3, 4]. Badania 
wykazały negatywny wpływ choroby przyzębia 

na przebieg ciąży prowadzący do przedwczesne-
go urodzenia i  małej masy urodzeniowej dziec-
ka oraz pojawienia się stanu rzucawkowego [5, 6]. 
Zły stan zdrowia jamy ustnej matki i duże stęże-
nie bakterii kariogennych stanowią ponadto wy-
sokie ryzyko wczesnego zakażenia jamy ustnej 
dziecka i  w  dalszej konsekwencji rozwoju próch-
nicy zębów  [7]. Rozwojowi próchnicy wczesnego 
dzieciństwa można stosunkowo łatwo zapobiec, 
eliminując lub zmniejszając najczęstsze źródło za-
każenia poprzez ograniczenie bakterii próchni-
cotwórczych w  jamie ustnej matki i  wykluczając 
drogę transmisji za pośrednictwem śliny. Wpro-
wadzone (2012 r.) rozporządzenie w sprawie opie-
ki nad kobietą w  ciąży fizjologicznej zaleca kon-
sultację stomatologiczną połączoną z  badaniem 
oraz uwzględnieniem oceny stanu zdrowia jamy 
ustnej, określeniem potrzeb profilaktyczno-lecz-
niczych i  ustaleniem planu leczenia. Stanowi za-
tem podstawę do egzekwowania badania stoma-
tologicznego rekomendowanego w 9–10 tygodniu 
ciąży. Istotne jest, aby zarówno ginekolog położ-
nik, jak i położna byli świadomi zakaźności cho-
roby próchnicowej oraz czynników ryzyka jej roz-
woju i udzielali stosownych porad na temat zdro-
wia jamy ustnej, gdyż kontaktują się oni częściej 
niż stomatolog z ciężarną lub matką niemowlęcia. 
Ponadto, ponieważ pewien odsetek kobiet w ciąży 
uczestniczy w zajęciach prowadzonych w szkołach 
rodzenia, to należałoby do ich programu wprowa-
dzić tematykę związaną z  utrzymaniem zdrowia 
jamy ustnej przyszłej matki i małego dziecka.

Celem pracy jest ocena przydatności wprowa-
dzenia do programu szkół rodzenia problematy-
ki pierwotnego zapobiegania próchnicy u dziecka.

Materiał i metody
Do programu szkoły rodzenia włączono multi-

medialną, interaktywną prezentację przeprowa-
dzoną przez stomatologa, która dotyczyła zna-

education, the current month and the number of pregnancy, as well as questions about received dental care during 
pregnancy, if they were being advised by the dentist on the oral health care in young children, on the recommended 
time for the first dental visit, and on the sources of knowledge on the early childhood caries prevention. Having 
completed the questionnaires, the participants watched the multimedia presentation about early childhood caries 
prevention and provided their feedback on usefulness of the information included in it.
Results. A  vast majority of females participating in the study (48/53, 90.6%) reported that they were receiving 
dental care during pregnancy. Sixteen pregnant females (30.2%) were referred to a dentist by their gynecologist. 
During the dental visit, only 7 patients (13.2%) were advised on how to maintain good oral health in their children 
and 6 of them (11.3%) were informed about the time when the child’s first dental visit should take place. For the 
participants of the study, the most common source of knowledge of preventing early childhood caries was media. 
The educational presentation made at the childbirth school was considered useful (65/66, 98.5%), and information 
included in the presentation was reported as new (50/63, 75.7%).
Conclusions. Including the topic of primary caries prevention in children in childbirth schools seems to be a useful 
and reasonable initiative (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 3, 324–329).

Key words: caries, prevention, chilbirth school.
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czenia stanu zdrowotnego jamy ustnej w  ciąży 
na ogólny stan zdrowia przyszłego dziecka i stan 
zdrowia jego jamy ustnej, infekcyjności próch-
nicy, dróg przenoszenia bakterii próchnicotwór-
czych oraz kariostatycznego schematu żywienia 
i zabiegów higienicznych wykonywanych w jamie 
ustnej.

Badaniem ankietowym objęto 53 ciężarne 
w wieku od 24 do 40 lat (średnia wieku 30,7 ± 5,7 lat). 
Przed prezentacją badane wypełniły ankietę za-
wierającą pytania dotyczące wieku, wykształce-
nia, miesiąca i kolejności ciąży, korzystania z opie-
ki stomatologicznej podczas ciąży, w tym częstości 
i przyczyny wizyty stomatologicznej oraz uzyska-
nia od stomatologa informacji odnośnie do pielę-
gnacji jamy ustnej małego dziecka i  terminu je-
go pierwszej wizyty stomatologicznej, a  ponadto 
źródeł wiedzy na temat zapobiegania rozwojowi 
próchnicy zębów dziecka. Po prezentacji wszyst-
kie osoby w niej uczestniczące (n = 66) (tj. kobiety 
ciężarne i ich partnerzy; n = 13, wiek: 26–42 lata) 
oceniły dychotomicznie (tak/nie) przydatność ta-
kiej formy edukacji.

Uzyskane dane poddano analizie opisowej.

Wyniki
Większość badanych kobiet (31/53, 58,5%) by-

ła w 7. miesiącu ciąży. Dla 49 z nich (92,4%) była to 
pierwsza, a dla 4 (7,5%) druga ciąża. Wszystkie cię-
żarne pozostawały pod opieką lekarza ginekologa 
położnika, z którym konsultowały się podczas co-
miesięcznych wizyt kontrolnych. W  16 przypad-
kach (30,2%) ginekolog położnik zalecał badanym 
wizytę u stomatologa w pierwszym lub drugim albo 
na początku trzeciego trymestru ciąży, natomiast 
w  23 (43,4%) wskazywał na potrzebę profilakty-
ki próchnicy w  trakcie ciąży, a  w  3 przypadkach 
(5,6%) informował o  wpływie stanu jamy ustnej 
ciężarnej na rozwój dziecka. Przeważająca więk-
szość ankietowanych kobiet (48/53, 90,6%) deklaro-
wała korzystanie z  opieki stomatologicznej w  cza-
sie ciąży, przy czym ponad połowa jako przyczy-
nę podała badanie kontrolne (29/53, 54,7%), a  ok. 
1/3 (19/53, 35,8%) zauważony symptom patologicz-
ny (tabela 1). Przed ciążą większość badanych od-
bywała natomiast wizyty stomatologiczne co 6 mie-
sięcy lub częściej (42/53, 79,2%), a pozostałe w razie 
potrzeby (6/53, 11,3%) lub wcale (5/53, 9,5%) (ryc. 1).

Tabela 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące udziału ginekologa i stomatologa w perinatalnym zdrowiu jamy ustnej, korzy-
stania z opieki stomatologicznej podczas ciąży i źródeł wiedzy o zapobieganiu próchnicy u dziecka

Table 1. Answers to the questions regarding the participation of a gynecologist and a dentist in perinatal oral health, the 
dental care utilization during pregnancy, and the sources of knowledge about caries prevention in children

Pytania
Questions

Odpowiedź twierdząca (N= 53)
Affirmative answer (N= 53)

n/N %

Ginekolog zalecał wizytę u stomatologa w trakcie ciąży 
The gynecologist recommended a visit to the dentist during pregnancy

16/53 (30,2)

Ginekolog wskazywał na potrzebę profilaktyki próchnicy w trakcie ciąży
The gynecologist pointed to the need for prevention of dental caries during pregnancy

23/53 (43,4)

Ginekolog informuje o wpływie zdrowia jamy ustnej ciężarnej na rozwój dziecka
The gynecologist informs about the impact of oral health of a pregnant woman on child 
development

3/53 (5,6)

Korzystanie z opieki stomatologicznej w czasie ciąży
Using dental care during pregnancy

48/53 (90,6)

Przyczyna wizyty w czasie ciąży
The cause of dental visits during pregnancy
   kontrola / control
   symptomy chorobowe / symptoms of disease

29/53 
19/53

(54,7)
(35,8)

Stomatolog udzielił porad dotyczących utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej dziecka
The dentist gave advice about oral health of the child

7/53 (13,2)

Stomatolog poinformował o terminie pierwszej wizyty stomatologicznej dziecka
The dentist informed about the date of the child’s first dental visit

6/53 (11,3)

Źródła wiedzy z zakresu profilaktyki próchnicy u małego dziecka 
Sources of knowledge on the prevention of caries in small children
  media / media
  znajome / friends
  ginekolog / the gynecologist
  położna / the midwife
  stomatolog / the dentist

10/53 
4/53 
2/53 
3/53 
1/53)

(18,9) 
(4,5) 
(3,8) 
(5,6) 
(1,9)
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Podczas wizyty stomatologicznej tylko 7 bada-
nym (tj. 13,2%) stomatolog udzielił porad dotyczą-
cych utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej dziec-
ka i 6 (11,3%) poinformował o terminie pierwszej 
wizyty stomatologicznej dziecka (11,3%). Naj-
częstszym źródłem wiedzy na temat profilakty-
ki próchnicy u małego dziecka były media (prasa, 
radio, telewizja i Internet) (10/53, 18.9%), a w dal-
szej kolejności: położna (3/53, 5,6%), znajome po-
siadające dzieci (4/53, 4,5%), ginekolog (2/53, 3,8%) 
i stomatolog (1/53, 1,9%) (tabela 1).

Zarówno kobiety ciężarne, jak i partnerzy to-
warzyszący im podczas zajęć w  szkole rodzenia 
ocenili bardzo pozytywnie przedstawioną w pre-
zentacji wiedzę dotyczącą pierwotnego zapobie-
gania próchnicy, uznając, iż była ona potrzebna 
(65/66, 98,5%) i zawarte w niej informacje stano-
wiły dla nich nowość (50/63, 75,7%) (ryc. 2).

Omówienie
W kraju częstość i  intensywność występowa-

nia próchnicy wczesnego dzieciństwa jest wyso-
ka, wynosi 57,2% i  obejmuje przeciętnie 2,7 zę-
bów, a ponadto 46,6% dzieci wieku 3  lat nie było 
jeszcze u stomatologa [8]. Z wcześniej przeprowa-
dzonych badań wynikało podobnie duże wystę-
powanie próchnicy u  młodszych dzieci w  wieku 
1,5–3  lat –  55,6% frekwencja i  objęcie procesem 
próchnicowym 13% niedawno wyrzniętych zębów 
mlecznych  [9]. Próchnica wczesnego dzieciństwa 
ze względu na dużą frekwencję i konsekwencje dla 
ogólnego stanu zdrowia i zdrowia jamy ustnej sta-
nowi zatem ważny problem społeczny uzasadnia-
jący konieczność podjęcia zintegrowanych działań 
z zakresu pierwotnego jej zapobiegania. W zapo-
bieganiu tym istotna jest edukacja przyszłych ma-
tek na temat infekcyjności próchnicy, sposobów 
transmisji bakterii, możliwości zmniejszenia ka-
riogenności diety dziecka, konieczności wykony-
wania w  jamie ustnej dziecka odpowiednich za-
biegów higienicznych i  zgłaszania się na pierw-
szą wizytę stomatologiczną z dzieckiem do 1. roku 
życia. Posiadanie wiedzy na ten temat przez gi-
nekologa położnika, położną lub pediatrę spra-
wi, iż z większym przekonaniem będą oni kiero-
wać lub przypominać ciężarnej lub matce małego 
dziecka o konieczności wizyty u stomatologa. Jak 
wynika z badań ginekolodzy położnicy i położne 
nie mają jednak zadowalającej wiedzy o potencjal-
nym wpływie infekcji przyzębia u kobiety ciężar-
nej na ryzyko przedwczesnego porodu lub małą 
masę urodzeniową dziecka  [10, 11]. Dane własne 
wskazują, iż tylko 30,2% ginekologów położników 
przypominało kobiecie ciężarnej o  konieczności 
odbycia wizyty stomatologicznej w różnym okre-
sie ciąży, mimo iż jest ona zalecana w 9–10 tygo-
dniu ciąży.

Wiele kobiet podczas ciąży nie kontaktuje się 
ze stomatologiem i  nie jest świadomych nieko-
rzystnego oddziaływania stanu swojej jamy ustnej 
na własny organizm, przebieg ciąży i  rozwijające 
się dziecko oraz nie ma wystarczającej wiedzy o za-
pobieganiu próchnicy u małego dziecka. Z badań 
Class et al. [12] wynika, iż tylko 32% kobiet korzy-
stało z opieki stomatologicznej podczas ciąży, mi-
mo iż u 60% z nich występowało zapalenie dziąseł. 
Z innych obserwacji wynikał niski poziom wiedzy 
kobiet ciężarnych i matek małych dzieci w zakre-
sie zdrowia jamy ustnej mimo szerokiego dostępu 
do informacji na ten temat w mediach. Wyniki ba-
dania kobiet ciężarnych z  województwa łódzkie-
go wykazały brak prawidłowej wiedzy przyszłych 
matek odnośnie do terminów wyrzynania pierw-
szych zębów mlecznych (58,04%), pierwszej wizy-
ty stomatologicznej dziecka (20,28%), rozpoczęcia 

Ryc. 2. Ocena prezentacji przez kobiety ciężarne i ich 
partnerów

Fig. 2. Rating presentation by pregnant women and 
their partners
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szczotkowania zębów dziecka (53,85%) oraz metod 
przeprowadzania zabiegów higienicznych w jamie 
ustnej niemowlęcia (70,63%) [13]. Podobnie na ni-
ską świadomość prozdrowotną wskazały badania 
ankietowe kobiet ciężarnych z  rejonu Poznania. 
Większość badanych (61,7%) nie wiedziała, w  ja-
ki sposób należy dbać o  jamę ustną niemowlęcia 
i uzębienie dziecka [14]. Badania przeprowadzone 
we Francji wykazały, że 56% kobiet podczas ciąży 
w ogóle nie było u stomatologa, 26% odbyło wizy-
tę leczniczą, a tylko 18% kontrolną [15]. Podobnie 
badania wykonane w  Brazylii ujawniły, że tylko 
12,6% kobiet przynajmniej jeden raz w czasie cią-
ży korzystało z konsultacji stomatologicznej, 4,6% 
poddano profilaktyce fluorkowej i 4,6% kobiet ob-
jęto leczeniem próchnicy [16].

Dane własne wykazały, że chociaż większość 
ciężarnych (90,6%) korzystała z  leczenia stoma-
tologicznego w  trakcie ciąży, to jedynie niewiele 
z  nich uzyskało od stomatologa porady dotyczą-
ce utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej dziec-
ka (13,2%) i  informację o  terminie pierwszej wi-
zyty stomatologicznej dziecka (11,3%). Z  innych 
badań  [10] wynika, że 42,0% stomatologów ma 
wiedzę o związku chorób przyzębia u ciężarnych 
z ryzykiem przedwczesnego porodu i niską masą 

urodzeniową dziecka. Zatem w ramach podyplo-
mowego kształcenia stomatologów praktyków na-
leży zwrócić uwagę na ważność pierwotnego za-
pobiegania chorobie próchnicowej oraz podkreślić 
znaczenie roli stomatologa jako edukatora pacjen-
ta z zakresu zdrowia jamy ustnej.

Badanie własne wykazało także zasadność 
wprowadzenia do programu szkół rodzenia za-
gadnień dotyczących pierwotnego zapobiegania 
chorobie próchnicowej u dzieci, gdyż przeważają-
ca większość uczestniczących w prezentacji uzna-
ła je za potrzebne (98,5%) i dostarczające nową dla 
nich wiedzę (75,7%). Wcześniej przeprowadzane 
badania oceniające efektywność specjalnych pro-
gramów edukacyjnych z  zakresu zdrowia jamy 
ustnej adresowanych do kobiet ciężarnych wy-
kazały ich korzystny wpływ nie tylko na posze-
rzenie wiedzy prozdrowotnej, ale także realizację 
prawidłowych zachowań prozdrowotnych u dzie-
ci [14, 17, 18].

W podsumowaniu można stwierdzić, z uwzględ-
nieniem ograniczeń wynikających z  przeprowa-
dzonego badania, że wprowadzenie do progra-
mu zajęć w szkołach rodzenia zagadnień na temat 
pierwotnego zapobiegania próchnicy u dzieci wy-
daje się celowe i uzasadnione.
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