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Streszczenie
Wprowadzenie. Ciągła ocena stanu zdrowia jamy ustnej służy poprawie jakości opieki stomatologicznej w podno-
szeniu skuteczności wdrażanych programów zdrowotnych.
Cel pracy. Dokonanie przeglądu funkcjonującego w roku 2008 ogólnopolskiego publicznego programu profilak-
tycznego połączonego z zabiegiem uszczelniania zębów mlecznych i stałych w 3 grupach wieku.
Materiał i metody. Badaniem epidemiologicznym objęto łącznie 5767 osób w wieku 6 i 15 lat oraz 18 lat z 16 woje-
wództw. Badania realizowano z uwzględnieniem wytycznych WHO (Oral Health Surveys).
Wyniki. Ogółem w kraju odsetek dzieci i młodzieży objętych programem profilaktycznym w odpowiednich gru-
pach wynosił: 24,4 i 29,6 oraz 27,4. Dzieci 6- i 15-letnie objęto programem w 6 województwach, najniższy odse-
tek dzieci z uszczelnionymi zębami stwierdzono w woj. dolnośląskim (0,8) i kujawsko-pomorskim (50,0) oraz 
dla 18-latków w 10 województwach, najniższy odsetek odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (1,4). Odsetek 
dzieci 6-letnich z uszczelnionymi zębami mlecznymi i stałymi wynosił odpowiednio 0,9 i 5,6. Odsetek dzieci 
15- i 18-letnich z uszczelnionymi zębami stałymi wynosił odpowiednio 19,7 i 15,4 przy średniej liczbie uszczelnio-
nych zębów odpowiednio: 3,09 i 2,87. W zależności od województwa najniższy odsetek dzieci 6-letnich z uszczel-
nionymi zębami mlecznymi odnotowano w woj. lubelskim 0,8 w zębach stałych w woj. śląskim 1,7 i odpowiednio 
u dzieci 15- i 18-letnich w woj. kujawsko-pomorskim 2,8 i pomorskim 1,1.
Wnioski. Programy profilaktyczne realizowano w stopniu niewystarczającym, ze znacznym zróżnicowaniem 
w zależności od płci, grupy wieku i regionu zamieszkania. Ogółem w kraju odsetek uszczelnionych zębów mlecz-
nych i stałych był bardzo mały niezależnie od grupy wieku i regionu zamieszkania (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 
2, 137–143).

Słowa kluczowe: profilaktyka próchnicy, badania epidemiologiczne, uszczelnianie bruzd.

Abstract
Background. Monitoring of the health status of oral cavity improves the quality of dental care to rise the effective-
ness of implemented health programmes. 
Objectives. The aim of the study was to revise the 2008 all-Poland public caries prophylaxis programme which 
included sealing procedure of primary and permanent teeth in three age groups. 
Material and Methods. The epidemiological study has been conducted on 5767 patients aged 6, 15 and 18 in 16 
regions (voivodships) of the country. The study was based on the WHO guidelines (Oral Health Surveys). 
Results. Total percentage of Polish children and youth in the programme in respective age groups was 24.4, 
29.6 and 27.4. Children aged 6 and 15 took part in the programme in 6 voivodships. The lowest percentage of 
children with sealed teeth was observed in Lower Silesia (0.8) and Kujawsko-Pomorskie (50.0). 18-year-olds took 
part in the programme in 10 voivodships. The lowest percentage was noted in Warmińsko-Mazurskie (1.4). The 
percentage of 6-year-old children with sealed primary and permanent teeth was respectively 0.9 and 5.6. The per-
centage of 15- and 18-year-olds was respectively: 19.7 and 15.4 with average number of sealed teeth respectively: 
3.09 and 2.87. The lowest percentage of 6-year-olds with sealed primary teeth was observed in Lubelskie voivod-
ship (0.8), the lowest percentage of 6-year-olds, with sealed permanent teeth was observed in Śląskie voivodship. 
Respectively, in the group of 15-year-olds, the lowest percentage (2.8) was observed in Kujawsko-Pomorskie and 
Pomorskie (1.1) voivodship. 

Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 137–143 
ISSN 1644-387X

PRaCE ORygINaLNE
© Copyright by Wroclaw Medical University 
and Polish Dental Society



Conclusions. The range of caries prophylaxis programmes has been unsufficient, its results are diverse, depending 
on sex, age group, address and regional differences. The total percentage of sealed primary and permanent teeth was 
very low, regardless of the age group or region of Poland (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 137–143). 

Key words: dental caries prophylaxis, epidemiological study, fissure sealing.

W krajach wysoko rozwiniętych od blisko 40 lat 
są prowadzone badania epidemiologiczne, które 
wskazują na obniżanie się zapadalności na próch-
nicę u dzieci i młodzieży szkolnej. Stan zdrowia 
populacji jest zróżnicowany nie tylko w skali glo-
balnej, krajowej i regionalnej, ale także w różnych 
grupach wiekowych. W porównaniu z populacją 
polską np. u dzieci 15-letnich w anglii w latach 
1983–2003 i w Finlandii w latach 1976–1993 śred-
ni wskaźnik PUW/Z wynosił odpowiednio u dzie-
ci angielskich 1,6, a u dzieci fińskich zacznie spadł 
z 12,1 w 1976 r. do 3,0 w 1993 r. (1,2).

Poszukiwania metod zapobiegania próchnicy 
doprowadziły do wprowadzenia zabiegu uszczel-
niania powierzchni żującej zębów bocznych. Za-
bieg ten polega na odizolowaniu powierzchni żują-
cej wolnej od próchnicy od wpływu zewnętrznego 
środowiska jamy ustnej poprzez osłonę mecha-
niczną, ograniczenie miejsc retencyjnych i zalega-
nia płytki bakteryjnej, co prowadzi do zmniejsze-
nia flory bakteryjnej na dnie bruzd.

Narażenie na próchnicę poszczególnych zębów 
i ich powierzchni zębów jest zróżnicowane. U dzie-
ci i młodzieży po wyrznięciu zębów najbardziej za-
grożone próchnicą są powierzchnie żujące. Próch-
nicy na powierzchniach żujących zębów bocznych 
nie da się opanować ani dobrą higieną, ani racjo-
nalną dietą, ani nawet profilaktyką fluorkową, tak 
skuteczną w ograniczaniu występowania próchnicy 
na powierzchniach gładkich zębów. Miejscowo sto-
sowane fluorki nie zapewniają też właściwej odpor-
ności cienkiej warstwie szkliwa wyścielającej stoki 
i dno bruzd w zębach bocznych.

Próchnica najczęściej atakuje szkliwo bruzd 
w krótkim czasie po ich wyrznięciu i rozwija się 
najbardziej dynamicznie w okresie przed zakoń-
czeniem procesu wyrzynania korony zęba (przed 
uzyskaniem kontaktu z antagonistą). gdy docho-
dzi do kontaktu wyrzynającego się zęba z antago-
nistą, ilość płytki gromadzonej się na powierzchni 
żującej zęba zmniejsza się, postęp próchnicy ulega 
wyraźnemu spowolnieniu. Stopień deminerali-
zacji jest uwarunkowany topografią i głęboko-
ścią bruzd. Im grubsze i bardziej urozmaicone 
w kształcie bruzdy, tym jest większy stopień de-
mineralizacji.

Celem pracy było dokonanie oceny skuteczno-
ści funkcjonującego w roku 2008 ogólnopolskiego 
publicznego programu profilaktycznego połączo-
nego z zabiegiem uszczelniania zębów mlecznych 
i stałych w 3 grupach wieku.

Materiał i metody
Badaniem epidemiologicznym objęto łącznie 

5767 osób w wieku 6 i 15 lat oraz 18 lat z 16 wo-
jewództw kraju. Badanie realizowano z uwzględ-
nieniem wytycznych WHO (Oral Health Surveys). 
Prowadzono je na losowo dobranej reprezenta-
tywnej próbie populacji z wykorzystaniem porów-
nywalnych, uznanych w skali międzynarodowej 
kryteriów oceny stanów klinicznych i wskaźników 
epidemiologicznych. W badaniu stomatologicz-
nym posługiwano się lusterkiem i zgłębnikiem 
standardowym (sonda WHO) w ujednoliconych 
warunkach oświetlenia. Protokół badawczy uzy-
skał zgodę na realizację Komisji Bioetycznej WUM 
(zgoda z dnia 29.07.2008). Udział w badaniach wy-
losowanych osób był dobrowolny, a wyniki wpisy-
wano do przygotowanych do tego badania kart.

Wyniki 
Liczbę dzieci i młodzieży objętych badaniem 

przedstawiono w tabeli 1. Na 5767 zbadanych, 
odsetek dzieci 6-letnich stanowił 31,6; 15-letnich 
31,9 i 18-letnich 36,5. W zależności do płci, chłop-
cy 6-letni stanowili 34,8; 15-letni 32,5 i 18-letni 
32,7; dziewczęta zaś odpowiednio 29,0; 31,5 i 39,5. 
W zależności od regionu zamieszkania, liczniej 
były reprezentowane dzieci 6- i 15-letnie z małych 
miast i wsi odpowiednio 33,4 i 32,2%. W porów-
naniu z odsetkiem dzieci 6- i 15-letnich z rejonów 
miejskich, odpowiednio: 29,8 i 30,6%. Odsetek 
młodzieży 18-letniej w badaniu był nieco mniej-
szy wśród osób zamieszkujących regiony miejskie 
i wynosił (39,5%) w porównaniu z odsetkiem osób 
zamieszkujących regiony wiejskie (33,4%).

Ogółem w kraju odsetek dzieci i młodzieży 
objętych programem profilaktycznym w roku 
2008 wynosił: dla dzieci 6-letnich 24,4%; 15-let-
nich 29,6% i 18-letnich 27,4%. W zależności od 
płci odsetek 6-letnich chłopców objętych profi-
laktyką był większy (26,0%) niż dziewcząt (22,8%) 
i większy u osób zamieszkujących regiony wiejskie 
(27,5%) niż regiony miejskie (20,8%). W przypad-
ku dzieci 15-letnich i młodzieży 18-letniej objętych 
programem profilaktycznym nie zamieszczano 
danych odnośnie do płci i regionu zamieszkania 
(tabela 2). 

Informacje o korzystaniu przez części dzieci 
z programu profilaktyki fluorkowej pochodziły: 
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dla dzieci 6-letnich z sześciu województw (dolno-
śląskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkar-
packie, wielkopolskie), były znacznie zróżnicowa-
ne w stopniu wykorzystania tej metody i wynosiły 
0,8–100% (tabela 3).

Program profilaktyczny dla 15-latków prowa-
dzono w 6 województwach (kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, 
pomorskie) i obejmował od 50,0% (woj. kujawsko- 
-pomorskie) do 100,0% 15-latków w pozostałych 
5 województwach. Program profilaktyczny dla 
18-latków prowadzono w 10 województwach (dol-
nośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mało-
polskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmiń-
sko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomor-
skie). Odsetek objętych programem wahał się od 
1,4% (woj. warmińsko-mazurskie) do 100,0% (woj. 
małopolskie) (tabela 3).

Obecność uszczelniacza w zębach mlecznych 
odnotowano u 0,9% badanych 6-letnich dzieci. 
Odsetek uszczelnionych zębów mlecznych był 
większy u chłopców (1,2%) i mieszkańców miast 
(1,1%) niż u dziewcząt (0,7%) i mieszkańców śro-
dowiska wiejskiego (0,8%). Odsetek dzieci 6-let-
nich z uszczelnionymi zębami mlecznymi odnoto-
wano dla siedmiu województw (lubelskie, łódzkie, 
mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzy-
skie, zachodniopomorskie) i wahał się on od 0,8% 
(woj. lubelskie) do 4,1% (woj. świętokrzyskie) (ta-
bela 5). Ogólnie w kraju odsetek dzieci 6-letnich 
z uszczelnionymi bruzdami na powierzchniach 

zębów stałych stwierdzono u niewielu badanych 
dzieci (5,6%). Odsetek zębów stałych był podob-
ny u chłopców i dziewcząt i wynosił (4,2%) oraz 
był większy u mieszkańców regionów miejskich 
(6,5%) niż regionów wiejskich (4,8%). Odsetek 
dzieci 6-letnich z uszczelnionymi zębami stałymi 
odnotowano w 10 województwach (kujawsko-po-
morskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, 
podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, war-
mińsko-mazurskie) i wahał się od 1,7% (woj. ślą-
skie) do 24,6% (woj. lubelskie) (tabela 5).

Ogółem w kraju odsetek dzieci 15-letnich 
z uszczelnionymi zębami bocznymi stałymi 
wynosił 19,7%. W zależności od płci wynosił 
18,7 i 20,6% (chłopcy, dziewczęta) i odpowiednio 
mieszkańcy regionów miejskich 26,3%, regionów 
wiejskich 13,6% (tabela 4). U dzieci 15-letnich 
ogółem w kraju uszczelniono średnio około 3 sta-
łe zęby (3,09) (tabela 5). Zabieg uszczelniania od-
notowano u dzieci we wszystkich województwach 
w kraju. Najmniejszy odsetek dzieci z uszczelnio-
nymi bruzdami (2,8%), a przy tym największą 
liczbę uszczelnionych u dziecka zębów obser-
wowano w woj. kujawsko-pomorskim. W woje-
wództwie tym dziecko miało uszczelnione ponad 
5 zębów (5,33). Największe odsetki dzieci 15-let-
nich z uszczelnionymi zębami stwierdzono w woj. 
zachodniopomorskim (35,8%), u których uszczel-
niono średnio nieco ponad 2 zęby (2,05) w woj. lu-
buskim (33,7%) blisko 4 zęby (3,69) i podkarpac-
kim 33,6% blisko 5 zębów (4,65) (tabela 5).

Tabela 1. Liczba dzieci i młodzieży objęta badaniem w 2008 roku

Table 1. Number of children and young people examined in 2008

Wiek badanych
(age)

Ogółem w kraju
(Total in country)

Odsetek badanych 
(Percentage of examined)

Chłopcy
(Boys)

Dziewczęta
(girls)

Regiony miejskie
(Urban area)

Regiony wiejskie
(Rural area)

6 1825 908 917 855 970

15 1839 847 992 877 962

18 2103 854 1249 1133 970

Razem
(Total)

5767 2609 3158 2865 2902

Tabela 2. Odsetek dzieci i młodzieży objętych programem profilaktycznym w 2008 roku

Table 2. Percentage of children and young people who took part in the prophylaxis programme in 2008

Wiek badanych
(age)

Ogółem w kraju
(Total in coun-
try)

Odsetek badanych (Percentage of patients)

Chłopcy
(Boys)

Dziewczęta
(girls)

Regiony miejskie
(Urban area)

Regiony wiejskie
(Rural area)

6 24,4 26,0 22,8 20,8 27,5

15 29,6 b.d. b.d. b.d. b.d.

18 27,4 b.d. b.d. b.d. b.d.
b.d. – brak danych. 
b.d. – no data.
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Ogółem w kraju liczba osób w wieku 18 lat 
z obecnością uszczelniacza na powierzchni żującej 
zębów bocznych wynosiła 15,4%. Uszczelniacz czę-
ściej stwierdzano u chłopców (16,3%) niż u dziew-
cząt (14,8%) oraz u mieszkańców miast (16,9%) niż 
mieszkańców regionów wiejskich (13,6%). Średnia 
liczba uszczelnionych zębów w tym wieku była 
niższa niż 3 (2,87) (tabela 5).

analizując odsetki badanej młodzieży z usz-
czelnionymi zębami w poszczególnych wojewódz-
twach, stwierdzono ogromne różnice w stopniu 

wykorzystania tej metody. W niektórych wojewódz-
twach była znikoma i wynosiła nieco ponad 1% (woj. 
pomorskie 1,1%) i woj. kujawsko-pomorskie 1,4%, ale 
w maksymalnej liczbie uszczelnionych 8 zębów (woj. 
kujawsko-pomorskie). W trzech województwach 
(lubelskim, lubuskim i małopolskim) ponad jedna 
czwarta badanej populacji młodzieży 18-letniej ko-
rzystała z tej metody zapobiegania i dla tych regio-
nów odsetek ten wahał się od 29,8–31,1%. Średnia 
liczba uszczelnionych zębów bocznych w wymienio-
nych regionach wynosiła 2–4 zębów (tabela 5).

Tabela 4. Odsetek dzieci z uszczelnionymi zębami mlecznymi i stałymi

Table 4. Percentage of children with sealed primary and permanent teeth

Wiek 
bada-
nych
(age)

Ogółem w kraju
(Total in country)

Odsetek badanych
(Percentage of patients)

Chłopcy (Boys) Dziewczęta (girls) Regiony miejskie
(Urban area)

Regiony wiejskie
(Rural area)

zęby 
mleczne
(prima-
ry teeth)

zęby stałe
(perma-
nent teeth)

zęby 
mleczne
(prima-
ry teeth)

zęby stałe
(perma-
nent teeth)

zęby 
mleczne
(primary 
teeth)

zęby stałe
(perma-
nent teeth)

zęby 
mleczne
(primary 
teeth)

zęby stałe
(permanent 
teeth)

zęby 
mleczne
(primary 
teeth)

zęby stałe
(perma-
nent teeth)

6 0,9  5,6 1,2  4,2 0,7  4,2 1,1  6,5 0,8  4,8

15 - 19,7 - 18,7 - 20,6 - 26,3 - 13,6

18 - 15,4 - 16,3 - 14,8 - 16,9 - 13,6

Tabela 3. Odsetek dzieci objętych programem profilaktycznym w poszczególnych województwach

Table 3. Percentage of children examinated during prophylaxis programme in voivodships

Województwo
(Voivodship)

Wiek badanych
(age)

6 lat 15 lat 18 lat

Dolnośląskie   0,8   0  97,9

Kujawsko-pomorskie b.d.  50  13,9

Lubelskie b.d. 100   8

Lubuskie 100 100 b.d.

Łódzkie  21,4 b.d. b.d.

Małopolskie 100 100 100

Mazowieckie b.d. b.d. b.d.

Opolskie b.d. b.d.  95

Podkarpackie  97,5 100 b.d.

Podlaskie b.d. b.d.   8,2

Pomorskie b.d. 100  20,4

Śląskie b.d. b.d. b.d.

Świętokrzyskie b.d. b.d. b.d.

Warmińsko-mazurskie b.d. b.d.   1,4

Wielkopolskie  49,2 b.d.   3,2

Zachodniopomorskie b.d. b.d.  22,5

Ogółem w kraju (Total)  24,4  29,6  27,4

b.d. – brak danych. 
b.d. – no data.
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Średnie wartości wskaźnika puw/z i PUW/Z 
dla dzieci w wieku 6, 15 i 18 lat w obecnym badaniu 
porównano z latami: 1995, 2002, 2004, 2005 i 2008 
(tabela 6). analiza ta wykazała niewielki spadek 
średnich wartości wskaźnika dmft u dzieci 6-letnich 
z 5,06 w roku 2008 do 5,9 i 5,5 w latach 2002 
i 2005. Średnia wartość wskaźnika PUW/Z z 0,18 
w roku 2008 (0,18) była porównywalna w latach 
2002 i 2005. U dzieci 15-letnich średnia wartość 
wskaźnika PUW/Z w 2008 r. wzrosła o 19,3% 
(5,95) w porównaniu z średnim wskaźnikiem 
PUW/Z z roku 2005 (4,8%) (tabela 6).

U młodzieży 18-letniej średnia wartość wskaź-
nika PUW/Z spadła o 13% w 2004 roku w odnie-
sieniu do 1995 roku i o kolejne 17% w roku 2008.

Omówienie
Wyniki badań epidemiologicznych w 2008 r. 

wskazują, że w Polsce publiczne programy pro-
filaktyczne funkcjonowały tylko w niewielkim 

stopniu. Odsetek dzieci i młodzieży objętych 
programem profilaktycznym wynosił dla 6-lat-
ków 24,4% 15-latków 29,6% oraz dla młodzieży 
18-letniej 9,8%. Porównanie aktualnych wyników 
badań epidemiologicznych z przeprowadzonymi 
wcześniej u dzieci 6-letnich w latach 2002, 2005 
wskazały, że odsetek dzieci objętych programem 
profilaktycznym był mały i wynosił odpowiednio: 
14,1 i 8,2%, dla dzieci 15-letnich w 2005 r. wynosił 
10,4% i wzrósł do prawie 30% w 2008 r., dla mło-
dzieży 18-letniej w porównaniu z rokiem 2004 
wzrósł nieznacznie z 4,3 do 9,8% [3–5]. Zatem nie 
ulega wątpliwości, że profesjonalna profilaktyka 
była niewystarczająca do ograniczenia występo-
wania próchnicy.

W Polsce zagadnieniem uszczelniania zębów 
bocznych zajmowało sie wielu autorów. Pierwsze 
publikacje sięgają późnych lat 70. ubiegłego stule-
cia. Uzyskane dane z badań klinicznych wskazywa-
ły, że dzięki metodzie uszczelniania bruzd można 
osiągnąć znaczny postęp w opanowaniu próchnicy 
na powierzchniach żujących [6, 7]. W roku 1990 

Tabela 5. Odsetek dzieci z uszczelnionymi zębami mlecznymi i stałymi w poszczególnych województwach

Table 5. Percentage of children with sealed primary and permanent teeth in voivodships

Województwo
(Voivodships)

Odsetek dzieci i średnia liczba objętych  uszczelnianiem zębów
(Percentage of children and average numer of sealed teeth)

dzieci 6-letnie dzieci 15-letnie młodzież 18-letnia

odsetek dzieci 
z uszczelniaczem

odsetek dzieci 
z uszczelniaczem 
w zębach stałych

średnia liczba 
uszczelnionych 
zębów

odsetek dzieci 
z uszczelniaczem 
w zębach stałych

średnia liczba 
uszczelnionych 
zębów

M S S S

Dolnośląskie b.d. b.d. 13,6  2,31  6,2  1,89

Kujawsko-pomorskie b.d.  2,6  2,8  5,33  1,4 80

Lubelskie 0,8 24,6 32,2  3,34 29,8  3,90

Lubuskie b.d.  2,5 33,7  3,69 29,8  3,43

Łódzkie 2,4  2,4 12,7  2,31 10,1  3,42

Małopolskie b.d. 12,6 32,7  2,69 31,1  2,26

Mazowieckie 2,9 b.d. 13,1  1,63 24,6  2,17

Opolskie b.d. b.d. 11,3  1,92  8,7  2,85

Podkarpackie 1,7 11,7 33,6  4,65 10,7  2,50

Podlaskie b.d.  8,8 23,7  2,35  7,1  3,86

Pomorskie b.d.  1,9  9,7  3,45  1,1 30

Śląskie 0,8  1,7 23,3  2,11 13,7  1,53

Świętokrzyskie 4,1 b.d. 24,1  4,93 18,2 48

Warmińsko-mazurskie b.d. 22  8,6  4,30 14,2  2,76

Wielkopolskie b.d. b.d.  5,7  3,14  6,4  3,75

Zachodniopomorskie 1,7 b.d. 35,8 25 13,3  2,19

Ogółem w kraju (Total) 0,9  5,6 19,7 39 15,4  2,87

M – zęby mleczne.  M – primary teeth.
S – zęby stałe.  S – permanent teeth.
b.d. – brak danych.  b.d. – no data.
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w Polsce wykonano pilotażowe badania przed 
wprowadzeniem masowego uszczelniania zębów 
pierwszych stałych zębów trzonowych [8]. U 847 
dzieci 7-letnich uszczelniono 1528 tych zębów. 
Dzieci zamieszkiwały w siedmiu miastach woje-
wódzkich. Zabieg uszczelniania był wykonywany 
przez zespół profilaktyczny (higienistka stomato-
logiczna plus pomoc dentystyczna). Badanie dzieci 
i nadzór nad uszczelnianiem należały do lekarza 
stomatologa. Po dwóch latach stwierdzono ograni-
czenie próchnicy o 43,7%. Występowały znaczne 
różnice w redukcji próchnicy między poszczegól-
nymi województwami od 72,9% do 7,5%.

W 1993 MZiOS podjęło decyzję o uszczelnie-
niu pierwszych stałych zębów trzonowych. Progra-
mem tym objęto odpowiednio: 38,4% dzieci 6-let-
nich; 54,9% 7-letnich i 24,3% 8-letnich. W 1994 r. 
uszczelniono odpowiednio: 44,7%; 47,3% i 25,6% 
dzieci 6-, 7- i 8-letnich [9]. W 1998 r. przeprowa-
dzono badanie dzieci 12-letnich, które w roku 1993 
jako 7-latki miały uszczelnione pierwsze stałe zęby 
trzonowe. Wskaźnik PUW/Z u tych 12-latków wy-
niósł 2,8, co oznacza, że dzieci te jako jedyne w na-
szym kraju osiągnęły w 2000 r. PUW/Z < 3 [10].

W obecnym badaniu stwierdzono, że uszczel-
niacz był obecny w uzębieniu mlecznym u nie-
wielkiego odsetka (0,9%) dzieci 6-letnich, a także 
w uzębieniu stałym tylko u 5,6% dzieci 6-letnich, 
w 19,7% u dzieci 15-letnich i u 15,4% młodzieży 
18-letniej. Odsetki dzieci z uszczelnionymi zęba-
mi mlecznymi stałymi różniły sie w poszczegól-
nych województwach od 1,7–24,6% dla 6-latków, 
5,7–35,8% dla 7-latków i od 1,4–29,8% dla mło-
dzieży 18-letniej. Średnia liczba uszczelnionych 
zębów na osobę wynosiła dla 6-latków 5,6; 7-lat-
ków 3,09 i 18-latków 2,87. Dane podsumowujące 
ponad 25-letni okres badań polskich lekarzy nad 
skutecznością różnych uszczelniaczy wyrażoną 
uzyskanym ograniczeniem próchnicy w okresie od 
3 miesięcy do 15 lat przedstawiono w opracowa-
niu Fiedeckiego i Jodkowskiej [11]. W zależności 
od czasu obserwacji skuteczność zabiegu uszczel-
niania w przedziałach czasowych 3–6 miesięcy, 

12 miesięcy, 24 miesięcy i 3–5 lat oraz 6–15 lat wy-
nosiła odpowiednio: 97,8; 95,45; 83,7; 63,5 i 60,1%.

Odsetek dzieci 15-letnich z uszczelniaczem 
wynosił średnio 3,09 zęba i odnotowywano woje-
wództwa, w których średnia liczba uszczelnionych 
zębów przekraczała 5 (woj. kujawsko-pomorskie). 
U dzieci 18-letnich średnia liczba uszczelnionych 
zębów wynosiła 2,87; a w woj. kujawsko-pomor-
skim nawet 8 zębów [12].

Dowodem popierającym skuteczność profi-
laktycznego zabiegu uszczelniania bruzd zębów 
bocznych są wyniki 15-letnich badań nad uszczel-
nionymi zębami. Zabieg istotnie hamował roz-
wój próchnicy na powierzchniach żujących oraz 
wpływał na zmniejszenie nasilenia próchnicy 
w całym uzębieniu [13]. W świetle przytoczonych 
badań metoda ta znajduje w kraju coraz większe 
zastosowanie, choć jest stosowana ze znacznym 
opóźnieniem w stosunku do wysoko rozwiniętych 
krajów europejskich, w których dąży się do mak-
symalnego jej wykorzystania w publicznych sek-
torach opieki nie tylko u osób z dużą aktywnością 
próchnicy. 

Siudmak na podstawie oceny skuteczności 
uszczelnionych zębów bocznych u dzieci i mło-
dzieży w wieku 6–18 lat w latach 1998–2007 
w praktyce stomatologicznej w Dortmundzie 
stwierdziła, że liczba PUW/Z w populacji podda-
nej zabiegowi uszczelniania zębów trzonowych 
była znacznie mniejsza (1,95) niż w populacji, 
w której zabiegu nie przeprowadzono (4,42). Licz-
ba PUW/Z w grupie dzieci 12-letnich z uszczelnio-
nymi bruzdami zębów trzonowych była znacznie 
mniejsza (1,58) niż w grupach 12-latków, w któ-
rych nie przeprowadzano takiego zabiegu (3,41). 
Frekwencja próchnicy u osób z uszczelnionymi 
bruzdami była o 16,41% mniejsza niż u niepod-
danych zabiegowi [14]. W wielu pracach autorów 
zagranicznych przedstawiono wyniki świadczące 
o niezaprzeczalnej skuteczności zabiegu uszczel-
niania [15–17]. 

W badaniach Schulte et al. [15] z 2001 r. u dzieci 
12-letnich z Heidelburgu i Monpellier stwierdzono 

Tabela 6. Średnie wartości wskaźnika puw/z i PUW/Z w latach 1995, 2002, 2004, 2005 i 2008 w Polsce

Table 6. average values of dmft and DMFT in the years 1995, 2002, 2004, 2005 and 2008 in Poland

Wiek badanych
(age)

Rok badania
(year of the examination)

1995 2002 2004 2005 2008

6 dmft (puw/z) – 5,9 – 5,5 5,06

DMFT (PUW/Z) – 0,2 0,1 0,18

15 DMFT (PUW/Z) – – – 4,8 5,95

18 DMFT (PUW/Z) 9,2 – 8,0 – 7,65
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znacznie mniejszą intensywność próchnicy, wyra-
żoną średnią liczbą PUW/Z u dzieci z uszczelnio-
nymi zębami równą 1,21 w odniesieniu do 2,15 
u osób niepoddanych temu zabiegowi. Van Wyk 
et al. [16] badali w RPa dzieci 15-letnie, u których 
wykonano zabieg profilaktycznego uszczelniania 
7 lat wcześniej i stwierdzili znaczną różnicę w war-
tości średniej liczby PUW/Z – 0,59 w grupie objętej 
uszczelnieniem w porównaniu z grupą nieobjętą 
programem uszczelniania PUW/Z – 2,38. 

W badaniu Schiffner et al. [17] potwierdzono, 
że u dzieci 12-letnich, u których wykonano zabieg 
uszczelniania zębów bocznych stwierdzono mniej-
szą o 1,1 liczbę PUW/Z w porównaniu z dziećmi 
niepoddanymi zabiegowi uszczelniania. 

Wyniki autorów zagranicznych pokazują 
skuteczność uszczelniania bruzd w profilaktyce 
próchnicy. W naszym kraju są potrzebne dalsze 
działania zmierzające do poprawy stanu uzębienia 
u dzieci i młodzieży.
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