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Streszczenie
Wprowadzenie. Próchnica zębów ze względu na powszechność występowania jest problemem społecznym, a ryzy-
ko jej rozwoju zwiększa się szczególnie u pacjentów w wieku rozwojowym. Z danych epidemiologicznych wynika, 
że próchnica zębów rozpoczyna się często w pierwszym roku życia (ok. 6–8 miesiąc), a zachorowalność na tę cho-
robę zwiększa się wraz z wiekiem, zbliżając się do 100% u dzieci między 6. a 7. rokiem życia.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia i potrzeb leczniczych zmineralizowanych tkanek zębów stałych u dzieci w wieku 
7 lat z terenu województwa lubelskiego.
Materiał i metody. Zbadano 195 losowo wybranych dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych w województwie lubelskim, 
uczniów 5 szkół podstawowych z powiatu bielskiego i 3 z Zamościa.
Wyniki. Frekwencja próchnicy w  grupie dzieci 7-letnich z  województwa lubelskiego osiągnęła wartość 23,07%, 
a średnia liczba PUWZ wynosiła 0,51. Zaobserwowano potrzebę objęcia leczeniem stomatologicznym dzieci pod-
danych badaniu. Wśród potrzeb leczniczych występowała konieczność wypełnienia zęba na jednej powierzchni  
(w 14,36%), na dwóch i więcej powierzchniach (1,54%), konieczność założenia laku szczelinowego (69,74%) i zasto-
sowania profilaktyki fluorkowej (28,21%).
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dużą frekwencję i  intensywność choroby próchnicowej 
w grupie dzieci w wieku 7 lat z terenu województwa lubelskiego. Konieczne jest zintensyfikowanie działań mogących 
doprowadzić do poprawy obecnego stanu uzębienia dzieci (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 47–53).
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Abstract
Background. Dental caries is a  social problem due to its common occurrence and the  risk of its development 
increases especially in patients at the developmental age. Epidemiological data show that dental caries often begins 
in the first year of life (6–8 months) and its morbidity increases with age approaching 100% in children between 6 
and 7 years old.
Objectives. The aim of the study was to assess the health condition and treatment needs of mineralized tissues of 
permanent teeth in 7-year-old children from the Lublin region.
Material and Methods. 195 randomly chosen 7-year-old children living in the Lublin region, pupils from 5 primary 
schools in Biała Podlaska and 3 in Zamość. The number of permanent teeth and the condition of mineralized tissue 
were assessed on the basis of DMFT. The dental treatment needs were determined according to WHO directives.
Results. The caries prevalence among 7-year-old children from Lublin region reached 23.07% and a mean DMFT 
0.51. The need of dental treatment in examined children was noted. The necessity to fill a tooth on one surface 
was observed in 14.36% of cases, on two and more surfaces in 1.54%, application of sealant in 69.74% and fluoride 
prophylaxis in 28.21%.
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Próchnica zębów ze względu na powszech-
ność występowania jest problemem społecznym, 
a ryzyko jej rozwoju jest większe szczególnie u pa-
cjentów w wieku rozwojowym. Stan zdrowia jamy 
ustnej dzieci zależy od wielu powiązanych ze sobą 
i współzależnych od siebie czynników. Oprócz po-
datności tkanek zęba, obecności płytki nazębnej, 
substratu oraz czynnika czasu istotną rolę w pro-
cesie powstawania zmian próchnicowych odgry-
wa skuteczność profilaktyki i  oświaty prozdro-
wotnej. Z danych epidemiologicznych wynika, że 
próchnica zębów rozpoczyna się często w  pierw-
szym roku życia (ok. 6–8 miesiąc), a zachorowal-
ność na tę chorobę zwiększa się z  wiekiem, zbli-
żając się do 100% u  dzieci między 6. a  7.  rokiem 
życia  [1, 2]. Występowanie ubytków próchnico-
wych u  dzieci może być przyczyną bólu, infekcji 
błony śluzowej jamy ustnej, pulpopatii, zmian za-
palnych w  tkankach okołowierzchołkowych czy 
wreszcie utraty uzębienia oraz, co równie istotne, 
może utrudniać właściwe odżywianie i prawidło-
wą wymowę, prowadząc w  konsekwencji do po-
wstawania wad zgryzu, a także upośledzenia roz-
woju intelektualnego i emocjonalnego dziecka [3]. 
Ogólnopolskie badania epidemiologiczne pozwa-
lające ocenić stan zdrowia jamy ustnej mieszkań-
ców całego kraju prowadzone od 1987 r. wskazują 
na to, że choroba próchnicowa stanowi poważny 
problem zdrowotny  [4]. To niepokojące zjawisko 
związane z  różnymi uwarunkowaniami ekono-
micznymi oraz środowiskowymi zwraca uwagę 
nie tylko epidemiologów, ale i organizatorów opie-
ki zdrowotnej na świecie [5]. 

Celem pracy była ocena stanu zdrowia i  po-
trzeb leczniczych zmineralizowanych tkanek zę-
bów stałych u dzieci w wieku 7 lat z terenu woje-
wództwa lubelskiego.

Materiał i metody
Zbadano 195 losowo wybranych dzieci w wie-

ku 7 lat zamieszkałych w województwie lubelskim. 
Badanie przeprowadzono wśród uczniów 5 szkół 
podstawowych z  powiatu bielskiego i  3 z  Zamo-
ścia. Lokalizacja szkół została wybrana w wyniku 
trójwarstwowego losowania i zgodnie z zasadą: re-
jon wiejski reprezentowały dzieci z  powiatu biel-
skiego, miejski dzieci mieszkające w stolicy powia-
tu grodzkiego – Zamościu. 

Badanie przeprowadzali lekarze, stosując ujed-
nolicone metody i kryteria oceny stanu zdrowia ja-
my ustnej według wytycznych i zgodnie z procedu-
rami WHO.  Badania były przeprowadzane przez 
lekarzy kalibrowanych w  ramach „Monitoringu 
stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań”. 

Dzieci badano w świetle lampy stomatologicz-
nej, z  użyciem podstawowego zestawu diagno-
stycznego. Określono liczbę wyrzniętych zębów 
stałych, a stan zmineralizowanych tkanek ocenio-
no na podstawie liczby PUWZ. Potrzeby lecznicze 
określono zgodnie z wytycznymi WHO, a uzyska-
ne dane nanoszono na karty badań epidemiolo-
gicznych. Zastosowano następujące oznaczenia: 
kod 0 – brak potrzeb leczniczych, kod 1 – potrze-
ba wypełnienia na 1 powierzchni zęba, kod 2 – po-
trzeba wypełnienia na więcej niż 1 powierzchni 
zęba, kod P – zastosowanie zabiegów profilaktycz-
nych, kod F  –  zastosowanie laku szczelinowego. 
Materiał badawczy przedstawiono w tabeli 1.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie 
statystycznej. Wartości analizowanych parame-
trów mierzalnych przedstawiono za pomocą war-
tości średniej, mediany oraz odchylenia standar-
dowego, a dla niemierzalnych za pomocą liczności  
i  odsetka.

Conclusions. The results of conducted research indicate a high caries prevalence of caries disease in the group of 
7-year-old children from the Lublin region. It is vital to intensify activities leading to the improvement of the pres-
ent dental condition in children (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 47–53).

Key words: children, dental caries, DMFT.

Tabela 1. Liczba i odsetek dzieci badanych z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i płci

Table 1. Number and percentage of examined children according to the place of residence and sex

Grupa badanych
Examined group

Liczba dzieci badanych
Number of examined children
(n)

Odsetek dzieci badanych
Percentage of examined children
(%)

Miejsce zamieszkania 
Place of residence

miasto 133  68,21

wieś  62  31,79

Płeć
Sex

chłopcy  89  45,65

dziewczęta 106  54,64

Ogółem 
Total

195 100
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Sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych 
w  badanych grupach wykonano za pomocą testu 
Shapiro-Wilka. Do porównania liczby wszystkich 
zębów oraz liczby PUW między analizowanymi 
grupami zastosowano test U  Manna-Whitneya. 
Przyjęto poziom istotności p < 0,05 wskazujący na 
istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależ-
ności. Bazę danych i badania statystyczne przepro-
wadzono Z użyciem oprogramowania komputero-
wego Statistica 9.1 (StatSoft, Polska).

Wyniki 
Wyniki badań zestawiono w tabelach 1–6.
Zbadano 195 losowo wybranych dzieci w wie-

ku 7  lat, w  tym 54,36% (n  =  106) dziewczynek 
i  45,64% (n  =  89) chłopców. Wśród badanych 
mieszkańcy miasta stanowili 68,21% (n  =  133), 
a wsi 31,79% (n = 62) (tabela 1).

W badanej grupie określono liczbę zębów sta-
łych. Średnia liczba wyrzniętych zębów stałych 
wynosiła 9,15, w tym u dziewcząt 9,47, a u chłop-
ców 8,78. Różnica nie była istotna statystycznie 
(p = 0,061). W grupie dzieci mieszkających w mie-
ście średnia liczba wyrzniętych zębów stałych wy-
nosiła natomiast 9,60, a w grupie dzieci mieszkają-
cych na wsi 8,19. Różnica była istotna statystycznie 
(p = 0,005). Dane zawarto w tabeli 2.

Wśród wyrzniętych zębów stałych najczęściej 
występowały: siekacze przyśrodkowe w  żuchwie 
(zęby 41 – 97,44%, zęby 31 – 96,41), zęby trzono-
we w żuchwie (zęby 36 – 93,85%, zęby 46 – 92,31%) 
oraz zęby trzonowe w szczęce (zęby 26 – 90,77%, 
zęby 16 – 90,26%).

W grupie uczniów klas pierwszych z  Zamo-
ścia zaobserwowano wyrznięte kły, pierwsze i dru-
gie przedtrzonowce zarówno w szczęce, jak i w żu-
chwie (zęby: 13 – 0,51%; 23 – 1,03%; 33 – 2,05%; 
43 – 1,54%; 14 – 3,08%; 24 – 6,67%; 34 – 1,54%;  
44 –  1,03%;15 –  0,51%; 25 –  1,03%). Nie zaobser-
wowano wyrzniętych drugich zębów przedtrzono-

wych w żuchwie. Obecność kłów w jamie ustnej za-
notowano jedynie u dzieci w  jednej ze szkół pod-
stawowych w Zamościu. Dane zawarto w tabeli 3.

Tabela 2. Średnia liczba wszystkich zębów stałych w badanej grupie z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania

Table 2. The mean number of permanent teeth in examined group according to place of residence and sex

Grupa badanych
Examined group

Średnia liczba wyrzniętych 
zębów stałych
Mean number of perma-
nent erupted teeth

Mediana
Median

SD Z p

Płeć
Sex

dziewczęta 9,47 10 2,88 1,87 0,06

chłopcy 8,78  9 2,98

Miejsce zamieszkania
Place of residence

mieszkańcy miasta 9,60 10 2,84 2,83 0,005

mieszkańcy wsi 8,19  9 2,94

Ogółem 
Total

9,15 10 2,94 – –

Tabela 3. Liczba i odsetek wyrzniętych zębów stałych 
w badanej grupie

Table 3. The number and percentage of permanent erupt-
ed teeth in the examined group

Numer 
zęba
Tooth

Liczba wyrzniętych 
zębów stałych
Number of perma-
nent erupted teeth

Odsetek wyrznię-
tych zębów stałych
Percentage of per-
manent erupted 
teeth

16 176 90,26

15   1  0,51

14   6  3,08

13   1  0,51

12  49 25,13

11 149 76,41

21 149 76,41

22  58 29,74

23   2  1,03

24  13  6,67

25   2  1,03

26 177 90,77

36 183 93,85

35   0  0,00

34   3  1,54

33   4  2,05

32 124 63,59

31 188 96,41

41 190 97,44

42 125 64,10

43   3  1,54

44   2  1,03

45 0  0,00

46 180 92,31
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W tabeli  4 przedstawiono frekwencję próch-
nicy w grupie dzieci 7-letnich w zależności od płci 
i  miejsca zamieszkania. W  badanej grupie osią-
gnęła ona wartość 23,07%. Frekwencja próchni-
cy w  grupie chłopców wynosiła 11,28% (n  =  22), 
w  grupie dziewczynek 11,79 % (n  =  23), u  osób 
mieszkających na wsi 8,71% (n  =  17), a  u  miesz-
kańców miasta 14,35% (n = 28).

Średnia liczba PUWZ w grupie badanych dzie-
ci w wieku 7 lat wynosiła 0,51. W grupie chłopców 
PUWZ osiągnęła wartość 0,56, a w grupie dziew-

cząt 0,47. Średnia liczba PUWZ u dzieci mieszka-
jących w mieście wynosiła 0,49, natomiast u dzie-
ci mieszkających na wsi 0,56. Różnice te nie były 
istotne statystycznie (p = 0,377 i p = 0,985). Przed-
stawia to tabela 5. 

Należy jednak zaznaczyć, że wartość PUWZ 
to suma liczby zębów z  próchnicą i  wypełnio-
nych, ponieważ nie stwierdzono żadnego zęba 
usuniętego.

Dane dotyczące rodzaju potrzeb leczniczych 
opisano w tabeli 6. Zaobserwowano potrzebę ob-

Tabela 4. Frekwencja próchnicy z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania

Table 4. The caries prevalence according to sex and the place of residence

Grupa badanych
Examined group

Liczba osób badanych 
Number of examined  children
(n)

Odsetek osób z próchnicą
Percentage of children with dental caries
(%)

Płeć
Sex

chłopcy 22 11,28

dziewczynki 23 11,79

Miejsce zamieszkania
Place of residence

wieś 17  8,71

miasto 28 14,35

Ogółem 
Total

45 23,07

Tabela 5. Średnia liczba PUWZ w badanej grupie z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania

Table 5. The mean DMFT in examined group according to sex and the place of residence

Grupa badanych
Examined group

Średnia liczba PUWZ
The mean DMFT

Mediana
Median

SD Z p

Płeć
Sex

dziewczęta 0,47 0 0,93 0,88 0,377

chłopcy 0,56 0 0,96

Miejsce zamieszkania
Place of residence

mieszkańcy miasta 0,49 0 0,90 0,019 0,985

mieszkańcy wsi 0,56 0 1,03

Ogółem 
Total

0,51 0 0,94 – –

Tabela 6. Rodzaj potrzeb leczniczych w badanej grupie, ich liczba i odsetek

Table 6. Number, percentage and type of dental treatment needs in the examined group

Rodzaj potrzeb leczniczych
Type of dental treatment

Liczba potrzeb
Number of dental treatment needs
(n)

Odsetek potrzeb
Percentage of dental treatment needs
(%)

Brak potrzeb
Lack of treatment needs

 32 16,41

Konieczność wypełnienia zęba na jednej 
powierzchni
Filling on one surface

 28 14,36

Konieczność wypełnienia zęba na dwóch 
i więcej powierzchniach
Filling on two or more surfaces

  3  1,54

Konieczność założenia laku
Pit and fissure sealants

136 69,74

Konieczność profilaktyki fluorowej
Fluoride prophylaxis

 55 28,21

Liczba i odsetek potrzeb nie sumują się. 
Number and percentage of dental treatment needs are not added.
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jęcia leczeniem stomatologicznym dzieci w wieku 
7  lat poddanych badaniu. Stwierdzono koniecz-
ność wypełnienia zęba na jednej powierzchni  
(w 14,36%), na dwóch i więcej (1,54%). Założenia 
laku szczelinowego wymagało 69,74%, a  zastoso-
wania profilaktyki fluorkowej 28,21% badanych 
zębów. Brak potrzeb leczniczych zanotowano je-
dynie w  16,41% badanych zębów. Żadnego zęba 
stałego nie zakwalifikowano do usunięcia. 

Omówienie
Wyniki badań epidemiologicznych przepro-

wadzonych wśród uczniów szkół podstawowych 
na terenie województwa lubelskiego wskazują na 
dużą frekwencję i intensywność próchnicy w gru-
pie dzieci w wieku 7 lat.

Porównując średnią liczbę zębów stałych 
obecnych w  jamie ustnej w  grupie dzieci w  wie-
ku 7  lat wynoszącą 9,15 (w tym w  grupie dziew-
cząt 9,47 i chłopców 8,78), stwierdzono, że jest ona 
większa w stosunku do średniej liczby zębów sta-
łych 3,63 uzyskanej podczas badań przeprowadza-
nych w ramach Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy 
Ustnej i Jego Uwarunkowań w 2011 roku [6]. Prze-
prowadzając badania dzieci w  wieku 7  lat w  jed-
nej z  klas szkoły w  Zamościu, zaobserwowano 
większą liczbę zębów stałych w  stosunku do ba-
danych dzieci w innych szkołach. Znamienne było 
wczesne wyrzynanie się kłów. Fakt ten sprowoko-
wał rozszerzenie badań i przeprowadzenie ich we 
wszystkich klasach pierwszych tej szkoły. W dzia-
łającym gabinecie stomatologicznym lekarz w ra-
mach kontraktu z NFZ wykonujący zabiegi z za-
kresu profilaktyki fluorowej zwrócił uwagę, że 
większość rodziców nie wyraziła zgody na wy-
konywanie tych zabiegów oraz na wykonywanie 
procedur leczniczych. Stąd nasuwa się wniosek, 
że wcześniejsze wyrzynanie zębów stałych mogło 
mieć bezpośredni związek z wczesną utratą zębów 
mlecznych spowodowaną stopniem zaawansowa-
nia choroby próchnicowej. Obserwowana w bada-
niach własnych znacznie wcześniejsza obecność 
w jamie ustnej kłów i zębów przedtrzonowych wy-
daje się skutkiem tzw. biernego wyrzynania spo-
wodowanego wczesną utratą zębów mlecznych. 
Ponieważ badane dzieci były uczniami tej szkoły 
zaledwie od dwóch miesięcy, za zaniedbania, któ-
re doprowadziły do tego stanu mogą jednak odpo-
wiadać rodzice. 

Wyniki badań Pilipczuk-Paluch [7] wykazały 
porównywalną średnią liczbę zębów stałych wy-
rzniętych – 8,83 (u dziewczynek – 9,29, u  chłop-
ców – 8,40). Badania Szydłowskiej-Walendowskiej 
i  Wochny-Sobańskiej  [8] przeprowadzone na te-
renie województwa łódzkiego wykazały wcześ- 

niejsze wyrzynanie kłów dolnych (9,5  lat) przed 
zębami przedtrzonowymi (10 lat) u dziewcząt. 

Średnia liczba PUWZ u  dzieci w  wieku 7  lat 
z województwa lubelskiego, gdzie przeprowadzo-
no badanie, wynosząca 0,51 była wyższa w porów-
naniu do średniej wartości 0,46 uzyskanej w  ba-
daniach WHO. Średnia wartość liczby PUWZ na 
terenie całego kraju wynosiła 0,56. Porównując 
średnie wartości liczby PUWZ w poszczególnych 
województwach, zauważono, że mniejsze wartości 
występowały w  województwach: śląskim –  0,17; 
wielkopolskim –  0,19 i  kujawsko-pomorskim 
–  0,23. Większe natomiast zanotowano w  woje-
wództwach: świętokrzyskim – 0,95; mazowieckim 
– 0,91 i łódzkim – 0,89 [6]. 

Badania Składnik-Jankowskiej i  Kaczma-
rek  [9–11] przeprowadzone w  województwie dol-
nośląskim wskazują na wysoką średnią wartość 
liczby PUWZ wynoszącą 0,83 (w dużym mieście 
0,85; na wsi – 0,71) i frekwencję próchnicy wyno-
szącą 39,5% u  dzieci 7-letnich (w dużym mieście 
42,6%; na wsi – 35,8%). Wyniki te są wyższe w sto-
sunku do uzyskanych z badań własnych.

Dane z  badań monitoringowych przeprowa-
dzonych na terenie 16 województw wśród dzieci 
7-letnich wykazały, że średnia wartość wskaźni-
ka próchnicy dla zębów stałych (DMFT) wyniosła 
0,82. Zauważono zwiększenie odsetka dzieci bez 
próchnicy w stosunku do 1987 r. i 1995 r. [12]. 

W badaniach epidemiologicznych prowadzo-
nych na terenie państw europejskich zanotowa-
no różnice w  intensywności próchnicy wyrażone 
wartościami średniej liczby PUWZ. We Włoszech 
wynosiła ona 0,15 [13].

W badaniach retrospektywnych prowadzo-
nych na Litwie w  latach 1983–2009 zauważono 
znaczące zmniejszenie średniej wartości liczby 
PUWZ z  1,1 (w 1983  r.) do 0,5 (w 2009  r.) i  róż-
nica ta była statystycznie istotna [14, 15]. Badania 
prowadzone w  latach 1987–2003 przez Emerich 
i  Adamowicz-Klepalską  [16] na terenie północ-
nej Polski wykazały zmniejszenie intensywności 
próchnicy w ciągu 16 lat z 0,73 do 0,31.

Badania na terenie hrabstwa West Yorkshire 
w Wielkiej Brytanii wykazały zdecydowanie wyż-
szą średnią wartość liczby PUWZ wynoszącą 0,69. 
Tak duża intensywność procesu próchnicowego 
była spowodowana spożywaniem słodzonych na-
pojów w godzinach nocnych [17].

Autorzy hiszpańscy badając dzieci w  rejonie 
Andaluzji, stwierdzili, że średnia wartość licz-
by PUWZ w  tej prowincji wyniosła 0,66 i  była 
znacząco wyższa niż w  pozostałych prowincjach 
Hiszpanii [18].

Dane uzyskane z  terytorium Chin z  mia-
sta Wuhan wskazują na zdecydowanie mniejszą 
intensywność procesu próchnicowego w  bada-



T. Bachanek, A. Komsta52

nej grupie dzieci 7-letnich. Średnia wartość licz-
by PUWZ wyniosła 0,11; a  frekwencja 8,7%  [19]. 
W  pracy Riziwguli et al.  [20], dotyczącej badań 
dzieci mieszkających w  dużym uprzemysłowio-
nym mieście Szanghaj frekwencja próchnicy wy-
nosiła natomiast 26,50%, średnia liczba PUWZ 
w  grupie dziewczynek –  0,44, a  w  grupie chłop-
ców – 0,47.

Małe wartości średniej liczby PUWZ (0,2) od-
notowano u dzieci mieszkających na Jamajce. Jako 
przyczynę zmniejszenia intensywności próchnicy 
na przestrzeni lat autorzy podają działania w  ra-
mach narodowego programu fluoryzacji soli [21].

W badaniach antropometrycznych przepro-
wadzonych na Filipinach Heinrich-Weltziena  
et al. [22] uzyskali wyższą średnią wartość PUWZ 
wynoszącą 0,6 i frekwencję próchnicy rzędu 39,7%.

Mniejsze wartości średniej liczby PUWZ ob-
serwowano w  Arabii Saudyjskiej –  0,41, w  tym 
u chłopców 0,48 i 0,37 u dziewczynek [23]. 

Badania przeprowadzone wśród dzieci miesz-
kających w Gambii wykazały natomiast, że śred-
nia liczba PUWZ w badanej grupie siedmiolatków 
wynosiła 1,7 [24]. 

Nieco niższe wartości odnotowano w  bada-
niach autorów brazylijskich. Obliczono tam śred-
nie wartości liczby PUWZ dla dzieci w  wieku 
7–12 lat. Wynosiły one odpowiednio: 0,97 u sied-
miolatków; 1,20 u ośmiolatków; 1,80 u dziewięcio-
latków; 1,62 u dziesięciolatków; 2,42 u jedenasto-
latków oraz 2,52 u dzieci w wieku 12 lat [25]. 

Oceniając potrzeby lecznicze dotyczące zę-
bów stałych w  badaniach własnych, stwierdzo-
no, że najczęstszą jest potrzeba lakowania bruzd 
(69,74%). Podobne wyniki zanotowano w woje-
wództwie dolnośląskim –  68%  [9–11]. Analo-
gicznie jak w badaniach Olczak-Kowalczyk [26] 

żadnego zęba stałego nie zakwalifikowano do 
usunięcia.

Większość autorów najczęściej określało 
jednocześnie potrzeby lecznicze w  grupie dzie-
ci w  wieku 7  lat dla zębów mlecznych i  stałych   
[6, 27, 28].

Wyniki przeprowadzonych badań wskazu-
ją na dużą frekwencję i  intensywność choroby 
próchnicowej w grupie dzieci w wieku 7  lat z  te-
renu województwa lubelskiego. Porównując śred-
nią liczbę zębów stałych obecnych w jamie ustnej 
w badanej grupie dzieci, stwierdzono, że jest ona 
wyższa w  stosunku do danych opublikowanych 
przez innych autorów. Nie stwierdzono różnic 
w  intensywności próchnicy u  badanych w  wieku 
7 lat na terenie województwa lubelskiego w zależ-
ności od miejsca zamieszkania i  płci. Najczęściej 
stwierdzanymi potrzebami leczniczymi były wy-
pełnienia ubytków próchnicowych na jednej po-
wierzchni zęba. 

Konieczne jest zintensyfikowanie działań mo-
gących doprowadzić do poprawy obecnego stanu 
uzębienia dzieci  [29, 30]. Prozdrowotna edukacja 
stomatologiczna powinna być integralną częścią 
programu nauczania. Włączenie jej wraz z  roz-
poczęciem nauki w przedszkolach i klasach zero-
wych, a także powracanie do tematu zdrowia jamy 
ustnej w  pierwszych klasach szkoły podstawowej 
wydaje się niezbędne. Edukacja ta, aby osiągnęła 
swój cel, powinna obejmować również rodziców 
i opiekunów dzieci i może być realizowana w szko-
łach rodzenia czy gabinetach pediatrycznych. Nie-
zmiernie ważnym problemem jest objęcie opie-
ką profilaktyczno-leczniczą dzieci w  placówkach 
oświatowych. Wprowadzenie wielokierunkowych 
działań może doprowadzić do zmniejszenia wy-
stąpienia ryzyka choroby próchnicowej. 
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