
PRACE ORYGINALNE

Martyna Sienicka1, A–D, Anna Turska-Szybka2, A, E, F

Świadomość kobiet ciężarnych na temat  
zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa
Pregnant Women’s Knowledge of Early Childhood Caries Prevention
1 Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska 
2 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

A – koncepcja i projekt badania, B – gromadzenie i/lub zestawianie danych, C – analiza i interpretacja danych, 
D – napisanie artykułu, E – krytyczne zrecenzowanie artykułu, F – zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu

Streszczenie
Wprowadzenie. Postawa kobiet w  ciąży wobec czynników ryzyka i  zapobiegania próchnicy oraz wiedza na ich 
temat wpływają na stan zdrowia jamy ustnej dziecka.
Cel pracy. Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa i analiza kore-
lacji wiedzy respondentek z wiekiem, poziomem wykształcenia oraz statusem społeczno-ekonomicznym.
Materiał i metody. Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród losowo wybranych kobiet 
w ciąży mieszkających w Warszawie. Kwestionariusz składał się z 24 pytań dotyczących metod profilaktyki próch-
nicy wczesnego dzieciństwa oraz utrzymania zdrowia jamy ustnej w ciąży. Wyniki poddano analizie statystycznej 
z wykorzystaniem programu Statistica 10 (StatSoft). Zależności między wiedzą kobiet a wiekiem, wykształceniem 
oraz statusem społeczno-ekonomicznym określono z użyciem współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmu-
jąc za istotny poziom p < 0,05.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała wpływ poziomu edukacji oraz statusu społeczno-ekonomicznego kobiet 
ciężarnych na liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz brak korelacji wieku z posiadaną wiedzą. Większość 
(70%) kobiet było nieświadomych potencjalnego wpływu własnego złego stanu zdrowia jamy ustnej na przebieg 
ciąży oraz porodu. Prawie 95% badanej grupy nie ma wiedzy, kiedy należy rozpocząć stosowanie u dziecka pasty do 
zębów zawierającej fluor, a ponad 60% kobiet na temat głównych czynników powodujących próchnicę wczesnego 
dzieciństwa. Kobiety nie mają dostatecznej wiedzy odnośnie do liczby zębów mlecznych u dziecka (64%), czasu 
wyrzynania pierwszego zęba (47%). Jedynie 10% badanych kobiet wiedziało, iż pierwsza wizyta dziecka w gabinecie 
stomatologicznym powinna się odbyć przed 1. rokiem życia dziecka.
Wnioski. Kobiety w ciąży nie są w pełni świadome czynników ryzyka próchnicy oraz wpływu stanu zdrowia ich 
jamy ustnej nie tylko na zachowanie własnego zdrowia, ale także na stan zdrowia ogólny i  jamy ustnej dziecka 
(Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 93–100).

Słowa kluczowe: próchnica wczesnego dzieciństwa, kobiety ciężarne, pierwotna profilaktyka.

Abstract
Background. The pregnant women’s knowledge and attitude to risk factors and prevention of dental caries con-
tribute to determining the oral health of young children.
Objectives. The aim of this study was to assess the knowledge of pregnant women about the prevention of early 
childhood caries and correlation analysis of respondents’ knowledge with age, level of education and socio-eco-
nomic status.
Material and Methods. The research was based on an anonymous questionnaire covering a group of 100 randomly 
chosen pregnant women living in Warsaw. The questionnaire comprised of 24 questions, concerning methods of 
early childhood caries prophylaxis, and the maintenance of oral health in pregnancy. Statistical analysis was per-
formed using Statistica PROGRAM 10 (StatSoft). Dependencies between knowledge of women, age, education and 
socio-economical status were determined using Spearman’s rank correlation coefficient, when p < 0.05.
Results. A  statistical analysis showed impact of the level of education and socio-economic status of pregnant 
women on the number of positive answers, and the lack of correlation between age and knowledge. Many (> 70%) 
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Polska należy do krajów o wysokiej frekwencji 
próchnicy u dzieci poniżej 6. roku życia [1]. Bada-
nia epidemiologiczne wskazują, iż choroba próch-
nicowa może występować nawet u bardzo małych 
dzieci. Wyraźne nasilenie obserwuje się między 
19. a 31. miesiącem życia dziecka [2], co wpłynę-
ło na wyodrębnienie pojęcia próchnica wczesne-
go dzieciństwa (early childchood caries –  ECC) 
przez Towarzystwo Stomatologów Amerykań-
skich (American Dental Association – ADA) wraz 
z  Amerykańską Akademią Stomatologii Dziecię-
cej (American Academy of Pediatric Dentistry 
–  AAPD). Mianem ECC określa się występowa-
nie jednego lub więcej zębów mlecznych dotknię-
tych próchnicą, usuniętych z  jej powodu lub wy-
pełnionych u dzieci przed ukończeniem szóstego 
roku życia [3]. 

Próchnica wczesnego dzieciństwa jest choro-
bą o  złożonej etiologii, zależy od wielu czynni-
ków: biologicznych, środowiskowych oraz miej-
scowych. Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest 
przedłużenie okresu karmienia piersią bądź za po-
mocą butelki, zwłaszcza w nocy [4]. Udowodniono 
także, iż intensywność próchnicy u małych dzie-
ci jest silnie skorelowana z wczesnym zakażeniem 
próchnicotwórczymi patogenami, których podsta-
wowym źródłem zakażenia jest matka [5]. Kobie-
ta jest zwykle głównym opiekunem dziecka, dlate-
go najczęściej stan zdrowia jamy ustnej oraz świa-
domość prozdrowotna matek determinuje rozwój 
procesu próchnicowego u dziecka [6].

Działania zapobiegające próchnicy wczesnego 
dzieciństwa należy rozpocząć już w  okresie pre-
natalnym. Szczególne znaczenie odgrywa obję-
cie kompleksową opieką stomatologiczną kobiet 
w ciąży, by w tym czasie kształtować prozdrowot-
ne postawy i zachowania w celu zapewnienia od-
powiednich warunków rozwoju przyszłemu po-
tomstwu, a także zminimalizowania ryzyka cho-
roby próchnicowej zarówno u  przyszłych matek, 
jak i ich dzieci [7]. Zasadniczą rolę w zapobieganiu 
próchnicy wczesnego dzieciństwa pełni pierwot-
na profilaktyka, która obejmuje swoim zakresem 
trzy główne kierunki: przerwanie dróg przeno-
szenia bakterii próchnicotwórczych z jamy ustnej 
matki do dziecka, wprowadzenie właściwych na-

wyków żywieniowych oraz wdrożenie zabiegów 
pielęgnacyjnych we wczesnym okresie życia dziec-
ka, a tuż po wyrznięciu pierwszego zęba stosowa-
nie past z  fluorem. Istotne znaczenie mają rów-
nież regularne wizyty kontrolne w gabinecie sto-
matologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
pierwszej wizyty dziecka najpóźniej w 12. miesią-
cu życia [8]. 

Kobiety w  ciąży są odpowiedzialne zarówno 
za swoje zdrowie, jak i prawidłowy rozwój płodu, 
dlatego też są pod stałą kontrolą lekarza gineko-
loga [9]. W dostępnych badaniach wskazuje się na 
konieczność edukacji lekarzy pediatrów oraz gi-
nekologów na temat zasad zapobiegania próchni-
cy ze względu na możliwość częstszych kontaktów 
z  matką i  przekazywania im niezbędnych infor-
macji dotyczących działań profilaktycznych  [10]. 
Jak wynika z badań, niewiele kobiet w czasie trwa-
nia ciąży odbyło wizytę stomatologiczną [11]. 

Celem pracy była ocena wiedzy kobiet ciężar-
nych dotyczącej zapobiegania próchnicy wczesne-
go dzieciństwa oraz analiza korelacji ich wiedzy 
z  wiekiem, poziomem wykształcenia oraz statu-
sem społeczno-ekonomicznym. 

Materiał i metody
Badaniu zostało poddanych 100 kobiet w cią-

ży w przedziale wiekowym 19–36 lat o różnym po-
ziomie wykształcenia. Wszystkie kobiety zamiesz-
kiwały na terenie miasta stołecznego Warszawy. 

Badanie przeprowadzono na losowo dobranej 
populacji kobiet ciężarnych. Udział w badaniu był 
dobrowolny i anonimowy. Kobiety zostały podda-
ne badaniu kwestionariuszowemu składającemu 
się z 24 pytań z 4 wariantami odpowiedzi, spośród 
których tylko jedna była poprawna. 

Otrzymane wyniki poddano analizie staty-
stycznej z wykorzystaniem programu Statistica 10 
(StatSoft). Zależności między wiedzą kobiet w cią-
ży na temat profilaktyki próchnicy a  wiekiem, 
wykształceniem oraz statusem społeczno-ekono-
micznym określono z użyciem współczynnika ko-
relacji rang Spearmana, przyjmując za istotny po-
ziom p < 0,05. 

women were unaware of the potential impact of their own poor oral health on pregnancy and infant outcomes. 
Almost 95% of the examined population do not have knowledge when they should start using toothpaste with 
fluorine in young children, and more than 60% of women is not familiar with the main factors which cause early 
childhood caries. Women have no sufficient knowledge about the number of primary teeth (64%), the time of 
first tooth eruption (47%). Only 10% of the women knew that the first visit to a dentist should happen before the 
child’s first birthday.
Conclusions. Pregnant women are not sufficiently aware of caries risk factors and the influence of their oral health 
condition not only on their own health but also on the child’s general and oral health (Dent. Med. Probl. 2015, 
52, 1, 93–100).

Key words: pregnant women, early childhood caries, primary prevention.
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Wyniki
Wiek ankietowanych kobiet w ciąży wynosił 19– 

–36 lat. Największy odsetek stanowiły kobiety w cią-
ży w grupie wiekowej 23–27 lat (44%), najmniejszy 
w przedziale wiekowym 18–22 (3%) (tabela 1). Śred-
nia wieku respondentek wynosiła 28,23 ± 3,34  lat. 
Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształ-
ceniem wyższym (magister, licencjat) –  51%, na-
stępnie z  wykształceniem średnim (27%), podsta-
wowym, niepełnym podstawowym (10%). Istotnie 
mniej było kobiet o wykształceniu zasadniczym za-
wodowym lub średnim nieukończonym (3%) (tabe-
la 2). Uwzględniając status społeczno-ekonomiczny, 
większość stanowiły kobiety o  średnim, przecięt-
nym budżecie (49%) (tabela  3). Stosunkowo mniej 
było kobiet deklarujących wysoki poziom społecz-
no-ekonomiczny (22%) oraz niski (29%). 

Analiza statystyczna korelacji rang Spearma-
na nie wykazała związku między wiedzą kobiet na 
temat profilaktyki próchnicy a wiekiem, odnoto-
wano natomiast dodatnie, istotne statystycznie za-
leżności z wykształceniem oraz statusem społecz-
no-ekonomicznym kobiet (tabela  4). Im wyższy 
poziom wykształcenia i status społeczno-ekono-
miczny, tym większa była liczba poprawnie udzie-
lanych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestio-
nariuszu. 

Kobiety w  ciąży powinny mieć świadomość 
wpływu wizyt stomatologicznych na rozwój pło-
du, jednak zaledwie prawie połowa (45%) ankie-
towanych miała świadomość, iż najlepszym okre-
sem na planowanie leczenia jest II trymestr cią-
ży. 41% sądziło natomiast, iż w  czasie ciąży nie 
należy podejmować leczenia uzębienia z  wyjąt-
kiem dolegliwości bólowych. W  kolejnym pyta-
niu kobiety miały wskazać prawidłowe stwier-
dzenie dotyczące zdrowia jamy ustnej w  okresie 
ciąży. 9% kobiet uważa za naturalne pogorszenie 
stanu zdrowia w tym okresie. Konieczność używa-
nia w czasie ciąży szczoteczek o  twardym włosiu 
uznało 8%, a poprawną odpowiedź: „wymioty po-
wodują obniżenie pH” podało 23%. W opinii 32% 
próchnicą nie można się zarazić, 23% uważa na-
tomiast, że wywołują ją bakterie, wirusy i grzyby. 
Jedna trzecia kobiet miała świadomość, iż próch-
nica jest chorobą.

Kobiety pytane o  wpływ chorób przyzę-
bia w  czasie trwania ciąży na zwiększenie ryzy-
ka porodu przedwczesnego oraz mniejszą masę 
ciała dziecka w  przeważającej większości (77%) 
poprawnie wskazały jedynie objawy choroby. 
W większości ankietowane nie wiedziały o moż-
liwych skutkach ubocznych wpływu chorób przy-

Tabela 1. Wiek respondentek

Table 1. Age of respondents

Wiek
Age

Grupa wiekowa
Group of age

Liczebność
Number

Udział 
procentowy
Percentage

18–22   3   3

23–27 44 44

28–32 41 41

33–37 12 12

Tabela 2. Wykształcenie respondentek

Table 2. Level of education of respondents

Wykształcenie
Education

Liczebność
Number

Udział procentowy
Percentage

Podstawowe, niepełne podstawowe
Basic, incomplete primary

10 10

Zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone
Vocational or incomplete secondary

 3  3

Średnie ukończone, pomaturalne
Average completed, college

27 27

Wyższe niepełne
Higher incomplete

 9  9

Wyższe (magister, licencjat)
Graduale degree (master, licentiate)

51 51

Tabela 3. Status społeczno-ekonomiczny respondentek

Table 3. Socio-economic status of respondents

Status społeczno-
-ekonomiczny
Socio-economic 
status

Liczebność
Number

Udział 
procentowy
Percentage

Niski
Low

29 29

Średni, przeciętny
Average

49 49

Wysoki
High

22 22
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zębia na płód. Prawidłową odpowiedź wskazało 
jedynie 22% kobiet. Współczynnik korelacji rang 
Spearmana był ujemny dla wszystkich badanych 
wskaźników. Celem działań profilaktycznych 
u małych dzieci są systematyczne zabiegi higieni-
zacyjne, odpowiednia dieta oraz regularne wizy-
ty u stomatologa. Zakres działań zapobiegających 
próchnicy zna 60% ankietowanych. 28% kobiet 
natomiast wskazało jako działania zapobiegawcze 
jedynie właściwą, ubogą w węglowodany dietę. 

Kobiety ciężarne zostały poproszone o wska-
zanie właściwego postępowania tuż po wypiciu 
przez dziecko soku pomarańczowego lub słod-
kiego napoju. Najwięcej kobiet (72%) uznało za 
właściwe szczotkowanie zębów pastą zawierają-

cą fluor. W kilku przypadkach (4%) pierwszą za-
stosowaną czynnością byłoby szczotkowanie zę-
bów szczoteczką i wodą. Na poprawną odpowiedź 
(przepłukanie jamy ustnej wyłącznie wodą) wska-
zało 12% przyszłych matek. Liczba udzielonych 
poprawnie odpowiedzi była silnie skorelowana 
z bardzo dobrym statusem ekonomicznym.

W etiologii próchnicy wczesnego dzieciństwa 
zasadniczą rolę odgrywa przedłużenie okresu kar-
mienia naturalnego bądź sztucznego, w szczegól-
ności nocą. W  ocenie 35% kobiet jest to główna 
przyczyna determinująca rozwój próchnicy. We-
dług prawie połowy (45%) ankietowanych jest to 
jedynie przedłużenie okresu sztucznego karmie-
nia. Właściwej odpowiedzi udzieliły kobiety ma-
jące wyższe wykształcenie oraz o wysokim statu-
sie społeczno-ekonomicznym. Z  odpowiedzi na 
pytanie dotyczące możliwości transmisji bakte-
rii próchnicotwórczych wynika, że przyszłe matki 
nie wiedzą, iż próchnica może być przekazywana 
dziecku przez pośrednie i bezpośrednie kontakty 
z  dzieckiem, jak pocałunki czy używanie wspól-
nych sztućców. Właściwej odpowiedzi udzieliło 
zaledwie 22% respondentek.

Kolejne zagadnienia w kwestionariuszu doty-
czyły uzębienia dziecka. Na pytanie o  wiek wy-
rzynania się pierwszego zęba mlecznego 53% re-
spondentek odpowiedziało, iż jest to 5–8 miesiąc 
życia dziecka, 32% kobiet uważa, że pierwszy ząb 
wyrzyna się dopiero około 12. miesiąca życia, 14% 
w 3–4 miesiącu życia, 1% wskazało natomiast na 
1–2 miesiąc życia dziecka. Aż 64% przyszłych ma-
tek błędnie podało liczbę zębów mlecznych w ja-
mie ustnej dziecka. Według 33% kobiet dziecko 
ma 24 zęby mleczne, według 14% – 28, a według 
17% ankietowanych – 32 zęby. Podobnie 66% ko-
biet nie znało poprawnej odpowiedzi na pytanie 
dotyczące formułowania zawiązków zębów mlecz-
nych. Przyszłe matki powinny mieć świadomość, 
iż proces chorobowy z uzębienia mlecznego może 
przenieść się na zęby stałe, jednak jedynie 37% re-
spondentek udzieliło poprawnej odpowiedzi. 22% 
kobiet uznało, iż zęby mleczne nie wymagają le-
czenia, ponieważ zostaną zastąpione przez uzębie-
nie stałe. Najwięcej poprawnych odpowiedzi przy-
szłe matki udzieliły na pytanie dotyczące wska-
zania głównego budulca kości i  zębów. Aż 84% 
kobiet udzieliło poprawnej odpowiedzi.

W badanej populacji zadano pytanie o  przy-
czynę rozwoju tzw. próchnicy butelkowej, której 
sprzyja m.in. podawanie dziecku w porze nocnej 
smoczka nasączonego miodem. Poprawnej odpo-
wiedzi udzieliło jedynie 25% ciężarnych. Wśród 
większości dominował pogląd, iż smoczek nasą-
czony miodem uspokaja dziecko (62%). Kobiety 
nie widziały także zagrożenia w postaci zaburzeń 
narządu żucia, a według 12% sprzyja to rozwojowi 

Tabela 4. Związek udzielanych poprawnie odpowiedzi 
z wiekiem, wykształceniem oraz statusem społeczno-eko-
nomicznym (korelacje istotne statystycznie zaznaczono 
pogrubioną czcionką)

Table 4. Correlation between age, level of education and 
socio-economic status of pregnant women and positive 
answers (statistically significant correlation in bold)

Pytanie
Question

Wiek
Age

Poziom wy-
kształcenia
Level of 
education

Status spo-
łeczno-eko-
nomiczny
Socio-econo-
mic status

  1  0,062  0,277  0,230

  2  0,039  0,329  0,418

  3 –0,026  0,399  0,522

  4  0,040 –0,010  0,080

  5 –0,070  0,271  0,350

  6 –0,038  0,195  0,378

  7 –0,096  0,402  0,483

  8 –0,015  0,446  0,422

  9 –0,021  0,342  0,571

10 –0,037  0,332  0,422

11  0,022  0,342  0,303

12 –0,048  0,257  0,150

13  0,102  0,363  0,505

14  0,048  0,196  0,245

15  0,021  0,388  0,477

16 –0,062  0,253  0,246

17  0,189 –0,058 –0,092

18  0,011  0,220  0,262

19  0,029  0,249  0,448

20  0,053  0,366  0,452

21  0,170  0,326  0,579

22  0,075  0,205  0,280

23  0,033  0,319  0,362

24 –0,027  0,218  0,337
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prawidłowego odruchu ssania. Dietę dziecka nale-
ży stopniowo urozmaicać o pokarmy inne niż mle-
ko. 65% respondentek wskazało błędny okres mo-
dyfikowania posiłków dziecka. Jedynie 35% wie-
działo, iż właściwy jest 5–6 miesiąc życia dziecka 
i były to głównie kobiety deklarujące wysoki sta-
tus społeczno-ekonomiczny. 

W niewielkim odsetku (10%) kobiety miały 
świadomość, iż pierwsza wizyta dziecka u stoma-
tologa powinna odbyć się między 6. a 12. miesią-
cem życia, a  według 43% między 24. a  36. mie-
siącem życia. 31% respondentek uznało, iż wizyta 
adaptacyjna jest wskazana między 18. a 24. mie-
siącem życia dziecka, a w opinii 16% kobiet jest to 
12–18  miesiąc życia. Nie zauważono istotnej za-
leżności z  poziomem wykształcenia kobiet. 10% 
respondentek wiedziało, że w czasie pierwszej wi-
zyty dziecko powinno jedynie zapoznać się z ga-
binetem, bez wykonywania jakichkolwiek zabie-
gów. Najwięcej kobiet uznało, iż pierwsza wizyta 
to odpowiedni czas na lakowanie bruzd lub la-
kierowanie zębów (69%). W opinii 15% ankieto-
wanych w czasie pierwszej wizyty dziecka w ga-
binecie stomatologicznym musi odbyć się leczenie 
próchnicy, 3% kobiet wskazało pierwszą wizy-
tę jako udzielenie pomocy z  powodu bólu zęba 
dziecka.

Wczesne wdrożenie działań profilaktycznych 
jest niezbędne do zapobiegania chorobie próchni-
cowej u małych dzieci, dlatego też oczyszczanie ja-
my ustnej należy wprowadzić przed pojawieniem 
się pierwszych zębów. Jak wynika z badania, 40% 
kobiet uważa, iż działania higienizacyjne nale-
ży wprowadzić dopiero po wyrznięciu wszystkich 
zębów mlecznych, 25% – po wyrznięciu się pierw-
szego zęba, a 4% po 1. roku życia. Oczyszczanie ja-
my ustnej przed pojawieniem się uzębienia dziec-
ka wskazało zaledwie 31%. Na pytanie o częstość, 
z  jaką powinna być oczyszczana jama ustna no-
worodka, poprawnej odpowiedzi (po każdym kar-
mieniu) udzieliło tylko 29% kobiet, a 43% z nich 
uznało za właściwą higienę jamy ustnej dwa razy 
w ciągu dnia. Aż 27% przyszłych matek uważa, że 
zabiegi higienizacyjne są zbędne, 1% respondentek 
uznał natomiast za wystarczające oczyszczanie ja-
my ustnej dziecka jedynie przed snem. Do prawi-
dłowego i skutecznego przeprowadzenia zabiegów 
higienizacyjnych jest konieczne stosowanie od-
powiednich środków. Aż 69% kobiet wskazało, iż 
fluor jest najważniejszym kryterium przy wyborze 
pasty do zębów, a jego zawartość w pastach prze-
znaczonych dla dzieci powinna być mniejsza niż 
w  paście dla dorosłych. 16% ankietowanych wy-
bierając pastę do zębów dla dziecka, kierowałoby 
się ceną (droższe pasty mają lepsze właściwości), 
a  15% smakiem. Respondentki nie wiedzą, kiedy 
należy rozpocząć stosowanie u  dziecka pasty do 

zębów zawierającej fluor. Niewielki odsetek (8%) 
ma świadomość, iż pasty te powinno się wprowa-
dzić u dziecka z chwilą wyrznięcia się pierwszego 
zęba. 51% ankietowanych uważa za właściwe sto-
sowanie past zawierających fluor u dziecka powy-
żej 6. roku życia, a powyżej 3. roku życia 24% ko-
biet. Według 17% przyszłych matek pastę zawiera-
jącą fluor należy stosować od czasu, gdy dziecko 
potrafi wypłukać jamę ustną po szczotkowaniu. 
Najwięcej trudności sprawiło matkom ustosun-
kowanie się do stwierdzenia: „Rodzice powinni 
oczyszczać zęby dzieciom do 8. roku życia”. Na to 
pytanie błędnie odpowiedziało aż 93% responden-
tek. 56% kobiet uważa, iż rodzice powinni oczysz-
czać zęby dzieciom jedynie do 3. roku życia, po-
nieważ w późniejszych latach dziecko jest już wy-
starczająco samodzielne. 21% kobiet pozwoliłoby 
dzieciom, bez względu na wiek, oczyszczać zęby 
samodzielnie. 

W kolejnym pytaniu 54% kobiet prawidło-
wo uznało, iż nie jest wymagane, by dziecko my-
ło zęby prawą ręką, w czasie szczotkowania nale-
ży natomiast zwracać uwagę na to, czy dziecko po-
łyka pastę do zębów oraz na czas szczotkowania. 
Uzyskano ujemną korelację zarówno z  wykształ-
ceniem, jak i statusem społeczno-ekonomicznym. 
W  ostatnim pytaniu kobiety zostały poproszo-
ne o  wskazanie częstotliwości, z  jaką należy wy-
mieniać szczoteczkę do zębów na nową. 40% re-
spondentek uważa, że co 2–3 miesiące, a 53% – co 
pół roku. Największą grupę, która zaznaczyła po-
prawną odpowiedź stanowiły kobiety z wykształ-
ceniem wyższym oraz deklarujące wysoki status 
społeczno-ekonomiczny. 

Omówienie
Jak wynika z przeprowadzonego badania wie-

dza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próch-
nicy u dzieci jest niewystarczająca, co jest zgodne 
z wynikami innych autorów [12–17].

Jednym z  czynników wysokiego ryzyka cho-
roby próchnicowej jest przedłużenie okresu kar-
mienia piersią bądź za pomocą butelki, zwłaszcza 
w  nocy  [5]. W  badaniu własnym 35% przyszłych 
matek wiedziało o  wpływie przedłużonego kar-
mienia na rozwój próchnicy u dziecka, co potwier-
dzają inni badacze  [18, 19]. Grzesiak et al.  [19] 
wskazują, iż 28% dzieci zasypiało z  butelką, na-
tomiast w  sposób naturalny na żądanie karmiło 
68% matek. Badanie Szczepańskiej et al.  [4] wy-
kazało korelację występowania próchnicy u dzie-
ci karmionych butelką powyżej 12 miesięcy. Proc 
et al. [6] odnotowały trzykrotnie rzadszy zwyczaj 
zasypiania z butelką dzieci matek mających wyż-
sze wykształcenie. 
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Próchnica jest zakaźną chorobą przenoszo-
ną przez ślinę. Jej transmisji sprzyjają zarówno 
kontakty pośrednie, jak i bezpośrednie z osobami 
z aktywnymi ogniskami próchnicy  [4]. Udowod-
niono, iż intensywność próchnicy u małych dzie-
ci jest silnie skorelowana z wczesnym zakażeniem 
próchnicotwórczymi patogenami, których głów-
nym źródłem zakażenia jest matka  [4]. Niewiele 
spośród ankietowanych kobiet ciężarnych ma jed-
nak świadomość, iż próchnica jest chorobą zakaź-
ną, a  o  możliwości przenoszenia bakterii kario-
gennych przez pocałunki czy używanie wspólnych 
sztućców wiedziało jedynie 22% respondentek. 
Z  innych badań wynika, że 30% ankietowanych 
nie miało wiedzy na temat dróg transmisji bakte-
rii próchnicotwórczych [18, 20].

Kobiety ciężarne powinny być objęte opie-
ką stomatologa ze względu na wykazaną w  tym 
okresie zależność chorób przyzębia ze zwiększo-
nym ryzykiem wcześniejszego porodu i  urodze-
niem dziecka o mniejszej masie ciała [7]. Obrzęk, 
zaczerwienienie dziąseł, a także krwawienie pod-
czas szczotkowania powinny skłonić kobietę do 
natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza. Aż 
77% ankietowanych znało objawy chorób przy-
zębia, jednak niewiele miało dostateczną wiedzę 
o poważnych skutkach tych chorób wywieranych 
na płód. Brak świadomości kobiet w  tym zakre-
sie jest porównywalny z obserwacjami Ludwin et 
al.  [21]. W  związku z  udowodnionym wpływem 
kwasu askorbinowego na tkanki przyzębia w die-
cie kobiet ciężarnych nie może zabraknąć wita-
miny C.  Pożywienie przyszłych matek powinno 
uwzględniać warzywa i  owoce, będące produk-
tami o  największej zawartości witamin. Kolej-
nymi składnikami, które kobieta ciężarna musi 
uwzględnić z uwagi na korzystny wpływ na tkan-
ki przyzębia są wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe oraz witamina D.  Przyjmowanie witamin 
w  czasie ciąży według Proc et al.  [6] deklarowa-
ło 84% kobiet. Stosowanie suplementacji witami-
nowej wskazały głównie kobiety z  wyższym wy-
kształceniem [6]. 

Na zapobieganie próchnicy u  dzieci istot-
ny wpływ mają właściwie przeprowadzone za-
biegi higienizacyjne, dieta oraz regularne wizyty 
w gabinecie stomatologicznym. W ankiecie włas- 
nej 60% kobiet wskazało prawidłowo zakres pro-
filaktyki u  dzieci. Z  badania Iwanickiej-Grzego-
rek i  Paluch  [18] wynika, iż rodzice mają wiedzę 
na temat czynności profilaktycznych w jamie ust-
nej dziecka. Według Ciok et al. [20] znaczna część 
respondentek nie miała natomiast świadomości 
wpływu zaniedbań higienizacyjnych na rozwój 
choroby próchnicowej. Z  kolei Pypeć et al.  [22] 
podają, iż znajomość podstawowych zasad profi-
laktyki wśród rodziców jest dostateczna. W opinii 

ankietowanych najważniejszym kryterium przy 
wyborze pasty jest zawartość fluoru. Małe dzie-
ci powinny stosować pastę o mniejszej zawartości 
związków fluoru niż dorośli. W obserwacjach włas- 
nych 69% kobiet w ciąży przy zakupie pasty do zę-
bów dla dziecka w pierwszej kolejności zwróciłaby 
uwagę na zawartość fluoru, a dla 16% takim kryte-
rium byłaby cena. Wiedzę dotyczącą rozpoczęcia 
stosowania past z fluorem u dzieci miało zaledwie 
8% ankietowanych kobiet. Małkiewicz et  al.  [17] 
odnotowali, iż większość dzieci 3-letnich (81,9%) 
stosowała pastę zawierającą fluor. Jednak według 
Proc et al. [6] kobiety wprowadziły u dzieci szczot-
kowanie zębów z pastą zawierającą fluor dopiero 
w 2. roku życia, a matki z wykształceniem podsta-
wowym dopiero w 3. roku życia.

Rekomendowane jest oczyszczanie bezzęb-
nej jamy ustnej noworodka każdorazowo po kar-
mieniu, jak uważa 29% ankietowanych przyszłych 
matek, a  następnie dwa razy dziennie. Według 
Iwanickiej-Grzegorek i Paluch [18] odsetek kobiet 
deklarujących rozpoczęcie oczyszczania jamy ust-
nej przed wyrznięciem zębów mlecznych stanowił 
73%. W badaniu Szarek et al. [23] odnotowano naj-
większy odsetek (86%) dzieci 3-letnich szczotkują-
cych zęby co najmniej raz dziennie, a 65% dzieci 
szczotkuje zęby 2  razy dziennie, zwykle po śnia-
daniu i kolacji. Po każdym posiłku zęby szczotkuje 
zaledwie 1,3% dzieci [23]. Efektywne oczyszczanie 
jamy ustnej wymaga umiejętności manualnych, 
które u  małych dzieci nie są w  pełni rozwinięte. 
Dziecko nabywa tych zdolności z wiekiem, dlatego 
rodzice do 8. roku życia powinni czynnie uczest-
niczyć w  zabiegach higienizacyjnych dziecka. Na 
podstawie własnych wyników zaledwie 7% kobiet 
uważa, iż dzieciom do 8. roku życia rodzice po-
winni szczotkować zęby. Według Szarek et al. [23] 
jedynie 14% kobiet uważało, że dzieci w  okre-
sie przedszkolnym i  wczesnoszkolnym powinny 
szczotkować zęby z  pomocą rodziców. W  innym 
badaniu odnotowano, że wśród dzieci sześcio- 
letnich aż 42% badanych matek nie pomagało 
w szczotkowaniu zębów. Zaobserwowano, że 30% 
respondentek jedynie obserwowało swoje dziecko 
podczas szczotkowania, a 10% pomagało dziecku 
trzymać szczoteczkę oraz kierowało prawidłowy-
mi ruchami podczas oczyszczania  [24]. Badania 
wielu autorów również wskazują na brak pomocy 
kobiet przy szczotkowaniu zębów dziecka [25, 26]. 
Według Colleena et al.  [27] zaledwie 28% matek 
aktywnie uczestniczyło w myciu zębów dzieci do 
5. roku życia. Bruzda-Zwiech et al. [28] wykazali, 
iż zaledwie 14% rodziców pomaga swoim 5-letnim 
dzieciom przy szczotkowaniu zębów, a  w  grupie 
6-latków pomoc deklaruje 7% opiekunów. Według 
Małkiewicz et al. [17] 11% opiekunów zwraca uwa-
gę na czas szczotkowania przez dziecko zębów. 
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Ponad połowa ankietowanych nie wie, ile zę-
bów mlecznych ma dziecko, co potwierdzają ba-
dania Pypeć et al. [22]. Podobnie dotyczy to świa-
domości kolejności wyrzynania się zębów u dziec-
ka  [22]. Dane uzyskane w  badaniu własnym 
wykazały, że odsetek kobiet wskazujących nie-
prawidłową liczbę zębów mlecznych stanowił aż 
64%, a  niewłaściwą kolejność wyrzynania poda-
wało 47%. W  badaniu własnym 32% responden-
tek odpowiedziało, że pierwszy ząb mleczny po-
jawia się dopiero w 12. miesiącu –  jest to zgodne 
z wynikami Proc et al.  [6]. Rekomendowane jest, 
by pierwsza wizyta stomatologiczna odbyła się 
między 6. a 12. miesiącem życia, co w przeprowa-
dzonej ankiecie potwierdziło jedynie 10%. Bada-
nia wskazują, iż rodzice znacznie później zgłasza-
ją się z dzieckiem do stomatologa [29]. Grzesiak et 
al. [29] wskazali, że zaledwie 33% dzieci w wieku 
1,5–3  lat miało pierwszy kontakt z  lekarzem sto-
matologiem. Według Małkiewicz et al.  [17] 43% 
dzieci w wieku 3 lat nigdy nie było u stomatologa. 

Czynniki sprzyjające rozwojowi próchnicy 
mogą być minimalizowane bądź modyfikowane. 
Zasadniczą rolę pełni właściwa edukacja i kształ-
towanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców, 
a w szczególności przyszłych matek. Dowiedziono, 
iż kobiety objęte edukacją stomatologiczną wy-

kazują się większą wiedzą na temat profilaktyki 
próchnicy w  porównaniu z  osobami nieobjętymi 
tego typu działaniami [25, 30]. Korzystny wpływ 
programów profilaktycznych dotyczących pre-
wencji próchnicy odnotowano w badaniach Chła-
powskiej i Opydo-Szymaczek [30]. W opinii kobiet 
uczestniczących w  programach profilaktycznych 
otrzymane porady przyczyniły się do zwrócenia 
przez nie szczególnej uwagi na konieczność dba-
nia o higienę jamy ustnej własnej i dziecka [30].

Kobiety ciężarne wykazały niewystarczają-
cy poziom wiedzy na temat profilaktyki próchni-
cy wczesnego dzieciństwa. Świadomość prozdro-
wotna kobiet jest niepełna, obejmuje tylko podsta-
wowe zasady higieny. Oceniana wiedza nie zależy 
od wieku kobiety, jest natomiast silnie skorelowa-
na z poziomem wykształcenia oraz statusem spo-
łeczno-ekonomicznym. W przygotowaniu progra-
mów profilaktycznych należy położyć szczególny 
nacisk na edukację prozdrowotną kobiet ciężar-
nych. Trzeba zwrócić uwagę nie tylko na prze-
kazanie właściwej wiedzy teoretycznej, ale także 
na odpowiednie motywowanie kobiet do działań 
prozdrowotnych. Celowe wydaje się zwiększenie 
liczby publikacji oraz programów poświęconych 
problematyce zdrowia jamy ustnej w okresie trwa-
nia ciąży.
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