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 Streszczenie  Wstęp. Według badań epidemiologicznych, obecność próchnicy wśród młodzieży jest bardzo wysoka 
i wynosi ponad 95% w zależności od rejonu Polski. Warunkiem utrzymania zdrowej jamy ustnej jest regularne usuwanie 
płytki nazębnej oraz odpowiednia dieta. Propagowanie zasad higieny jamy ustnej wśród Polaków o niskiej świadomości 
prozdrowotnej przyczyniłoby się do zmniejszenia występowania choroby próchnicowej oraz chorób przyzębia.
Cel pracy. Ocena różnic oraz podobieństw dwóch grup młodzieży w podobnym wieku, studiujących na dwóch 
różnych wyższych uczelniach. Ocenie podlegały nawyki higieniczne, dieta oraz częstość wizyt w gabinetach stoma-
tologicznych.
Materiały i metody. Badaniem zostali objęci studenci I roku uniwersytetu Medycznego w lublinie oraz studenci 
I roku Politechniki lubelskiej. Badania wykonano za pomocą ankiety zawierającej 30 pytań. Analizując odpowiedzi, 
dokonano porównania świadomości badanych studentów.
Wyniki badań. W badaniu wzięło udział 100 studentów uM i 100 studentów Politechniki. Średnia wieku wyniosła 
23 lata. Wyniki zostały omówione i przedstawione na rycinach.
Wnioski. Większość studentów uM systematycznie korzysta z usług gabinetów stomatologicznych w przeciwień-
stwie do studentów Politechniki, których prawie połowa korzysta z pomocy lekarza tylko w razie bólu. Porównanie 
świadomości studentów w zakresie higieny jamy ustnej i nawyków żywieniowych nie wykazało znaczących różnic 
między badanymi grupami.
Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, nawyki żywieniowe, świadomość prozdrowotna.

 Summary  Background. According to epidemiological research the frequency of caries in young people is high, 
more that 95% depending on the region of Poland. The condition to maintain healthy oral cavity is frequent removal 
of dental plaque and appropriate diet. Promotion of oral hygiene principles among Polish people with low awareness 
would lead to decreased incidence of dental caries and periodontal diseases.
Objectives. To show differences and similarities of two student groups in comparable age, but from two different 
universities. Hygienic habits, diet and frequency of dental visits was compared.
Material and methods. The study was carried out on first year Medical university students in lublin and first year 
students of Technical university of lublin. It was a 30-question questionnaire. The analysis showed differences 
between those two groups.
Results. 200 students were questioned. Average age was 23. The results were showed in tables and graphs.
Conclusions. Most of the students of Medical university visit their dentists on a regular basis, unlike the students of 
Technical university who visit their dentist in case of pain. Comparison of awareness of students about oral hygiene 
and eating habits did not reveal differences between two groups, except for dental visits.
Key words: oral hygiene, diet, health awareness.
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studentów i roku Uniwersytetu Medycznego w lublinie 
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e – przy go to wa nie ma szy no pi su, F – opra co wa nie pi śmien nic twa, g – po zy ska nie fun du szy
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j. Błaszczak i wsp. � Analiza porównawcza nawyków higienicznych i żywieniowych

Wstęp

Według badań epidemiologicznych, obecność 
próchnicy wśród młodzieży jest bardzo duża i wy-
nosi ponad 95% w zależności od rejonu Polski. 
Przyczyną tego jest przede wszystkim niska świa-
domość młodych osób dotycząca zdrowia jamy 
ustnej. najważniejszym czynnikiem utrzymania 
zdrowej jamy ustnej jest jej odpowiednia pielęgna-
cja. Regularne i częste usuwanie płytki nazębnej 
zmniejsza możliwość rozwijania się drobnoustro-
jów i powstawania próchnicy. Podstawowym za-
biegiem higienicznym jest szczotkowanie zębów. 
Dwukrotne mycie zębów pastą z fluorem w ciągu 
dnia stanowi niezbędne minimum. Zalecane jest 
również stosowanie dodatkowych środków do 
higieny jamy ustnej (nici dentystyczne, płyny do 
płukania jamy ustnej, irygatory, żucie gumy bez 
cukru po posiłkach), gdyż sama szczoteczka nie 
jest w stanie oczyścić wszystkich przestrzeni mię-
dzyzębowych.

Wśród metod profilaktyki przeciwpróchnicowej 
wyróżnia się głównie prawidłową higienę jamy 
ustnej, właściwą dietę oraz stosowanie profesjonal-
nych zabiegów profilaktycznych. Biorąc pod uwagę 
rozpowszechnienie próchnicy oraz rosnące koszty 
leczenia stomatologicznego, zrozumiałe staje się więc 
rosnące znaczenie stomatologii zapobiegawczej. 

Właściwa dieta sprzyja utrzymaniu zdrowia 
jamy ustnej. Istotnym czynnikiem jest zmniejsze-
nie spożycia węglowodanów. Ich kariogenność 
została już dawno udowodniona. Bakterie próch-
nicotwórcze znajdujące się w jamie ustnej czerpią 
z węglowodanów energię do produkcji kwasów, 
które zmniejszając pH w jamie ustnej, powodują 
demineralizację szkliwa. Próchnicotwórczość środ-
ków spożywczych zależy nie tylko od zawartości 
w nich cukrów prostych, lecz także od ich kon-
systencji oraz częstości i pory ich przyjmowania. 
należy zwrócić również uwagę na to, co pijemy. 
Picie głównie wody mineralnej i zredukowanie 
ilości spożywanych słodkich napojów (np. soków 
owocowych) jest niezwykle istotne, gdyż napoje te 
zawierają znaczne ilości cukru, a ponadto niektóre 

z nich (np. coca-cola) znacząco obniżają pH jamy 
ustnej. 

Dorosła osoba powinna zgłaszać się do gabine-
tu stomatologicznego na wizyty kontrolne co pół 
roku. Oprócz podstawowych zabiegów leczenia 
próchnicy wskazane jest również stosowanie pro-
fesjonalnych zabiegów profilaktycznych niemalże 
u każdego pacjenta. Właściwe nawyki żywieniowe, 
odpowiednia higiena jamy ustnej i profilaktyka 
fluorkowa to podstawowe warunki prowadzące do 
poprawy zdrowia jamy ustnej. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena różnic oraz podo-
bieństw dwóch grup młodzieży studiujących na 
częstość wizyt w gabinetach stomatologicznych.

Materiał i metody

Badaniem zostali objęci studenci I roku uni-
wersytetu Medycznego w lublinie i studenci I roku 
Politechniki lubelskiej. Badania wykonano za po-
mocą ankiety zawierającej trzydzieści pytań.

Wyniki badań

W badaniu wzięło udział 100 studentów uni-
wersytetu Medycznego i 100 studentów Politech-
niki. Średnia wieku wyniosła 23 lata. Ankieta doty-
czyła trzech zagadnień: uczęszczania do gabinetów 
stomatologicznych, higieny jamy ustnej i nawyków 
żywieniowych.

W pytaniach dotyczących higieny jamy ustnej 
odpowiedzi obu badanych grup przedstawiały się 
podobnie – Studenci uniwersytetu Medycznego 
i Politechniki myją zęby głównie po posiłkach (od-
powiednio: 94 i 82,5%).

73% studentów uniwersytetu Medycznego 
i 47,5% studentów Politechniki wykonuje róż-
ne rodzaje ruchów szczoteczką podczas mycia. 

Korzystanie z gabinetów stomatologicznych
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Rycina 1. Korzystanie z gabinetów stomatolo-
gicznych
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32,5% studentów Politechniki i 44% studentów 
uniwersytetu Medycznego wymienia szczoteczkę 
co dwa miesiące. Zdecydowana większość stu-
dentów uniwersytetu Medycznego (80%) używa 
zwykłej szczoteczki, jak również większość (35%) 
studentów Politechniki. 30% studentów Politech-
niki używa szczoteczki elektrycznej, a tylko 9% 
studentów uniwersytetu Medycznego. Wymiennie 
szczoteczki zwykłej z elektryczną używa 32,5% 
studentów Politechniki i 11% studentów uniwer-
sytetu Medycznego. Dodatkowe środki do higieny 
jamy ustnej stosuje 93% studentów uniwersytetu 
Medycznego i 77,5% studentów Politechniki.

Ostatnim elementem ankiety były pytania doty-
czące nawyków żywieniowych. 42,5% studentów 
Politechniki nie dojada między posiłkami, a 93% 
studentów uniwersytetu Medycznego odpowie-
działo twierdząco na to pytanie. Ponad połowa 
studentów Politechniki (55%) rzadko spożywa sło-
dycze; studenci uniwersytetu Medycznego (57%) 
spożywają je często. Rzadziej niż raz dziennie 
spożywa owoce 57% studentów uniwersytetu 
Medycznego, a 47% studentów spożywa je kilka 
razy dziennie. Warzywa są spożywane rzadziej niż 
jeden raz dziennie przez obie grupy (45% studen-
tów Politechniki i 64% studentów uniwersytetu 
Medycznego). 62% studentów Politechniki i 45% 
studentów uniwersytetu Medycznego spożywa 
mięso rzadziej niż raz dziennie. 52,5% studentów 
Politechniki i 93% studentów uniwersytetu Me-
dycznego je ryby rzadziej niż raz dziennie. 50% 
studentów Politechniki spożywa produkty mleczne 
rzadziej niż raz dziennie, 59% studentów uni-

wersytetu Medycznego częściej niż raz dziennie. 
Częste picie coca-coli zgłasza 42,5% studentów 
Politechniki i 20% studentów uniwersytetu Me-
dycznego. Głównie wodę mineralną pije 67,5% 
studentów Politechniki i 84% studentów uniwersy-
tetu Medycznego. 

Większość studentów uniwersytetu Medycz-
nego korzysta systematycznie co kilka miesięcy 
z usług gabinetów stomatologicznych, w prze-
ciwieństwie do studentów Politechniki, których 
prawie połowa zgłasza się do lekarza tylko w razie 
bólu. Świadomość w zakresie higieny jamy ustnej 
wśród studentów Politechniki jest dobra, a studen-
tów uniwersytetu Medycznego bardzo dobra.

Dyskusja

Studenci I roku uniwersytetu Medycznego 
w lublinie mają większą świadomość prozdro-
wotną w zakresie higieny jamy ustnej niż studenci 
I roku Politechniki lubelskiej. Zapewne jest to 
uwarunkowane większym zrozumieniem proce-
sów toczących się w jamie ustnej i konsekwencji 
niestosowania się do podstawowych zasad higie-
ny. Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży  
18-letniej z makroregionu lubelskiego [1] wynika, 
że obecność próchnicy w tej grupy badanych osób 
wynosi 100%. Oznacza to, że u każdej z badanych 
osób wykryto uzębienie próchnicowe. Analiza po-
trzeb leczniczych badanej młodzieży wykazała naj-
większe potrzeby w zakresie zębów trzonowych.

Odpowiedzi studentów I roku lubelskich uczel-
ni dotyczących higieny jamy ustnej kształtowały się 

Częstość szczotkowania zębów
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Rycina 2. Częstość szczotkowania 
zębów
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Rycina 3. Dodatkowe środki do higieny jamy 
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na poziomie dobrym. Prawidłowa częstość i czas 
szczotkowania zębów była dobrze znana obu 
grupom. Badania przeprowadzone w 2003 r. [2] 
wśród uczniów w wieku 18 lat uczęszczających do 
średniej szkoły zawodowej pozbawionych opieki 
stomatologicznej wskazują, iż u 80,7% badanych 
stwierdza się dobrą higienę jamy ustnej.

W przeciwieństwie do dobrej znajomości za-
sad pielęgnacji jamy ustnej niekorzystnie wypada 
badanie studentów I roku uniwersytetu Medycz-
nego i studentów I roku Politechniki lubelskiej, 
jeśli chodzi o zastosowanie się do zasad zdrowego 
żywienia. Być może wynika to z nieregularnego 
trybu życia i braku czasu na systematyczne spoży-
wanie posiłków. 57% studentów Politechniki i 93% 
studentów uniwersytetu Medycznego podjada 
między posiłkami, a ich dieta jest bogata w węglo-
wodany. jak podają różne źródła naukowe [3–6], 
dieta stanowi jeden z najważniejszych czynników 
warunkujących zachowanie zdrowej jamy ustnej. 
Piątkowska zwraca uwagę, że nie jest możliwe 
całkowite wyeliminowanie z diety węglowodanów, 
jednak wskazane jest zmniejszenie spożywania 

cukrów lub zastąpienie ich substytutami (ksylitol, 
sorbitol). Autorzy wielu prac [5–9] są zgodni co do 
tego, że konieczna jest intensyfikacja opieki stoma-
tologicznej i zwiększenie działań profilaktycznych 
w Polsce.

Propagowanie zasad higieny jamy ustnej wśród 
osób o niskiej świadomości prozdrowotnej przy-
czynia się do zmniejszenia występowania choroby 
próchnicowej oraz chorób przyzębia. Zwiększenie 
motywacji młodych osób do dbania o swój uśmiech 
może dać wymierne efekty w postaci zmniejszenia 
zapadalności na chorobę próchnicową. Zadaniem 
oświaty zdrowotnej jest nauczenie społeczeństwa 
odpowiednich zachowań prozdrowotnych, któ-
re mają spowodować zmianę dotychczasowych 
złych nawyków i ukształtowanie nowych wzor-
ców, prowadzących do poprawy zdrowia. łatwa 
dostępność środków do pielęgnacji jamy ustnej 
zachęca do dbania o higienę. niezwykle istotne 
jest wywieranie nacisku na szerzenie oświaty zdro-
wotnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dzia-
łania promocyjne wymagają zaangażowania całego 
społeczeństwa.
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