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Społeczne uwarunkowania zjawiska 
dentofobii – problem dzieci i dorosłych

Celem przeprowadzonych badań była analiza problemu lęku odczuwanego przez pacjentów pod-
czas wizyty u lekarza dentysty, czyli tzw. dentofobii, której potencjalnym powodem może być po-
siadanie przez człowieka określonego typu osobowości ukształtowanego m.in. na podstawie do-
świadczeń z dzieciństwa. W tym celu zastosowane zostały dwa kwestionariusze: jeden do badania 
osobowości, drugi do badania lęku. Wyniki analizy wykazały, iż występują pewne powiązania mię-
dzy określonym typem osobowości a lękiem. Wydaje się zatem istotne, aby problem ewentualnej 
dentofobii był niwelowany właśnie w okresie dzieciństwa, kiedy to dziecko kształtuje w sobie roz-
maite kategorie poznawcze oraz wypracowuje schematy radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach. 
W tym celu programy edukacyjne i profilaktyczne, obejmujące zarówno przedstawicieli edukacji, 
jak i systemu opieki zdrowotnej, powinny być kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: dentofobia, lęk, osobowość, dzieci, młodzież, profilaktyka zdrowotna, program 
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Wprowadzenie 

Bez wątpienia kwestią kluczową w dzisiejszym świecie jest promowanie zdrowia 
oraz profilaktyki prozdrowotnej. Ma to związek zarówno ze stale zmieniającym 
się stylem życia, oddziaływaniem czynników stresujących, jak i większą zacho-
rowalnością na choroby cywilizacyjne. Żyjemy w świecie, w którym coraz więk-
sza świadomość oraz dostęp do środków masowego przekazu sprawiają, że spo-
łeczeństwa są dużo bardziej wyedukowane, niż jeszcze 30 lat temu. Niemniej nie 
zmienia to faktu, iż pomimo wzrastającej profilaktyki i dostępu do wiedzy, cały 
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czas jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza w przypadku społeczeństw 
rozwijających się, których rozwój społeczno-ekonomiczny rozpoczął się stosun-
kowo niedawno. Z tego też powodu programy profilaktyczne oraz wychowaw-
czo-profilaktyczne kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Współcześnie zagadnienie program profilaktyczny oznacza nastawienie na pro-
mocję wszelkich pozytywnych oddziaływań wpływających na poprawę jakości 
życia, zdrowia oraz zapobiegania chorobom, co jest jak najbardziej wskazane 
i godne wspierania. Dzięki programom profilaktycznym, obejmującym swoim 
zasięgiem edukację prozdrowotną, kształtowanie właściwych nawyków higie-
nicznych, wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, wiele z nich udaje się rozpoznać 
już we wczesnym stadium rozwoju, dzięki czemu etap leczenia jest krótszy i bar-
dziej skuteczny. Zgodnie z  reformą edukacji rolą placówek oświatowych staje 
się obecnie coraz większa kompleksowość i wielowymiarowość w zakresie pro-
wadzonych działań profilaktyczno-wychowawczych, opartych na współpracy 
rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty1. Stwarza to nowe 
możliwości dla występujących problemów dotyczących zarówno edukacji, jak 
i  rozwoju dzieci i  młodzieży. Zagadnieniem, którym profilaktyka wychowaw-
czo-edukacyjna oraz zdrowotna powinna zostać objęta, zwłaszcza w przypadku 
dzieci i  młodzieży, ale również dorosłych, jest zjawisko dentofobii, czyli fobii 
przed wszystkimi aspektami związanymi z leczeniem zębów, a także z samą oso-
bą stomatologa. Rola szkoły jako ośrodka wychowawczego wydaje się bowiem 
w tym przypadku niezwykle znacząca z uwagi na treści, jakie przekazuje swoim 
wychowankom, które m.in. obejmują aspekt profilaktyki zdrowotnej2.

Zjawisko dentofobii problem dzieci i dorosłych

Jednym z  przykładów wymagających przyjrzenia się problemowi z  wielu per-
spektyw jest cechujące każdą jednostkę nasilenie lęku, odmienne w zależności 
od wielu aspektów, różnicujących każdego człowieka. Wielu badaczy, w tym tak-
że A. Kępiński, zgodnie definiuje lęk jako emocję pozbawioną obiektu i w związ-
ku z tym niemającą bezpośredniego powiązania z bólem czy też innym negatyw-
nie oddziałującym czynnikiem3.

Czynnikiem, który może wyjaśniać, dlaczego u niektórych osób już niewiel-
kie zmiany sytuacyjne wywołują silne reakcje lękowe, podczas gdy dla innych 
nie stanowią problemu, może być przejawiany przez człowieka określony typ 

1 M. Konopczyński, J. Borowik, P. Chlebowski, M. Kolemba, K. Szorc, J. Szada-Borzyszkow-
ska, M. Wieczorek, Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły i placówki oświatowej, ORE, War-
szawa 2017, s. 7–10. 

2 Ibidem, s. 24–27.
3 T. Werka, J. Zagrodzka, Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych, [w:] M. Fajkowska, 

B. Szymura (red.), Lęk – geneza, mechanizmy, funkcje, Warszawa 2009, s. 20–24. 
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osobowości4. Interesującym aspektem sytuacyjnym, na który obecnie w litera-
turze kładzie się coraz większy nacisk – ze względu na wystąpienie reakcji lę-
kowej – jest wizyta w gabinecie stomatologicznym. Specyficzny lęk przejawiany 
przez pacjentów zarówno przed leczeniem, jak i w jego trakcie, nazwany w lite-
raturze naukowej dentofobią, stanowi już od wielu lat przedmiot rozważań, któ-
rym zajmują się lekarze stomatolodzy, próbujący znaleźć powody powyższego 
stanu, cały czas aktualnie występującego w społeczeństwie5. Jego potencjalnych 
przyczyn, opisywanych w  publikacjach naukowych, upatruje się zarówno we 
wczesnych dziecięcych doświadczeniach związanych z leczeniem stomatologicz-
nym6, jak i w zakorzenionych w społeczeństwie stereotypach opisujących lekarzy 
dentystów w specyficzny, silnie negatywny sposób, jako osoby, które przyczynia-
ją się do odczuwania przez pacjenta silnego bólu fizycznego, a  także dyskom-
fortu psychicznego7. Do innych przyczyn występowania dentofobii, wymienia-
nych w literaturze, zalicza się wpływ specyficznego dźwięku wydobywającego się 
z włączonych maszyn czy też zapachu roznoszącego się w gabinecie. Pod uwagę 
bierze się także takie elementy, jak ubiór personelu czy sam widok specjalistycz-
nego sprzętu medycznego. Skutkami przeżywania lęku stomatologicznego jest 
m.in. unikanie odwiedzania dentysty czy też zły stan jamy ustnej. Powoduje to 
uwikłanie się pacjentów w tzw. błędne koło. Odczuwanie strachu i lęku prowadzi 
do niekorzystania z usług stomatologicznych, co skutkuje pogorszeniem się kon-
dycji jamy ustnej i uzębienia, prowadząc do rosnącej konieczności zgłoszenia się 
na leczenie.

Wyodrębnione przyczyny koncentrują się wokół zewnętrznych czynników 
sytuacyjnych i w nich upatrywane są motywy lękowe. Nie powinno się natomiast 
pomijać także aspektów osobowościowych, które, różne u każdego człowieka, 
w znacznym stopniu mogą wpłynąć na to, jak zewnętrzne elementy są odbierane 
przez jednostkę, powodując, że te same aspekty są inaczej interpretowane i tym 
samym wywołują odmienne reakcje. Z tego powodu warto spojrzeć na problem 
lęku podczas wizyty u  dentysty z  psychologicznej perspektywy, i  w  oparciu 
o wiedzę koncentrującą się wokół osobowości próbować wyjaśnić nasilenie re-
akcji lękowych, odwołując się do określonych typów, wyodrębnionych na pod-
stawie koncepcji Costy i McCrae. Stąd przedmiotem pracy jest próba wyjaśnie-

4 P. Costa, R. McCrae, Osobowość człowieka dorosłego, Kraków 2005.
5 U. Kaczmarek, M. Mysiak-Dębska, K. Dębska, W. Grzebieluch, Lęk stomatologiczny u stu-

dentów pierwszych lat studiów stomatologicznych i lekarskich, Wrocław 2010, s. 344.
6 U. Kaczmarek, U. Kanaffa-Kilijańska, D. Frydecka, Metody oceny leku u dorosłych, Wrocław 

2010, s. 97.
7 E. Gruz, M. Jaczewski, P. Juzala, Analiza poziomu lęku i czynników go modulujących oraz 

stereotypu stomatologa u  pacjentów przed stomatologicznym leczeniem chirurgicznym, Wrocław 
2006, s. 416. 
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nia istniejącego problemu, jakim jest dentofobia, na podstawie wiedzy bazującej 
na jednej z głównych teorii osobowości8. 

Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy 
trzema czynnikami osobowości, tj. Neurotycznością, Ekstrawertycznością oraz 
Ugodowością, a przejawianym przez pacjentów, poddających się leczeniu stoma-
tologicznemu, określonym nasileniem lęku, a więc czy osobowość jako trwała 
i  stała dyspozycja jednostki, ukształtowana na drodze rozwoju człowieka, od-
działuje na lęk, będący w tym przypadku zmienną zależną. Pozwoli to na uzy-
skanie odpowiedzi na sformułowany problem badawczy oraz uzyskanie odpo-
wiedzi na postawione pytania. 

Metodologia badań

Pytania i problem badawczy

Na podstawie zarysu teoretycznego sformułowany został następujący problem 
badawczy:

Czy zachodzi związek pomiędzy wymiarami osobowości a lękiem przed wi-
zytą u dentysty?

Dotychczasowe badania dotyczące lęku przed wizytą u dentysty nie przy-
niosły wielu danych, które przedstawiałyby możliwość występowania korelacji 
między określonym typem osobowości a nasiloną tendencją do odczuwania lęku 
podczas wizyty stomatologicznej, stąd też na podstawie sformułowanego proble-
mu badawczego zostały wyodrębnione trzy pytania badawcze:

1. Czy wysoki poziom Neurotyczności zwiększa poziom odczuwanego lęku 
podczas wizyty u dentysty?

2. Czy wysoki poziom Ugodowości zwiększa poziom odczuwanego lęku 
podczas wizyty u dentysty?

3. Czy wysoki poziom Ekstrawersji zmniejsza poziom odczuwanego lęku 
podczas wizyty u dentysty?

Wyodrębnione pytania mają stanowić podstawę założeń dotyczących moż-
liwych przyczyn odczuwania nasilonego lęku w  sytuacji medycznej. Wybrane 
czynniki dotyczące poziomu Neurotyczności, Ugodowości oraz Ekstrawersji 
zostały wybrane z uwagi na ich możliwe powiązanie z tendencją do zachowań 
lękowych, w tym takich, które mogą wystąpić przed oczekiwaniem na leczenie 
stomatologiczne. 

8 P. Oleś, Rozwój osobowości, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia roz-
woju człowieka, Warszawa 2002, s. 131–172.
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Charakterystyka zastosowanych metod badawczych

Podczas przeprowadzonych badań został wykorzystany Inwentarz Stanu 
i Cechy Lęku STAI oraz Inwentarz NEO-PI-R. 

Inwentarz NEO-PI-R opracowany przez P.T.  Costę i  R.R.  McCrae wyko-
rzystuje się do badania młodzieży oraz osób dorosłych. Przeznaczony jest do 
diagnozy cech osobowości ujętych w  modelu pięcioczynnikowym. Inwentarz 
składa się z 240 twierdzeń, których prawdziwość ocenia się na pięciostopniowej 
skali (od „całkowicie się nie zgadzam” do „całkowicie się zgadzam”). Stwierdze-
nia dotyczą pięciu czynników osobowości, a zarazem z uwagi na podział skal 
odnoszą się również do ich składników (podskal). Analiza wyników może być 
przeprowadzona poprzez interpretację poszczególnych skal i  podskal, a  także 
w konfiguracji (np. wyników par czynników)9.

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, opracowany przez C.D. Spielbergera, stoso-
wany jest do badania młodzieży w wieku 15–16 lat oraz do badania osób doro-
słych. Wykorzystywany jest do badania lęku definiowanego jako chwilowy i za-
leżny od określonej sytuacji stan jednostki oraz lęku określanego jako względnie 
niezmienna cecha osobowości. Inwentarz jest zbudowany z  dwóch podskal, 
z których pierwsza (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) – lęku-
-cechy. Pytania tworzące obie skale znajdują się z obu stron arkusza testowego. 
Struktura każdej podskali składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada 
przez zaznaczenie jednej z czerech możliwych odpowiedzi (od ,,prawie nigdy” 
do ,,prawie zawsze”)10.

Opis grupy badanej

Przedstawiony zarys problematyki dentofobii został zweryfikowany na pod-
stawie badania przeprowadzonego na grupie osób dorosłych, a więc osób, któ-
rych osobowość została trwale ukształtowana i nie podlega zmianom, ale może 
oddziaływać na sposób, w jaki jednostka odbiera rozmaite sytuacje, w tym wi-
zytę w  gabinecie stomatologicznym. Istotny jest fakt, iż w  odniesieniu do ba-
danej grupy jeszcze kilkanaście lat temu zakres profilaktyczny, którego obecnie 
celem powinno być m.in. kształtowanie właściwych relacji między pacjentem 
a lekarzem, opartych na zaufaniu oraz wypracowaniu poczucia bezpieczeństwa 
i komfortu w trakcie wizyty, mogły nie mieć miejsca, a zatem problem lęku przed 
wizytą w gabinecie stomatologicznym nie był poruszany. Wobec tego obecnie 
przebadana grupa nie jest wykładnikiem jednostkowym i  niespotykanym, 
a może stanowić reprezentatywną próbę dla większej części społeczeństwa. Każ-
da z osób badanych w przeszłości również była dzieckiem, które na podstawie 

 9 J. Siuta, Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce, Warszawa 2009.
10 K. Wrześniewski, T. Sosnowski, K. Jaworowska, D. Fecenec, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, 

Warszawa 2011.
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własnych doświadczeń, oddziaływania środowiska rodzinnego i rówieśniczego, 
w  toku rozwoju wypracowało rozmaite zachowania oraz przekonania, co po-
zwoliło na ukształtowanie określonej osobowości. Jeśli bowiem w dzieciństwie 
dziecko doświadczyło silnie negatywnych emocji wobec pewnych przeżywanych 
sytuacji, naturalną konsekwencją takich wydarzeń często stają się lęk czy też 
trudności emocjonalne. Mogą one ukształtować się u osoby dorosłej w sposób 
trwały i przejawiać w odniesieniu do tego konkretnego czynnika, który je wy-
zwolił w dzieciństwie 11. 

O udział w badaniu zostało poproszonych 49 osób, czekających na wizy-
tę u dentysty oraz 25 osób przebywających poza gabinetem stomatologicznym. 
Grupa badana składała się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn w wieku od 18 do 
70 lat. W badaniach wzięło udział 30 kobiet w wieku od 23 do 75 lat, oraz 19 męż-
czyzn w wieku od 19 do 72 lat. Grupa 25 osób składała się z 14 kobiet w wieku 
od 24 do 70 lat oraz 11 mężczyzn w wieku od 25 do 66 lat. Można zatem założyć, 
że wiek badanej grupy pozwala z szerokiej perspektywy spojrzeć na postawiony 
problem badawczy. W badaniu został zastosowany dobór warstwowy i na jego 
podstawie wyodrębniono dwie grupy dobrane ze względu na płeć badanych. 
Przedstawiony zarys problematyki dentofobii został zaprezentowany na grupie 
badanych, która składała się z osób dorosłych. 

Przebieg badania

Do badania zostały wykorzystane dwa inwentarze: pierwszy badający typ 
osobowości – NEO-PI-R, oraz drugi określający poziom lęku – STAI. Badanie 
miało formę papier-ołówek i  polegało na wypełnieniu obu kwestionariuszy. 
Przed przystąpieniem do wypełniania arkuszy każda osoba miała możliwość 
zaznajomienia się z  dołączoną do inwentarzy instrukcją, opisującą dokładny 
sposób wypełnienia każdego z nich. Uczestnik badania na początku otrzymy-
wał inwentarz NEO-PI-R.  Po jego uzupełnieniu, polegającym na udzieleniu 
odpowiedzi na 240 stwierdzeń oraz zaznaczeniu swojego wieku i płci, badany 
otrzymywał do wypełnienia drugi kwestionariusz – STAI. Osoby badane zostały 
wybrane w sposób losowy, warstwowy, tak aby dobór próby był jak najbardziej 
dokładny. Badanie odbywało się w  gabinecie stomatologicznym w  wojewódz-
twie dolnośląskim za wyrażeniem zgody lekarza stomatologa. Miało charakter 
dobrowolny i całkowicie anonimowy, o czym każdy z uczestników został poin-
formowany jeszcze przed przystąpieniem do wypełniania arkuszy. 

11 I. Sikorska, Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju, Kraków 
2014, s. 55–56. 
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Wyniki badań
Tabela 1. Osobowość a lęk u osób przed wizytą u dentysty (N = 49)

Lęk jako stan Lęk jako cecha
Neurotyzm 0,346* 0,618**
Ekstrawersja -0,187 -0,357*
Otwartość -0,225 -0,164
Ugodowość -0,130 0,016
Sumienność -0,478** -0,339*

* p < 0,05; ** p < 0,01

Współczynniki korelacji policzone w  obrębie grupy osób przed wizytą 
u  dentysty wykazały, że wraz ze wzrostem Neurotyzmu silnie rośnie lęk jako 
cecha [r(47) = 0,618; p < 0,001], a umiarkowanie lęk jako stan [r(47) = 0,346; 
p = 0,015]. Oznacza to, iż oczekując na wizytę u  dentysty, wysoki wskaźnik 
Neurotyzmu może warunkować zwiększone odczuwanie poziomu lęku zarów-
no będącego trwałą dyspozycją, jak i rozumianego jako chwilowy stan, uzależ-
niony od rozmaitych czynników, w  tym takich, które są związane z  aktualną 
sytuacją, w jakiej znajduje się jednostka. Ma to związek z charakterystyką po-
wyższego czynnika, w którym wysokie wyniki cechują osoby bardziej narażo-
ne na przeżywanie negatywnych odczuć, jak również posiadających trudności 
z radzeniem sobie ze stresem i kontrolą własnych impulsów. Wysoki wskaźnik 
w skali neurotyczności to również obserwowana u osób badanych tendencja do 
odczuwania w różnych nowych sytuacjach braku bezpieczeństwa, co dodatko-
wo jeszcze potęguje przeżywanie silne emocjonalnych reakcji12. Dzięki temu 
można stwierdzić prawdziwość założonego pytania badawczego dotyczącego 
faktu, iż wraz ze wzrostem neurotyczności podwyższeniu ulega również u osób 
badanych poziom lęku zarówno tego, który rozumiany jest jako stała predys-
pozycja, jak i tego, który definiowany jest jako aktualnie przeżywany stan emo-
cjonalny. W przypadku kolejnego czynnika z Wielkiej Piątki, jakim jest Ekstra-
wersja, wyniki przeprowadzonych obliczeń statystycznych wykazały, iż wzrost 
nasilenia Ekstrawersji związany jest umiarkowanym spadkiem lęku jako cechy 
[r(47) = -0,357; p = 0,012]. Oznacza to, że u  osób o  wysokim poziomie Eks-
trawersji poziom lęku rozumianego jako wewnętrzna, stała predyspozycja jed-
nostki umiarkowanie maleje, a zatem nie występuje u nich nasilona tendencja 
do odczuwania stanów lękowych, mogących mieć swoje podłoże we wczesnych 
procesach poznawczych, warunkujących sposób postrzegania rozmaitych sytu-
acji w dorosłym życiu. Przeprowadzone analizy nie wykazały natomiast takiej 
samej tendencji w przypadku lęku-stanu, co może oznaczać, iż osoby z wysokim 
poziomem Ekstrawersji potrafią dobrze adaptować się i radzić sobie z wieloma 

12 J. Siuta, op. cit., s. 26.
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czynnikami sytuacyjnymi, mogącymi powodować stany lękowe. Jest to związane 
z cechującą ten czynnik skłonnością do poszukiwania doznań i stymulacji, co 
w konsekwencji zakłada, że osoby o wysokim poziomie Ekstrawersji charaktery-
zuje większa odporność wobec sytuacji potencjalnie budzących lęk i zagrożenie, 
a  także zamiłowanie do podejmowania ryzyka i  przeżywania raczej pozytyw-
nych emocji13. Zatem w oparciu o postawione pytanie badawcze dotyczące tego, 
czy wraz ze wzrostem ekstrawersji poziom lęku maleje, można stwierdzić praw-
dziwość tego założenia w przypadku lęku-cechy, natomiast powyższe analizy nie 
wykazały istotnie statystycznych wyników wobec założenia dotyczącego lęku-
-stanu. Na podstawie przeprowadzonej analizy można również stwierdzić, że 
zachodzi związek pomiędzy poziomem Sumienności a odczuwanym nasileniem 
lęku. Powyższe wyniki wykazały, że wzrost nasilenia Sumienności związany jest 
z umiarkowanym spadkiem lęku jako stanu [r(47) = -0,478; p = 0,001], a także 
ze spadkiem lęku jako cechy [r(47) = -0,339; p = 0,017]. Nie zostały natomiast 
udowodnione założenia odnośnie do ostatniego pytania badawczego dotyczą-
cego Ugodowości. A zatem można stwierdzić, że nie ma statystycznie istotnych 
dowodów uzasadniających założenie, że wysoki poziom Ugodowości prowadzi 
do zwiększonego odczuwania lęku u osób oczekujących na wizytę u dentysty. 
Może to wynikać z  faktu posiadania przez takie osoby tendencji do hamowa-
nia okazywanych emocji wobec rozmaitych sytuacji, których sami doświadczają, 
oraz występującą skłonnością do kierowania rozmaitych uczuć i zainteresowa-
nia w stronę innych ludzi14. 

Tabela 2. Osobowość a lęk u osób z grupy kontrolnej (N = 25)

Lęk jako stan Lęk jako cecha
Neurotyzm 0,419* 0,639**
Ekstrawersja -0,540** -0,493*
Otwartość -0,472* -0,301
Ugodowość -0,205 -0,094
Sumienność -0,242 -0,137

* p < 0,05;** p < 0,01

Na podstawie analiz przeprowadzonych w  grupie kontrolnej zaobserwo-
wano, że wraz ze wzrostem Neurotyzmu rośnie silnie poziom lęku jako cechy 
[r(23)  = 0,639; p = 0,001] oraz umiarkowanie rośnie poziom lęku jako stanu 
[r(23) = 0,419; p = 0,037]. W związku z tym można założyć, iż przejawiany przez 
osoby o wysokim nasileniu tego czynnika lęk w większym stopniu może być uwa-
runkowany wewnętrzną dyspozycją, która dodatkowo może się wzmacniać wraz 

13 Ibidem, s. 32.
14 Ibidem, s. 35–36.
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ze zmieniającymi się warunkami sytuacyjnymi, jakich doświadczają te osoby 
w swoim życiu. Ponadto tego rodzaju analizy stanowią potwierdzenie teoretycz- 
ne koncepcji Wielkiej Piątki odnośnie do przejawianej przez osoby neurotyczne 
skłonności do przeżywania silnie negatywnych emocji oraz cechującej ich trud-
ności w kontrolowaniu swoich reakcji15. Oprócz tego wraz ze wzrostem ekstra-
wersji spada silnie poziom lęku jako stanu [r(23) = -0,540; p = 0,005] oraz maleje 
umiarkowanie nasilenie lęku jako cechy [r(23) = -0,493; p = 0,012]. Co rów-
nież znajduje potwierdzenie w teoretycznej definicji Ekstrawersji, która cechuje 
osoby odważne, poszukujące doznań i dobrze radzące sobie z konsekwencjami 
podejmowanych działań oraz towarzyszącymi im emocjami. Ostatnią zaobser-
wowaną korelacją, jaka się ujawniła podczas analizy wyników grupy kontrol-
nej, jest powiązanie Otwartości na doświadczenie z umiarkowanym wzrostem 
lęku jako stanu [rs= -0,472; p = 0,011]. Może być to wynikiem występującego 
w Otwartości składnika o nazwie Uczucia, który definiując osoby posiadające 
wysoki wynik w tym wskaźniku, zwraca uwagę, że u  takich ludzi przeżywane 
emocje cechują się większą intensywnością i zróżnicowaniem, a zatem mogą sil-
niej doświadczać sytuacji, których są uczestnikami16.

Interpretacja wyników badań

Przeprowadzone w obu grupach analizy pozwoliły odpowiedzieć na postawiony 
w części metodologicznej problem badawczy dotyczący możliwego związku po-
między określonym typem osobowości a lękiem. Ponadto wyniki badań umoż-
liwiły udzielenie odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze oraz uka-
zały,  które z  wymienionych typów osobowości najsilniej korelowały z  lękiem, 
a także która z przebadanych grup odznaczała się jego większym nasileniem. 

Problem badawczy: Czy istnieje związek pomiędzy typem osobowości a lę-
kiem?

Na podstawie przeprowadzonych analiz dla ogółu badanych można stwier-
dzić, iż istnieje związek pomiędzy określonym typem osobowości a nasilonym 
odczuwaniem lęku. Związek ten w przebadanej grupie występuje w przypadku 
takich czynników, jak: Neurotyzm, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenie 
oraz Sumienność, przy czym jest zróżnicowany pod względem rodzaju odczu-
wanego lęku.

Pytania badawcze

Wyniki badań pozwoliły również odpowiedzieć na postawione pytania badaw-
cze, dotyczące tego, czy posiadanie przez osoby badane określonego, w tym przy-
padku jednego z trzech konkretnych typów osobowości, jakimi są: Neurotyzm, 

15 Ibidem, s. 26.
16 Ibidem, s. 34.
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Ekstrawersja i Ugodowość, wpływa na nasilenie bądź osłabienie odczuwanego 
lęku u pacjenta oczekującego na wizytę w gabinecie stomatologicznym. 

1. Czy wysoki poziom Neurotyzmu podwyższa poziom odczuwanego lęku 
podczas wizyty u dentysty?

Na podstawie wyników badań osób oczekujących na wizytę w gabinecie sto-
matologicznym, które odznaczają się wysokim poziomem Neurotyzmu, można 
stwierdzić, iż wraz ze wzrostem nasilenia u pacjentów tego wymiaru rośnie po-
ziom odczuwanego lęku. Co więcej, nasileniu ulega zarówno lęk rozumiany jako 
wewnętrzna dyspozycja jednostki, będąca wynikiem kształtowania się w dzie-
ciństwie procesów poznawczych, jak i lęk definiowany jako chwilowy, zmienia-
jący się w zależności od sposobu kategoryzacji sytuacji, który może prowadzić 
do ujawnienia się negatywnych stanów emocjonalnych. Podwyższenie poziomu 
obydwu rodzajów lęku może mieć związek z charakterystyką Neurotyzmu, który 
dotyczy osób mających trudności z zachowaniem kontroli emocjonalnej, a także 
przejawiających nasiloną skłonność do odczuwania poczucia braku bezpieczeń-
stwa w obliczu stresujących sytuacji. Dodatkowo uzyskane analizy potwierdzają 
teoretyczne założenie koncepcji Wielkiej Piątki odnośnie do Neurotyzmu, który 
charakteryzuje osoby odznaczające się zwiększoną skłonnością do przeżywania 
silnie negatywnych emocji oraz cechujących się trudnością w  kontrolowaniu 
swoich reakcji17. Jedną z takich sytuacji jest wizyta w gabinecie stomatologicz-
nym, która w przypadku osób o wysokim nasileniu powyższego czynnika po-
twierdza zasadność sformułowanego pytania badawczego. Ponadto uzyskane 
wyniki w zakresie nasilenia Neurotyzmu jednoznacznie wskazują, iż odczuwa-
nie lęku, będącego trwałą dyspozycją, a więc lęku-cechy, wydają się w odniesie-
niu do osób neurotycznych elementem charakteryzującym ów typ osobowości. 
Analiza wyników skłania również do stwierdzenia, iż w przypadku neurotyków 
to lęk-cecha, a nie lęk-stan wpływa na spostrzeganie i  interpretację rzeczywi-
stości oraz sytuacji społecznych. Bowiem zarówno w grupie osób badanych, jak 
i  w  grupie kontrolnej osoby neurotyczne odznaczały się wysokim poziomem 
lęku cechy. Może to oznaczać zatem, że cechą charakteryzującą osoby o osobo-
wości neurotycznej jest podwyższony poziom lęku, będący stałą determinantą 
owego typu osobowości, a odczuwanie lęku sytuacyjnego stanowi jedynie ele-
ment wtórny do stałego poziomu lęku, jakim odznaczają się osoby neurotyczne. 

2. Czy wysoki poziom Ugodowości zwiększa poziom odczuwanego lęku pod-
czas wizyty u dentysty?

Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały żadnych istotnych statystycz-
nie korelacji między Ugodowością a lękiem. Niewystąpienie związku między tym 
czynnikiem a lękiem może być związane z charakterystyką Ugodowości. Osoby, 
które odznaczają się wysokimi wynikami powyższego typu osobowości, przeja-
wiają tendencję do hamowania i nieprzywiązywania wagi do własnych, wewnętrz-

17 Ibidem, s. 26.
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nych emocji, które pojawiają się jako reakcje na doświadczane sytuacje. Ponadto 
wykazują skłonność do kierowania własnych emocji i zainteresowania o charakte-
rze uczuciowym w stronę najbliższego otoczenia i innych ludzi18. 

3. Czy wysoki poziom Ekstrawersji zmniejsza poziom odczuwanego lęku 
podczas wizyty u dentysty?

Przeprowadzone analizy dla grupy badanej wykazały, iż zachodzi korela-
cja między Ekstrawersją a lękiem-cechą. Można więc stwierdzić, iż u pacjentów 
odznaczających się wysokim wskaźnikiem tego czynnika poziom lęku, będące-
go stałą wewnętrzną dyspozycją w czasie wizyty u dentysty, ulega zmniejszeniu. 
Powyższą zależność można tłumaczyć, odwołując się do charakterystyki Ekstra-
wersji, która cechuje osoby odważne, skłonne do ryzyka, poszukujące nowych 
doznań i  stymulacji, co powoduje, że w sytuacjach mogących wywoływać ne-
gatywne skojarzenia wykazują większe zrównoważenie emocjonalne i  odpor-
ność na czynniki stresowe. Nie zaobserwowano natomiast takiej samej zależ-
ności w przypadku lęku-stanu, co może oznaczać, iż cechujący takie osoby lęk 
ma raczej związek z procesami poznawczymi, niż jest powiązany ze sposobem 
interpretacji bieżących czynników sytuacyjnych, w  kategoriach wywołujących 
negatywne emocje. Oznacza to, że osoby o wysokim poziomie Ekstrawersji prze-
jawiają zwiększoną skłonność do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, od-
wołując się do lęku definiowanego w kategoriach wewnętrznej, stałej dyspozycji.

Podsumowanie 

Podsumowując, wydaje się istotne, aby kwestia dotycząca dentofobii we współ-
czesnym świecie była jak najczęściej poruszana, tak aby poprzez odpowiednie 
formy wsparcia możliwe było w  przypadku osób dorosłych łagodzenie obja-
wów lęku przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, jak również niwelowanie 
owego problemu w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Niestety zarówno wyniki 
badań, jak i własne analizy, które odnoszą się  do związku z sytuacją poprzedza-
jącą wizytę u dentysty, potwierdzają tylko smutną rzeczywistość, dotyczącą lęku 
przed wizytą u dentysty. Wskazują one bowiem, że u osób dorosłych omawiany 
problem istnieje, na co bez wątpienia wpływ ma przejawiana osobowość, któ-
ra ukształtowana w dzieciństwie, w wieku dorosłym skutkuje wypracowaniem 
konkretnych mechanizmów oddziaływania w rozmaitych sytuacjach. Czas mło-
dości i dorastania osób dorosłych, które stanowiły grupę badaną, przypadał na 
lata 60.–80. XX wieku. Wtedy też zarówno dostęp do profilaktyki zdrowotnej, 
jak i kwestia dentofobii nie były poruszane na taką skalę, co ujawniły przedsta-
wione wyniki badań, wykazując, iż w badanej grupie lęk przed wizytą u dentysty 
występuje. Potwierdza to tylko tezę o braku wystarczającej profilaktyki w tym 
zakresie w młodości wobec badanej grupy. Aby wyniki analiz nie potwierdziły 

18 Ibidem, s. 35–36.
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się w przyszłości, w odniesieniu do dzisiejszych dzieci i młodzieży szkolnej war-
to zadbać o właściwe programy profilaktyczno-edukacyjne, zapewniające kom-
pleksową oraz merytoryczną wiedzę na temat zarówno profilaktyki zdrowotnej, 
jak i skutków zaniedbań. Z tego też powodu tak ważne wydaje się, aby właśnie 
u dzieci i młodzieży szerzyć prozdrowotne nawyki oraz umacniać świadomość 
dotyczącą zdrowia. Omawiana kwestia jest istotna, jeśli bowiem problem dento-
fobii istnieje wśród dorosłych, to bez wątpienia w sposób pośredni dotyka rów-
nież dzieci. Jeżeli osoba dorosła unika odwiedzania gabinetu stomatologicznego, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku posiadania przez te osoby 
dzieci również one rzadko odwiedzają gabinet stomatologiczny19.

Z  tego też powodu warto przygotowywać i  wdrażać specjalne programy 
edukacyjne, w których mogliby wspólnie uczestniczyć psycholodzy, pedagodzy 
oraz stomatolodzy czy też higienistki stomatologiczne, a których adresatami po 
pierwsze byłyby przedszkolanki, dzieci w wieku szkolnym, wychowawcy szkol-
ni, jak również rodzice. Ważne, aby przeprowadzane programy edukacyjne oraz 
zalecenia profilaktyczne dla rodziców obejmowały kolejne etapy rozwojowe 
dziecka. Wyniki badań wskazują bowiem, że już w okresie niemowlęcym, w mo-
mencie pojawienia się zębów mlecznych pojawiają się pierwsze problemy, które 
bagatelizowane mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami jak na przykład 
próchnicą, której konieczność leczenia dla dziecka może wiązać się z trudnym 
doświadczeniem, zwłaszcza jeśli moment leczenia będzie pierwszym, w którym 
spotka on osobę lekarza dentysty20. Warto nadmienić również, że próchnica jest 
najczęściej występującą chorobą u dzieci i młodzieży, dużo częstszą niż nadwaga 
czy otyłość21. Tutaj takim przykładem programów edukacyjnych oraz profilak-
tycznych zarówno dotyczących próchnicy, jak i profilaktyki mogą być pogadanki 
stomatologa na temat właściwej higieny jamy ustnej, mycia zębów, a także szko-
leń z zakresu umiejętności wykrywania pierwszych symptomów świadczących 
o  nieprawidłowościach jamy ustnej przygotowane zarówno dla pracowników 
instytucji opiekuńczo- edukacyjnych, jak i rodziców. Programy edukacyjne dla 
dzieci powinny być z kolei oparte na edukacji poprzez zabawę. Spotkania dzie-
ci ze stomatologiem pozwoliłyby, zwłaszcza w przypadku dzieci pochodzących 
z mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich, przełamać stereotypowe my-
ślenie na temat leczenia zębów oraz osoby stomatologa, która bardzo często ko-
jarzy się z czymś nieprzyjemnym, co wywoływać może lęk i niepokój, prowadząc 
tym samym do dentofobii. Niejednokrotnie również zdarza się, że dziecko nie 

19 U. Kaczmarek, I. Grzesiak, M. Kowalczyk-Zając, D. Bader-Orłowska, D, Poziom leku przed 
leczeniem stomatologicznym a stan uzębienia u młodzieży 18-letniej, Kraków 2008, s. 86.

20 A. Stodolak, A. Fuglewicz, Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promo-
cja zdrowia jamy ustnej – rola pracowników służby zdrowia, Lublin 2014, s. 76. 

21 B. Woynarowska, A. Oblacińska, Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze 
problemy zdrowotne, Warszawa 2014, s. 56.
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wie, kim jest lekarz dentysta. Dzięki takim profilaktyczno-edukacyjnym spotka-
niom osoba stomatologa przestałaby być dla dziecka kimś tajemniczym i niezna-
nym, co umożliwiłoby nawiązanie z jego osobą bliższej relacji, dzięki czemu póź-
niejsza wizyta w gabinecie, czy to szkolnym, czy też w placówce leczniczej, nie 
stanowiłaby dla małego pacjenta sytuacji stresującej. Zwłaszcza pierwsza wizyta, 
która często nie jest wspominana w sposób szczególnie pozytywny, co niejedno-
krotnie skutkuje w późniejszych latach całkowitym zaprzestaniem odbywania, 
w razie konieczności, kolejnych wizyt. Dlatego należy wprowadzać zarówno dla 
przedszkolaków, jak i dzieci uczących się w szkole podstawowej warsztaty do-
tyczące właściwego szczotkowania zębów22. Warto zaangażować do tego rów-
nież rodziców, którzy jako fundamentalny autorytet dla dziecka stanowią dla 
niego najlepszy przykład. Oprócz zasad właściwej higieny ich pociech można 
by również poruszyć kwestię dotyczącą zdrowego odżywiania i  tego, jak duży 
i negatywny wpływ na stan uzębienia ma spożywanie przez dzieci słodyczy oraz 
produktów zawierających znaczne ilości cukru23. 

Niestety bardzo często dzieje się tak, że próchnica dzieci ma związek rów-
nież ze złym stanem uzębienia ich rodziców. Problem dentofobii wydaje się 
problemem wieloaspektowym, ale również wielowymiarowym. Jeśli bowiem za-
łożymy, iż doświadczenia z dzieciństwa wpływają na przejawianą w dorosłości 
osobowość, które w przypadku opieki dentystycznej będą negatywne, mogą one 
skutkować zwiększonym poziomem lęku podczas wizyt u dentysty, prowadząc 
tym samym do objawów fobii oraz pogłębiając problemy związane z uzębieniem, 
w tym z próchnicą. Dlatego tak ważne i istotne jest, aby owo zagadnienie było 
kierowane nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, gdyż jeśli będą u nich 
występowały deficyty w zakresie właściwej higieny jamy ustnej oraz braki w za-
kresie profilaktyki, bez wątpienia nie będą stanowili dla swoich dzieci właściwe-
go wzorca. To z kolei rodzi problem, skąd czerpać wiedzę na ten temat? Tutaj 
najlepszym rozwiązaniem jest środowisko szkolne. Aby jednak zakres profilak-
tyki był jak najbardziej optymalny, swoim zasięgiem powinien obejmować nie 
tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. 

Programy profilaktyczne przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, 
organizowane przez przedszkola czy szkoły, mogą zadziałać nie tylko edukacyj-
nie, ale również korekcyjnie na świadomość dorosłych cierpiących na dento-
fobię. Jeśli bowiem dorośli zobaczą osobę stomatologa w innej roli niż ta, jaką 
zapamiętali z młodości, może to na nich wpłynąć dodatnio i przełamać utrwalo-
ne schematy związane z jego osobą. Wyniki najnowszych badań sugerują, że za-

22 M. Daszkowska, B. Lubowiedzka, B. Szydłowska, M. Wochna-Sobańska, Ocena nawyków 
higienicznych i  żywieniowych dzieci przedszkolnych objętych programem profilaktyki próchnicy, 
Wrocław 2003, s. 305, 308.

23 B. Pawka, P. Dreher, J. Herda, I. Szwiec, M. Krasicka, Próchnica zębów u dzieci problemem 
społecznym, Poznań 2010, s. 5–7.
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równo wśród dzieci do 6 r.ż., jak i w przypadku dzieci starszych w przytłaczającej 
większości występuje próchnica jamy ustnej24. Niejednokrotnie jest to wynikiem 
zbyt lekceważącego podejścia rodziców do tematu dbania o  uzębienie swoich 
dzieci w tym wieku oraz faktu posiadania przez nich zębów mlecznych, które 
zgodnie z potocznym myśleniem ,,przecież i  tak wypadną’’, ale również braku 
należytej wiedzy i edukacji w tym zakresie oraz własnym negatywnym doświad-
czeniom. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych miejscowości oraz wsi, gdzie dostęp 
do stomatologa jest ograniczony. Niestety ,,czym skorupka za młodu nasiąknie”, 
wypracowane przez dzieci nawyki dotyczące szczotkowania zębów oraz unika-
nie wizyt w gabinecie stomatologicznym sprawiają, że wraz z nowymi zębami 
stałymi próchnica wcale u dzieci nie znika, a wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu 
sieje spustoszenie, niszcząc zęby stałe. Istotne wydaje się zatem, aby w sposób 
należyty wszystkie jednostki edukacyjne, zarówno żłobki, jak i przedszkola czy 
szkoły, przy pomocy stomatologa zapewniły dostęp do warsztatów dotyczących 
próchnicy, z których mogliby skorzystać zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Edu-
kacja rodziców wydaje się zatem kluczowa, bowiem małe dzieci najczęściej od-
krywają otaczający ich świat przez naśladownictwo. Dodatkowo ze względu na 
fakt, że rodzice stanowią podstawową jednostkę przywiązania dziecka, to wła-
śnie na nich opierają wszelkie zachowania oraz czynności, które później same 
powtarzają i  próbują wykonywać25. Widząc zatem swoich rodziców w  rozma-
itych sytuacjach, starają się naśladować wykonywane przez nich czynności. Jeśli 
dziecko nie wyniesie z  domu edukacji dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej, 
a szkoła jako instytucja edukacyjna również nie przekaże zarówno osobom do-
rosłym, jak i dzieciom konkretnych i wartościowych informacji, młody człowiek 
nie wypracuje właściwych nawyków dotyczących swojego zdrowia. Dlatego też 
tak ważne jest, aby programy profilaktyczne realizowane były w sposób kom-
pleksowy oraz wielowymiarowy, angażując zarówno rodziców, pedagogów, jak 
i jednostki opieki medycznej – stomatologów. Tylko wówczas siła procesu edu-
kacyjnego pozwali na eliminowanie braków informacyjnych poprzez możliwo-
ści uzupełnienia ich za pomocą każdego kolejnego nośnika przekazu. Dlatego 
warto systematycznie we współpracy szkoły z lekarzami dentystami prowadzić 
cykliczne pogadanki oraz zajęcia z  rodzicami, na których będą przekazywane 
kolejne zalecenia dotyczące profilaktyki zdrowotnej dostosowane do wieku i po-
trzeb dzieci26. 

W ramach szkoleń dla wychowawców oraz pedagogów warto poruszyć kwe-
stię wad zgryzu oraz wymowy. Oprócz rodziców to właśnie nauczyciele oraz pra-
cownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więc żłobków czy przedszkoli, 

24 B. Woynarowska, A. Oblacińska, op. cit.
25 M.  Kielar-Turska, M.  Białecka-Pikul, Wczesne dzieciństwo, [w:] B.  Harwas-Napierała, 

J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2000, s. 64, 76.
26 A. Stodolak, A. Fuglewicz, op. cit., s. 78.
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stanowią główne otoczenie dziecka. To oni jako jedni z pierwszych mają możli-
wość wykrywania niepokojących deficytów czy też niedostatków w tym zakresie. 
Z tego też powodu edukacja dotycząca wad zgryzu, którego pierwszym objawem 
jest również wada wymowy, powinna być dla każdego opiekuna czy też wycho-
wawcy sygnałem do interwencji. Wspólne działanie oraz możliwość nawiązania 
współpracy placówki oświaty i pracujących tam opiekunów, wychowawców czy 
nauczycieli z  pracownikiem służby zdrowia zdaje się tym elementem, którego 
brakuje przy tworzeniu programów profilaktycznych. Te zaś, pomimo swojej cy-
kliczności, wcale nie przynoszą spodziewanych efektów27. Możliwość podejścia 
bowiem do tego tematu w  sposób kompleksowy, obejmujący swoim oddziały-
waniem zarówno pracowników, oświaty jak i służby zdrowia, stanowi element, 
który być może pozwoliłby na wypracowanie bardziej integralnego systemu pro-
filaktycznego.

Warto również zaznaczyć, że zły stan jamy ustnej dzieci wpływa negatywnie 
na naukę, a  także rozwój dziecka. Ograniczenie wizyt w gabinecie stomatolo-
gicznym oraz rozwijająca się próchnica uzębienia małych pacjentów niesie ze 
sobą ryzyko rozmaitych problemów w zakresie prawidłowego rozwoju psycho-
społecznego. Zniszczone zęby niejednokrotnie stają się bowiem powodem uni-
kania kontaktów międzyludzkich, skutkując wycofaniem społecznym oraz trud-
nością w nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych. To z kolei rzutuje 
na relacje w grupie rówieśniczej, rodząc obawy dziecka przed wyśmianiem czy 
też odrzuceniem ze strony rówieśników. Może to prowadzić do braku pewności 
siebie, zaburzyć obraz własnej osoby, przyczyniając się tym samym do niskiego 
poziomu samooceny czy też poczucia własnej wartości. Poczucie wyobcowania 
i  wykluczenia ze strony grupy rówieśniczej, która stanowi dla dziecka bardzo 
ważną grupę odniesienia, oraz brak akceptacji swojej sytuacji często stają się 
przyczyną sięgania przez dziecko, szukające sposobu na rozładowanie frustracji, 
po używki. Czynnikami, które dodatkowo będą sprzyjały poszukiwaniu rozwią-
zań autodestrukcyjnych, do jakich należą używki, będą skłonność do zachowań 
neurotycznych czy też lękowych oraz obniżona odporność w radzeniu sobie ze 
stresem i niepowodzeniami28.

Podsumowując, niestety jakość opieki zdrowotnej, w tym opieki stomato-
logicznej, po licznych zmianach ustrojowych i legislacyjnych nie poprawiła się, 
wręcz drastycznie pogorszyło się nie tylko promowanie profilaktyki prozdrowot-
nej wśród dzieci i młodzieży, ale i usługi świadczone w tym zakresie dla nich29. 
Być może warto zatem w ramach programu zdrowotnego nie skupiać się tylko 
na jednym zagadnieniu, np. próchnicy, a próbować tworzyć projekty obejmujące 

27 B. Woynarowska, A. Oblacińska, op. cit., s. 63.
28 J. Seweryn, Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach 

pedagogicznych, Będzin 2008, s. 15.
29 A. Woynarowska, B. Oblacińska, op. cit., s. 63.
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swoim zakresem wiele potencjalnych przyczyn występowania danego problemu, 
angażując do tego zarówno rodziców, przedstawicieli szkół, jak i gabinetów den-
tystycznych. 

Wnioski

Jednym z predyktorów odczuwanego lęku podczas wizyty u dentysty jest okre-
ślony typ osobowości, który, ukształtowany przez doświadczenia oraz oddzia-
ływania środowiska zarówno rodzinnego, jak i  rówieśniczego, może być istot-
nym moderatorem warunkującym sposób postrzegania sytuacji. Sama w sobie 
ukształtowana osobowość człowieka dorosłego jest konstruktem stałym, od-
pornym na zmiany, jednak to, czy jednostka przejawia więcej cech charaktery-
stycznych np. dla neurotyka lub ekstrawertyka będzie wpływało na jej procesy 
spostrzegania rozmaitych sytuacji, których będzie aktywnym uczestnikiem30. 
Przeprowadzone badania wykazały, co zostało przedstawione w  interpretacji 
wyników, jak osobowość wpływa na odczuwanie lęku w zależności od jej typu. 
Skłania to ku tezie, że zjawisko zarówno dentofobii, jak i jego skutki warto ni-
welować już w okresie dzieciństwa, kiedy to kształtuje się osobowość człowieka, 
poprzez chociażby wdrażanie opisanych powyżej elementów profilaktycznych 
oraz edukacyjnych, dbając przy tym o kompleksowość przekazywanych treści. 
Dzięki temu, niezależnie od przejawianego typu osobowości, wizyta w  gabi-
necie dentystycznym nie będzie wyzwalała reakcji lękowych, prowadząc w ten 
sposób do ich unikania. Tutaj warto również zadbać o  aspekt wielowymiaro-
wości. W powstawanie i promowanie profilaktyki prozdrowotnej nie należy za-
tem angażować bądź samych nauczycieli, bądź samych lekarzy dentystów, ale 
kłaść nacisk na ich wspólne oddziaływanie edukacyjno-prewencyjne. Wydaje się 
bowiem oczywiste, że nauczyciel wraz ze stomatologiem, dzięki wspólnym od-
działywaniom i własnej wiedzy mogą z dużo większą skutecznością przekazywać 
dzieciom i młodzieży właściwe treści oraz uzupełniać brakujące informacje. Jest 
to związane z  pewnym schematem oddziaływania, mianowicie brak należytej 
edukacji prozdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolne może być jednym 
z elementów problemu, jakim jest próchnica, szerząca się wśród dzieci i mło-
dzieży. Brak informacji o jej objawach nie skłoni nauczyciela lub pedagoga, który 
nie będzie przeszkolony na temat jej objawów, do interwencji, co z kolei prowa-
dzić będzie tylko do pogłębiającego się problemu i konieczności wizyty u denty-
sty. Leczenie, podejmowane na skutek zaniedbań profilaktycznych w młodości, 
może stać się przyczyną silnych, negatywnych emocji, takich jak większy lęk, 
i działać ujemnie na rozwój dziecka, prowadząc do wykształcenia określonych 
specyficznych cech dla danego typu osobowości. Tutaj warto również zaznaczyć, 
iż niezwykle istotna jest edukacja pedagogiczna lekarza stomatologa, który le-

30 L. Pervin, Psychologia osobowości, Gdańsk 2005.
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cząc małych pacjentów, powinien mieć wiedzę na temat jego zmian rozwojo-
wych, kształtowanych procesach psychologicznych, tak aby swoim podejściem 
do młodego pacjenta wpływać na niego dodatnio i wzmacniać pozytywne na-
stawienie do swojej osoby, ograniczając tym samym możliwość występowania 
negatywnych emocji, wywołujących lęk. Dlatego tak kluczowa wydaje się wy-
miana informacji między nauczycielami a  stomatologami, aby obie strony się 
uzupełniały, a program edukacyjny przyniósł oczekiwane efekty, niwelując przy 
tym omawiane w niniejszym artykule zjawisko dentofobii.
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Social determinants of the phenomenon of dentophobia – 
the problem of children and adults

The aim of the study was to analyze the problem of anxiety experienced by patients in the situa-
tion of a visit to a dentist, i.e. dentophobia, of which the potential cause may be a certain type of 
personality shaped by, among others, based on childhood experience. For this purpose, there were 
used two questionnaires : one for analyse personality and one for analyse anxiety. The results of 
the analysis showed that there are some connections between a particular type of personality and 
anxiety. It seems therefore important that the problem of possible dentophobia should be elimi-
nated during childhood, when the child shapes various cognitive categories and develops patterns 
of coping in various situations. For this purpose, educational and preventive programs, involving 
both representatives of education and the health care system should be addressed specially to 
children and youth.

Keywords: dentophobia, anxiety, personality, children, youth , health prophylaxis, education pro-
gram, growth
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