
 

 

 

 

 

 

Dlaczego problem próchnicy zębów jest ważny dla każdego z nas? 

Dane epidemiologiczne oraz wyniki badania OMNIBUS nt. świadomości i zachowań Polaków  
w zakresie zdrowia jamy ustnej, przeprowadzonego na zlecenie ACFF 

CEE ACFF Chapter, 25 czerwca 2014 r. 

 
Wprowadzenie 

Próchnica zębów, popularnie nazywana „psuciem się zębów”, jest powszechną chorobą, która 
nieleczona może prowadzić do powstawania nieodwracalnych ubytków i w konsekwencji utraty 
zębów. Czy wiesz, że w Polsce ponad 90% dzieci w wieku 7 lat ma zdiagnozowaną próchnicę?  

Wiele rodzin nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielkim problemem w Polsce jest próchnica. Ponad 

60% osób uważa, że ubytki są nieuniknioną częścią życia. Jednak jest nadzieja na to, aby temu 
zapobiec. Próchnicy zębów można przeciwdziałać, a przy odpowiednim postępowaniu leczniczym 
można ją nawet odwrócić lub zahamować na wczesnym etapie. Poniższy raport, przygotowany przez 
Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) przybliża problem następstw próchnicy 
zębów w Polsce i przedstawia nowe informacje na temat tego, co należy wiedzieć, aby jej 
przeciwdziałać.  

Co nowego wiadomo na temat próchnicy zębów w Polsce? 

 

Konsekwencje próchnicy zębów mogą być poważne dla ogólnego stanu zdrowotnego populacji  
i kosztów związanych z jej leczeniem ponoszonych przez społeczeństwo i jednostkę. Chorobie tej 
towarzyszy ból, utrata zębów i zmniejszenie funkcji żucia. Powoduje to negatywne oddziaływanie  
na samopoczucie, samoocenę, możliwość znalezienia zatrudnienia i status społeczny. Poza tym, 
państwo i społeczeństwo ponoszą znaczne koszty leczenia nieodwracalnych ubytków. 
 

Poniższe zestawienie przedstawia fakty, oparte na wynikach badań epidemiologicznych,  dotyczące próchnicy 
zębów w Polsce. Wskazują one na ciągłą potrzebę poprawy stanu zdrowotnego jamy ustnej w naszym kraju. 
 

Dane epidemiologiczne uzyskane z badań prowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia 
Jamy Ustnej” przez Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Katedrę Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
(2010-2012): 

• Częstość występowania ubytków w zębach mlecznych:  
o w wieku 3 lat – 57,2% (frekwencja) i średnio 2,7 zębów z ubytkami,  
o w wieku 5 lat – 79,9% i 5,07 zębów z ubytkami;   

• Częstość występowania ubytków w zębach stałych:  
o w wieku 12 lat – 79,6% (frekwencja) i 3,5 średnio zębów z ubytkami,  
o w wieku 15 lat - 91,8% i 6,12 zębów,  
o w wieku 18 lat 96,1% i 7,95 zębów,  
o 35-44 lata – 99,9% i 16,91 zębów 



 

 

 

 

 

 

• 43,9% osób w wieku 65-74 lat jest bezzębnych.   
• Zaspokojenie potrzeb leczenia zachowawczego w odniesieniu do istniejących  

w jamie ustnej ubytków próchnicowych (wskaźnik leczenia) jest wysoce zróżnicowane 
wiekowo i wynosi w zakresie zębów mlecznych  

o w wieku 3 lat – 2%,  

o 5 lat – 11%,  

o 7 lat – 15%, 

a zębów stałych: 
o w wieku 12 lat – 60%,  

o 15 lat – 55%,  

o 18 lat – 41% i  

o 35-44 lata – 76%.  

 

Wyniki badania OMNIBUS przeprowadzonego na zlecenie ACFF w 2014 r. (próba 1000 os.): 

 

Stan świadomości Polaków: 

• W Polsce panuje bardzo silne przeświadczenie o nieuchronności wystąpienia ubytków 
spowodowanych próchnicą. Połowa Polaków uważa, że wcześniej czy później ubytki 
powstaną w każdego. 

• Ponad 90% polskiego społeczeństwa prawidłowo identyfikuje przyczyny powstawania  
i konsekwencje próchnicy zębów, ale jednocześnie aż 61% Polaków wierzy, że próchnica jest 
nieuchronną chorobą, która  wcześniej lub później dotknie każdego.  

• 20% polskiego społeczeństwa uważa, że próchnicy można zapobiegać jedynie w dzieciństwie, 
a w wieku dorosłym nic już nie można zrobić – stan chorobowy należy zaakceptować i z nim 
żyć. 

• 60% Polaków wie, że próchnica jest nieuniknioną konsekwencją spożywania słodkich 
posiłków oraz napojów, aczkolwiek aż 1/4 Polaków w ogóle nie jest świadoma zależności 
pomiędzy powstawaniem próchnicy, a spożywaniem słodkich rzeczy. 

• 61% Polaków wie, że próchnica wymaga interwencji dentystycznej w postaci borowania oraz 

wypełniania zęba. Natomiast jedynie 44% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że próchnica 

może zostać wyleczona przez dentystę jeszcze przed powstaniem ubytku. 

 

Nawyki zdrowotne Polaków: 

• 52% Polaków deklaruje, że odwiedza dentystę przynajmniej 2 razy w roku.  
Z drugiej strony aż 16,8% Polaków chodzi do dentysty tylko wtedy, kiedy ma problem. 

• 85% Polaków uważa, że raczej wie, w jaki sposób zapobiegać próchnicy, aczkolwiek 73% 

społeczeństwa uważa, że nie robi wystarczająco dużo by  jej przeciwdziałać. Jako obszary do poprawy 
respondenci wskazali na: 

o ograniczenie spożycia cukru/słodyczy (38%) 
o zwiększenie częstotliwości szczotkowania zębów (27%) 
o rozszerzenie zakresu higieny jamy ustnej o nitkowanie, płukanie oraz intensywną 

fluoryzacje (27%) 

o zwiększenie częstotliwość wizyt kontrolnych u stomatologa (23%) 
 

 



 

 

 

 

 

 

O próchnicy zębów 

 

Podczas wizyt u dentysty wszyscy słyszeliśmy podstawowe informacje o próchnicy zębów, jednak 
poniżej podano pięć interesujących faktów, o których mogliście nie wiedzieć: 
 

1. Próchnica zębów, nazywana powszechnie „psuciem się zębów”, jest powszechną chorobą, 
która nieleczona może prowadzić do powstawania nieodwracalnych ubytków, popularnie – 

dziur w zębach. 
2. Próchnica jest spowodowana przez bakterie, które przekształcają cukry  

z codziennych pokarmów (zawierających węglowodany) w kwasy. Kwasy te atakują 
powierzchnię zębów (szkliwo), prowadząc do jego odwapnienia (demineralizacji). 

3. Rozwój próchnicy składa się z wielu etapów. W późnych stadiach choroby dochodzi  
do powstania nieodwracalnych ubytków w zębach. 

4. Można zahamować dalszy rozwój początkowych etapów próchnicy, a przy odpowiednim 
postępowaniu leczniczym zapobiegać powstawaniu ubytków w przyszłości. 

5. Rozwojowi początkowych etapów próchnicy można zapobiec w prosty sposób – poprzez 

niespożywanie pokarmów i napojów o dużej zawartości cukru, systematyczne i dokładne 
oczyszczanie zębów oraz używanie pasty z fluorem.    

 

Przyszłość Bez Próchnicy w Twoim domu – ważne wskazówki 
 

Aby osiągnąć wysoki poziom stanu zdrowotnego jamy ustnej i zminimalizować 
niebezpieczeństwo=ryzyko powstania nieodwracalnych ubytków należy unikać przekąsek 
zawierających wysoki poziom cukru między posiłkami, utrzymywać wysoki poziom higieny jamy 
ustnej wśród domowników, używać pasty do zębów zawierającej fluor oraz regularnie kontrolować 
zęby u dentysty.  
 

Wymienienie wszystkich wymagań, do których Ty i Twoja rodzina powinniście się stosować,  
aby zapobiec próchnicy zębów, wydaje się łatwe, jednak w życiu codziennym trzymanie się reguł 
może nie być takie proste. Dlatego poniżej zamieściliśmy kilka wskazówek, które mogą to ułatwić. Już 
dziś podejmij działania, które poprawią stan zdrowotny jamy ustnej Twojej rodziny. 

 

Unikanie przekąsek zawierających wysoki poziom cukru między posiłkami 
Możesz zadbać o zdrowie Twojej jamy ustnej i zapobiec powstawaniu nieodwracalnych ubytków 
poprzez zmniejszenie spożycia cukru. Im mniej cukru będziesz spożywać, tym mniej kwasów zostanie 

wyprodukowanego przez bakterie. To zwiększy zdolność Twojego organizmu do naturalnego 

zrównoważenia niektórych utraconych minerałów. Cukry znajdują się w wielu przekąskach  
i napojach, jednak są również ukryte w słodzonej herbacie, kawie i wielu przetworzonych produktach 
spożywczych zawierających skrobię, takich jak białe pieczywo, czipsy, chrupki. 

 

Utrzymywanie wysokiego poziomu jamy ustnej wśród domowników 

Czy wiesz, że zdrowie zębów dzieci można przewidzieć na podstawie tego, czy regularnie szczotkują 
zęby? Badania wykazały, że u dzieci, które przynajmniej raz dziennie szczotkują zęby pastą z fluorem, 
prawdopodobieństwo wystąpienia nieodwracalnych ubytków jest dużo mniejsze niż u dzieci, które 
tego nie robią. 
 

 



 

 

 

 

 

Odwiedzanie swojego dentysty przynajmniej dwa razy w roku  

Wczesne wykrycie i leczenie próchnicy zębów jest możliwe jedynie wtedy, gdy regularnie odwiedzasz 
swojego dentystę. Tylko on może stwierdzić, jak często powinieneś przychodzić na wizyty. 
Stomatolodzy mają narzędzia, które wykryją i umożliwią wyleczenie początkowych stadiów próchnicy 
zębów i które mogą przeciwdziałać powstaniu nieodwracalnych ubytków w przyszłości.  
 

Współpraca przy budowie Przyszłości Wolnej od Próchnicy w Polsce 

 

Dołącz do Sojuszu na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i podejmij działania, aby stworzyć 
Polskę wolną od ubytków próchnicowych. Organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, w tym 
stomatologicznym, walczą o to, aby zredukować rozprzestrzenianie się nieodwracalnych ubytków  

w naszym społeczeństwie. Pomóż im poprzez podzielenie się tym raportem ACFF dotyczącym 
próchnicy z rodziną i przyjaciółmi.  
 

Nie poddawaj się nieuchronności. 
Zmień swoje nawyki żywieniowe, oceń swój poziom higieny jamy ustnej, porozmawiaj ze swoim 

dentystą i uświadamiaj swoją rodzinę, abyście razem mogli budować przyszłość bez ubytków 
próchnicowych dla wszystkich. 

 

Alliance for a Cavity-Free Future (Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy) 
 

Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) jest ogólnoświatową organizacją pożytku publicznego 
zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych oraz inicjatyw  
z zakresu zdrowia publicznego, które ma na celu pomoc we wprowadzaniu niezbędnych zmian w 
praktykach stomatologicznych stosowanych na całym świecie. Zmiany te są konieczne w procesie 
przeciwdziałania powstawaniu i progresji zmian próchniczych u pacjentów we wszystkich grupach 
wiekowych. To krok w kierunku przyszłości wolnej od próchnicy.  
 

Wg ekspertów zrzeszonych w Sojuszu, do osiągnięcia tego celu niezbędna jest globalna współpraca 
światowych liderów stomatologii mająca na celu uświadamianie pacjentom tego, jak ważne jest 
postrzeganie próchnicy jako ciągłej, postępującej choroby i w związku z tym stosowanie 

odpowiedniej profilaktyki i skutecznego leczenia tego wszechobecnego problemu zdrowotnego.   
 

Kampania globalna zaininicjowana przez ACFF rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku na dorocznym 
kongresie FDI Annual World Dental Congress 2010 w Brazylii, wspieranym lokalnymi wydarzeniami 

przez cały rok 2010.  
 

W lipcu 2013 r. Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) zainaugurował działanie 
swojego Europejskiego Oddziału (European ACFF Chapter),  który zrzesza lekarzy i ekspertów zdrowia 
publicznego współpracujących w celu wdrożenia kluczowych zmian w praktykach stomatologicznych 
stosowanych w Europie.  
 

25 czerwca 2014 r. swoją inaugurację miał Środkowo-Europejski Oddział  Sojuszu, który ma  
za zadanie koordynację międzynarodowych i lokalnych działań mających na celu poprawę stanu 
zdrowia jamy ustnej społeczeństw w tym regionie. 
 

Więcej informacji na temat Sojuszu dostępnych jest na stronie internetowej:  
www.AllianceForACavityFreeFuture.org  

 

 

http://www.allianceforacavityfreefuture.org/

