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Streszczenie
Wprowadzenie. Zagadnienie dotyczące podejścia pacjenta leczonego protetycznie do możliwości zastosowania
wszczepów zębowych jest rzadko poruszane w piśmiennictwie. Wyniki przeprowadzonych badań krajowych są
odmienne w stosunku do zawartych w zagranicznych publikacjach stomatologicznych z powodu różnic ekono−
micznych. 
Cel pracy. Ocena zainteresowania pacjentów, leczonych protetycznie we Wrocławiu, możliwością zastosowania
wszczepów zębowych.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 172 pacjentów z 4 prywatnych gabinetów stomatologicznych
we Wrocławiu, nastawionych głównie na leczenie protetyczne i chirurgiczne. Badania i ankiety przeprowadzono
od października 2005 do marca 2006 r. Podstawą badań było również określenie wskaźników SBI i API u tych pa−
cjentów oraz szczegółowo zebrany wywiad ogólnolekarski. 
Wyniki. Wykazano, że tylko 5% grupy badanej nie widziało ryzyka przy wszczepianiu implantów, a 25% grupy
badanej uważało zabieg za bardzo ryzykowny. Co trzecia osoba negatywnie odnosiła się do możliwości zastoso−
wania wszczepów zębowych z powodu lęku przed powikłaniami, 30% osób zniechęcało się ze względu na koszty.
Średnia górna granica cenowa akceptowana przez pacjenta dla jednego wszczepu wraz z nadbudową protetyczną
jest ponad 2 razy mniejsza niż cena rzeczywista. Aż 20% ocenianej grupy nie zaobserwowało żadnych wysiłków
ze strony leczących ich lekarzy w promocji implantologii. 
Wnioski. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o braku zainteresowania wszczepami ze strony pacjentów. Sytuacja
ta wynika tylko częściowo z powodu wysokiej ceny takiego rozwiązania. Wpływ na to ma również brak odpowie−
dniej informacji przekazywanej przez lekarzy. Przyczyną sceptycznego nastawienia pacjenta we Wrocławiu do
możliwości takiego leczenia nie jest brak zapotrzebowania na tego typu leczenie, lecz negatywne nastawienie do
tego rozwiązania leczniczego (Dent. Med. Probl. 2007, 44, 4, 485–490).
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Abstract
Background. The issue of the prosthetic patients’ attitude towards possibility for application of dental implants is
rarely present in the literary output. The results of domestic research are different from those presented in foreign
dentistry papers, which is due to economical differences. 
Objectives. Estimation of interest in possibility for application of dental implants among prosthetic patients in
Wrocław.
Material and Methods. Questionnaire data from 172 individuals treated at 4 selected dentist’s surgeries in Wro−
cław disposed towards prosthetic and surgical treatment, in period from October 2005 to March 2006. The base of
the research were also the values of the indices estimated by us: SBI and API, as well as collected medical histo−
ry with full particulars.
Results. It has been indicated that only 5% of the investigated group does not see the risk in running out of im−
plants, and 25% of the studied group considers the procedure as highly risky. Every third person related negative−
ly to possibility for application of dental implants and 30% were discouraged because of the costs. The average
cost limit that is accepted by a patient for one implant with the prosthetic superstructure is over 2 times lower than
it is in reality. Even 20% of the estimated group had not observed any efforts of their dentists in promotion of im−
plantology.
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Implantologia jest dziedziną stomatologii, która
w ostatnich latach poczyniła znaczące postępy. Ma−
teriałoznawstwo i technologie produkcji wszcze−
pów stomatologicznych rozwijają się dynamicznie,
a wspólne doświadczenia medycyny i fizyki umoż−
liwiają ewolucję współczesnych systemów implan−
tologicznych. Dzięki wszczepom stało się możliwe
odzyskanie pełnej funkcji i estetyki uzębienia. 

Nie każdy jednak pacjent może poddać się ta−
kiemu leczeniu. Przeciwwskazania można podzie−
lić na ogólne oraz miejscowe, względne oraz bez−
względne. Wśród przeciwwskazań bezwzględ−
nych do stosowania wszczepów wymienia się:
cukrzyca, choroby wyniszczające organizm (takie
jak: nowotwory, AIDS, alkoholizm, narkomania),
zły stan higieny jamy ustnej, choroby psychiczne.
Przeciwwskazania względne to choroba reuma−
tyczna, osteoporoza, choroby układu krążenia,
niecałkowity wzrost kości szczęk, palenie tytoniu,
zaburzenia odporności organizmu, znaczne zaniki
kostne szczęki i żuchwy [1–3].

Czas trwania zabiegu jest różny i zależy mie−
dzy innymi od liczby wprowadzanych wszczepów
oraz warunków kostnych. Niewielkie dolegliwości
bólowe i nieznaczny obrzęk to jedyne niedogod−
ności w okresie pozabiegowym [4, 5]. W tym cza−
sie pacjenci są pod stałą opieką stomatologiczną.
Okres pełnej integracji implantów z kością to oko−
ło 3–6 miesięcy. Po upływie tego czasu może być
podjęte leczenie protetyczne.

Uważa się, że liczba pacjentów leczonych z wy−
korzystaniem wszczepów zębowych wciąż się
zwiększa [6]. W latach 1990–1995 w Amsterdamie
przeprowadzono badania, w których stwierdzono
wzrost liczby implantacji o 20% w skali 5 lat [7].
W badaniach własnych sprawdzono, czy tendencja ta
dotyczy również pacjentów we Wrocławiu. Podjęte
badania miały na celu odpowiedzieć na trzy pytania: 

– jakie jest nastawienie pacjenta leczonego
protetycznie do możliwości zastosowania wszcze−
pów zębowych, 

– jeśli jego nastawienie jest sceptyczne, to dla−
czego, 

– co można zrobić, aby negatywne nastawie−
nie pacjenta zmienić. 

Materiał i metody
Badaniem ankietowym objęto 172 osoby z 4 pry−

watnych wrocławskich gabinetów stomatologicz−
nych, nastawionych głównie na leczenie protetycz−

ne i chirurgiczne. Pacjentów zbadano i przeprowa−
dzono wywiad odnośnie do ich przyzwyczajeń
związanych z higieną jamy ustnej (m.in. pytano,
czy stosują nici lub szczoteczki międzyzębowe, jak
często poddają się zabiegom skalingu). Wśród ba−
danych przeprowadzono ankietę składającą się z 8
pytań (tab. 1). W badaniu stomatologicznym okre−
ślono wskaźniki SBI wg Löe i Silnessa [8] oraz
API wg Lange [9]. Przeprowadzono wywiad pod
kątem cukrzycy, osteoporozy oraz palenia tytoniu.
Pozwoliło to na wyeliminowanie osób, u których
nie można zastosować wszczepów ze względu na
przeciwwskazania lub będących w tzw. grupie ry−
zyka odrzucenia implantu (API > 70%, SBI >
20%). Do grupy ryzyka zakwalifikowano również
ludzi chorujących na cukrzycę, osteoporozę, a tak−
że nałogowych palaczy tytoniu [10]. 

Oprócz zebranej ankiety, było także istotne za−
stosowanie skali samooceny pacjenta, a mianowi−
cie wizualno−analogowej skali (Visual Analoque
Scale) oceny nasilenia lęku. W skali tej na 10−cen−
tymetrowym odcinku pacjent zaznaczał natężenie
odczuwanego przez siebie lęku. Wynik zapisywa−
no w postaci cyfry oznaczającej długość wskaza−
nego odcinka.

Analizę statystyczną przeprowadzono na po−
ziomie ufności 95% z wykorzystaniem programu
STATISTICA 6.0 oraz SAS 9.1. Do opracowania
wyników zastosowano: mediany, wartości modal−
ne, tabele liczności jako najprostszy sposób anali−
zowania danych jakościowych oraz testy korelacji
– ilościowe i jakościowe. 

Wyniki

Określenie wskaźników API i SBI oraz prze−
prowadzony wywiad lekarski pod kątem występo−
wania cukrzycy, osteoporozy i nałogu palenia ty−
toniu pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup.
Pierwszą była grupa ryzyka, stanowiąca 27%
wszystkich badanych (47 pacjentów), gdzie
wszczepienie implantu było bezwzględnie prze−
ciwwskazane. Drugą była grupa, w której można
było zastosować wszczep zębowy, stanowiąca
73% całości (126 pacjentów) (ryc. 1).

Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwier−
dzono, że zaledwie 5% badanych nie widziało ry−
zyka przy wszczepianiu implantów, a 25% ankie−
towanych uważało zabieg za bardzo ryzykowny
(ryc. 2). 
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Conclusions. The received results might indicate the lack of interest in implants from patients. This situation is
only partially the result of the high costs of such a solution. It is also influenced by the lack of information passed
on by dentists. The cause of the patients doubting attitude in Wrocław towards possibility of this kind of treatment
is not the deficiency in demand of this kind of treatment (Dent. Med. Probl. 2007, 44, 4, 485–490).

Key words: dental implant, awareness level, prosthetics.
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Co trzecia osoba miała negatywne odniesienie
do ewentualności implantacji z powodu lęku przed
powikłaniami lub ich zdaniem dużej inwazyjności
zabiegu. Najbardziej zniechęcającym czynnikiem
były koszty – tak zadeklarowało 30% ankietowa−
nych. Odpowiednio po 15% ankietowanych znie−
chęcała inwazyjność zabiegów i lęk przed nimi
(ryc. 3). 

Co trzeci badany regularnie usuwał kamień
nazębny lub używał nici dentystycznych lub
szczoteczek międzyzębowych. Około 10% ankie−
towanych używało jednocześnie obu tych metod
usuwania płytki nazębnej z przestrzeni międzyzę−
bowych. 

Zauważono, że wraz ze wzrostem liczby prac
protetycznych użytkowanych przez danego pac−
jenta (korony, mosty, protezy szkieletowe) wzra−
stał również lęk wyrażony w skali VAS przed za−
stosowaniem wszczepu zębowego. Pacjenci użyt−
kujący dużą liczbę uzupełnień protetycznych (np.
jeden z respondentów korzystał z mostu dwuczło−
nowego, protezy szkieletowej dolnej odbudowują−
cej 4 brakujące zęby) bardziej bali się poddać za−
biegowi wszczepienia implantu niż osoby posiada−
jące tylko jedną koronę protetyczną (ryc. 4). 

Pacjenci pytani o koszty leczenia implantolo−
gicznego podawali rzeczywiste koszty tych zabie−
gów; pytani o koszt wszczepu łącznie z nadbudo−

Ankieta badająca zainteresowanie zastosowaniem wszczepów zębowych 
wśród pacjentów leczonych protetycznie.

1. W jaki sposób dba Pan/Pani o higienę jamy ustnej?
regularnie usuwam kamień nazębny
używam nici lub szczoteczek międzyzębowych

myję zęby:
raz dziennie dwa razy dziennie
trzy razy dziennie częściej

uczęszczam do stomatologa:
raz na pół roku częściej niż raz na pół roku 
raz do roku rzadziej niż raz do roku 

2. Czy użytkujesz uzupełnienia protetyczne? NIE TAK (jeśli tak, to jakie):
korony protezy szkieletowe wszczepy
mosty protezy całkowite żaden z powyższych

3. Do jakiej ceny zdecydowałby się Pan/Pani na wszczep zębowy, jeśli byłaby taka możliwość i wskazanie? 
(skala jakości rośnie wraz z ceną, zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

2 razy droższe niż most* 4 razy droższe niż most 6 razy droższe niż most
3 razy droższe niż most 5 razy droższe niż most 

*przy moście występuje konieczność opracowania zdrowych zębów

4. Co zniechęca Pana/Panią do wszczepów zębowych? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)
cena długie postępowanie przed− i pozabiegowe
inwazyjność zabiegów lęk przed powikłaniami inne

5. Czym najbardziej kieruje się Pan/Pani w doborze uzupełnień (zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)?
estetyką bezpieczeństwem
trwałością kosztami

6. Czy zaobserwował Pan/Pani jakiekolwiek wysiłki gabinetów stomatologicznych, by przekonać Pana/Panią 
do wykonania wszczepów zębowych?

reklama (gazeta, telewizja) Twój stomatolog 
kampania wysyłkowa ulotki

7. Czy uważa Pan/Pani zabieg wszczepianie implantu jako :
bardzo ryzykowny bez ryzyka mało ryzykowny 

8. Proszę zaznaczyć na skali stopień lęku przed zabiegiem wszczepiania implantu:

0 5 10

(brak lęku) (najsilniejszy lęk,
jaki można sobie wyobrazić) 

Tabela 1. Ankieta określająca zainteresowanie zastosowaniem wszczepów zębowych wśród pacjentów leczonych protetycznie

Table 1. Survey which examine interest in application of dental implants among prosthetic patients



wą protetyczną podawali kwotę zbliżoną dla wie−
lu wrocławskich gabinetów stomatologicznych.
Na pytanie, do jakiej ceny zdecydowałby się pa−
cjent na wszczep, jeśli istniałaby taka możliwość
i wskazanie, ankietowani odpowiadali, że zdecy−
dowaliby się na implanty średnio 2,6−razy droższe
niż 3−punktowy most (zakładając że jego koszt to
ok. 1 000 PLN), co by oznaczało, że są w stanie
wydać ponad 2 razy mniej niż realna cena rynko−
wa wszczepu (ryc. 5).

Wśród ankietowanych 30% otrzymało jaką−
kolwiek informację na temat wszczepu od swoje−
go stomatologa, 25% – przez reklamy w środkach
przekazu publicznego, 20% przez ulotki. Aż 20%
ankietowanych podało, że nie zaobserwowało żad−
nych wysiłków ze strony lekarzy dentystów w pro−
mocji rozwiązań implantologicznych, jako często
lepszej alternatywy dla tzw. tradycyjnego leczenia
protetycznego. W ankiecie nie sugerowano odpo−
wiedzi: „nie zaobserwowałem żadnych wysiłków”
i to pacjenci dopisywali jako własną (ryc. 6).

Omówienie
Analiza badanej grupy pacjentów leczonych

protetycznie pod kątem możliwości zastosowania
wszczepu zębowego uwidocznia znaczną grupę
osób (73%) z dobrą lub przeciętną higieną jamy ust−
nej i z brakiem przeciwwskazań ogólnolekarskich.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety
stwierdzono, że zaledwie 5% ankietowanych nie
postrzegało wszczepiania implantów jako zabiegu
ryzykownego, a 25% ankietowanych uważa ten
zabieg za bardzo ryzykowny. Jest to zaskakujące
stanowisko pacjentów, jeśli szacuje się, że około
95% tych zabiegów kończy się pełnym sukce−
sem [11]. Jedynie 1% zabiegów kończy się całko−
witym odrzuceniem implantu [12, 13]. 
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Ryc. 1. Podział badanej grupy pod kątem możliwości
zastosowania wszczepu zębowego

Fig. 1. Division of population from the point of view
of possibility for application of dental implant
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Ryc. 2. Szacowane przez pacjenta ryzyko zabiegu
wszczepiania implantu

Fig. 2. The patients’ estimation of the risk of incula−
ting an implant
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Ryc. 3. Powody negatywnego nastawienia pacjentów
do możliwości leczenia implantologicznego

Fig. 3. The reasons of discouraging patients to implan−
tology treatment
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Ryc. 4. Zależność między poziomem lęku respondenta
w skali VAS przed zabiegiem implantologicznym
a liczbą użytkowanych prac protetycznych

Fig. 4. Interdependence between the level of respon−
dent’s fear against implantological manipulation and
the number of missing teeth, reconsructed until now
by prosthetics elements for this patient



Zainteresowanie wszczepami zębowymi wśród pacjentów 489

Co trzecia badana osoba negatywnie odnosiła
się do możliwości leczenia implantologicznego
z powodu lęku przed powikłaniami lub ich zda−
niem dużej inwazyjności zabiegu. Według piśmien−
nictwa, dzięki najnowszym metodom wszczepia−
nia implantu, inwazyjność tego zabiegu jest po−
równywalna z usunięciem zęba, a dolegliwości
bólowe są często nawet mniejsze [16, 17]. 

Zasób wiedzy na temat implantologii jest
kształtowany za pomocą środków masowego prze−
kazu, literatury popularnonaukowej, oświaty zdro−
wotnej, obserwacji i doświadczeń własnych oraz
relacji innych osób. Stopień uświadomienia wśród
pacjentów roli implantów w nowoczesnej stoma−
tologii spełnia kluczowe zadanie.

Obserwacje własne wykazały, że sceptyczne
nastawienie pacjentów do możliwości zastosowa−
nia wszczepów zębowych było spowodowane
głównie niedostateczną wiedzą o sposobach i tech−
nice wykonywania zabiegów. Pacjenci sądzili, że
zabieg jest niezwykle obciążający i z tego powodu

bali się na niego zdecydować. Należy podkreślić,
że w większości negatywną opinię wyrażały oso−
by, które wcześniej były często leczone protetycz−
nie z zastosowaniem alternatywnych sposobów le−
czenia braków zębowych. Tendencja ta może się
wiązać z ich wcześniejszymi traumatycznymi
przeżyciami zabiegowymi i niechęcią wobec ko−
lejnych obciążających sposobów leczenia. Na pro−
blem lęku przed leczeniem stomatologicznym
zwróciła uwagę między innymi Gruz et al. [16].
Autorzy ci sugerowali, że lęk przed wizytą u leka−
rza dentysty jest uwarunkowany głównie nabyty−
mi, wyuczonymi reakcjami lękowymi, powstają−
cymi pod wpływem uprzednich przeżyć oraz śro−
dowiska. Sugestie bliskich osób, dolegliwości,
wygląd gabinetu i poczekalni pogłębiają i modulu−
ją strach przed leczeniem stomatologicznym.

Problemem dla pacjentów leczonych prote−
tycznie są wysokie koszty tego postępowania.
Większość z tych pacjentów to osoby starsze, nie−
rzadko cierpiące na choroby ogólnoustrojowe. Dla
osób tych priorytetem jest leczenie choroby ogól−
nej i nie stać ich na wydatek rzędu kilku tysięcy
złotych na leczenie protetyczne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wzglę−
dnie nowa technologia protetyczna, jaką jest im−
plantoprotetyka, nie stała się na tyle powszechna
we Wrocławiu, jak ma to miejsce np. w Amsterda−
mie [7]. Lekarze dentyści powinni zaangażować
się w lepszą promocję wszczepów na rynku, co
sprawi, że świadomość wśród pacjentów zacznie
rosnąć. Wysoka świadomość i pozytywne nasta−
wienie pacjenta do leczenia implantologicznego,
dobra promocja oraz niewygórowana cena to
czynniki, które spowodują wzrost zainteresowania
tymi rozwiązaniami w uzupełnianiu braków zębo−
wych.
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Ryc. 5. Wiedza pacjentów dotycząca
proporcji między kosztem 3−punkto−
wego mostu protetycznego a wszcze−
pieniem jednego wszczepu

Fig. 5. The knowledge of the patients
considering the proportion between
set costs of 3−point prosthetic bridge
and inculating of one implant
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Ryc. 6. Źródło wiedzy pacjenta dotyczącej wszczepów
zębowych

Fig. 6. Sources of gaining information about dental
implants given by patients
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