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4Klaudia Zbrońska

Etiologia fobii dentystycznej czy strachu jest wieloczynnikowa. 
Badania wykazują, że lepsze zrozumienie lęku przed leczeniem 
i fobii może zapobiec unikaniu leczenia [1] Pomimo, iż poprzez 
rozwój technik znieczulenia zabiegi stomatologiczne są coraz 
mniej traumatyczne, wizyta u dentysty dla wielu pacjentów wciąż 
jest sytuacją silnie stresogenną. Przyczyn tego można upatrywać 
w powielanym przez społeczeństwo stereotypie dentysty-spraw-
cy bólu. Silny strach prowadzi do unikania współpracy z lekarzem 
prowadzącym. Często spotykanym zjawiskiem w gabinecie sto-
matologicznym jest również lęk, który nie jest tożsamy ze stra-
chem. Lęk w odróżnieniu od strachu jest zjawiskiem bardziej 
skomplikowanym, a jego uwarunkowania są złożone. Pojawia się 
łatwo u człowieka niedostatecznie zorientowanego w sytuacji. 
Natomiast strach wiąże się z realnym zagrożeniem [2,3]. 
Interakcja na linii pacjent- zespół stomatologiczny jest kluczowym 
elementem w przebiegu leczenia. Poprzez skuteczną komunika-
cję lekarz wraz z asystą może wpłynąć na zachowanie pacjenta  
i jego reakcje. Stomatolog wraz z personelem pomocniczym po-
winien we właściwy sposób kierować swojego pacjenta, aby ten 
współpracował w trakcie leczenia i wykazywał postawę prozdro-

Streszczenie

Etiologia fobii dentystycznej czy strachu jest wie-
loczynnikowa. Badania wykazują, że lepsze zrozu-
mienie lęku przed leczeniem i fobii może zapobiec 
unikaniu leczenia. Komunikacja pomiędzy pacjentem  
a zespołem stomatologicznym jest bardzo ważna. 
Prawidłowe komunikaty, odpowiednio dostosowa-
ne do wieku, temperamentu, wykształcenia pacjenta 
pozwalają na pełne zrozumienie przeprowadzanych 
zabiegów, a przyjazne zachowanie zespołu stomatolo-
gicznego kreuje zaufanie do lekarza. Są to niezbędne 
czynniki do osiągnięcia satysfakcji pacjenta.

Abstract

The aetiology of dental phobia or fear is multifactorial. 
The research show that a better understanding of den-
tal anxiety and dread may prevent dental treatment 
avoidance. Communication between patient and den-
tal team is really important. Proper announcements, 
which are adapt for patient's age, temper, education 
allows to complete understanding of performed treat-
ment and friendly doctor's behavior create patient's 
trust. These are essential factors to reach patient's sat-
isfaction.

wotną oraz chęć do poprawy stanu zdrowia jamy ustnej [2]. 
Wyróżniamy 3 podstawowe relacje lekarz-pacjent. Najstarszą  
z nich jest model paternalistyczny. W tym przypadku, pacjent jest 
postrzegany jedynie przez pryzmat swojej dolegliwości, a celem 
lekarza jest wyleczenie choroby. Badany nie bierze świadomego 
udziału w procesie swojego leczenia, niemalże wszystkie decyzje 
podejmuje lekarz. Największą wadą tego modelu jest autoryta-
ryzm osoby lekarza powodujący utratę zaufania pacjenta, a także 
zobojętnienie pacjenta na proces leczenia. 
Przeciwieństwem tego jest model partnerski, w którym choro-
ba jest analizowana pod względem biologicznym, psychicznym  
i społecznym. Lekarz informuje chorego o możliwych opcjach le-
czenia ich wadach i zaletach, a decyzje pozostawia pacjentowi. 
Dzięki takiej postawie możliwe jest zbudowanie zaufania. Niestety 
pacjenci często wykorzystują taką autonomię w nieprawidłowy 
sposób, co może rodzić konflikty na linii pacjent-lekarz. 
Trzecim podejściem jest model systemowo-partnerski. Chory po-
strzegany jest jako dynamiczna jednostka, stworzona z połączo-
nych ze sobą struktur. Proces leczenia odbywa się w ścisłej współ-
pracy lekarza z chorym, a także z jego rodziną [4]. 

Badania ankietowe



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 2 (22) 202094

Role pacjenta i stomatologa są zasadniczo odmienne. Lekarz 
może dowiedzieć się o dolegliwościach pacjenta, przyczynie 
zgłoszenia się na wizytę, historii zdrowia i choroby niezapisanej  
w dokumentacji medycznej, a także wyczuć temperament pa-
cjenta. Te czynniki pozwalają specjaliście na postawienie prawi-
dłowej diagnozy oraz przewidzenie postępu leczenia. Z kolei 
pacjent dostaje informacje od lekarza na temat swojego stanu 
zdrowia i przewidywanego przebiegu leczenia, co daje mu po-
czucie bezpieczeństwa i kształtuje w nim przekonanie o skutecz-
ności leczenia. Relacja ta jest równie istotna dla obu stron [5].
Kluczową rolę w ocenie jakości usług stomatologicznych przez 
pacjentów odgrywa nie sama jakość wykonanej usługi, lecz ko-
munikacja. W przeważającej części pacjenci nie znają standardów 
leczenia, dlatego to, jak ocenią wizytę i czy wrócą do danego spe-
cjalisty zależy głównie od ich subiektywnych odczuć. Należy więc 
zadbać o nie w kilku strefach. 
Pierwszą z nich jest strefa opieki medycznej, do której zalicza się 
kontakty interpersonalne pomiędzy zespołem stomatologicznym, 
a pacjentem i, dodatkowo, pomiędzy lekarzem i innymi współpra-
cownikami. Ogromny wpływ ma empatia i profesjonalizm specja-
listy jaki okazuje innym osobom z otoczenia. 
Kolejną jest strefa informacyjna. Zawarte w niej są wiadomości 
medyczne. Naturalną rzeczą jest dysproporcja pomiędzy wiedzą 
lekarza, a pacjenta. Należy ją umiejętnie załagodzić [6]. Lekarz po-
winien dostosować sposób komunikacji z pacjentem do jego 
temperamentu, poziomu intelektualnego i wiedzy, ponieważ to 
po jego stronie stoi obowiązek stworzenia pacjentowi warunków 
do właściwej i owocnej współpracy. Istotną rolę odgrywa status 
socjodemograficzny pacjenta (płeć, wiek, wykształcenie, miej-
sce zamieszkania), a także wcześniejsze doświadczenia pacjenta  
w zakresie leczenia. Wiedza jaką otrzyma pacjent od stomatolo-
ga może mieć wpływ na poziom pojawiającego się u niego lęku  
w trakcie wizyty. Odpowiednia ilość informacji przekazanych pa-
cjentowi może zredukować u niego ilość trudnych emocji [7]. Cho-
ry nie może być traktowany przez dentystę jako bierny podmiot 
technicznych zabiegów [2,5]. Pacjenci wykazują chęć odgrywania 
aktywnej roli w leczeniu [8]..Niektórzy pacjenci preferują krótki opis 
procedury na początku wizyty, podczas gdy inni wolą być informo-
wani stopniowo krok po kroku. Ze względu na zabiegowy charakter 
wizyt stomatologicznych komunikacja werbalna podczas leczenia 
jest utrudniona. Większość kwestii (plan działania) należy omówić 
przed rozpoczęciem zabiegu oraz uzgodnić niewerbalne sygnały, 
jakich będzie używał pacjent w czasie, gdy nie może mówić. Jest 
to niezbędne dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjenta 
siedzącego na fotelu dentystycznym [9].  
Trzecią jest strefa techniczna, która dotyczy wystroju, schludno-
ści gabinetu, a także jego wyposażenia [6]. Jednym z kluczowych 
miejsc wizyty pacjenta u stomatologa jest poczekalnia. Powinna 
ona być wyposażona w ulotki, czasopisma, plakaty o tematyce 
profilaktycznej. Umieszczenie takich materiałów spełnia podwój-
ną rolę. Pacjent zwiększa swoją świadomość z zakresu zapobiega-
nia chorobom jamy ustnej, a także zmniejsza odczucie negatyw-
nych emocji w czasie oczekiwania na wizytę, dzięki temu, że może 
się czymś zająć [2]. Wygląd i zapach kliniki może być łączony przez 
pacjenta z uczuciem niepokoju i oczekiwania na ból [9].
Pacjent zgłaszający się do gabinetu stomatologicznego po raz 
pierwszy pojawia się z pewną miarą zaufania. Od lekarza dentysty 
zależy to, jak efektywnie je wykorzysta [5]. Przed wizytą pacjenci 
budują zaufanie do stomatologa na podstawie wszystkich zebra-

nych informacji na jego temat. Informacje te mogą zaczerpnąć  
w Internecie, od znajomych, pacjentów w poczekalni, czy od reje-
stratorki [2]. Niekiedy jednak wcześniejsze doświadczenia pacjen-
tów nie sprzyjają ukształtowaniu się u nich zaufania do stomato-
loga [2,5]. Po wejściu do gabinetu istotne może być serdeczne 
powitanie, ton głosu oraz mowa ciała. Życzliwy wyraz twarzy, 
postawa w sposób nieświadomy oddziałują na uczucia pacjenta 
i budują w nim poczucie akceptacji. Ważne jest okazanie szacun-
ku badanemu. Lekarze stomatolodzy powinni pamiętać o tym 
aspekcie pracując zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, 
a także osobami chorymi psychicznie. W trakcie prowadzonego 
leczenia obowiązkiem całego zespołu stomatologicznego jest 
reagowanie na sygnały płynące od pacjenta o odczuwaniu bólu, 
strachu czy lęku. Zminimalizowanie negatywnych emocji można 
uzyskać poprzez informowanie pacjenta o przebiegu leczenia. 
Należy to robić jednak w odpowiedni sposób. Wskazane jest 
informowanie o odbiorze bodźców bólowych. Zamiast jednak 
mówić “teraz będzie bolało” lepiej użyć zwrotu “teraz może być 
odrobinę nieprzyjemnie”. Posługiwanie się przez stomatologa 
językiem specjalistycznym, niezrozumiałym dla pacjenta może 
potęgować u niego odczuwanie negatywnych emocji w czasie 
wizyty. Zaleca się wtedy używanie specjalistycznego języka wraz 
z wytłumaczeniem procedury w sposób przystępny dla chorego. 
Źle odbierane jest także zainteresowanie stomatologa wyłącznie 
problemem związanym z zębami. Holistyczne podejście do stanu 
zdrowia chorego, a nie tylko jamy ustnej powoduje zwiększenie 
satysfakcji z wizyty [2,6]. Prywatne rozmowy pomiędzy członkami 
zespołu mogą powodować dyskomfort u leczonego, gdyż nie ma 
on możliwości włączenia się do konwersacji. Dodatkowo może 
odebrać to jako brak uwagi dla jego osoby, a skutkiem tego jest 
utrata zaufania do lekarza co często przekreśla dalszą współpracę 
z danym stomatologiem [2].
Na zakończenia lekarz powinien poinformować pacjenta o prze-
biegu przeprowadzonego leczenia i przekazać zalecenia pozabie-
gowe. Dobrze jest, jeśli upewni się, że wszystko jest zrozumiałe,  
a w razie potrzeby zapisze ważne informacje pacjentowi na kart-
ce. Następnym elementem jest wspólne zaplanowanie kolejnych 
wizyt i dalszego przebiegu leczenia. Na tym etapie ważne jest 
okazanie szacunku przez recepcjonistkę. Jeśli cały zespół stoma-
tologiczny wykaże się odpowiednim bioetycznym podejściem, 
pacjent opuści gabinet z poczuciem satysfakcji, łatwiej poradzi 
sobie z często pojawiającym się bólem pozabiegowym oraz 
będzie bardziej skłonny do podjęcia dalszego leczenia. Stała po-
trzeba pracy nad doskonaleniem relacji z pacjentem jest nie tylko 
wynikiem osobistej ambicji lekarza, lecz jest to obowiązek, który 
wynika z KEL. Prawidłowo wykonany zabieg nie przyniesie sukce-
su zawodowego, jeśli nie będzie szedł w parze z godnym, życzli-
wym i kulturalnym traktowaniem pacjenta [10]. 
Lęk stomatologiczny ma istotne znaczenie kliniczne i nie należy 
go lekceważyć. Jest to istotny problem zdrowia jamy ustnej, po-
nieważ wiąże się z mniejszą częstością wizyt u dentysty, co korelu-
je z wyższym występowaniem próchnicy [11].

MATERIAŁ I METODY 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz autorskiej ankiety, 
który składał się z 25 pytań zamkniętych i otwartych.  Badaniem 
objęto osoby obojga płci w wieku bez ograniczeń wiekowych. 
Uzyskano 187 odpowiedzi. Grupą docelową byli pacjenci różnych 
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gabinetów zrzeszający się na grupach na portalu społecznościo-
wym Facebook.  Badanie przeprowadzono w formie internetowej, 
anonimowej ankiety.  Badanie ankietowe zawierało pytania doty-
czące relacji ankietowanych z zespołem stomatologicznym. An-
kietowani odpowiadali również na pytania dotyczące lęku przed 
dentystą w celu zbadania u nich zjawiska dentofobii i wpływu 
relacji pacjenta z dentystą i atmosfery w gabinecie na pojawienie 
się tej dolegliwości.  W formularzu pojawiły się również pytania 
dotyczące danych demograficzno-społecznych. Uzyskane wyniki 
w badanej zbiorowości porównywano pomiędzy grupami i pod-
dano analizie statystycznej. Udział w badaniu był dobrowolny.

WYNIKI 

Wśród ankietowanych było 175 kobiet (93,6%) i 12 mężczyzn 
(6,4%).
39,6% ankietowanych posiada wykształcenie średnie, 33,2% wyż-
sze, 15,5% niepełne wyższe, 6,4% podstawowe, 5,3% zasadnicze 
zawodowe. 
Większość badanych- 73,8% korzysta z placówek prywatnych. 
26,2% z publicznych poradni stomatologicznych.
26,2% ankietowanych odwiedza dentystę co pół roku, 25,1% co 
3-6 miesięcy, 22,5% raz na rok, natomiast 6,4% raz na dwa lata,  
a 19,8% rzadziej niż raz na dwa lata. 

Stałego lekarza prowadzącego posiada 65,8% ankietowanych. Ba-
dani, którzy w tym pytaniu zadeklarowali przeciwne stanowisko 
zostali dodatkowo zapytani o przyczynę braku stałego dentysty. 
Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były złe doświadczenia 
w trakcie leczenia, które skłaniały ich do zmiany lekarzy prowadzą-
cych - taką przyczynę podało, aż 52,6% badanych. Inne powody 
zmiany dentysty prowadzącego wskazane przez ankietowanych 
to szukanie najtańszych usług (15,4%), utrata zaufania (7,7%), wy-
bieranie gabinetu z najszybszym terminem wizyty, częsta zmiana 
miejsca pobytu, duży wybór dentystów w przychodni, trudny do-
stęp do stomatologa.    

Na pytanie, czy odczuwa Pan/Pani lęk przed wizytą u dentysty – 
165 uczestników badania odpowiedziało twierdząco. Dla 38% jest 
to silny lęk, dla 26,7% łagodny, a 23,5% określa poziom lęku jako 
umiarkowany. Natomiast 11,8% badanych nigdy nie odczuwa 
lęku u dentysty.   

6,4%

26,2%

25,1%

19,8%

22,5%

Co 3-6 miesięcy Co półroku Raz na rok Raz na 2 lata Rzadziej

Jak często chodzi Pan/Pani do dentysty?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani stałego lekarza dentyste? 
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani stałego lekarza dentyste? 
187 odpowiedzi

34,2%

65,8%

NIE TAK

23,2%

26,7%

11,8%

38%

Nigdy Łagodny Umiarkowany Silny
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Połowa ankietowanych (50,6%) jako przyczynę lęku podaje złe 
doświadczenia z przeszłości związane z bolesnym leczeniem.  
U 7,7% badanych lęk wywołany jest przez odgłosy wierteł lub 
innej aparatury, taka sama liczba badanych podaje, że przyczyną 
jest pozbawiony empatii, niemiły i niewzbudzający zaufania lekarz.  
Dla 6,5% powodem odczuwania lęku w trakcie leczenia stomato-
logicznego jest nieprzyjemny zapach gabinetu, a dla 15% wstyd 
związany z stanem zębów, braki w uzębieniu. U części badanych 
odczucie lęku jest potęgowane przez konieczność rozmowy z le-
karzem dentystą. 
Na pytanie czy słyszał Pan/Pani o pojęciu dentofobia - 114 (61%) 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 73 (39%) przecząco.  

W jednym z pytań badani zostali poproszeni o opisanie poziomu 
strachu przed dentystą w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak 
lęku, a 10 silny strach przed wizytą w gabinecie stomatologicz-
nym. Dane prezentują się następująco: 

Ankietowanych poproszono również o określenie wagi cech, któ-
re powinien posiadać dentysta, którego poleciliby znajomemu  
i rodzinie. Gdzie 1 oznaczało najmniej, a 5 najwięcej.
Według ankietowanych najważniejszą cechą u dobrego stomato-
loga jest doświadczenie. Dla pacjentów równie ważna jest delikat-
ność, a także uczciwość, życzliwość i uprzejmość.  Najmniej ważne 
dla badanych jest wykształcenie, czyli tytuły naukowe, specjaliza-
cje i kursy uzyskane przez stomatologa. 

39%

61%

NIE TAK
Czy szyszał/a Pan/Pani o pojęciu dentofobia? 
187 odpowiedzi

Opisz w skali 1-10 poziom strachu przed dentystą
187 odpowiedzi
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Na pytanie czy lekarz przedstawia plan leczenia twierdząco odpo-
wiedziało ponad 70% przecząco zaś 30% 
 

Podobny rozkład procentowy odnotowano w pytaniu czy denty-
sta poświęca czas pacjentowi po zakończonej wizycie, aby omó-
wić dalsze leczenie. Twierdząco odpowiedziało prawie 80% ankie-
towanych, przecząco 20%.    

Opisz w skali 1-10 poziom strachu przed dentystą
187 odpowiedzi

Czy dentysta przedstawia Panu/Pani plan leczenie przed wi-
zytą?
187 odpowiedzi

Czy po zakończeniu wizyty dentysta poświęca Panu/Pani 
jeszcze trochę czasu w celu omówienia zabiegu i przedsta-
wienia dalszego planu leczenia? 
187 odpowiedzi
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Prawie 79% pacjentów przyznało, że posiada zaufanie do swojego 
dentysty.

84,5 % respondentów uznało, że ich dentysta jest cierpliwy. Py-
tani o inne cechy swojego lekarza 66,3 % przyznało, że ich lekarz 
pomaga im uporać się ze stresem. Tylko 7,5% ankietowanych ma 
problem z komunikacją ze swoim lekarzem gdyż 92,5 % uważa, że 
ich dentysta mówi zrozumiale. 
 

 

21,4%

78,6%

NIE TAK

Czy ma Pan/Pani zaufanie do swojego lekarza dentysty?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta pomaga uporać się ze stresem, np. 
żartując lub stosując przerwy podczas wykonywania zabiegu?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta mówi zrozumiale?
187 odpowiedzi

Czy ma Pan/Pani dentysta jest cierpliwy?
187 odpowiedzi
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Największą wagę przy wyborze gabinetu odgrywa atmosfera, nie-
co mniej ważny dla pacjentów jest dla nich zakres usług jakie ofe-
ruje wybrany gabinet. Renoma gabinetu i koszt usług nie jest dla 
nich najważniejsza, natomiast wystrój gabinetu ma najmniejszą 
wagę przy podejmowaniu decyzji.

 

61% ankietowanych sprawdza opinie o gabinecie na portalach 
internetowych. 

Tylko 3,7% ankietowanych zapytanych o współpracę zespołu sto-
matologicznego oceniło ją poniżej 4 punktów, 8 punktów i więcej 
przyznało aż 76% ankietowanych   

Czy przed wizytą u swojego dentysty sprawdza Pan/Pani opi-
nie na portalach internetowych?
187 odpowiedzi

W skali 1-5 oeceń wagę poniższych cech w wyborze gabinetu 
stomatologicznego. Gdzie 1 oznacza najmniej a 5 najwięcej

W skali 1-10 oceń współprace całęgo zespoł stomatologicz-
nego w swoim gabinecie. Gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 
bardzo dobrze
187 odpowwiedzi

Koszt usługi

1 2 3 4 5
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Atmosfera w gabinecie

Wystrój wnętrz
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Renoma gabinetu

Zakres usług

50
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39%

61%

NIE TAK
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W pytaniach dotyczących pracy gabinetu 88,2 % ankietowanych 
przyznało, że mogą liczyć na miłe powitanie. Na trudności z ustala-
niem wizyt napotkało się 38,5% ankietowanych, jednak większość, 
bo 61,5% respondentów nie doświadczyła takich problemów. 
55,6% respondentów oświadczyło, że wizyty odbywały się punk-
tualnie, natomiast opóźnień doświadczyło 44,4% ankietowanych. 

W komentarzu do ankiety pacjenci zwracali uwagę na to, że nie 
lubią jak w czasie wizyty dentysta rozmawia z asystą  o prywat-
nych sprawach, akceptują natomiast jeśli stomatolog komentuje 
przebieg zabiegu lub tłumaczy coś asyście, ponieważ mają wtedy 
pewność, że prowadzący zabieg skupia się na jego wykonaniu, 
mimo tego na pytanie czy Pani/Panu przeszkadzają prywatne roz-
mowy miedzy personelem odpowiedzi “tak” udzieliło tylko 23,5%, 
natomiast zdecydowanej większości bo aż 76,5% rozmowy te nie 
przeszkadzają.

11,8%

88,2%

NIE TAK

Czy po przyjściu do gabinetu stomatologicznego może Pan/
Pani liczyć na miłe powitanie?
187 odpowiedzi

Czy spotkał się Pan/Pani z trudnościami w ustaleniu wizyty 
do swojego stomatologa?
187 odpowiedzi Czy przeszkadzają Panu/Pani rozmowy prywatne pomiędzy 

członkami zespołu stomatologicznego?
187 odpowiedzi

Czy wizyty w gabinecie odbywały sie punktualnie?
187 odpowiedzi

61,5%

38,5%

NIE TAK

76,5

23,5%

NIE TAK

44,4%

55,6%

NIE TAK
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WNIOSKI 

1. Ból związany z leczeniem stomatologicznym jest najczęstszą 
przyczyną odczuwania lęku w trakcie wizyty. 

2. Na zjawisko występowania dentofobii u pacjentów ma 
wpływ podejście lekarza i zespołu stomatologicznego do 
pacjenta. 
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3. Najważniejszą cechą dobrego dentysty według pacjentów 
jest doświadczenie i delikatność. 

4. Atmosfera w gabinecie ma największy wpływ na decyzję pa-
cjenta odnośnie wyboru placówki.
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