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Prawidłowy słuch wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Jego brak jest najbardziej dotkliwy, gdy 

występuje od urodzenia, gdyż zaburza poznawanie świata i utrudnia kontakty z najbliższymi. Osobą 

głuchą/niesłyszącą nazywa się człowieka z głęboką utratą słuchu. Osobą niedosłyszącą/słabosłyszącą 

określa się osobę z mniejszymi ubytkami słuchu, która ma trudności w rozumieniu mowy i w 

opanowaniu języka mówionego, ale dzięki nowoczesnym metodom leczenia, jest w stanie posługiwać 

się nim w życiu codziennym. 

 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje 328 mln ludzi dorosłych i 32 

mln dzieci, u których występują zaburzenia słuchu. Stopień utraty słuchu wg WHO może być lekki, 

umiarkowany, znaczny i głęboki. Osoba z głęboką utratą słuchu nie słyszy dźwięków, jedynie bardzo 

głośne dźwięki mogą być odczuwane w postaci wibracji. 

Zaburzenia słuchu nie tylko utrudniają komunikację werbalną dziecka, ale mają także negatywny 

wpływ na jego rozwój intelektualny, motoryczny, emocjonalny i społeczny. 

 Przyczyn niedosłuchów jest bardzo wiele. Nawet 50% z nich uwarunkowana jest genetycznie. 

Głuchota wrodzona może być spowodowana również infekcją przebytą przez matkę w trakcie ciąży, a 

także przyjmowaniem niektórych leków. Ryzyko uszkodzenia słuchu u dziecka występuje również, gdy 

przyszła matka cierpi na choroby endokrynne, metaboliczne, alkoholizm i narażona jest na 

promieniowanie RTG podczas ciąży. Głuchota może pojawić się także w okresie okołoporodowym.  

W okresie wczesnego dzieciństwa przyczyn niedosłuchów nabytych jest bardzo wiele, np.: choroby 

zakaźne, leki ototoksyczne, urazy i choroby zapalne ucha środkowego. W przypadku podejrzenia 

zaburzenia słuchu u dziecka wskazana jest jak najszybsza diagnostyka i podjęcie leczenia. Wśród 

metod leczenia na uwagę zasługują aparaty słuchowe i rożnego rodzaju implanty. Osoby niesłyszące, 

u których leczenie nie przyniosło zadowalających rezultatów, używają języka migowego w codziennej 

komunikacji. 

 Celem pracy jest ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży niesłyszącej i 

słabosłyszącej, a także ich nawyków higienicznych i dietetycznych.  

 Badaniem objęto grupę 92 dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w wieku 6-18 lat z 

województwa lubelskiego. Grupę kontrolną stanowiły 92 osoby bez zaburzeń słuchu. Średni wiek 

dzieci w grupie badanej wynosił 13,97± 4,27 lat, zaś w grupie kontrolnej 13,96 ±4,28 lat. W obu 

grupach 35,87% stanowiły dziewczęta, zaś 64,13% chłopcy. W grupie badanej 72,83% dzieci i 

młodzieży była niesłysząca, natomiast 27,17% stanowiły osoby słabosłyszące. W grupie dzieci i 

młodzieży z zaburzeniem słuchu, aż 61,96% mieszkało w internacie, zaś 38,04% w domu rodzinnym. 

 Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników badania wyrazili na nie zgodę. Badanie składało 

się z dwóch części: badania ankietowego i klinicznego. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało 

wśród rodziców/opiekunów prawnych i dotyczyło głównie nawyków higienicznych oraz dietetycznych 

dzieci i młodzieży. Stomatologiczne badanie kliniczne przeprowadzone zostało w sztucznym 

oświetleniu przy pomocy zestawu diagnostycznego. Ocenie podlegało uzębienie, nieprawidłowości 

zgryzowe, higiena jamy ustnej, stan dziąseł i przyzębia. Zanotowano również informacje o urazach 

zębów i szkodliwych nawykach takich jak: ssanie palców, obgryzanie paznokci i nagryzanie 

przedmiotów. Wyniki wprowadzano do karty badań, a następnie poddane zostały analizie 

statystycznej. Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe STATISTICA 9.1 (StatSoft, Polska). 



Z badań wynika, że dzieci z zaburzeniem słuchu na pierwszą wizytę do stomatologa zgłaszały się 

najczęściej w wieku 2-6 lat (41,30%) oraz w wieku 6-12 lat (17,39%). Natomiast wizyty kontrolne osób 

z wadą słuchu odbywały się najczęściej co 6 miesięcy (33,70%) lub gdy pojawił się ból zęba (23,91%). 

Dzieci i młodzież zdrowa (65,22%) częściej od badanych z zaburzeniem słuchu (39,13%) zgłaszała się 

regularnie do gabinetu stomatologicznego co 3 lub 6 miesięcy, (p=0,0004). Ponadto ankietowani w 

grupie badanej z miasta statystycznie częściej odbywali wizyty kontrolne u stomatologa co 6 miesięcy 

(48,21%) niż osoby mieszkające na wsi (25,00%), (p=0,02). 

Szczotkowanie zębów dwa razy dziennie zadeklarowało 58,70% badanych z wadą słuchu, 4,35% 

oczyszczało zęby trzy razy dziennie lub częściej, 35,87% raz dziennie i 1,08% sporadycznie lub wcale. 

Pomoc od rodziców w szczotkowaniu zębów otrzymywało 67,39% dzieci z wadą słuchu. Z badań 

wynika, że osoby z grupy badanej nieznacznie rzadziej stosowały dodatkowe środki do higieny jamy 

ustnej (43,48%) niż w grupie zdrowych rówieśników (53,26%), (p=0,18). W grupie dzieci i młodzieży 

niesłyszącej i słabosłyszącej 31,52% osób stosowało płukanki, 19,57% nici dentystyczne i 3,26% 

wykałaczki. Stwierdzono również, że młodzież z wadą słuchu w wieku 15-18 lat statystycznie częściej 

stosowała dodatkowe środki do higieny jamy ustnej (59,26%) w porównaniu z osobami w wieku 11-

14 lat (21,43%) lub 6-10 lat (20,83%), (p=0,001).  

Z badań wynika, że dzieci i młodzież z zaburzeniem słuchu statystycznie częściej 

bardzo bała się leczenia stomatologicznego (45,65%) niż osoby z grupy kontrolnej (38,04%), 

(p=0,0008). 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że u 81,61% osób niesłyszących i słabosłyszących i 

68,48% z grupy kontrolnej występowała próchnica w zębach stałych, (p=0,043). Natomiast 

frekwencja próchnicy w uzębieniu mlecznym w grupie badanej wyniosła 75% i 66,67% u zdrowych 

rówieśników, (p=0,683). Badania własne wykazały, że w uzębieniu stałym średnia liczba PUWZ w 

grupie dzieci i młodzieży z wadą słuchu wyniosła 6,18, a w grupie kontrolnej 4,27, (p=0,001). W 

uzębieniu mlecznym w grupie badanej średnia liczba puwz była równa 4,25, zaś w kontrolnej 4,50, 

(p=0,99). U badanych w wieku 6-10 lat liczba PUWZ osiągnęła wartość 1,58, w grupie 11-14 lat 4,64, a 

u młodzieży w wieku 15-18 lat 8,2. Analogicznie w grupie kontrolnej uzyskano następujące wartości 

liczby PUWZ: 0,92, 3,85, 5,93. W uzębieniu mlecznym średnia liczba puwz w najmłodszej grupie 

wyniosła 4,38, zaś u młodzieży w wieku 11-14 lat 3,50. U dzieci zdrowych analogicznie uzyskano 

następujące wartości liczby puwz: 5,16 i 1,20. Wskaźnik leczenia zębów wyniósł: 0,23 dla zębów 

stałych i 0,17 dla zębów mlecznych u osób z wadą słuchu. Natomiast u zdrowych rówieśników 

osiągnął wartość 0,33 dla zębów stałych i 0,15 dla zębów mlecznych.W wyniku przeprowadzonej 

analizy stwierdzono także, że osoby z zaburzeniem słuchu im częściej spożywały: czekolady, batony, 

chipsy, paluszki, owoce, słodkie napoje gazowane, soki owocowe i mięso tym wartości liczby PUWZ 

były wyższe. Natomiast częste spożywanie surowych warzyw, kefirów i jogurtów wpływało na 

zmniejszenie liczby PUWZ. 

Badania wykazały, że liczba dzieci z grupy kontrolnej, które miały zalakowane zęby stałe (11,96%) 

była nieznacznie większa od liczby dzieci z grupy badanej, które również skorzystały z tej formy 

profilaktyki próchnicy (6,52%), (p=0,20), ale istotne statystycznie różnice były w liczbie zębów 

zalakowanych, których więcej było u dzieci bez zaburzeń słuchu (p=0,03). 

 Higienę jamy ustnej oceniono za pomocą wskaźnika PlI oraz OHI-S. W grupie badanej średnia 

wartość wskaźnika PlI wyniosła 1,31±1,04, zaś OHI-S 1,47±1,10. W grupie kontrolnej PlI osiągnął 

wartość 0,74±0,63, zaś OHI-S 1,03±0,92. Miękkich złogów u osób z wadą słuchu było 1,12±0,81, 

natomiast twardych 0,35±0,36. Na podstawie wskaźnika PlI higienę dobrą miało 32,61% pacjentów 

niesłyszących i słabosłyszących, średnią 29,35% i aż u 38,04% badanych była zła. Według wskaźnika 



OHI-S dobrą higienę stwierdzono u 51,09% osób z wadą słuchu, u 41,30% była dostateczna i u 7,61% 

zła. 

Z badań wynika, że w grupie badanej statystycznie częściej występowały wady zgryzu (78,26%) niż w 

grupie kontrolnej (65,22%),(p=0,05). Najczęściej występowała wada kl. II, która zdiagnozowana 

została u 28,26% badanych z zaburzeniem słuchu. Następnie stwierdzone zostały nieprawidłowości 

zębowe u 21,74% osób, zgryz krzyżowy u 10,87%, zgryz głęboki u 9,78%, zgryz otwarty u 4,35%, wada 

kl. III u 2,17% i zgryz przewieszony u 1,09%. W grupie osób z wadą słuchu tylko 15,28% dzieci i 

młodzieży była leczona ortodontycznie. 

Analiza statystyczna wykazała, że w grupie badanej nieznacznie częściej zaobserwowano parafunkcje 

w postaci nagryzania przedmiotów (41,30%) w porównaniu z grupą kontrolną (39,13%), (p=076). Inne 

nawyki występowały częściej w grupie dzieci i młodzieży zdrowej. Urazy zębów również występowały 

nieznacznie częściej w grupie dzieci i młodzieży z zaburzeniem słuchu (11,96%) niż w grupie 

kontrolnej (6,52%), (p=0,31). Ponadto w grupie osób niesłyszących i słabosłyszących statystycznie 

rzadziej występowało zdrowe przyzębie (38,64%) niż w grupie osób bez zaburzeń słuchu (47,83%), 

(p=0,04). 

Badania wykazały, że w grupie dzieci i młodzieży z zaburzeniem słuchu nieznacznie częściej 

występowała mikrodoncja (4,35%) niż u zdrowych rówieśników, gdzie nie zaobserwowano zębów o 

nieprawidłowych rozmiarach (p>0,05). Hipodoncję stwierdzono natomiast u 4,35% badanych z wadą 

słuchu i u 5,43% w grupie kontrolnej, (p=1,000). 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, które przeprowadzone zostały wśród dzieci i młodzieży 

niesłyszącej i słabosłyszącej, a także wśród ich zdrowych rówieśników wyciągnięto następujące 

wnioski: 

 1. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej jest niezadowalający. 

2. Dzieci i młodzież niesłysząca i słabosłysząca cechuje się gorszą higieną jamy ustnej niż rówieśnicy 

bez wady słuchu. 

3. Osoby z uszkodzonym słuchem rzadziej korzystają z zabiegów profilaktycznych chroniących przed 

próchnicą w porównaniu do zdrowych rówieśników. 

4. Wyższy poziom lęku w stosunku do leczenia stomatologicznego wykazują dzieci i młodzież 

niepełnosprawna sensorycznie. 

5. Osoby niesłyszące i słabosłyszące rzadziej odbywają regularne wizyty w gabinecie 

stomatologicznym niż zdrowi rówieśnicy. 

6. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sensoryczną jest narażona na urazy zębów. 

7. Do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób jamy ustnej należy zaliczyć  

osoby niepełnosprawne sensorycznie. 

8. Wskazana jest nauka języka migowego wśród personelu medycznego, którego znajomość ułatwi 

komunikację z osobami niesłyszącymi, a także zminimalizuje strach i niepokój przed leczeniem 

stomatologicznym.  

9. Edukacja w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych powinna zostać 

zintensyfikowana w populacji osób z wadą słuchu. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Abstract 

Proper hearing affects the child's versatile development. Its lack is the most severe when it occurs 

from birth, because it disturbs learning about the world and makes it difficult to get in touch with 

your loved ones. A deaf person is a person with profound hearing loss. A hard-of-hearing person is 

defined as a person with less hearing loss who has difficulty in understanding speech and in 

mastering spoken language, but thanks to modern treatment methods, he is able to use it in 

everyday life.  

According to the World Health Organization (WHO), there are 328 million adults and 32 million 

children in the world with hearing impairments. According to WHO hearing loss can be mild, 

moderate, severe and profound. A person with profound hearing loss cannot hear sounds, only very 

loud sounds can be felt in the form of vibrations.  

Hearing disorders not only hinder the child's verbal communication, but also have a negative impact 

on his intellectual, motor, emotional and social development. 

There are many reasons for hearing loss. Even 50% of them are genetically conditioned. Congenital 

deafness may also be caused by an infection that the mother had during pregnancy and the intake of 

certain medications. The risk of hearing damage of a child also occurs when the future mother suffers 

from endocrine, metabolic disorders, alcoholism, and is exposed to X-rays during pregnancy. 

Deafness can also occur in the perinatal period. 

In the early childhood, a lot of causes of hearing loss are acquired, for example: infectious diseases, 

ototoxic drugs, injuries and inflammatory diseases of the middle ear. If a child's hearing impairment 

is suspected, he or she should be diagnosed and treated as soon as possible. Among the methods of 

treatment, hearing aids and various types of implants deserve attention. Deaf people whose 

treatment has not produced satisfactory results use sign language in everyday communication. 

The aim of the work is to assess the condition of oral health of deaf and hard of hearing children and 

adolescents, as well as their hygiene and dietary habits.  

The study included a group of 92 deaf and hard of hearing children aged 6-18 from the Lublin 

province. The control group consisted of 92 people without hearing impairment. The average age of 

children in the study group was 1,97±4,27 years and in the control group 13,96±4,28 years. In both 

groups, 35,87% were girls, and 64,13% were boys. In the study group, 72,83% of children and 

adolescents were deaf, while 27,17% were hard of hearing people. In the group of children and 

adolescents with hearing impairment, as many as 61,96% lived in the dormitory, and 38,04% 

together with their parents. 

The parents or legal guardians of the study participants agreed to them. The study consisted of two 

parts: a questionnaire and a clinical trial. The survey was conducted among parents/legal guardians 

and concerned mainly the hygiene and dietary habits of children and adolescents. The dental clinical 

examination was carried out in artificial lighting using a diagnostic kit. Teeth, occlusion abnormalities, 

oral hygiene, gums and periodontium were assessed. Information was also recorded on tooth injuries 

and harmful habits such as sucking fingers, biting nails and biting objects. The results were entered 

into the research card and subjected to statistical analysis. The database and statistical surveys were 

based on the STATISTICA 9.1 computer software (StatSoft, Poland). 

The research shows that children with hearing impairment usually came for the first visit to the 

dentist when were 2-6 years old (41,30%) and 6-12 years old (17,3%). On the other hand, the dental 

check-ups of people with hearing impairments usually took place every 6 months (33,70%) or when 



toothache appeared (23,91%). Healthy children and adolescents (65,22%), more often than the 

respondents with hearing impairments (39,13%), reported regularly to the dental office every 3 or 6 

months (p=0.0004). In addition, the respondents in the study group from the city more often 

statistically visited dentist every 6 months (48,21%) than those living in the villages (25,00%), 

(p=0,02). 

Tooth brushing twice a day was declared by 58,70% of deaf and hard of hearing people, 4,35% brush 

their teeth three times a day or more often, 35,87% once a day and 1,08% sporadically or not at all. 

67,39% of children with hearing impairment received help from their parents in brushing their teeth. 

The research shows that children from the study group slightly less frequently used additional oral 

hygiene measures (43,48%) than in the group of healthy peers (53,26%), (p=0,18). In the group of 

deaf and hard of hearing children and adolescents, 31,52% of people used rinses, 19,57% dental floss 

and 3,26% toothpicks. It was also found that young people with hearing impairment aged 15-18 were 

statistically more likely to use additional oral hygiene measures (59,26%) compared to people aged 

11-14 (21,43%) or 6-10 years old (20,83%), (p = 0,001). 

The research shows that children and adolescents with hearing disorder are statistically more likely 

to be very afraid of dental treatment (45,65%) than those in the control group (38,04%), (p = 0,0008). 

As a result of the analysis, it was found that 81,61% of deaf and hard of hearing people and 68,48% 

of the control group had dental caries in permanent teeth (p=0,043). However, the prevalence of 

caries in milk teeth in the study group was 75% and 66,67% in healthy peers (p=0,683). Own research 

showed that in the permanent dentition the mean DMFT in the group of children and adolescents 

with hearing impairment was 6,18 and in the control group 4,27, (p=0,001). In milk teeth in the study 

group, the mean dmft was 4,25 and in the control group 4,50, (p=0,99). In group aged 6-10 with 

hearing impairment, the mean DMFT reached the value of 1,58, in the group of 11-14 4,64, and 

among adolescents aged 15-18 8,2. Similarly, in the control group the following values of the mean of 

DMFT were obtained: 0,92, 3,85, 5,93. In milk teeth, the mean dmft in the youngest group was 4,38, 

while among adolescents aged 11-14, 3,50. Among healthy children, the following mean dmft were 

obtained similar: 5,16 and 1,20. The restorative index was: 0,23 for permanent teeth and 0,17 for 

milk teeth in the group with hearing impairment. However, in the group of healthy peers, it reached 

mean value 0,33 for permanent teeth and 0,15 for milk teeth. 

As a result of the analysis, it was also found that people with hearing impairment the more often 

consumed: chocolates, chocolate bars, chips, sticks, fruits, sweet soda drinks, fruit juices and meat, 

the mean of DMFT were higher. However, frequent consumption of raw vegetables, kefirs and 

yoghurts resulted in a reduction in the number of DMFT. 

Studies have shown that the number of children from the control group who had fissure sealants in 

permanent teeth (11,96%) was slightly higher than the number of children from the study group who 

also benefited from this form of caries prophylaxis (6,52%), but statistically significant differences 

were in the number of fissure sealants, the more of which were in the group of children without 

hearing impairments. 

Oral hygiene was assessed using the Plaque Index and Oral Hygiene Index Simpified. In the study 

group, the mean value of the PlI was 1,31±1,04, and OHI-S 1,47±1,10. In the control group, PlI 

reached 0,74±0,63 and OHI-S 1,03±0,92. Soft deposits among people with hearing impairment were 

1,12±0,81, while hard ones were 0,35±0,36. On the basis of the PlI, 32,61% of deaf and hard of 

hearing patients had a good hygiene, a fair of 29,35% and as many as 38,04% of the respondents 

have a poor oral hygiene. The OHI-S scores were good in 51,09%, fair in 41,30% and poor in 7,61% of 

the patients with hearing impairment. 



 The research shows that in the study group malocclusion (78,26%) were statistically more frequent 

than in the control group (65,22%), (p=0,05). The most common was class II malocclusion, which was 

diagnosed in 28,26% of those with hearing impairment. Next, dental irregularities were found among 

21,74% of people, crossbite among 10,87%, deep bite among 9,78%, open bite among 4,35%, class III 

malocclusion among 2,17% and brodie bite among 1,09%. In the group with hearing impairment only 

15,28% of children and adolescents were treated orthodontically. 

Statistical analysis showed that in the study group, the parafunction was slightly more frequently 

observed in the form of biting objects (41,30%) compared to the control group (39,13%), (p=076). 

Other habits were more frequent in the group of healthy children and adolescents. Teeth injuries 

also occurred slightly more frequently in the group of children and adolescents with hearing 

impairment (11,96%) than in the control group (6,52%), (p=0,31). Moreover, in the group of deaf and 

hard of hearing people, statistically less frequent were healthy periodontium (38,64%) than in the 

group without hearing impairment (47,83%), (p=0,04). 

The studies showed that in the group of children and adolescents with hearing impairment, 

microdontia was slightly more frequent (4,35%) than among healthy peers, where no teeth of 

abnormal size were observed (p> 0,05). Hypodontia, however, was found in 4,35% of those with 

hearing impairment and 5,43% in the control group (p =1,000). 

Based on the results of the research, which were carried out among children and young people who 

are deaf and hard of hearing, as well as among their healthy peers, the following conclusions were 

drawn: 

1. The oral health of deaf and hard of hearing children and adolescents is unsatisfactory. 

2. Deaf and hard of hearing children and adolescents are characterized by poorer oral hygiene than 

their peers without hearing impairment. 

3. People with hearing impairment less frequently use prophylactic treatments to protect against 

dental caries compared to healthy peers. 

4. A higher level of anxiety in relation to dental treatment is demonstrated by children and 

adolescents with sensory disabilities. 

5. Deaf and hard of hearing people have less frequent regular visits to the dental office than their 

healthy peers. 

6. Children and adolescents with sensory disabilities are exposed to tooth injuries. 

7. The group of higher risk of oral diseases should include sensory impaired people. 

8. It is advisable to learn sign language by medical staff, the knowledge of which will facilitate 

communication with deaf people, as well as minimize fear and anxiety before dental treatment. 

9. Education in the field of proper hygiene and nutritional habits should be intensified in the 

population of people with hearing impairments. 

 


