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Streszczenie

Wstęp. Rozwój metod diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznych, większa techni-
cyzacja stomatologii powoduje, iż holistyczne podejście do pacjentów ma coraz większe 
znaczenie. W związku z  powyższym niezwykle istotne znaczenie przy opracowywaniu 
indywidualnego planu leczenia mają relacje lekarz-pacjent.
Cel pracy. Celem pracy było określenie poziomu zaufania do lekarzy stomatologów 
wśród studentów uczelni lubelskich.
Materiał i metody. Badaniami objęto 280 studentów, w tym 230 dziewcząt i 50 chłopców. 
Średni wiek badanych wynosił 21 lat i 8 miesięcy ± 3,9 miesiąca. Stu dwudziestu dwóch 
badanych było studentami Uniwersytetu Medycznego (UM), siedemdziesiąt dziewięć osób 
studiowało na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), siedemdziesiąt dziewięć badanych stu-
diowało na UMCS. Pomiaru zaufania pacjenta do lekarza stomatologa dokonano z wyko-
rzystaniem skali Dental Belief Survey. Zgodnie z techniką obliczeniową opartą o założenia 
skali Likerta każdej z wersji odpowiedzi przypisano odpowiednią ilość punktów. Na pod-
stawie uzyskanych wyników wyodrębniono 3 grupy badanych: o dużym, średnim i małym 
zaufaniu do stomatologa. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 9,64% badanych wyka-
zywało duże zaufanie do lekarza stomatologa, 51,43% średnie, natomiast 38,93% charak-
teryzowało małe zaufanie do lekarza stomatologa. Duże zaufanie do lekarza stomatologa 
wykazywało odpowiednio: 1,64% studentów UM, 17,72% studentów UP oraz 13,92% stu-
dentów UMCS. Średnie zaufanie do lekarzy stomatologów charakteryzowało 47,54% stu-
dentów UM, 51,9% studentów UP oraz 56,96% studentów UMCS, natomiast niskie głów-
nie obserwowano u 50,82% w przypadku studentów UM, 30,38% – UP i 29,12% – UMCS.
Wnioski. Wysoki procent badanych charakteryzował średni lub niski poziom zaufania do 
lekarzy stomatologów. W związku z powyższym konieczne jest zintensyfikowanie działań, 
mających na celu poprawę relacji lekarz-pacjent i zdobycie zaufania pacjentów, co z kolei 
umożliwi zapewnienie lepszej dbałości o stan zdrowia jamy ustnej u tych pacjentów.


