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Zdaniem stomatologów badanie przesiewowe jamy ustnej jest 
niezbędne dla każdego lekarza 

5 kwietnia, 2011 autor Jim Du Molin View Comments (komentarze) 

       Zdaniem stomatologów badanie przesiewowe jamy ustnej jest 
niezbędne dla każdego lekarza. Nasze badanie wykazało, że 96% stomatologów uważa, że 
badania przesiewowe jamy ustnej są ważną częścią ich pracy. 

Jak to oznajmił pewien lekarz: “Badanie przesiewowe jamy ustnej powinno lepiej być jednym z 
najważniejszych usług KAŻDEGO lekarza stomatologii podczas swoich codziennych 
obowiązków. Wykonujemy swoją pracę w gabinecie i wielokrotnie zdiagnozowaliśmy raka jamy 
ustnej u pacjentów zanim odwiedzili nasze miejsce prace, nie mając takiej świadomości.” 

Wśród ankietowanych respondentów 96% uważa, że badania nad rakiem jamy ustnej są ważne; 
4% proponuje badania przesiewowe, lecz sądzą, że inne usługi oferowane przez nich są 
ważniejsze; i 0% uważa, że ogólni stomatolodzy nie powinni wykonywać żadnych badań 
przesiewowych w kierunku jamy ustnej u swoich pacjentów. 

Oto przykład tego, co dentyści chcieli przekazać na temat badań nad rakiem jamy ustnej: 

“Moja mama zmarła na raka jamy ustnej, a nie zaliczała się do żadnej grupy z ryzykiem. I 
upewniam się, że przekazuję wszystkim moim pacjentom, że zawsze robię badanie 
przesiewowe na raka jamy ustnej na każdej wizycie.” (stomatolog z Nowego Jorku) 

“Wykryłem kilka nowotworów. Niestety dwa z nich były wykryte w późnych, 
metastatycznych stadiach, a pacjenci byli w stanie krytycznym.” (dentysta z Illinois) 

“Czuję, że badanie przesiewowe jamy ustnej jest ważne i potrzebujemy więcej 
pracowników opieki zdrowotnej, np. dentystów, ekspertów ds. Szkolnictwa  i 
niezależnych praktyków higieny stomatologicznej do wzmocnienia publicznego 
poziomu zdrowia dla tych, których nie stać na takie zabiegi stomatologiczne.” (dentysta 
z Wyoming) 
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“Powinno to być częściej wykonane..” (ortodonta) 

“Robiłem tylko przesiewowo; mój higienista rozpoczął to, a później ja to zatwierdziłem 
poprzez moje rekomendacje.” (dentysta z Teksasu) 

“Niedawno wyposażyliśmy się w system Velscope, ponieważ rozumiemy istotę 
zaawansowanych badań przesiewowych na raka jamy ustnej.” (dentysta  z Arizony) 

“Nieważne czy korzystając albo z pomocniczego urządzenia wizualizacyjnego, czy z 
badania przesiewowego, albo obu tych metod, na porządku dziennym powinno być 
wykonanie przez stomatologów badania na wykrycie raka jamy ustnej.” (stomatolog 
ogólny) 

“Zachorowalność na raka jamy ustnej i HPV drastycznie wzrasta i musimy zacząć działać, 
aby nasi pacjenci mieli świadomość z obecności tych chorób poprzez regularne badania 
przesiewowe.” (stomatolog ogólny) 

“Velscope powinno być obowiązkowo w każdym gabinecie stomatologicznym. Ignorancja 
jest błogością!” (dentysta z Oregonu) 

„Można tutaj zadać pytanie: 'czemu wszyscy stomatolodzy nie prowadzą takiego badania na 
swoich pacjentach?' Dzięki najnowszej i dostępnej technologii... to badanie powinno 
być obowiązkowe!” (stomatolog ogólny) 
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