
 

Svetový deň 

ústneho zdravia 
 

  

  

 

Svetová organizácia zubných lekárov vyhlásila 

marec za Svetový deň ústneho zdravia. 

Heslo tohtoročnej kampane: 

Live Mouth Smart! 

 

Správne návyky v ústnej hygiene a vyhýbanie rizikovým faktorom od detstva môžu prispieť k 

udržaniu optimálneho zdravia ústnej dutiny až do staroby. 

  

Ústa sú vstupnou bránou do organizmu, predstavujú jednu z biologicky významných časti 

ľudského tela. Ústna dutina je prvou časťou tráviaceho systému. Začína v nej spracovanie potravy a 

to dvoma spôsobmi: 

   mechanicky – činnosťou žuvacích svalov a zubov 

   chemicky – činnosťou tráviacich enzýmov 

Sliznica ústnej dutiny sa kontaktuje nielen s potravou, ale aj rôznymi potenciálne 

kontaminovanými predmetmi ako sú: príbor, slamky a pod., ale aj fyzikálnymi a chemickými 

faktormi (horúce nápoje, fajčenie, koreniny a.i.), ktoré môžu poškodiť ústnu dutinu. 

Zdravie ústnej dutiny je neoddeliteľnou súčasťou zdravia celého tela. Poškodené zuby a ďasná 

môžu spôsobiť zdravotné problémy a to nielen primárne v ústnej dutine, ale aj sekundárne v 

ostatných častiach tela. Ak človek trpí ochorením chrupu, alebo ústnej dutiny je obmedzená aj 

schopnosť vykonávať hlavne funkcie chrupu ako sú: žuvanie, hryzenie, rozprávanie. Taktiež je 

narušená estetická funkcia tváre čo môže výrazne znížiť kvalitu života.   

  

Je veľmi dôležité dbať na starostlivosť a predovšetkým prevenciu, nakoľko 

práve prevencia dokáže výrazne znížiť riziko vzniku ochorení ako sú zápal 

ďasien a zubný kaz. 
 

 

 

 

 

 

 



Zubný kaz 

 

Zubný kaz je jednou z najviac rozšírených  chronických infekčných ochorení. Postihuje 

70 – 90 % populácie počas celého života. V súčasnosti výskyt tohto ochorenia vo vyspelých 

krajinách klesá, zatiaľ čo v rozvojových krajinách stúpa. 

Zubný kaz je infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené 

viacerými faktormi. Medzi 3 základné faktory vzniku 

zubného kazu patria: 

• baktérie v zubnom povlaku 

• cukry v potrave 

• vnímavé zubné tkanivá 

Nezanedbateľným faktorom je aj čas, pretože tento 

proces nemá okamžité následky, ale vzniká postupne. 

 

 

Prevencia 

 V primárnej prevencii zubného kazu – teda prevencii, ktorá bráni vzniku tohto ochorenia má 

významnú úlohu domáca starostlivosť o chrup, výživa a ďalšie preventívne opatrenia. 

Predovšetkým je dôležité s prevenciou začať už v detskom veku, nakoľko správne osvojené 

návyky ústnej hygieny a výživy sú základom prevencie vzniku ochorení v ústnej dutine. 

 

Výživa 
Pre vznik zubného kazu  sú najrizikovejšie potraviny, ktoré obsahujú cukor, nebezpečný je aj 

tzv. skrytý cukor, ktorý býva ukrytý v mnohých potravinách a ani si neuvedomujeme, že sa tam 

nachádza. 

 

Hygiena ústnej dutiny 
Zníženiu kazovej aktivity na zuboch môžeme napomôcť správnou ústnou hygienou. Úroveň 

hygieny posúdi zubný lekár alebo dentálne hygienička, ktorí ukážu, vysvetlia, poradia správne 

techniky čistenia zubov a starostlivosti o ústnu dutinu. 

 

Ďalšie preventívne opatrenia 
Ak sa kaz aj napriek preventívnym opatreniam vyskytne je dôležité dbať na včasné ošetrenia 

kazu a odstránenia miest, na ktorých sa hromadí povlak. 

 

Ochorenia ako sú zubný kaz alebo iné, ktoré sa môžu vyskytnúť s ústnej dutine sú veľmi 

nepríjemne a často aj bolestivé. Pri správnej starostlivosti o ústnu dutinu a včasnou prevenciou 

môžeme týmto ochoreniam predchádzať alebo znížiť ich výskyt a tým predchádzať komplikáciám, 

ktoré môžu pri neliečení týchto ochorení nastať. Preto je dôležité robiť správne rozhodnutia 

v starostlivosti o svoje ústa. 

 

Vypracovalo: Oddelenie Výchova ku zdraviu 
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