
 
Európsky deň ústneho zdravia 

12. september 2014 
     Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho 
zdravia. V tento deň sa v roku 1854 narodil Dr. Charles Gordon zakladateľ Svetovej dentálnej 
federácie.  

    Zuby sú dôležitou súčasťou ľudského tela. Zdravé zuby tvoria krásny úsmev a pridávajú 
človeku na psychickej pohode. Málokto si však uvedomuje, že zub je jediná časť ľudského 
organizmu, ktorá nie je schopná regenerácie a je najčastejším ochorením, ktoré ľudí postihuje. 
Asi preto, že priamo neohrozuje ľudský život, býva odsúvané na okraj záujmu. Veď kto z nás 
si pred príchodom k zubárovi uvedomí, že rozsiahlejší kaz je neliečiteľný v pravom zmysle 
slova? Tvrdé zubné tkanivo je síce možné nahradiť inými materiálmi, ale nie je možné 
prinútiť ho, aby sa zahojilo.  

    Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda zuby bez zubného kazu, 
zdravé ďasná a paradont. Zubný kaz, zápal ďasien a paradontu predstavujú najčastejšie sa 
vyskytujúce chronické infekčné neprenosné ochorenia ľudského organizmu. S prevenciou je 
potrebné začať u detí. Základom je ústna hygiena – odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako 
hlavnej príčiny týchto ochorení. Zubný kaz a ochorenia paradontu majú negatívny vplyv na 
zdravie a spôsobujú ochorenia iných orgánov ľudského tela, napr. infekcie srdca, obličiek, ale 
sú aj príčinou rizikovej gravidity spojenej s predčasným pôrodom a nízkou hmotnosťou 
novorodenca. Neliečený zubný kaz spôsobuje bolesť a infekcie, čo môže viesť k problémom s 
jedením, rozprávaním, hraním a učením. Aj keď zubnému kazu je možné do veľkej miery 
predísť, je stále najčastejším chronickým ochorením u detí vo veku 6 - 11 rokov (25%), a 
mládeže vo veku 12 - 19 rokov (59%). (Preventing Dental Caries with Community Programs, 
2010).  

 U detí čistenie 
zubov má rodič dôsledne kontrolovať. Správnu techniku čistenia si deti prenášajú do 
dospelosti a dodržiavajú  po celý život. Žiaľ, ešte stále u niektorých rodičov pretrváva názor, 
že o mliečne zuby sa starať netreba.  

 



Čistý zub sa nekazí 

Základné podmienky pre prevenciu zubného kazu a kvalitné ústne zdravie sú:  
- Správna a dôsledne vykonávaná ústna hygiena už po prerezaní prvých zúbkov.  
- Dbať na správnu techniku čistenia zubov. 
- Na čistenie zubov používame mäkkú zubnú kefku s hustými, jemnými vláknami, ktorá 

nám precízne zotrie všetok zubný povlak.  
- Dvakrát denne čistiť zuby fluoridovanou pastou a raz denne vyčistiť medzizubné 

priestory dentálnou niťou a medzizubnou kefkou. 
- Nezabudnúť na vyčistenie jazyka. 
- Zubnú kefku si meniť najmenej každé 3 mesiace. 
- Obmedziť konzumáciu sladkých jedál a sladených nápojov.  
- Zdravá strava 
- Nefajčiť 
- Pravidelne navštevovať zubného lekára /deti 2x do roka a dospelý 1x za rok/ 

a dentálnu hygienu. 
                                                                                                   
Čistenie zubov medzizubnými kefkami: 
 
    Potrava zachytená v priestore medzi zubami je zodpovedná za vznik väčšiny kazov . 
Ostáva tu dlhé týždne bez vyčistenia. Najlepšie medzizubné priestory vyčistia medzizubné 
kefky. Pri výbere medzizubnej kefky najlepšie poradí zubný lekár alebo dentálna hygienička. 
Čistenie medzizubných priestorov nie je možné, pokiaľ sú medzizubné priestory vyplnené 
zubným kameňom. Zubný kameň si treba dať odstrániť profesionálne u dentálneho hygienika. 

Európsky deň ústneho zdravia 2014 sa sústredí na tému „Ústne zdravie a diabetes“. 

    Diabetes mellitus je syndróm abnormálneho metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, ktoré 
majú za následkom akútne a chronické komplikácie kvôli absolútnemu alebo relatívnemu 
nedostatku inzulínu. Ide o ochorenie so súčasne sa vyskytujúcimi prejavmi v ústnej dutine, 
ktoré vplývajú na starostlivosť o ústne zdravie. Takýmito prejavmi môžu byť gingivitída, 
periodontitída, zubný kaz, dysfunkcia slinných žliaz, ústna mykóza, ústne infekcie 
a senzorické poruchy v ústnej a tvárovej oblasti. Ústne zdravie a diabetes je aktuálny problém, 
nakoľko za poslednú dekádu sa v EÚ i na celom svete dramaticky zvýšil počet ľudí trpiacich 
diabetom. Nepodceňujte dôležitosť individuálnej i profesionálnej starostlivosti o ústnu 
dutinu. Doprajte si zdravší a kvalitnejší život s vlastnými zubami. 

 

Vypracovalo oddelenie Podpory zdravia, RÚVZ Trenčín 


