
Európskemu dňu ústneho zdravia je venovaný 12. september 2013.  

Zdravie ústnej dutiny je neodmysliteľnou súčasťou celkového zdravia ľudského organizmu. 

Prispieva nielen ku kvalite života, ale aj k prevencii niektorých chorôb a udržaniu dobrého zdravia. Ani 

jedného jedinca nemožno pokladať za zdravého, ak sa v jeho ústnej dutine vyskytuje aktívne ochorenie. 

Podľa súčasných údajov je v našej republike 90 % obyvateľstva postihnutých zubným kazom. 

Heslom Európskeho dňa ústneho zdravia je „Ústne zdravie a tabak“ 

Podľa Európskej rady zubných lekárov je fajčenie zodpovedné za väčšinu ťažko liečiteľných 

rakovinových ochorení v ústach v hrdle, ako aj za ďalšie ochorenia ústnej dutiny.  

Prečo sú zuby dôležité? 

Chrup spĺňa funkciu estetickú (výzor), žuvaciu, fonetickú (správna výslovnosť) a zároveň funguje 

ako prirodzený medzník udržiavajúci miesto pre prerezanie trvalých zubov. Preto je veľmi dôležité klásť 

dôraz na dentálne zdravie už v rannom detstve.. Rodičia detí sú zodpovední za dentálne zdravie svojich 

detí. Výchovou v rodine prenášajú rodičia dobré ale i zlé návyky na svoje deti. Platí pravidlo, že dieťa 

napodobňuje svoje okolie, preto je veľmi dôležité, aby si deti vybudovali správne stravovacie 

a hygienické návyky už v rannom detstve, ktoré si neskôr prenesú do dospelosti.  Nosným pilierom 

v starostlivosti o naše zuby  je hygiena dutiny ústnej, používanie správnej techniky čistenia zubov, 

stomatologická prehliadka a výživa. Pre zdravý vývoj zubov je potrebné, aby človek konzumoval 

dostatok racionálnej stravy, ktorá bude vyvážená, obsahujúca všetky potrebné látky na ich rast a udržanie. 

Ak chceme mať zdravé zuby, mali by sme piť mlieko, jesť tvaroh, syry, chudšie mäsa, veľa ovocia 

a zeleniny. Pritom treba dbať na to, aby v strave bol aj dostatok tvrdších potravín. Tie odstraňujú zo zu- 

bov zvyšky potravín, ktoré by sa mohli rozložiť a podporiť tak vznik zubných kazov. 

Aby sme dosiahli žiarivý úsmev, musíme dodržiavať striktne a dôsledne niekoľko zásad:  

• čistenie zubov je individuálne. Podľa odborníkov na ústnu hygienu si totiž stačí umývať zuby raz denne, 

ale poriadne! Pritom najdôležitejšie je večerné čistenie.  

• čistenie by malo trvať 1 až 3 minúty.  

• kefku vymeňte za novú vtedy, keď štetiny prestávajú držať svoj tvar a začínajú sa zohýbať do strán, 

• to, ako dlho vám kefka vydrží, je individuálne, závisí to od techniky čistenia, frekvencie a sily 

umývania,  



• vyberajte si radšej kefku s mäkkými štetinkami, nie je pravda, že sa rýchlejšie opotrebuje 

• kefky s tvrdými vláknami dokážu spôsobiť v ústach škody, ktoré sa môžu prejaviť oveľa neskôr 

• po chorobe kefku vyhoďte  

• nezabúdajte na pravidelné návštevy zubára.  

Správna technika pri čistení zubov  

 
1. Držte kefku pod uhlom 45 stupňov proti ďasnám. Jedna polovica štetín kefky sa dotýka ďasien, druhá 

polovice zubov. 

 
2. Kefku veďte pomaly po oblúku hornej čeľuste odpredu dozadu, tlačte ňou na zuby len veľmi jemne  

a robte krúživé pohyby. (vylúčime akýkoľvek tlak pri čistení, aby sme predišli zraneniu ďasien) 

 3. Potom si vyčistite rovnakým spôsobom aj druhú stranu oblúka. 

 
4. Presuňte sa na dolný rad zubov. Kefku ťahajte od ďasien k vrcholu zubov. Taký pohyb zaručuje 

najlepšie odstránenie povlaku a baktérií zo zubov. 

 5. Rovnako vyčistite aj opačnú stanu. 

 6. Nezabúdajte ani na predné horné vnútorné plochy. Čistia sa ťažšie. 

 7. Špeciálne si dajte záležať na stoličkách a vyčistite si ich zo všetkých strán, čiže všetky ich plochy. 

 8. Presuňte sa na dolné vnútorné plochy  

Pokiaľ nemáme možnosť vyčistiť si zuby, odporúča sa žuť žuvačky bez cukru. 

Používanie dentálnej nite je niečo navyše v starostlivosti o zuby, pretože existuje väčšia šanca, že sa 

nám podarí odstrániť zvyšky potravín z medzizubných priestorov. Nesmieme zabúdať, že zubná niť sa 

používa pred čistením zubov a nie po ňom.  

Z príležitosti Európskeho dňa ústneho zdravia pripravil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky projekt „ Zdravotno - výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena “,  

na plnení ktorého sa podieľa aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede. 

Hlavnou cieľovou skupinou projektu zameraného na zlepšenie orálneho zdravia sú deti predškolského 

a školského veku. V termíne od 9. do 13.septembra bude pre deti materských a základných škôl mesta 

zabezpečené premietanie filmov s danou tematikou, po ktorom bude nasledovať krátka edukácia 

o správnej výžive.  

Dňa 13.septembra bude prebiehať na RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede fotosúťaž na tému “Zdravý 

úsmev“.  
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Jedlo a zdravé zubyJedlo a zdravé zubyJedlo a zdravé zubyJedlo a zdravé zuby    
V ústach je takmer 500 druhov známych baktérií, ktoré potrebujú na prežitie cukor. 
Premieňajú na kyseliny, ktoré poškodzujú povrch zubov a spôsobujú vznik zubného kazu. 
Nie vždy sa tento proces zastaví na povrchovej časti zuba a častejšie postupuje hlbšie k 
dreni zuba. 
Staroslivosť o zuby spočíva v správnej dentálnej hygiene, avšak zloženie niektorých 
potravín pre naše zuby znamená nebezpečie v podobe vzniku zubného kazu. 
1. Stravovacie návyky pre pekné zuby: 

• pite denne veľa vody 
• jedzte stravu, ktorá je v surovom stave, myslíme tým surovú zeleninu a ovocie, 

nakoľko ich štruktúra obsahuje jemné vlákno, ktoré jemne masíruje a čistí zuby. 
Surové potraviny zvyšujú tvorbu slín, ktoré neutralizujú kyseliny v ústach. 100% 
džúsy odporúčame zmiešať s vodou. Po konzumácií napríklad citrusových plodov 
odporúčame ústa vypláchnuť čistou vodou, ktorá pomôže očistiť ústnu dutinu, 
nakoľko by mohli kyseliny, ktoré sú prítomné v týchto citrusových plodoch mohli 
oslabiť zubnú sklovinu. 

• jedzte klíčky a strukoviny 
• jedzte potraviny s vysokým obsahom bielkovín. 

2. Kedy jesť: 

• odporúčame jesť s 2-3 hodinovými prestávkami medzi jedlami. Tento čas umožňuje 
obnovu prostredia v ústach a zníži sa tým aj obsah kyselín v ústach. 

• čistenie zubov bezprostredne po konzumácií jedla sa neodporúča, počkajte aspoň 15 
minút. 

3. Aké potraviny sú vhodné pre zdravie zubov a ďasien? 

• orechy, pretože sú bohaté na vápnik, horčík a fosfor, ktoré sú dôležité pre zdravie 
zubov. Môžete konzumovať orechy ako sú kešu, arašidy, mandle a vlašské orechy. 
Dávajte však pozor, aby ste si nepoškodili zubnú sklovinu najmä zabudnutou 
škrupinou v balení orieškov, mohlo by to zapríčiniť poranenie a krvácanie ďasna, 
alebo dokonca aj odštiepenie alebo   zlomenie časti zuba, ktorý je oslabený. 

• jedzte ovocie, zeleninu, celozrnné potraviny a výrobky z obilnín. 
• jedzte potraviny bohaté na vápnik ako je mlieko, syry a jogurty. 
• potraviny, ktoré konzumujete medzi jednotlivými hlavnými jedlami by nemali 

obsahovať kvasiteľné cukry. 
• neodporúčame konzumáciu sladkostí a to najmä v tom prípade ak nemáte k 

dispozícií zubnú kefku 



• aj pitie čierneho čaju alebo kávy zvyšuje riziko vzniku zubného povlaku a tým aj 
vzniku zubného kazu 

• je lepšie ak konzumujete cukor jednorázovo ako keby ste mali prijímať sladké 
potraviny počas celého dňa 

• pohár mlieka, jogurt alebo čerstvé ovocie sú nielen zdravé ale sú aj príjemným 
občerstvením 

• ľudia, ktorí majú radi konzumáciu mäsitých pokrmov by si mali dávať väčší pozor 
pri čistení zubov a to najmä kvôli tomu, že vlákna z mäsitých pokrmov ostávajú v 
medzi zubných priestoroch a pôsobenie kyseliny pri ich rozklade môže spôsobovať 
oslabenie zubnej skloviny 

4. Aké nápoje sú vhodné pre zdravie zubov?4. Aké nápoje sú vhodné pre zdravie zubov?4. Aké nápoje sú vhodné pre zdravie zubov?4. Aké nápoje sú vhodné pre zdravie zubov? 

• najlepším a najzdravším nápojom je voda, bylinkové čaje ako aj koncentrované 
ovocné a zeleninové šťavy 

5. Aké ná5. Aké ná5. Aké ná5. Aké nápoje sú nevhodné pre zdravie zubov?poje sú nevhodné pre zdravie zubov?poje sú nevhodné pre zdravie zubov?poje sú nevhodné pre zdravie zubov? 

• cola, športové nápoje, sladké malinovky, čaje s vysokým obsahom citrónovej šťavy. 
Tieto nápoje obsahujú vysoké množstvo kyseliny, ktorá narúša zubnú sklovinu 

• pite radšej vo väčšom množstve ako po malých dúškoch, zabránite tak cukru aby sa 
udržal na zubnej sklovine a zabránite narúšaniu zubnej skloviny 

Pitný režim znamená vodu!Pitný režim znamená vodu!Pitný režim znamená vodu!Pitný režim znamená vodu!    

Džúsiky, rôzne malinovky, sladké nápoje. Na prvý pohľad vyzerajú neškodne, ale 
odborníci varujú pred ich častou konzumáciou. Kofeínové nápoje sú pre malé deti 
absolútne nevhodné 
Keď sa kazia mliečne zuby, povieme si – tie vypadnú, nevadí. Lenže, keď nezmeníme 
spôsob životosprávy dieťaťa a nenavnadíme ho k zdravej strave a pitiu vody namiesto 
sladených džúsov a limonád, situácia sa bude opakovať so s trvalými zúbkami, a to skoro.. 

Cukor a sladidláCukor a sladidláCukor a sladidláCukor a sladidlá    

Samotným dôvodom, prečo by deti nemali piť spomínané nápoje, aspoň nie pravidelne je 
obsah cukru alebo náhradných sladidiel. Aj výrobky s označením bez pridaného cukru 
alebo s umelými sladidlami, môžu uškodiť. 
Síce z nich nepriberieme, ale detským zúbkom určite ublížiť môžu. Ukázali sa aj súvislosti 
umelých sladidiel a niektorých druhov ochorení, takže niektorí odborníci prichádzajú 
k záverom, že cukor je predsa len omnoho lepší na sladenie ako umelé sladidlá. 



Pyramída zdravej výživy 

 

Zdroje  najdôležitejších zložiek potravy:    

• Bielkoviny (15-30%): hydina, jogurty, syry, strukoviny, vajcia, ryby 
• Sacharidy (40-60%): obilniny, ryža, ovocie, zelenina 
• Tuky (15-30%): rastlinné oleje, ryby, semienka, orechy 
• Vitamíny, minerálie, antioxidanty: ovocie, zelenina, obilniny, jogurty, 

syry, ryby 

Šport    

Máš málo času na pravidelný pohyb? Niekedy stačí malá zmena, aby si sa 
opäť trošku rozhýbal a naštartoval sa. Tvoje telo sa určite poteší .    

1. prechádzka s rodinou alebo so psom a nadýchať sa trochu čerstvého 
vzduchu? 2. aspoň 30 minút chôdze denne, pretože takáto prechádzka má 

množstvo predností:  

• znižuje možnosť objavenia sa kardiovaskulárnych chorôb, 
• znižuje alebo udržiava hladinu cholesterolu a telesného tuku, 

• zvyšuje silu svalov a výdrž, 

posilňuje kosti,    



FaFaFaFajčenie a zubyjčenie a zubyjčenie a zubyjčenie a zuby    

Fajčenie a zdravé zuby sa navzájom nemajú príliš radi. 
Okrem spojitosti s chorobami, ktoré súvisia s fajčením  ako sú napríklad choroby a poruchy 
srdca, mŕtvica, poškodené pľúc a rakoviny, cigarety spôsobujú aj iné nepríjemné príznaky ako 
sú napríklad: 

• zlý dych 
• zlé sfarbenie zubov (do žlta ako aj sfarbenie jazyka) 
• zvýšený vznik a hromadenie  zubného povlaku a kameňa 
• úbytok čeľustnej kosti 
• biele škvrny v ústach 
• vzniká riziko ochorenia ďasien a toto ochorenie ma postupne za následok stratu zubov 
• pomalé hojenie rán v ústach napríklad po vytrhnutí zuba, parodontálnom ošetrení, alebo po ústnej 

chirurgii 
• vznik väčšieho rizika neúspešnosti ošetrenia s použitím zubných implantátov 
• zvýšenie rizika vzniku rakoviny ústnej dutiny 

Ako fajčenie ovplyvňuje zuby?Ako fajčenie ovplyvňuje zuby?Ako fajčenie ovplyvňuje zuby?Ako fajčenie ovplyvňuje zuby?    

Fajčenie tabakových výrobkov môže viesť  k ochoreniu ďasien a ovplyvňuje aj upevnenie kostí 
a mäkkých tkanív. Fajčiari sú náchylnejší k infekciám, fajčenie taktiež poškodzuje prietok krvi do 
ďasien – ktoré môžu mať vplyv na hojenie rán. 
Tabak dráždi ďasná, ktoré postupom času odstupujú od vašich zubov. Odhaľujú sa tak zubné 
kŕčky a tým sú korene zubov vystavené zvýšenému riziku vzniku zubného kazu. Odhalené 
zubné kŕčky a korene sú citlivé na teplotné podnety a preto pitie nápojov  jedenie je 
nepohodlné. 

Fajčenie spôsobuje žltnutie zubnej skloviny a preto aj chcete 
dosiahnuť biely a žiarivý úsmev spýtajte sa na bielenie zubov v 
zubnej ambulancii. 
 
Je používanie tabaku zdravšie ako používanie cigariet?Je používanie tabaku zdravšie ako používanie cigariet?Je používanie tabaku zdravšie ako používanie cigariet?Je používanie tabaku zdravšie ako používanie cigariet? 



Mnohí ľudia si myslia, že používanie a striedanie rôznych druhov tabaku je pre ich zdravie 
zubov bezpečnejšou cestou. Pre zdravie zubov je tabak nebezpečný v akejkoľvek forme. Je 
skutočne ťažké určiť, či je škodlivejšie tabak žuť, fajčiť, alebo vdychovať (vodné fajky). 

Za čo môže paZa čo môže paZa čo môže paZa čo môže pasívne fajčenie?sívne fajčenie?sívne fajčenie?sívne fajčenie? 
Nasledujúci prehľad neporovnáva fajčiarov s nefajčiarmi, ale iba nefajčiarov. Tí, ktorí sú 
 vystavení pasívnemu fajčeniu, a tí, ktorí sa nepohybujú v „zamorených“ priestoroch či nežijú s 
fajčiarom. 

2x  vyššie je riziko rakoviny pľúc u pasívnych fajčiarov 

3x  častejšie ochorejú nádorom nosných dutín 

82 % – o toľko zvyšuje pasívne fajčenie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody 

23 % – o toľko vyššie majú riziko pasívni fajčiari, že zomrú na náhly srdcový infarkt 

  

Fajčenie zabíja detiFajčenie zabíja detiFajčenie zabíja detiFajčenie zabíja deti 

2x  častejšie trpia deti fajčiarov virózami, nachladnutiami. 

1,5x  chorľavejšie (nachladnutie) sú deti matiek, ktoré v tehotenstve fajčili. 

40 %  o toľko je vyššie riziko detí fajčiarov, že ochorejú zápalom stredného ucha. 

2,5x  častejšie trpia deti fajčiarov kašľom, nádchou, dýchavičnosťou. 

33 %  o toľko viac liečia pediatri astmatikov z fajčiarskych rodín v porovnaní s nefajčiarskymi 

150 g  o takúto váhu sa priemerne rodia menšie deti matiek pasívnych fajčiarok. 

50 %  o toľko je vyššie riziko potratu u žien pasívnych fajčiarok. 

5x  o toľko krát je podľa výskumu vyššie riziko tzv. náhleho úmrtia novorodenca do jedného roku 
pri deťoch, ktoré žijú s rodičmi - fajčiarmi. 
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