
 

 Európsky deň ústneho zdravia 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. 

Podľa súčasných údajov je v našej republike veľké percento obyvateľstva (nie len diabetikov) 

postihnutých zubným kazom. Zdravá ústna dutina 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. 

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

 

Diabetes mellitus je syndróm abnormálneho metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín, 

ktoré majú za následok akútne a chronické komplikácie krvi 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 na celom svete dramaticky zvýšil počet ľudí trpiacich 

diabetom. Cukrovka zvyšuje riziko zápalu ďasien a infekcia môže viesť k tomu, že je 

diabetické ochorenie ťažko kontrolovateľné. 

Diabetici sú omnoho náchylnejší na ochorenia ďasien, pretože cukrovka spomaľuje 

prirodzené regeneračné procesy v našom tele. Výskum tiež ukazuje, že rozvinuté ochorenia 

ďasien môžu ovplyvniť hladinu cukru v krvi a zároveň znížiť účinnosť liečby diabetu. 

 



Akú funkciu spĺňa chrup? 

- 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 

Človeku sa v priebehu života vymenia 2 typy zubov. V detstve vyrastajú mliečne zuby (lat. 

dentes decidui), ktoré sa vymenia trvalými (lat. dentes permanentes). Ide preto o difyodontný 

chrup. 

Dospelý človek má 32 trvalých zubov. 8 rezákov  4 očné zúbočky , 8 črenových zubov  a 12 

stoličiek . Trvalé zuby sa prerezávajú od 6. do 14. (druhé stoličky) až 21. (tretie stoličky) 

roku. 

Niekoľko zásad aby sme dosiahli žiarivý úsmev 

• 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.  

Jedlo a zdravé zuby 
Prepojenie medzi vašimi zubami a celkovým zdravím je väčšie, ako ste si možno mysleli. 

Zápaly v ústach sa krvnou cestou môžu dostať do celého tela a spôsobujú veľa problémov. 

Tiež väčšina chorôb, má svoje prejavy v ústach na slizniciach, jazyku, mandliach, zuboch. Aj 

preto je dobré chodiť na pravidelné preventívne prehliadky k zubnému lekárovi, ktorých 

súčasťou je aj vyšetrenie ústnych slizníc. 

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,  
• 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. 

• 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 

� � �Nepodceňujte dôležitosť individuálnej � �i profesionálnej starostlivosti
� � �o ústnu dutinu.  

� � �� � �� �Doprajte si zdravší a kvalitnejší život s vlastnými zubami. 

 
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 10. do 19. septembra 

bude pre deti materských a základných škôl mesta zabezpečené premietanie filmov 

a rozdávanie propagačného materiálu s danou tematikou.  
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