
Sprievodná informácia 

Zostavil: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia, 2013 
               (Sch.)  

12. september – Európsky de ň ústneho zdravia  

Problematike ústneho zdravia je venovaný 12. september – Európsky de ň ústneho 
zdravia  s tohtoročným heslom „Ústne zdravie a tabak“ . Uvedený dátum bol stanovený 
na počesť Dr. Charlesa Gordona, zakladateľa Svetovej dentálnej federácie (angl. skr. 
FDI), ktorý sa narodil 12. septembra 1854.  

Prvýkrát sme si tento významný termín pripomenuli v roku 2008. 

Zubný kaz, zápal ďasien a parodontu predstavujú masové, chronické ochorenia súčasnej 
doby. Na Slovensku trpí chorobami zubov a ďasien 80 – 90 % populácie.  

Neliečený zubný kaz spôsobuje bolesť a rôzne infekcie. Rovnako môže viesť k problémom 
s príjmom a trávením prijatej stravy, k ťažkostiam v komunikácii, v sociálnej aktivite, čo má 
v neposlednom rade vplyv na zníženie kvality života. Aj keď zubnému kazu je možné do 
veľkej miery predísť, stále je najčastejším chronickým ochorením u detí vo veku 6 až 11 
rokov (v rozsahu 25 %) a mládeže vo veku 12 až 19 rokov (v rozsahu 59 %), podľa 
Preventing Dental Caries Programs (2010). 

Svetová zdravotnícka organizácia (skr. SZO) a Global Oral Data (2000) uvádzajú 
pre Slovensko nepriaznivú hodnotu indexu KPE (kaz, plomba, extrakcia) 4,3. V EÚ má 
daný index priemernú hodnotu 1,5. Jedným z cieľov politiky „Zdravie 21“ – zdravie pre 
Európsky región v 21. storočí, je zníženie výskytu neprenosných chorôb. V oblasti 
zubného kazu to znamená, že najmenej 80 % detí vo veku 6 rokov by malo mať chrup bez 
kazu a 12-ročné deti by nemali mať v priemere viac ako 1,5 pokazeného, 
zaplombovaného alebo chýbajúceho zuba – index KPE (zdroj: tlačová správa Slovenskej 
komory zubných lekárov – Orálne zdravie a primárna prevencia).  

Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia a predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá 
(ďasná a parodont). Napriek tomu si ľudia často neuvedomujú závažné ochorenia, ktoré 
môžu so zubným kazom alebo parodontom súvisieť. K nim je možné zaradiť, napr. 
srdcovo-cievne ochorenia, zápaly obličiek, ochorenia kĺbov, zápaly nervov, rizikovú 
graviditu, ochorenia tráviaceho traktu, zhoršenie stavu pri ochorení na diabetes mellitus 
a pri osteoporóze, nehovoriac o estetickom a psychickom probléme zo straty zubov.  

V zmysle tohtoročného hesla „Ústne zdravie a tabak“ a podľa Európskej rady zubných 
lekárov, fajčenie je zodpovedné za väčšinu ťažko liečiteľných onkologických ochorení 
v ústach a hrdle, ako aj za ďalšie ochorenia ústnej dutiny. Pri fajčení inhalované zložky 
tabakového dymu a zvýšená teplota nežiaduco vplývajú na sliznicu dutiny ústnej. Znižuje 
sa tvorba slín, tým je oslabený ich protektívny účinok a zvyšuje sa riziko vzniku zubného 
povlaku a kazu. Nikotín zároveň spôsobuje zúženie ciev, čo má za následok nedostatočné 
zásobovanie sliznice ústnej dutiny potrebnými živinami. 

Na základe uvedeného, podpora preventívnych snažení v predmetnej oblasti je vysoko 
aktuálna, už od najútlejšieho veku, pri vývine mliečneho chrupu. Dobré zdravie ústnej 
dutiny a prevenciu väčšiny problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné 
dosiahnuť pravidelnou ústnou hygienou, absolvovaním preventívnych prehliadok, 
správnou  životosprávou vrátane zníženia príjmu sladkostí ako u detí, tak i dospelých.  

Ďalšie informácie, viď webová stránka Kancelárie WHO na Slovensku: 
http://www.who.sk/index.php/component/jevents/eventdetail/1552/-/svetovy-den-ustneho-zdravia 
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                Čisté zúbky sa nekazia 
 
 
 
 
 
Zdravé zúbky sú súčasťou celkového zdravia. 
Pokazený zub ohrozuje tvoje zdravie! 
V mliečnom chrupe sa nachádza 20 zubov. 
Keď budeš starší, vymenia sa ti za trvalé a budeš ich mať 32. 
Podľa tvaru a funkcie rozlišujeme 4 druhy zubov: 
 1        2         3         4                         
                                                        1 - rezák 
                2 - očný zub 

3 - črenový zub  
                                                         4 - stolička             
     
Zub sa skladá z koreňa a korunky, ktorú pokrýva zubná sklovina. 
Zubný kaz je ochorenie tvrdých zubných tkanív 
a začína sa poškodením povrchu zuba. 
Spôsobuje ho najmä: 
nesprávne zloženie stravy, hlavne veľa sladkostí 
a nedostatočná hygiena ústnej dutiny.  

 
 

 
 
 

Čo robiť pre zdravý chrup? 
 

Na povrchu zuba sa nachádza zubný povlak. Je to lepkavý film, 
ktorý sa tvorí neustále. Baktérie nachádzajúce sa v povlaku menia 
cukry z potravy na agresívne kyseliny. Tie rozkladajú zubnú 
sklovinu a spôsobujú vznik zubného kazu. Zuby je potrebné si čistiť 
minimálne 2-krát denne 3 až 5 minút. Hlavne po sladkom jedle by  
zúbky mali byť dôkladne vyčistené! Zo začiatku ti s ústnou 
hygienou pomôžu rodičia alebo starší súrodenci. 
Dôležitý je správny výber zubnej kefky. Pre teba je najvhodnejšia 
mäkká s kratšou rúčkou, pre starších stredne tvrdá, primeranej 
veľkosti podľa veku. Kefku je potrebné meniť po 2 – 3 mesiacoch 
používania ako aj po každom infekčnom ochorení, lebo je na nej 
veľa baktérií. Po očistení zubov kefku vždy dôkladne opláchni. 
Používaj zubné pasty s obsahom fluoridov. 
Zub je živá hmota ktorá, tak ako tvoje kosti, potrebuje  
zdravú výživu s nízkym obsahom cukrov. Vyhýbaj sa  
prílišnému konzumu sladkostí a sladkých jedál.  
Radšej si daj na desiatu veľa ovocia alebo zeleniny. To majú tvoje 
zúbky najradšej. Na solenie jedál používaj fluoridovanú 
a jodidovanú soľ.  Nezabudni s rodičom navštíviť 2-krát do roka 
svojho zubného lekára, ktorý skontroluje, či ti zúbky správne rastú 
a či tam nemáš zubný kaz. Keď toto všetko dodržíš, zúbky sa ti 
odvďačia, budú pekné biele a vydržia ti v ústach veľmi dlho!     

 

 



5. Zubnú niť opatrne preťahujeme medzi zubami pílkovitým „cik-cak“ pohybom. Pritom 
nesmieme poraniť ďasná! 6. Niť položíme okolo zuba, pritlačíme proti zubnému povrchu 
a pohybujeme ňou cca sedemkrát hore a dolu. 7. Po každom medzizubnom priestore 
zrolujeme zubnú niť o jedno otočenie okolo prsta. 8. Pre všetky spodné zuby platí: 
Namiesto oboch palcov niť natiahneme obomi ukazovákmi.  

Žuvačka – doplnkové ochranné opatrenie pred zubnému kazu. Môžeme ju 
žuvať vtedy, keď nemáme možnosť vyčistiť si zuby, hlavne po jedle. 
Účinok spočíva v mechanickom čistení a v podnecovaní tvorbe slín. Platí  
len pre výrobky bez cukru. 
Ústna voda – vysoko koncentrovaný roztok, používa sa na zlepšenie 
dychu a pocitu sviežosti. Nehodí sa na profylaxiu proti zubnému kazu.  

Správna technika čistenia zubov. 

  
 

 
 

 
 

 
 

Zdroje: http://www.smileclinic.sk/fajcenie-zuby/, http://www.bio-dent.cz 
http://www.orbitklub.sk/vsetko-o-zuboch/prevencia-a-dentalna-hygiena/starostlivost-o-zuby-pre-
specialne-skupiny/zuby-a-fajcenie 
Zostavil: RÚVZ so sídlom v Košiciach, Odbor PZ, Odd. VkZ, Mgr. M. Fabianová, 2013 

 

 
 
 

FAJČENIE má negatívny vplyv 
na ústnu dutinu. Okrem estetického 
hľadiska, vplýva aj na sliny, chuť 

a vznik mnohých chorôb (napr. 
choroby a poruchy srdca, mŕtvica, 
poškodenie a rakovina  pľúc).  

Fajčenie cigariet spôsobuje aj iné nepríjemné príznaky: 
� zlý dych, zápach z úst, 
� zmena mikroflóry v ústach, 
� zafarbenie zubov a jazyka dožlta, 
� vznik zubného povlaku, následne zubného kazu, 
� úbytok čeľustnej kosti, 
� biele škvrny v ústach, 
� zápaly ďasien – parodontitída – až strata zubov, 
� oslabenie vnímania vône a chute, 
� pomalé hojenie rán v ústach (napr. po vytrhnutí zuba), 
� nedostatočná výživa tkanív a zubov, napr. vplyvom vdychovaného 

oxidu uhoľnatého (CO) pri fajčení, ktorý sa viaže na krvné farbivo 
(hemoglobín) a bráni v prenose kyslíka, 

� vznik ochorenia orálna leukoplakia (zmena farby sliznice 
na belavú), prechádzajúca do nádorového ochorenia úst (patrí 
medzi najzávažnejšie choroby ústnej sliznice ovplyvnenej 
fajčením). 

Vyššie uvedené fakty platia v zníženej miere aj pre pasívnych 
fajčiarov. 

SLINY majú dôležitú úlohu pri ochrane zubov. Obsahujú látky, ktoré 
ničia baktérie v ústach. Cigaretový dym vysušuje ústnu dutinu a škodlivé 
látky z cigariet účinok slín zoslabujú.  



TRI PRINCÍPY OCHRANY ZDRAVIA ÚSTNEJ DUTINY: 

1) Nefajčenie – výrazne zníži riziko ochorenia ústnej 
dutiny. Napríklad desať rokov potom, čo sa prestane 
s fajčením, riziko ochorenia na parodontózu je podobné 
ako u nefajčiara. 

2) Pravidelné zubné prehliadky – umožnia 
včasné podchytenie rakoviny ústnej dutiny, 
kontrolu akýchkoľvek vredov v ústach 
a zistenie diagnózy na základe biopsie. 
Skorá liečba dáva lepšie šance 
na vyzdravenie. 

3) Čistenie zubov – uplatnenie správnej techniky 
čistenia zubov je základom prevencie zubného 
kazu. (Väčšina ľudí, ktorí trpia parodontózou 
používajú zubnú kefku a niť nesprávnym 
spôsobom.) 

 

NEVIETE PRESTAŤ S FAJČENÍM CIGARIET? 

Teplo, karcinogény a iné škodlivé látky, ktoré sú obsiahnuté v tabakovom 
dyme poškodzujú ústa a ďasná. Tí, ktorí užívajú tabak a tabakové 
výrobky, musia byť dvojnásobne opatrní pri čistení zubov zubnou kefkou 
a niťou. Zubný lekár alebo dentálny hygienik vám poradí, ako správne 
postupovať pri čistení zubov a ústnej dutiny. Možnosti ako prestať fajčiť 

“už dnes” je možné konzultovať 
so svojím všeobecným lekárom, 
psychiatrom, poradcom z Po-
radne na odvykanie od fajčenia 
alebo iným odborníkom v danom 
smere.  

 
 

Užívanie tabaku je návykové. Najväčšie riziko rakoviny ústnej dutiny 
hrozí chronickým fajčiarom. 

 

Zubná kefka – by mala mať: 
♦ krátku hlavu s krátkymi, rovnými štetinami, 
♦ štetiny z umelej hmoty so zaoblenými koncami – rýchlo schnú, 

pomalšie sa na nich množia baktérie, 
♦ tvrdosť štetín normálnu až tvrdú (príliš tvrdé štetiny poškodzujú 

mäkký dentín pri krčkoch).  

Zubnú kefku je potrebné: 
♦ vymieňať každé 2 mesiace! Po akútnom 

ochorení ihneď! 
♦ po použití dôkladne opláchnuť vodou. 
 

Interdentálna zubná kefka je určená na čistenie medzizubných priestorov, 
do ktorých ju zavádzame z vonkajšej strany pod šikmým uhlom. 
Po zavedení ju vyrovnáme do vodorovnej polohy a priestor medzi zubami 
čistíme pomocou jedného, max. dvoch jemných pohybov vpred a vzad. 
Nikdy nezavádzame medzizubné kefky násilím. 

Zubná pasta – by mala obsahovať: 
♦ fluoridy, 
♦ jemné až normálne brusné častice, antibakteriálne alebo „zuby 

vytvrdzujúce“ prísady: chlórhexidín, roztoky fluoridov amínu a zinku, 
♦ tenzidy (penotvorné látky) – podporujúce odstraňovanie povlakov, 

s podielom max. 2 % z množstva zubnej pasty.   

Zubná niť: 
♦ je nenahraditeľná pomôcka pri čistení medzizubných priestorov, ktoré 

nie sú pre zubnú kefku dostupné, 
♦ mala by byť fluórom napustená, nie navoskovaná, 
♦ mala by sa používať minimálne 1-krát týždenne. 

Postup: 1. Odtrhneme cca 50 cm dlhú 
zubnú niť a párkrát ju otočíme okolo 
pravého prostredníka. 2. Druhý koniec 
otočíme cca osemkrát okolo ľavého 
prostredníka. 3. Medzi rukami máme 
cca 10 cm dlhú niť. 4. Niť natiahneme 
tak, že oba palce pritlačíme na niť 
a medzi nimi necháme cca 2 cm voľné.  


