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Hlavný cieľ projektu = 
účinné zvýšenie zdravotnej gramotnosti 

+ prevencia chronických ochorení, 
+ epidemiológia, monitorovanie, aktívne vyhľadávanie, zdravotná    

výchova, 

+ výchovno-vzdelávacie programy, neformálne vzdelávanie,    
spracovanie, zdieľanie a vyhodnocovanie dát o zdraví = 
=  podpora a pomoc zubným lekárom, dentálnym hygieničkám a   

zubným asistentom v individuálne orientovanej edukácii



Úloha a význam ústnej dutiny

1. Je súčasťou tráviaceho systému - príprava prijímanej potravy na pasáž 
tráviacim systémom do žalúdka: zuby, jazyk, sliznice (úloha rozdrobovania 
a rozmelňovania).

2. Úloha pri chemickom rozklade potravy zložkami sliny → dôležitá, veľký 
význam.  

3. Úloha pri tvorbe reči. 

4. Úloha estetická (vplyv na vzhľad - estetika, vrásky, vek; pri chronických a 
neliečených ochoreniach zápach z úst, psychické poruchy a problémy;  
centrum bolesti, ... atď.).

5.   Pomocná úloha: dýchanie ústami pri prekážke v nosnom dýchaní.  



Hlavné funkcie sliny

1. Ochranná  funkcia: 

ozvlhčovacia: udržuje ústa stále vlhké, zabraňuje drobným poraneniam,

oantibakteriálna, 

oobmýva povrch zubov a ďasien,

onárazníková: upravuje pH pri konzumácii sladkého alebo kyslého, 

oremineralizačná: podporuje obnovu skloviny a odolnosť proti zubnému 
kazu.          

2. Funkcia žuvania: spracovanie potravy, natrávenie potravy, rozoznávanie 
chutí  a vôní

3. Tvorba reči



Najčastejší problém - ochorenie od narodenia 
detí = zubný kaz

Čo vieme o zubnom kaze?
• Definícia = infekčné ochorenie spôsobené bakteriálnym zubným 

povlakom (plakom). 

• Plak je mäkký nános, ktorý sa vytvára na  povrchu zubov za 12 - 24 
hodín po prijatí potravy. Je svetložltej až žltej farby. Je  možné ho 
odstrániť len ! čistením zubnou kefkou. Nedá sa odstrániť 
výplachom úst vodou alebo ústnou vodou. 

• Vyskytuje sa od prerezania prvého zuba u batoľaťa až po starobu.  



Najjednoduchšia a najlacnejšia PREVENCIA

• Základom je ústna hygiena = odstraňovanie zubného mikrobiálneho 
povlaku ( plaku) z povrchov zubov, a to čistením zubov zubnou kefkou.

• Čistenie zubov: je dôležité si uvedomiť, AKO ? 

- spôsob odstránenia plaku = metóda čistenia zubov = ako správne a 
čím si čistíme zuby - to je úlohou zubných lekárov, zubných asistentov a 
dentálnych hygieničiek v ambulancii;  je prísne individuálna, musí 
rešpektovať vek,  rozdiely v manuálnych zručnostiach jednotlivca a  
jeho vzdelania 



Základné pravidlá pre čistenie zubov, 
ktoré si deti musia uvedomiť: 
• Ak máš zdravé zuby, cítiš sa v spoločnosti príjemnejšie, máš dôvod na 

úsmev.

• Nepáchne Ti z úst a nemusíš sa za to hanbiť.

• Ušetríš si financie, keďže nebudeš musieť 

podstúpiť nepríjemné a drahé 

ošetrenie u zubného lekára.

• Čisté a zdravé zuby sa nekazia 

a nemáš žiadne problémy.



Určite môže! Je to dôvod na zamyslenie sa... 

Môže Vás zlá alebo nesprávna ústna 
hygiena zabiť ?
Čo sa stane ? 

• Hrozí riziko vzniku zubného kazu alebo zápalu ďasien.

• Ak zubný kaz alebo zápal ďasien nie je liečený:
baktérie sa v ústach premnožia a tvorí sa viac škodlivých látok 
a začína choroboplodný proces. Nakoľko každá baktéria je živý tvor, 
jej toxíny sa postupne môžu krvnou cestou cievami dostať do celého 
tela a vyvolať napr.: zápal obličiek či zápal srdcového svalu, akné a pod....



➢Každé dieťa narodené v r. 2026 a neskôr má byť po celý život bez zubného 
kazu

➢Do r. 2020 regionálne ACFF vytvoria systém lokálnej prevencie zubného kazu 
– zubný kaz je preventabilné ochorenie.

➢Vytvoriť vhodnú stratégiu primárnej prevencie zubného kazu lokálnymi 
fluoridovými prípravkami založenú na prísne individuálnom prístupe. 

➢Vytvoriť spôsoby tzv. preventívnej diagnostiky počiatočných lézií zubného 
kazu – edukáciou zmeniť pacientove návyky na báze vedeckých dôkazov.

Ďalšie informácie na: 

http://www.skzl.sk/pre-verejnost/radime-vam/prevencia

Ciele ACFF 
Alliance for a Cavity-Free Future

http://www.skzl.sk/pre-verejnost/radime-vam/prevencia


Bangkok-ská deklarácia, 2019

• Hlavný dôvod prijatia opatrení - celosvetovo vysoký výskyt zubného 
kazu u detí.

• Narastajúci výskyt zubného kazu raného detstva (ECC –early
childhood caries)  hlavná príčina, je nadmerná konzumácia 
voľných cukrov od narodenia. 

• Riešenie: zníženie výskytu a rizika zubného kazu v ranom detstve.

• Hlavnou úlohou je získať celosvetovú podporu pre definíciu 
a pochopenie etiológie zubného kazu založenej na dôkazoch 
a porozumieť rizikovým faktorom zubného kazu v ranom detstve, 
s cieľom znížiť výskyt tohto chronického ochorenia. 



Bangkok-ská deklarácia, 2019: 
4 kľúčové oblasti prevencie 

• Zvýšiť povedomie o zubnom kaze v ranom detstve u rodičov/opatrovateľov, 
zubných  lekárov, dentálnych hygienikov, pediatrov, sestier, zubných asistentov
a iných osôb, ktoré sa starajú o deti.

• Poskytovať preventívne  poradenstvo počas prvého roku života dieťaťa - úloha 
zdravotníckych pracovníkov - pediatrov a ďalších pracovníkov v oblasti verejného 
zdravia  (v rámci preventívnych programov) a upozorniť rodičov a odoslať dieťa k 
zubnému lekárovi k prvému vyšetreniu a začiatku pravidelnej preventívnej 
starostlivosti.

• Obmedziť príjem voľných cukrov v potravinách a nápojoch a vyhýbať sa voľným 
cukrom u detí do dvoch rokov veku. Od smädu by mali deti piť len čistú vodu.
Uvedené má efekt nielen v redukcii zubného kazu, ale aj iných stavoch a chorôb 
celkového organizmu. 

• Dvakrát denne dieťaťu čistiť zuby zubnou kefkou a zubnou pastou obsahujúcou
fluoridy. Zubná pasta by mala obsahovať najmenej 1000 ppm fluoridov a množstvo
zubnej pasty nanesenej na zubnú kefku rodičmi má zodpovedať veku dieťaťa. 
Dôležité je dočisťovať deťom chrup do 12-teho roku veku.  



Slovenská komora zubných lekárov sa pripojila 
k Bangkok-skej deklarácii 



Čo by sme mali vedieť o škodlivom vplyve 
cukrov v ústach



Nápoje typu : 
kolové        = 8 
Sprite - 8 
Fanta             7 
Vinea             7
Kofola            6

Energetické nápoje : 
Red Bull = 8
Monster    15
Semtex      18

Džúsy: napr.:
Hallo pomaranč100 %     = 6
Rio pomaranč 100%            8
Relax multivitamin 25%     8  
Happy Day Mango 26%     10             

Ochutené minerálky

Obsah cukru (počet kociek) v nápojoch  v pohári 250 ml 

PAMATAJ : pH sliny zdravého človeka = 6,65 – 7,15  
Ideálne pre ochranu zubnej skloviny  



Prakticky urobiť a vidieť je významné a presvedčivé!
Urobte si so žiakmi experiment –

vhodné pre  : 7. - 9. ročník ZŠ + študenti SŠ

Čo potrebujete ?
- pH meter

- nápoje podľa schémy

- pre názornosť:    dostatočný počet kociek cukru alebo

kryštálový cukor v rovnakom množstve 

v pomere:  1 čajová lyžička = 5 - 6 g  

1malá kocka cukru = 5 g, veľká = 10 g 



Odporúčania SZO pre vlády členských krajín

• Svetová zdravotnícka organizácia (2015) odporúča zredukovať príjem 
voľných – pridaných cukrov vo všetkých obdobiach života.

• u deti aj dospelých odporúča znížiť obsah voľných cukrov na menej ako 10 
% celkového energetického príjmu, 

• u skupín s vysokým rizikom zubného kazu na úroveň 5 %.

• Odporúčanie: max. 30 g denne u menších detí 

(1 čajová lyžička = 5 - 6 g cukru)

SZO a odborníci na zdravú výživu odporúčajú v rámci pitného režimu 
ABSOLÚTNE sa vyhýbať sladeným nápojom a malinovkám od 

narodenia dieťaťa!!!



Erózia zuba 
Erózia zuba je nová diagnóza postihu zuba - viaže sa na zmenený spôsob 
stravovania (sladené aj nesladené sýtené nápoje, dresingy, kečup a iné 
príchute potravín) - diagnostikovaná u starších tínedžerov. 

Kyseliny z nápojov a potravín môžu poškodiť sklovinu zuba. Zubná sklovina sa začína 
rozpadať, ak je pH potravín alebo nápojov 5,5 a menej 

a pri dlhodobom pôsobení,  

nízkeho pH vzniká úbytok 

skloviny a iných tkanív zuba. 

Zuby sú citlivé až bolia až sa 

môžu rozpadnúť.



pH nápojov



Pamätaj

✓Zníženie hodnoty pH o 1 jednotku vyššie znamená 10x väčšiu koncentráciu  

kyseliny.  

✓Aj život bez cukru vie byť sladký.

✓Medzi hlavnými jedlami a od smädu pi iba čistú vodu.

✓FAKT : Menej cukru = menej zubných kazov 

✓Zubnému kazu sa dá predchádzať a dokonca, v skorých štádiách tento 
proces sa dá úplne zastaviť



Zubný  kaz môžeme zastaviť prevenciou...
...   spoločne ...



Poznáme aj iné ochorenia ústnej dutiny ?
Čo by sme mali o nich vedieť ?



Zápal ďasien 

• druhé najčastejšie ochorenie v ústach

• najčastejší zápal v ľudskom tele

• začína u 10 - 11 - ročných detí, rovnako postihuje 

chlapcov aj dievčatá

• Ako to vyzerá ?  - najprv sa objaví krvavá slina pri 

čistení zubov , pri vypľúvaní a tento príznak 

mnoho ľudí považuje za normálny  - to je ...

Omyl !
Krvácanie z ďasien je prvý prejav choroby  a nebolí.

• Zapálené ďasno nebolí, jeho farba sa zmení  z normálnej ružovej na červenú a 
môže sa zväčšiť

• Krv sa objavuje aj pri konzumácii tvrdej potravy, napr. pri zahryznutí do jablka, 
vidíme na ňom krv!!



Zápal ďasien
• Ak sa nelieči - vzniká zápach z úst a nepríjemná chuť ....

... neskôr zápal  postupuje hlbšie ku koreňu zuba, uvoľní zub z kostného lôžka, 
ktorý sa začne kývať - vzniká parodontitída a ..zub vypadne !

Čo je príčina?   Bakteriálny zubný povlak                      

• Baktérie v zubnom povlaku vytvárajú mnoho škodlivých látok, ktoré poškodzujú 
ďasná. Je to neviditeľná lepkavá hmota na zube a na ďasnách.

• Zápal ďasna sa dá liečiť a vyliečiť : 

- ! ak si správne čistíme zuby (zubná + medzizubná kefka alebo zubná niť), 

- ! pravidelne chodíme k zubnému lekárovi a dentálnej hygieničke, ku ktorej   

nás pošle zubný lekár



Opar pery 

• Infekčné ochorenie vyvolané nákazlivým vírusom 

• Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka.

- použitím pohára alebo lyžice po inom človeku alebo uteráka, 

- požičanou zubnou kefkou,

- bozkávaním!!! 

• Kde sa vyskytuje ? 

- na pere 

- na koži okolo úst a nosa

- vo vnútri úst - na podnebí alebo ďasne

Foto:prof.MarkovskáFoto:prof.Markovská



Ako vyzerá opar pery

• Najprv je to niekoľko drobných pľuzierikov husto okolo seba usporiadaných 
naplnených čírou veľmi infekčnou tekutinou.

• Večer predtým, ako prvý príznak pacient cíti napätie, pálenie, svrbenie. 

• Po niekoľkých hodinách opar praskne, vznikne ranka, ktorá bolí a vyteká 

infekčná tekutina. 

• Prenos je práve tekutinou na pery a na ostatné sliznice. 



Afta

• Neinfekčné ochorenie – malá bolestivá oválna ranka o priemere 3 - 4 
mm na sliznici v ústnej dutine. 

• Nachádza sa na vnútornej strane pery, na lícnej sliznici, na jazyku.

• Ochorenie sa neprenáša z človeka na človeka.

• Častejšie postihuje dievčatá, najmä na začiatku menštruácie.



Vieš,  o čo sa  

najviac zaujímajú

tínedžeri 

v Tvojom veku?



• Čo by si mal vedieť  o fajčení
Fajčenie vytvára u detí a mladých dospelých nikotínovú závislosť a je    
spúšťačom mnohých chronických ochorení. 

• Fajčiari trpia na ochorenia srdca, vzniká rakovina pľúc , rakovina úst, 
žalúdka, kŕčové žily, choroby žalúdka a čriev,...   

• Ročne zomrie na následky fajčenia 6 miliónov ľudí na svete. 

• Polovica fajčiarov zomiera o 10 - 15 rokov skôr. 

Fajčenie a nikotínové výrobky



• rakovina úst  
• zápal ďasien
• rana v ústach sa hojí pomalšie a ťažšie
• zožltnutie zubov, nepekný výzor človeka
• vredy na sliznici pri používaní nikotínových 

žuvačiek v mieste ich prikladania,
• porucha chuti – nevie rozoznať chute, 

veľa solí jedlo
• zápach z úst
• vrásky na tvári už v mladom veku

Čo spôsobuje fajčenie a nikotínové výrobky v ústach



Buď slobodný ! Nezačni 
fajčiť a bojuj proti 
fajčeniu !

Nedaj sa nahovoriť a 
ovplyvniť  !  Nebuď 
závislý na fajčení!



• Bielenie zubov je postup, ktorým môžeme dosiahnuť svetlejší odtieň 
zubnej skloviny pomocou rôznych fyzikálnych a chemických metód. 

• Prečo sa nám sfarbujú zuby?

• Neželané sfarbenie zubov môže vznikať ako následok fajčenia, pitia 
kávy alebo čaju a iných farbív v potravinách a nápojoch, pôsobením 
zubného povlaku. 

• Dedičné sfarbenie zubov nie je možné zmeniť bielením.

• Sfarbenie je možné odstrániť pomocou bieliaceho produktu.

Bielenie zubov



• nesmie sa vykonávať u osôb mladších ako 18 rokov (nie je 
ukončený vývoj skloviny)

• vhodnosť bielenia musí VŽDY posúdiť zubný lekár – nesmie sa 
robiť, ak je prítomný: zubný kaz, zápal ďasien,  odhalené 
zubné krčky, alergia na látku v bieliacom prostriedku

• v zubnej ambulancii sa používajú gély v nosičoch a pre lepší 
účinok sú v ponuke zubné bieliace zubné pasty,  ktoré sa 
predávajú v drogériách  odstraňujú pigmentácie, nezosvetlia 
farbu zuba ( vždy poradí zubný lekár) 

• Rôzne iné prípravky môžu vážne poškodiť zuby: 
➢odvápnia sklovinu → vzniká zubný kaz alebo
➢poškodia - poleptajú sklovinu

Bielenie zubov



Po aplikácii dochádza : 
• k prenosu infekcie cez otvor s tvorbou hnisavého opuchu

a horúčky, ktoré vyžadujú chirurgické ošetrenie a pobyt 
v nemocnici  

• krvácanie a poruchy hojenia a bolesť po zavedení
• hojenie trvá  6 týždňov
• komplikáciou môže byť aj infekcia mozgu
Neskôr v ústach vzniká :
• alergická reakcia na kov
• poškodenie zuba neustálym kontaktom, odštiepenie skloviny

Piercing



Piercing  v ústach spôsobuje:   
• poškodenie ďasna s obnažením krčka zuba
• opuch jazyka a poruchy dýchania a riziko dusenia sa

Piercing spôsobuje všeobecne: 
• problémy pri žuvaní a rozprávaní
• zvýšenú tvorbu sliny
• tvorbu jazvy alebo je možné vrastenie pearcingu

do jazyka alebo do pery

!!Pearcing nesmú nosiť ľudia s ochorením srdca  
a inými chronickými ochoreniami!!
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Ako na to?
Používajme správu terminológiu!

• ! Zubný lekár – nie zubár

odbor je zubné lekárstvo

zubnolekárske vyšetrenie - nie zubárske alebo stomatologické

• ! Čistenie zubov - nie umývanie zubov, nie sú to okná!

• ! Ďasno - (gingiva) - mäkká sliznica v okolí  zubov - nie jasno

• ! Prevencia - nie je len preventívna prehliadka

prevencia ústneho zdravia predstavuje – súbor opatrení pre zachovanie zdravia =  

+ dokonalá hygiena ústnej dutiny +   

+  redukcia príjmu cukrov + 

+ fluoridové zubné pasty + 

+ pravidelné preventívne prehliadky u zubého lekára 



Budúcnosť bez zubného kazu ...
Stop zubného kazu – hneď a teraz!       

ĎAKUJEM  ZA  POZORNOSŤ!
neda.markovska@gmail.com
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