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 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12.september za Európsky táždeň ústneho 
zdravia. Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité  tkanivá, teda zuby bez zubného 
kazu a zdravé ďasná a parodont. Zubný kaz, zápal ďasien a parodontu predstavuje predstavujú 
najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia ľudského organizmu. S prevenciou 
je potrebné začať u detí od nich narodenia . Základom je ústna hygiena – odstraňovanie  
bakteriálneho  povlaku ako hlavnej príčiny týchto ochorení. Zubný kaz  a ochorenia 
parodontu predstavujú chronické  neprenosné infekčné ochorenia,  ktoré 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, je 
stále najčastejším chronickým ochorením u detí vo veku 6-11 rokov (25%), a mládeže vo veju 
12-19 rokov (59%). V tomto roku sa Európsky deň ústneho zdravia sústredí na tému „ Ústne 
zdravie a diabetes“.  
 Rada európskych zubných lekárov uvádza, že diabetes mellitus je syndróm  
abnormálneho metabolizmu uhľovodíkov, tukov a bielkovín, ktoré majú  za následok akútne 
alebo 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, periodonitída, zubný 
kaz, dysfunkcia slinných žliaz, ústna mukóza, 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, ktorým verejné povedomie 
o tom ako predchádzať ochoreniam ústnej dutiny u pacientov s diabetom je relatívne slabé. 
Toto ponúka jedinečnú príležitosť zvýšiť podvedomie o súvislostiach medzi diabetom 
a ústnym zdravím a o významnej úlohe, ktorú zubní lekári  a v tejto oblasti pôsobiaci 
zdravotnícki pracovníci môžu zohrať v skorej diagnostike a manažmente pacientov 
s diabetom v celej EÚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


