
20. marec – Svetový deň ústneho zdravia 
 
 Svetová organizácia zubných lekárov  vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho zdravia 
a heslo pre rok 2017 určila „Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.  
 Zubný kaz, zápal ďasien a zápal tkanív parodontu (tkanivo okolo zubu) predstavujú 
najčastejšie sa vyskytujúce chronické neprenosné infekčné ochorenia ľudského organizmu, za 
vznikom ktorých stojí nedostatočná ústna hygiena a zvýšený príjem cukrov už od útleho detského 
veku. 
 Nedostatočnej ústnej hygiene môžeme účinne predchádzať pravidelnou, dôslednou 
a správne vykonávanou očistou, cieľom ktorej je odstraňovanie bakteriálneho povlaku. Vybrať 
správnu techniku vám poradí dentálna hygienička alebo zubný lekár, ktorí vás ju naučia nácvikom 
pred zrkadlom. 
 Nemenej dôležité je  nezabúdať a  nezanedbávať preventívne prehliadky u svojho zubného 
lekára. Rodičia by nemali zabúdať na preventívne prehliadky svojich ratolestí. Prvú preventívnu 
prehliadku by malo dieťa absolvovať po dovŕšení  prvého roku života, o čom má povinnosť 
informovať zákonného zástupcu príslušný detský lekár, lebo neošetrený zubný kaz mliečnych zubov 
u detí mladších ako tri roky sa považuje za zdroj infekcie pre trvalé zuby a môže viesť k ochoreniu 
parodontu. Súčasťou každej preventívnej prehliadky dieťaťa je aj poučenie zákonného zástupcu ako 
vykonávať ústnu hygienu, aký je význam užívania zubnej pasty s obsahom fluoridov, ktorú by dieťa 
malo používať len od obdobia, keď už vie vypľúvať a v neposlednom rade tiež o správnych výživových 
návykoch, ktoré by  mali vychádzať z  nasledovných odporúčaní: 

•obmedziť jedlá s obsahom cukru menej ako na  4 dávky denne 
•medzi  jedlami piť iba čistú vodu alebo mlieko 
•jesť „snack“y bez cukru 
•deťom nepodávať sladené nápoje do fľaše s cumľom 
•všímať si obsah kyselín v nápojoch 
•nejesť a nepiť po večernom umytí zubov 
•užívať lieky bez obsahu cukru, ak je alternatíva 
•pridaný cukor by mal tvoriť menej ako 10 % celkovej energie 
•spotrebu cukru obmedziť na menej ako 60g na osobu a deň. 

 Výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov a správneho rozhodnutia 
v starostlivosti o svoje ústa už v detskom veku, je významnou súčasťou prevencie chorôb ústnej 
dutiny aj chorôb podmienených zlou výživou a  musí byť súčasťou zvyšovania zdravotnej 
gramotnosti obyvateľstva pre dosiahnutie vytýčeného cieľa, aby každé dieťa narodené v 
roku 2026  a neskôr, bolo bez zubného kazu po celý život.  
 
 
 
      MUDr. Janka Bérešová, MPH 
     vedúca  odd. Podpory zdravia a poradenských centier 
      RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote 
  
 


