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Svetová organizácia zubných lekárov – FDI vyhlásila 20. Marec za Svetový deň 

ústneho zdravia. Ústne zdravie v užšom slova zmysle predstavuje zdravé zuby a okolité 

tkanivá, teda čo najmenej zubných kazov a zdravé ďasná a parodont.  

 

Heslo pre rok 2017: „ROB SPRÁVNE ROZHODNUTIA“ 

 

Zubný kaz a ochorenia parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické 

infekčné ochorenia ľudského organizmu. Prevencia týchto ochorení vo veľkej miere závisí od 

každého jednotlivca a spočíva v správnej hygiene ústnej dutiny a správnej výžive.  

Zubný kaz a ochorenie ďasien nie je dedičné ochorenie a nie sú žiadne dôvody, aby dieťa 

zdedilo zlé zuby po svojich rodičoch. 

Po predkoch dedíme počet zubov, tvar zubov, farbu zubov, ale ochorenie zubov a ďasien 

získavame. 

Aké faktory sa podieľajú na vzniku zubného kazu: 

 

 



Základom je ústna hygiena – odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny 

týchto ochorení. Na ich odstraňovanie potrebujeme základné pomôcky ako je:  

� zubná kefka s mäkkými štetinami, 

� zubná pasta s fluoridom,  

� medzizubná kefka,  

� jednozväzková zubná kefka 

Zuby si čistíme 2 x denne. Pravidelne 1 x ročne chodíme na preventívne prehliadky. 

Majme na mysli, že za zdravotný stav zubov detí sú zodpovední rodičia. Už tehotná žena by 

sa mala informovať, ako sa má starať o ústnu dutinu novorodenca. Prvú návštevu u zubného 

lekára je potrebné absolvovať 6 mesiacov po prerezaní prvého zúbka. Zabrániť vzniku 

zubného kazu u detí sa dá pravidelnými návštevami v zubnej ambulancii, minimálne 2x ročne, 

nácvikom správnej techniky čistenia zubov a správnymi stravovacími návykmi.  

Zubný kaz a ochorenia parodontu majú negatívny vplyv na celkové zdravie 

a spôsobujú ochorenia iných orgánov ľudského tela, napr. obličiek, srdca, ale sú aj príčinou 

rizikovej gravidity spojenej s predčasným pôrodom a nízkou hmotnosťou novorodenca. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove referát Ochrany k zdraviu sa 

formou prednášok, besied, rozprávok a praktických nácvikov snaží hravou formou deťom 

predškolského a školského veku vštepiť základy, ktoré by deti mali vedieť pri starostlivosti 

o svoj chrup.  

 


