
Európsky deň ústneho zdravia 12. september 

2014  

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho zdravia. 

Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda zuby bez zubného kazu, zdravé 

ďasná a parodont. Zubný kaz, zápal ďasien a parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce 

chronické ochorenia ľudského organizmu. S prevenciou je potrebné začať u detí už od narodenia. 

Základom je ústna hygiena –  odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny týchto 

ochorení. 

Európsky deň ústneho zdravia je tento rok –  v roku 2014 zameraný na  „Ústne zdravie a 

diabetes“. Rada európskych zubných lekárov uvádza, že diabetes mellitus je syndróm 

abnormálneho metabolizmu uhľovodíkov, tukov a bielkovín, ktoré majú za následok 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. Takými 

prejavmi môžu byť gingivitída, periodontitída, 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 trpacich diabetom, kým verejné povedomie o tom ako predchádzať ochoreniam ústnej 

dutiny u pacientov s diabetom je relatívne slabé.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline prostredníctvom odd. podpory 

zdravia vykonáva v rámci realizácie projektu „Zdravotno-výchovné pôsobenie u  detí 

predškolského veku –  stomatohygiena“  edukáciu detí v školských zariadeniach ZA okresu. 

Cieľom realizovaného projektu je zlepšenie stavu chrupu obyvateľov Slovenska. Neuspokojivý 

stav chrupu  našich detí a obyvateľov SR je preto nevyhnutným dôvodom zamerať sa na 

prevenciu predchádzanie zubných ochorení. Zavedenie preventívnych opatrení, v čo najskoršom 

veku,  je najefektívnejším krokom pre zachovanie  trvalých zubov v zdravom stave. Počas 

edukácie týkajúcej sa základných zásad dentálnej hygieny a prevencie kazivosti chrupu, majú deti 

možnosť sledovať motivačné rozprávky zamerané na dentálnu hygienu, je im predvedená 

modelová praktická ukážka správneho čistenia zubov spojená s možnosťou detí si správnu 

techniku čistenia vyskúšať. 

V súvislosti nielen s týmto dňom budú odborní pracovníci oddelenia podpory zdravia RÚVZ so 

sídlom v Žiline realizovať aj v nasledovnom školskom roku edukačné stretnutia (praktické ukážky 

stomatohygieny, premietanie rozprávok, distribúcia zdravotno-výchovných materiálov) pre deti 

materských a základných škôl. Edukačné stretnutie prebieha v priestoroch danej škôlky, školy 

a trvá približne jednu vyučovaciu hodinu. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte 

prostredníctvom e-mailu: za.poradnazdravia@uvzsr.sk alebo telefonicky 041/7233843-5, kl. 162.
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