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Kľúčové slová

• Predvstupové rokovania SR do EU – apríl 2002

• V oblasti ochrany zdravia pacienta výrazné zmeny v obsahu štúdia 
zubné lekárstvo : 

- zmena titulu a diplomu MDDr. Medicinae dentalis doctor

- zmena štruktúry kurikula : 60% pre predmety štúdia zubného 

lekárstva, samostatné štúdium

- počas štúdia min. 1500 hodín klinickej praxe v ústach pacienta



Zmena terminológie 

• Označenie odboru : zmena názvu ako podmienka vstupu SR do EU, 
platná od 1.5.2004. 

• Odbor Zubné lekárstvo – stomatológia, zubný lekár – stomatológ,   
!!!  nie zubár!!!

• zubný - stomatologický ; zubolekársky  výkon – nesprávne 
stomatologický výkon ; 

• alebo zubná súprava , zubné kreslo , 



Pracovníci v zubnej ambulancii

• Zubný lekár

• Sestra / zubný asistent

• Dentálny hygienik

• Zubný technik 



Terminológia 

• Ústna hygiena resp. orálna hygiena – nie dentálna hygiena, nakoľko 
pacient si čistí nielen zuby, ale aj gingívu a jazyk

• Zubný kaz (caries dentium) nesprávne kaz

• Parodontitis, nie parodontóza

• Zubná pasta s fluoridom / s fluoridovými zlúčeninami – nie zubná 
pasta s fluórom



Terminológia

Anatomické označovanie : 

• horný a dolný zubný oblúk

• čeľusť a sánka – nesprávne horná a dolná čeľusť

• mliečny chrup - dočasný

• trvalý chrup – stály

• očný zub - nesprávne špičiak

• plocha zuba, zubná plocha  – plocha zuba – nie strana zuba

• zhryz  - nesprávne skus (hrýzť, odhrýzať/ nie kúsať)



Definícia ústneho zdravia

Ústne zdravie je mnohostranné a zahŕňa schopnosť rozprávať, 

smiať sa, cítiť pach,  ochutnávať, dotýkať sa, žuvať, prehĺtať 

a pociťovať rozsah emócií prostredníctvom výrazov tvárovej mimiky 

s dôverou a bez bolesti, nepohody a ochorenia v oblasti hlavy. 

• Schválené na rokovaní FDI General Assembly, sept.2016



Základné princípy primárnej prevencie ústneho zdravia

výživa

ústna 
hygiena

preventívne       
prehliadky  

fluoridy
výchova

zdravotná gramotnosť



Najčastejšie ochorenia ústnej dutiny

• Zubný kaz : chronické infekčné neprenosné ochorenie tvrdých zubných tkanív –
demineralizácia tvrdých zubných tkanív vyvolaná baktériami 

• Zápal tkanív parodontu : gingivitis – chronický zápal ďasien, 

parodontitis – chronické infekčné 

neprenosné ochorenie - zápal všetkých tkanív parodontu,  

• Erózia zubnej skloviny : demineralizácia zubnej skloviny kyslými

potravinami bez pôsobenia baktérií                                           

• Zhubné nádory 



Epidemiologické štúdie ústneho zdravia 

Poznámky :
• Štúdia  v r. 1997/98: vyšetrenia 
realizované v KE, TV, Svidník, 
Dolný Kubín, Zvolen, Bratislava 
(publikované : in Stomatológ, 23, 
2003, Markovská, N. a kol.) 

• Štúdia v r. 2010: Košice – mesto, 
Košice okolie, Sobrance, Moldava, 
D. Kubín, Čadca, Lučenec, 
Bratislava (výsledky prezentované 
na 2.sympóziu primárnej 
prevencie v Košiciach, 2010)

• Štúdia v r. 2015: Bratislava, 
Košice-mesto, Košice-okolie, 



výživa



Skryté cukry
 ovocie

 džúsy

 sladené nápoje

 kečup

 horčica

 hranolky

 jogurt

 jablko na noc

 materské mlieko

nugátový krém = 80 kociek
kečup = 40 kociek
kolové nápoje = 21 kociek
horčica = 15 kociek



Konzumujeme v každom veku – sladené a kyslé

ovocie pH ovocie pH 

jablká 2.9-3.5 citróny/limetky 1.8-2.4

marhule 3.5-4.0 pomaranče 2.8-4.0

grapefruity 3.3-4.5 ananás 3.3-4.1

broskyne 3.1-4.2 čučoriedky 3.2-3.6

hrušky 3.4-4.7 čerešne 3.2-4.7

nápoje pH nápoje pH 

káva 2.4-3.3 citrusové džúsy 2.9-3.4

čaj 4.2 7 Up 3.5

pivo 4.0-5.0 Pepsi 2.7

víno 2.3-3.8 Cola 2.7

„perlivé“ vody 4.8-5.6 „neperlivé“ vody 5.8-6.6

ďalšie pH ďalšie pH 

majonéza 3.8-4.0 šalátový dresing 3.3

ocot 2.4-3.4 kyslá kapusta 3.1-3.7

kečup 3.7 kyslá smotana 4.4

horčica 3.6 jogurt 3.8-4.2

nakladaná zelenina 2.5-3.0 ovocné džemy a želé 3.0-4.0



Balené nápoje v SR
(Euromonitor 2007, AMI COMMUNICTIONS 2009)
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Nežiadúce účinky nadmerného užívania
tzv.  „ soft drinkov“

• Erózia zubnej skloviny 

• Zníženie absorpcie kalcia a vitamínu D v GIT

• Zvýšená kostná fragilita u dievčat

• Zvýšené riziko obezity u detí a mládeže

• Pokles denzity kostného minerálu 

(u dospelých žien)



Výživové odporúčania

• obmedziť jedlá s obsahom cukru-

menej ako 4dávky 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

(podľa Škótskeho dentálneho klinického efektívneho programu, apríl 2010)



• Výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku je významnou 
súčasťou prevencie chorôb ústnej dutiny aj chorôb podmienených zlou výživou

• Na formovaní návykov sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania. 

• Základným problémom súčasnosti je takmer od narodenia nadmerná konzumácia sladených 
nápojov a potravín s vysokým obsahom cukrov

• Do 1. 9. 2016 platila Vyhláška MŠ SR 330/2009 – okrem iného obsahovala odporúčané 
a neodporúčané potraviny. Ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu povoľovala „... nápoj 
v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov...“ 
Vyhláška sa však často prekračovala.

• Od 1. 9. 2016 sú v platnosti Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské 
stravovanie (https://www.minedu.sk/data/files/6508_normy_od_01_09_2016.pdf)

Stravovanie v materských školách 
a školských jedálňach

https://www.minedu.sk/data/files/6508_normy_od_01_09_2016.pdf


Tieto normy zaväzujú školské zariadenia pri podávaní nápojov dávať prednosť týmto typom 
nápojov:  

1. Ovocné a zeleninové nápoje

• preferovať čerstvé šťavy s obsahom 100 % ovocia mierneho pásma alebo zeleniny, 
ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy 
t. j. do ktorých nebol pridaný cukor, sladidlá, farbivá, arómy a konzervačné látky.

2. Sirupy 

• preferovať sirupy s minimálne s 50 % podielom ovocnej zložky, 

• bez prídavku syntetických farbív a aróm, bez konzervačných látok.

3. Je neprípustné:

• podávanie cukroviniek alebo cukrárenských výrobkov, parených buchiet a knedlí z 
distribučnej siete v zariadeniach školského stravovania,

• rámci desiatej, olovrantu a obeda podávať cukrovinky, sladké pečivo, čokolády, 
keksy, a pod. 

Materiálno-spotrebné normy 
a receptúry pre školské stravovanie



• Vyhláška MŠ SR 330/2009 aj Materiálno-spotrebné normy a 
receptúry pre školské stravovanie sú ťažko aplikovateľné a nemá ich 
kto kontrolovať .

• V kompetencii SKZL a zubných lekárov nie je kontrolovať 
dodržiavanie školských programov. 

• Pri tvorbe Materiálno-spotrebných noriem sa SKZL ako odborníkov 
v tejto oblasti na názor, resp. spoluprácu nikdy nikto nepýtal.

• Ministerstvo školstva SR tejto problematike venuje malú 
pozornosť.

• Úrad verejného zdravotníctva má kompetencie len pri porušení 
hygienicko-epidemiologického režimu.

Vyhláška a normy – V čom je problém?



• Opakovane informovať verejnosť, hlavne rodičov, aby 
kontrolovali, čo ich deti konzumujú a pijú v škôlkach, školských 
a internátnych jedálňach (napr. aby v rámci komisií na školách 
vedeli, aké druhy potravín a surovín sú používané na prípravu jedla 
a čo teda deti konzumujú). 

• Výchova ku zdraviu – zvýšenie zdravotnej gramotnosti

• Je to široké pole spoločného pôsobenia, ktoré môžu o probléme 
nielen informovať, ale môžu napríklad zisťovať, aká je 
v jednotlivých školských zariadeniach situácia, 

Čo je nevyhnutné



• ACFF je nezisková  charitatívna organizácia; 
združuje popredných svetových odborníkov v zubnom  
lekárstve s cieľom zlepšovať implementáciu zmien 
v orálnom zdraví na celom svete.

• Dôvody vzniku  : 
zubný kaz je globálny celosvetový zdravotný problém
spôsobujúci zdravotné, sociálne a ekonomické  
následky pre jednotlivca a krajiny

• Hlavný jednoznačný problém : zvýšený príjem cukrov 
v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou

Alliance for Cavity Free-Future



Aliance for cavity free future

• Každé dieťa narodené v r.2026 

a neskôr, má byť bez zubného kazu 

po celý život

• Do  r.2020  regionálne ACFF doplnia  

lokálnu   prevenciu zubného kazu a systémom manažmentu a  

monitorovaním vývoja dosiahnuť ciele 

• Do r.2016  – 90%  škôl zubného lekárstva  a stavovských organizácií  
musia zahrnúť a podporiť nové spôsoby  redukcie a prevencie 
zubného kazu a manažment   



• Vytvoriť vhodnú stratégiu 

primárnej prevencie fluoridmi 

• Vytvoriť spôsoby tzv. preventívnej 

diagnostiky iniciálnych lézií zubného 

kazu – edukáciou zmeniť pacientove 

návyky na  báze vedeckých dôkazov

• Stop caries Now for cavity free-future



Dajme šancu slovenským deťom ...

Ďakujeme za pozornosť






