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Abstrakt 

 

Dentálny hygienik je zdravotnícka profesia ktorej dominantnou pracovnou polohou je 

sed, pričom horné končatiny a krčná chrbtica pri výkone tohto povolania sú zaťažované 

najviac, pretože ošetrenie ústnej dutiny pacienta si vyžaduje vynútenú polohu krčnej chrbtice 

a hlavy. Svaly šije a krku sú dostatočne silné a pozíciu hlavy udržia. Ak sa však pracovná 

poloha v ergonomicky nevýhodnej pozícii nemení a je vykonávaná niekoľko hodín denne, po 

určitom čase vzniká svalová dysbalancia, ktorá môže viesť k bolesti a k chronifikácii ťažkostí 

v tejto oblasti. 

Práca predkladá možné intervencie z pohľadu fyzioterapie aplikovateľné aj 

v pracovnom prostredí pre prevenciu vertebrogénnych ťažkostí krčnej chrbtice v profesii 

dentálneho hygienika. 

Pre komplexný prístup k riešeniu vertebrogénnych ťažkostí v oblasti krčnej chrbtice je 

potrebné si osvojiť aj všeobecné zásady správnej životosprávy. Úprava lôžka, správna poloha 

pri spánku, primeraná pohybová aktivita, racionálna výživa a psychohygiena sú dôležité 

aspekty životosprávy, ktoré sa odporúčajú dodržiavať všetkým, u ktorých je vykonávanie 

zamestnania spojené s preťažovaním rôznych oblastí chrbtice. 
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Abstract 

 

The dental hygienist is preventive oral health-care specialist whose dominant position 

in exercise of the seat, and upper extremities and cervical spine in the exercise of the 

profession are the most burdened, because treatment of the oral cavity of the patient requires 

forced position of the head and cervical spine. The neck muscles are strong enough to 

maintain a position of the head. If, however, non ergonomic working position in a 

disadvantageous position change is carried out for several hours a day over a period of time 

there is the muscle imbalance, which can lead to pain if chronification difficulties were in this 

area. 

The work can be presented with the perspective of physiotherapy interventions 

applicable in the workplace to prevent the vertebrogenic diseases of the cervical spine in the 

profession of dental hygienist. 

For a comprehensive approach to solving problems vertebrogenic the cervical spine is 

necessary to learn and observe the general principles of correct living. 

Making the bed, sleeping in the correct position, adequate physical activity, rational nutrition 

and mental hygiene are important aspects of diet that is recommended to follow everyone who 

is carrying out work related to the overloading of different areas of the spine. 

 

Key words: Dental Hygienist. Vertebral diseases. Cervical spine. Physiotherapy. Prevention. 

Recommendations. 
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Úvod 

 

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci 

parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne pod dohľadom zubného 

lekára, a na jeho odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej a následnej 

starostlivosti o stomatologických pacientov / klientov v oblasti dentálnej hygieny, na úsekoch 

prevencie, záchovnej stomatológie, parodontológie, ortodoncie, implantológie, v 

ambulantných aj lôžkových zariadeniach, na onkologických pracoviskách, v zariadeniach pre 

mentálne a telesne postihnutých, školách a školských zariadeniach (6). 

 

Tab.1  Pracovná náplň dentálneho hygienika (6) 

1. Vyšetrenie a vyhodnotenie stavu chrupu a priľahlých tkanív a vypracovanie plánu liečby na základe 

takto získaných informácií, 

2. liečba týkajúca sa dentálnej hygieny vrátane prevencie ochorení chrupu a liečby, alebo zlepšenie stavu 

priľahlých tkanív vrátane odstránenia zubného kameňa a plaku, vyhladenie povrchu koreňov, leštenie 

zubných náhrad a zubnej skloviny pomocou prístrojov a nástrojov určených na tento účel a externú 

aplikáciu medikácie určenej na liečbu priľahlých tkanív, 

3. na základe odporúčania stomatológa vykonáva RTG vyšetrenie, aplikuje lokálne anestetiká pri ošetrení, 

alebo lieky tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom bode, 

4. poskytuje informácie o dentálnom zdraví pacientovi/klientovi s cieľom podporiť jeho pozitívny prístup 

k udržaniu a zlepšeniu jeho dentálneho zdravia, vykonáva poradenskú a edukačnú činnosť v oblasti 

dentálneho zdravia, 

5. externe aplikuje látky určené na prevenciu zubných kazov, 

6. koordinuje a administruje individuálnu a skupinovú preventívnu starostlivosť, 

7. v podpore komunitného zdravia spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, 

8. vyhodnocuje odbornú liečbu, 

9. realizuje údržbu prístrojov a nástrojov, brúsi nástroje, dezinfikuje a sterilizuje ich, 

10. tvorivo usmerňuje formovanie vlastnej osobnosti hlavne vo sfére komunikácie, empatie, rozvoja 

odborných schopností a morálnych vlastností, 

11. dodržiava legislatívne predpisy v oblasti stomatologickej starostlivosti, 

12. pracuje v oblasti výskumu v rámci výchovy k zdraviu, podpory zdravia a starostlivosti o 

pacientov/klientov, 

13. uplatní sa ako dentálny hygienik v stomatologickej ambulantnej praxi, na stomatologických 

oddeleniach pri lôžku pacienta, v nemocniciach a ústavných zariadeniach pri vykonávaní ústnej 

hygieny, v riadení, výskume, vo výchove a vzdelávaní, 

14. vzdeláva sa v špecializačnej príprave a kontinuálnom celoživotnom vzdelávaní. 
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Preventívna fyzioterapia v profesii dentálny hygienik 

 

Každá zdravotnícka profesia je vysoko špecifiká svojou náplňou, nevynímajúc 

povolanie dentálneho hygienika. Dentálny hygienik je profesia, pri ktorej dominantnou 

pracovnou polohou je sed, pričom horné končatiny a krčná chrbtica pri výkone tohto 

povolania sú zaťažované najviac, pretože ošetrenie ústnej dutiny pacienta si vyžaduje 

vynútenú polohu krčnej chrbtice a hlavy (obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vynútená poloha hlavy a krčnej chrbtice 

 

Hlava neostáva v jednej osi so zvyškom chrbtice, ale dostáva sa do predklonu, často až 

do predsunutého držania (obr. 2). Svaly šije a krku sú dostatočne silné a hlavu udržia. Ak sa 

však pracovná poloha v ergonomicky nevýhodnej pozícii nemení a je vykonávaná niekoľko 

hodín denne, po určitom čase vzniká   svalová    dysbalancia,   ktorá   môže  

 viesť k bolesti a chronifikácii ťažkostí v tejto  oblasti (1, 9, 12). Námaha, ktorú musia svaly 

dennodenne vykonávať je veľmi veľká. Ak svaly nemenia svoju dĺžku a sú v neustálom 

napätí, výsledkom je zvýšenie svalového tonusu vo svaloch krku a šije a bolesť v tejto oblasti. 

Nie je výnimkou, ak táto bolesť začína vyžarovať do hlavy, prípadne sa šíri do horných 

končatín. Navyše, ak zdravotnícky pracovník pracuje pod psychickým stresom, čo  je pre 

zdravotnícke povolania charakteristické,  patologické symptómy sa zvýrazňujú, pretože medzi 

duševným a fyzickým napätím existuje vzájomná súvislosť.  
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Obr. 2: Predsun hlavy pri práci dentálneho hygienika 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-5: Základná poloha, rotácia hlavy, vyťahovanie m. trapesius 

 

Ako hlavný prostriedok, v rámci autoterapie, ktorý slúži na odstránenie problémov s krčnou 

chrbticou sú relaxačné a uvoľňovacie cvičenia  zamerané na svaly šije a krku.  

Pomôcť môžu jednoduché pohyby hlavy a ramien, ktoré sa vykonávajú v sede a to či už na 

pracovisku v rámci krátkej prestávky, alebo v domácom prostredí (obr.  3 - 9). Cviky sa 

nesmú robiť rýchlo a násilne. Naopak, jemne vedený pohyb v presne definovanej polohe a 

smere, ktorý je zharmonizovaný s dýchaním je veľmi účinný pre znovunadobudnutie 

fyziologickej dĺžky a napätia svalu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-7: Vyťahovanie m. levator scapulae, a dlhých extenzorov šije 
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Obr. 8-9: Vyťahovanie vzpriamovačov Th chrbtice a medzilopatkových svalov 

 

Ďalším dôležitým prostriedkom na zmierňovanie vertebrogénnych ťažkostí v oblasti krčnej 

chrbtice sú správne pohybové stereotypy (5, 7). Práca dentálneho hygienika si však vyžaduje 

držanie hlavy v predklone, preto dodržiavanie zásad správnej polohy tela pri práci je veľmi 

limitované a  preto sa obmedzuje na napriamené držanie chrbta a správnu polohu ramien.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 10-11: Vytieranie šije obojručne a jednoručne     

 

Ako doplnkový prostriedok na zníženie zvýšeného napätia svalov šije a krku je vhodná 

automasáž. Vykonáva sa jedno, alebo obojručnou aplikáciou vytieracích a hnietivých hmatov 

(obr. 10 - 13), ktoré v konečnom dôsledku prekrvujú svaly, čím sa odstráni bolesť,ktorá 

vzniká práve na podklade ischemizácie. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12-13: Hnetenie krúživými pohybmi a trapézového svalu 
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Záver 

Pre komplexný prístup k riešeniu  cervikogénnych ťažkostí je potrebné si osvojiť aj všeobecné 

zásady správnej životosprávy. Úprava lôžka, správna poloha pri spánku, primeraná pohybová 

aktivita, racionálna výživa a psychohygiena sú dôležité aspekty životosprávy, ktoré sa 

odporúčajú dodržiavať všetkým, u ktorých je vykonávanie zamestnania spojené 

s preťažovaním rôznych oblastí chrbtice (2, 4, 10). 
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