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Abstrakt 

Autori v príspevku poukazujú na dôležitosť prevencie pri presadzovaní zásad zdravého 

životného štýlu u človeka počas celého života. Upozorňujú najmä na závažnosť ochorení 

ústnej dutiny, akými sú zápal ďasien a zubný kaz u detí v materských a základných školách. 

Hlavným predpokladom úspešnosti prevencie orálnych ochorení je správna motivácia 

a informovanosť verejnosti v oblasti orálnej hygieny, výživy a fluoridácie zubov. 
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Úvod 

Prevencia je súhrn metód a opatrení, ktorých cieľom je zabrániť vzniku ochorení a ich 

komplikácií. Prevencia znamená uchovať si zdravie. Je to celoživotný princíp starostlivosti, 

ktorý si vyžaduje trpezlivosť a  vytrvalosť, občas aj odriekanie, či už jedla alebo niektorých 

vymožeností, ktoré ponúka súčasnosť. Pre väčšinu z nás by mohlo byť celoživotné zdravie 

veľmi jednoduchou záležitosťou. My sa však správame opačne. Niekoľko desaťročí svojho 

života robíme všetko preto, aby sme si zdravie zničili.  

 

Prevencia orálnych ochorení nie je experiment! Jej cieľom je prostredníctvom opatrení 

zabezpečiť zlepšenie orálneho zdravia, zvýšenie kvality života a zároveň zníženie výdavkov 

na samotné ošetrenie (Čarnoká, Kovaľová, 2006). 

Podľa spôsobu realizácie sa prevencia delí na: 

� masovú (národnú), 

� kolektívnu - skupinovú (v triede, v určitej vekovej skupine),  

� individuálnu.  

Individuálna prevencia je špecifická pre konkrétne problémy jednotlivca, vykonáva ju 

odborník na prevenciu (preventista, dentálny hygienik, zubný lekár) priamo v zubnej 

ambulancii počas vykonávania profesionálnej dentálnej hygieny.                                                                                                                                                                                
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Skupinová prevencia je určená pre určitú skupinu ľudí s rovnakým problémom, napr. 

s rizikom vzniku zubného kazu, s parodontitídou, s eróziami a pod.    

Skupinovú prevenciu vykonáva odborník na prevenciu (školská asistentka/asistent zubnej 

starostlivosti, preventista/-ka, dentálny hygienik, zubný lekár) pre určitú skupinu ľudí – 

v škole, v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení. 

Obsahom skupinovej prevencie je vždy informácia - hygiena – výživa – fluoridácia. 

Je dôležité upozorniť na to, že ak má byť prevencia úspešná, musí byť vykonávaná aj ako 

skupinová aj ako individuálna.  

 

Preventívne programy pre deti                                                                                                                                                                               

Súčasné epidemiologické výskumy svedčia o poklese kazivosti v populácií vyspelých 

krajín.  V rozvojových krajinách dochádza naopak k nárastu výskytu zubného kazu. Pokles 

kazivosti vo vyspelých krajinách sa vysvetľuje zavedením účinných protikazových opatrení 

(zmeny stravovacích návykov, účinná ústna hygiena, fluoridácia, zvýšené zdravotné 

uvedomenie a dostupná zdravotná starostlivosť). 

 

Základné témy preventívnych programov vo svete sú: 

1. Vyšetrenie, kontrola, motivácia, inštruktáž, pravidelné preventívne prehliadky. 

2. Praktické cvičenia v technike čistenia zubov a ďasien. 

3. Prostriedky na vytvrdzovanie skloviny zubov – fluoridové preparáty. 

4. Poradenstvo vo výžive s ohľadom na:  

      -  zníženie obsahu cukrov v medzijedlách – desiaty, olovranty... 

      -  vyvážená strava podporujúca žuvanie 

5. Zaškolenie kľúčových osôb pre problémové skupiny detí a dospelých: 

           -  učiteľky, vychovávateľky, ošetrovateľky, sestry 

           -  rodinných príslušníkov, príbuzných   

           -  iné osoby. 

Faktom je, že skupinová prevencia na Slovensku je vecou individuálnych „nadšencov“. Nie je 

podporovaná zo strany štátu, podporujú ju len niektoré regionálne komory zubných lekárov. 

Za skupinovú prevenciu je však zodpovedný štát a ten by ju mal financovať a vykonávať. 

Zubný lekár by mal byť v tomto prípade len odborným garantom.  

Projekt „Zdravý úsmev“  

Projekt „Zdravý úsmev“ sa realizuje vo Švajčiarsku už viac než 50  rokov a dosahuje 

vynikajúce výsledky. Štatistické dáta svedčia o tom, že kazivosť zubov sa u tohto 
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obyvateľstva znížila o 70%. U 12-ročných detí sa objavuje v priemere 1 pokazený                     

zub (Markovská, 2003).  

Na Slovensku je tento stav oveľa horší – naše 12- ročné deti majú pokazených asi 4 až 6 

zubov. To bol aj hlavný dôvod, prečo sa tento projekt začal realizovať aj na Slovensku. 

Vedením projektu je  poverená zástupkyňa prednostu Kliniky maxilofaciálnej 

chirurgie a dentálnej hygieny v Prešove Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.. Koordinátormi  

projektu sú MUDr. Tatiana Čarnoká a Mgr. Lucia Hudáková, ktoré spolu so študentmi  

odboru Dentálna hygiena realizujú tento projekt na ZŠ Lesníckej a vo viac ako 30-tich 

materských škôlkach v Prešove a jeho okolí. 

Cieľom projektu je vzdelávanie detí a mládeže v oblasti správnej starostlivosti o zuby 

a ďasná. Má prispieť v prvom rade k uvedomeniu si, že za svoje zdravie je zodpovedný každý 

sám! Hlavným cieľom vyučovacích hodín „Zdravého úsmevu“ je, aby deti častým 

opakovaním správnej techniky čistenia zubov nadobudli dobrú zručnosť, tzn. naučili sa 

správnym pohybom pri čistení zubov pod dohľadom školskej asistentky zubnej starostlivosti 

(ŠAZS) a postupne si ich zautomatizovali (dostali do podvedomia). 

Školská asistentka zubnej starostlivosti vykonáva s deťmi opakované cvičenia spolu                        

4 – 6-krát počas jedného školského roka, v jednej triede. Na jednej vyučovacej hodine  

prednesie a vysvetlí deťom minimálne dve témy súvisiace s prevenciou (Kovaľová, 2001).   

Témy prevencie sú nasledovné: 

1. hygiena  

2. anatómia zubov 

3. výživa 

4. vznik ochorenia 

5. fluoridácia. 

 

Počas vyučovacích hodín projektu „Zdravý úsmev“  si  žiaci osvojujú tieto vedomosti: 

� stavba, tvar a funkcie zubov a zubného lôžka – anatómia, 

� vznik kazu a ochorenia parodontu, 

- vznik a štruktúra plaku, baktérie, ich pôsobenie – vznik zápalu 

- zápal parodontu – zápal zubného lôžka 

- poškodenie skloviny, jej rozpúšťanie – zmäknutie 

� pravidlá správnej výživy, poznatky o účinku a pôsobení cukrov a ich kvasení, 

náhradné cukry, 

� vedomosti o fluoridoch, ich účinku a užívaní. 
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V závere vyučovacích hodín si deti svoje poznatky overujú prostredníctvom hier, rôznych 

súťaží, tajničiek a z každej hodiny si domov odnesú pracovný list. 

Zámerom vyučovacích hodín projektu „Zdravý úsmev“ je podporovať myšlienku: ako byť 

zdravý.  

 

Porovnanie kazivosti zubov u 2 skupín žiakov na slovenských školách v rokoch 1998, 

2001, 2003 a 2009.  

Materiál a metodika 

Základná a kontrolná skupina 

Od roku 1998 sa pod vedením Doc. MUDr. Evy Kovaľovej, PhD. realizuje na Slovensku 

preventívny program „Zdravý úsmev”, zameraný na zníženie kazivosti zubov u žiakov 

materských a základných škôl. Tento program sa najprv začal realizovať v prvých ročníkoch 

základných škôl. Postupne do preventívneho programu boli zaradené aj deti predškolských 

zariadení a deti druhých až piatych tried ZŠ (Kilian, 1999).   

 

Epidemiologické vyšetrenie 

Pre kontrolu účinnosti preventívneho programu „Zdravý úsmev“ boli na Slovensku v rokoch 

1998, 2001, 2003 a 2009 vykonané priebežné epidemiologické vyšetrenia. Štatistický výskum 

spočíval v porovnávaní kazivosti u dvoch skupín detí. Základnú skupinu tvorili deti, u ktorých 

sa pravidelne 6-krát ročne vykonávali edukačné stretnutia v rámci projektu „Zdravý úsmev“ 

a kontrolnú skupinu tvorili tie deti, u ktorých sa edukácia nevykonávala. V základnej 

(testovanej) skupine bolo hodnotených spolu 683 detí, v kontrolnej skupine 659 detí. Stav 

kazivosti zubov bol hodnotený podľa kritérií WHO.  

 

Štatistické spracovanie 

Výsledky vyšetrenia kazivosti sú spracované v trvalom chrupe podľa indexu (DMFT - KPEZ) 

a v mliečnom chrupe (dmft - kpez).  

V základnej skupine boli v rokoch 1998-2009 zmeny vo všetkých vekových skupinách, 

pričom v kontrolnej skupine, v tom istom období neboli zaznamenané žiadne pozitívne 

zmeny.  
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Interpretácia výsledkov  

Kazivosť v trvalom chrupe 

Tab. 1 a graf 1 ukazujú priemerné hodnoty KPEZ - DMFT (kaz, extrakcia, výplň na 

zubu oboch skupín v časovom období rokov 1998 až 2009.  

Na začiatku výskumného šetrenia roku 1998 bol stav chrupu u všetkých detí na podobnej 

úrovni. V kontrolnej skupine neboli od roku 1998 do roku 2009 v žiadnej vekovej skupine 

dokázateľné zmeny. V testovanej skupine boli v hodnotení kazivosti v rokoch 1998 až 2009 

zmeny vo všetkých vekových skupinách.  

 

Graf 1: Stav kazivosti v trvalom chrupe  u 7 a 12- ročných žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1  Stav kazivosti v trvalom chrupe  u 7 a 12- ročných žiakov   

Periodicita vyšetrení 

v rokoch 

Základná skupina Kontrolná skupina 

7 rokov/66 detí  12 rokov/144 detí 7 rokov/84 detí 12 rokov/112 detí 

r. 1998   1,35 5,24 1,82 4,65 

r. 2001  0,71 4,01 1,25 3,7 

r. 2003  0,19 2,70 1,63 4,29 

r. 2009  0,18 1,14 2,32 3,21 

 

 

Kazivosť u detí  v mliečnom chrupe 

Tab. 2 a graf 2 ukazujú priemerné hodnoty kpe dmf (kaz, extrakcia, výplň) na zubu                       

v mliečnom chrupe oboch skupín v časovom období rokov 1998 až 2009.  
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Na začiatku výskumného šetrenia roku 1998 bol stav chrupu u všetkých detí na podobnej 

úrovni. V kontrolnej skupine neboli od roku 1998 do roku 2003 v žiadnej vekovej skupine 

dokázateľné zmeny. V testovanej skupine signifikantne poklesla kazivosť zubov vo všetkých 

vekových skupinách.  

 

Graf 2: Stav  kazivosti v mliečnom chrupe (hodnoty kpe) u 7- ročných žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2  Stav  kazivosti v mliečnom chrupe (hodnoty kpe) u 7- ročných žiakov 

Periodicita vyšetrení 

v rokoch 

Základná skupina Kontrolná skupina 

7 rokov/66 detí  7 rokov/84 detí 

r. 1998   5,91 5,31 

r. 2001  4,65 5,06 

r. 2003  3,69 5,20 

r. 2009  4,55 5,04 

 

 

V roku 2009 boli hodnoty kpe u 7-ročných detí zvýšené. Príčinou týchto zvýšených 

hodnôt bolo prerušenie realizácie projektu „Zdravý úsmev“. Jeho hlavným dôvodom bolo 

v rokoch 2003-2009 zlučovanie škôl a vyšetrené boli aj deti, kde sa projekt nerealizoval.              

To jasne dokazuje nevyhnutnosť plynulej realizácie projektu.  

 

 

 

Graf 2   Počet  kpe dmf-zubov (stredná hodnota)
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Diskusia 

Od roku 1998 do roku 2003 boli všetci žiaci v základnej skupine zaradení do 

preventívneho programu už od prvej triedy. Deti si 6-krát ročne pod vedením ŠAZS čistili 

zuby, fluoridovali s Elmex gélom. Skupina detí, v ktorej sa realizoval preventívny projekt, 

mala výrazne zníženú kazivosť, na rozdiel od dnešnej generácie detí, kde kazivosť viditeľne  

stúpa a vývoj starostlivosti o chrup naopak klesá (Kovaľová a kol., 2006).  

Najvýraznejšie výsledky boli zaznamenané u menších detí, ktoré prichádzali do základnej 

skupiny z predškolských zariadení, a ktorých boli pravidelne vykonávané edukačné stretnutia.  

O tom svedčia aj tieto výsledky výskumného šetrenia. Platí že, čím skôr dieťa dostane 

potrebné informácie v oblasti správnej starostlivosti o svoj chrup a čím skôr sa nimi riadi,  

tým je prevencia efektívnejšia.  

Výsledky štúdie ukázali výrazný pokles kazivosti u detí, u ktorých sa projekt 

vykonával v porovnávaní so skupinou detí, kde sa projekt nevykonával. Výrazne pomohla aj 

pravidelná fluoridácia Elmex gélom, ktorá bola súčasťou programu (Kovaľová a kol. 2006). 

Výsledky majú štatistickú významnosť a dokazujú, aký pozitívny význam má skupinová 

prevencia u detí. 

 

Záver 

Školy sú vhodným miestom pre výchovu detí k zdravému životnému štýlu, ku 

ktorému patrí aj starostlivosť o zuby. Správny pedagogický prístup, hravá forma výchovy 

zabezpečia vštepenie vhodných hygienických návykov u detí. Štatistické šetrenie dokázalo, že 

kontinuálne znižovanie výskytu zubného kazu a udržanie dosiahnutej nízkej úrovne vo 

výskyte zubného kazu zjavne vyžaduje nepretržité, doživotné nasadenie všetkých možných 

preventívnych opatrení. Preto je dôležité naučiť deti a mládež, že správnou životosprávou, 

starostlivosťou o orálne zdravie spolu s pravidelnými preventívnymi prehliadkami u zubného 

lekára možno predísť vzniku zubného kazu, a tým aj veľkej bolesti zubov. A to by malo byť  

cieľom každej vyspelej spoločnosti.  
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