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Abstrakt                                        
 
 
Zubný lekár, dentálny hygienik vykonávajú              
v bežnej praxi: 
1. základné vyšetrenie za účelom diagnostiky 
stavu a vhodnej následnej liečby, 
2. kontrolné vyšetrenie za účelom prehodnotenia 
stavu (výsledkov liečby),  
3. preventívne vyšetrenie za účelom stanovenia 
preventívnych opatrení, aby ochorenie nevzniklo, 
aby sa ochorenie neopakovalo, aby sa stav 
nezhoršoval – aby sme mohli odporučiť 
preventívne opatrenia.  
Základné vyšetrenie je vyšetrenie, ktorého 
cieľom je získať informácie o stave bunky, 
tkaniva, orgánu alebo celého organizmu. Stavom 
je zdravie alebo choroba. Výsledkom základného 
vyšetrenia je stanovenie diagnózy. Preventívne 
vyšetrenie je vyšetrenie, ktorého cieľom je zistiť 
riziká, podmienky, za akých ochorenie bunky, 
tkaniva, orgánu alebo celého organizmu vznikne 
alebo nevznikne. Výsledkom základného 
vyšetrenia je stanovenie diagnózy. 
 

 
 
 
 
Aby sme zabránili vzniku ochorenia, stanovíme 
preventívne opatrenia. Obsahom preventívnych 
opatrení sú konkrétne postupy, pri dodržaní 
ktorých je možné vzniku ochorenia zabrániť 
alebo zmierniť jeho priebeh, resp. predĺžiť fázu 
kľudu pri prebiehajúcom ochorení. Aby sme 
správne vykonali základné vyšetrenie a správne 
určili diagnózu, musíme poznať prejavy daného 
ochorenia a postup, ako tieto prejavy zistiť.  
Náklady na prácu zubného lekára sú veľmi 
vysoké a stav ústneho zdravia je zlý. Preto je 
nevyhnutné vykonávať základné aj  preventívne 
vyšetrenie. Na základe zistených rizikových 
faktorov môže zubný lekár, alebo dentálny 
hygienik poskytnúť odporúčania „ pacientovi              
na mieru“, čím sa predíde progresii ochorenia 
a náklady na ošetrenie budú podstatne nižšie.           
To vedie k zlepšeniu  celkového stavu orálneho 
zdravia, ale podmienkou je dodržiavanie 
odporúčaní zo strany pacienta a vykonávanie 
kontrolných vyšetrení.  
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Vieme čo je preventívna prehliadka? Čo vyšetruje zubný lekár a čo dentálny hygienik?  
Čo patrí k neinvazívnej a čo k invazívnej liečbe?  

 
Do we know what a preventive checkup is? What treats a dentist and what a dental hygienist? What 

includes non-invasive and invasive treatment? 
 


