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",j:'3a;i:Fi j.,tl rll;, .,.::,.u i ',.. iť,.-

pcvinni legi:lrlvrt sra Citě u 1,1bnill |ókaře,
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liejný stúnái.Jllg lcliiie i jcjici Cé|, sni;t
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lu3ů ne b. vl vrlikr:ij če 1isť, ;r prlb|énry t;i,,

|;e lešil ]*rir:cclui-.1i ; vč;s,
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Á zclůr;;ni|*, ie už pii první návšiěvě lurlí
crri!nace : dítčtenr lly lrrliie nili pi*di;iil
iékaři tubní průka; dilěte, lrčený plc dii
ctl 12 nésíců dc i* iel včkl. iV 1i i.l!|l,
praviclel né prevenilvn í pl*i l ír] ky sa ilc;ie l rli
re kolrči, aie kdyby bv| ZL.ri:nl průka: rlilitc ai

Cl 13 lei věku, ilyia iry tc lriše kniika, irilr;
ny pcsllád;la svůj :iny:l,} Dl 1l Ie i včl,:u

.i iaie.;,,,r_jilq ,;, r, l;r,ýi úil:i,]"-, i,,| ,,,,,,,i:

l; pl"avid*inó nlchiírlky u iu|:nli-:c lekaie
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;;fjl1,1ane :právné lávyky ú:lni h,lEielv.

,.f.11l 111,1i:z i.:ili:,: vylál; lC r;kl 2l0i
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, : ' ] ,,''-, i) ia; :l] r "

;,r, ] i ;1 . 1,y1 1-, i, { i.," íii .i,:-ii;r!. j i r:i ; rl i l i<y

v pirli:il c, {iilr.;llčn.i re i:k** 11ů i||) až

i:a Ol.ji] ilbnicr llll<all; rjilčtt {pctj|* kva-

11rj|;1;1;Li;,: jiail počl! nt;v* narll*nýai
l-§i,]), ť.!].ri.] jicn byil ,,l,yciánc iónóř 1 1Ca *||
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.",á l i l1 uoriCových piepa rátl, lá rcveň slouŽí
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rrlh iíciek. l1odiče ny ni] i Zl i: ll ; plú k;z r}ítčte

lLlsit 5 5el]art na k;žda| ;"l;verluniprchlid,
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v bolesť, komplexnísanace v ce|kové anestezii,

která sama o sobě patří k velmi rizikovým

výkonůrn, Dalším negaťvním důsledkern zka-

ženého dětského chrupu je předčasná ztráta
zubů a s ní spojené následné ortodonťcké
vady, esteťcká újma, pol"uchy vyslrrvování

hlásek, posměch dětského okolí, A pokud dítě

trpí onemocněním ledvin či srdce, častými
infekcemi nebo onkologickým onemocněnírn,

zubní kaz může jeho zdravotní stav zhcršovat,"

uvedla MUDr. Vrbková

x".
Llsla VafluJl

Průzkumu, který v říjnu Ioňského roku

realizovala agentura STEM/MARK a.s. pro

Českou stornatologickou komoru, se zúčastnilo

707 matek dětí cjo 15 |et, které oclpovídaly

za celkem 1124 děť. Výsledky byly z hlediska

zubní prevence varovné. Alarmující například
je, že pravidelné čištění zubů dvakrát denně

uvedlo 74 % dotázaných maminek, pravidelné

návštěvy zubního lékaře 66 %, občasné ná-

vštěvy u dentální hygienistky 22 %. A jen 18 %

dotázaných uvedlo, že při každém čištění zubů

dítě používá mezizubní pomůcky. Výsledky

tohoto průzkumu také ukázaly, že Zubní průkaz

dítěte zná jenom 55 % dotázaných žea,
U 54 % děť kontrolujijejich maminky v prů-

kazu terrníny prohlídek u zubního |ékaře,

u 28 % děť sledují i výsledky vyšetření. Zaráže-
jící je,že celé desetina matek nevidív Zubním
průkazu dítěte žádný smysl a dokonce 15 %

matek si myslí, že Zubní prúkaz dítěte není na

rozdíl od Zdravotního a očkovacího průkazu

dítěte důležitý,..

Zubní průkaz ditěte předkládá zubnímu

lékaři většinou maminka (78 %), aktivní přístup

lékaře je v tomto směru ojedinělý (jen a %

zubních lékařů se dožadují průkazu pravidelně,

14 % občas), Z průzkumu také vyplývá, že 42
% dětských lékařů se Zubním průkazem dítěte
vůbec nepracuje,27 % nékdy.

,,Zubní průkaz dítěte by přitom měli vyžado-

vat všichni pediatři, protože je i v jejich zájmu,

aby byl organismr-rs dítěte zdravý jako celek,

tedy včetně chrupu. Zároveň by mělí být více

akťivrrí i zubní lékaři a zapisovat záznamy do
Zubního průkazu dítěte při každé prevenťvní
prohlídce. Jen tak může být spolupráce mezl
zubním a dětským lékařem funkční a dítěti
prr:spěšná, Lókaři si na Zubní průkaz často
nevzpomenou, protože jsou přehlceni nutnou

adrninistrativou, přemírou zápisů, výkazů,
podpisů a potvrzení. Velmi by pomoh|o, kdyby

Zulrní průkaz dítěte předkládaIi zulrnímu

i dětskému lékaři při prohlídce svého dítěte
rodjče. x
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Prevenťvní prohlídky po 6 měsicích včas zachyť všech-

ny, i velrni malé, patoIogie. Jen tak si dítě zvykne

na prostředí zubařské ordinace, a pokud budou &
rodiče doCržovat všechny zasady. které jim jejich

ošetřující iékař sdělí, nebude se muset bát zubní _,.;
vrtačky a návštěva zubního |ékaře pro ně nebude

stresující. Při každé prohlídce dítěte do 10 let věku

by měl zubní lékař akťvně vyžadovat Zubní průkaz

dítěte k záznamu o uskutečněné prohlídce.

Ť rii*i}l;ÉL;ji* *r_išl1 lťi4il.l; *r:i ***Ěi!i., *tť;i*t*
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Většina maminek si neuvědomuje, že zubní kaz je infekčníonemocnění a že můžou olizováním
lžiček a dudlíků přenést d0 úst dítěte kazotvcrné bakterie. Maminky by měly u sebe mít pro

tJítě čistou vodu k pití, kterou pak mohou lžičku nebo dudlík omýt téměř kdekoliv. (Dospělým

by se určitě také nelíbilo, kdybyjim někdo olizoval skieničku nebo příbor!}

Ť§ *§isicÉ úst* l*l_!;:ěie iistit rs* pll:ř*;S*í pt,;::-ri** a*lii:t*, *íŤšti ,l}i'i i:i§t*rci;i"i*:ii §r**rii,

a+§ **jt* m!r:i;lt;§i** *j* ii:i,} i*:1, 1"ěl..l_r. *ili*Ě!t* j* **sie$**:Ť + ii..,..t.*i<!en;t**ti

5 hygienou dótských úst by rodiče měli začít po prořezání prvního zoubku. l když dítě zpo-
čátku nechce, rczhodujícíje, zda chce rodič. Každý prohřešekv ústní hygieně, každá omluva
nečištěného dětského chrupu se dříve či později pro,jevízubním kazem v raném věku, Pokud
chtějí rodiče uchránít své dítě bclesťi a strasťplnrich návštěv zubního lékaře, je pravideInost

a dŮslecnost nezbytná. stejně tak důležitá je pomoc při č!štěnízubů starším dětem a násled-
ná kontrola vyčištěných zubů. l v elnešní době přetrvává mýtus, že dětské zuby nemusejí být
zdravé, protože stejně vyparinou, Dětský chrup však tvoří základ chrupu stálého, a proto mLjsí

být zdravý!
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Obzvláště u nralých děťje důležité, aby po večerním čištění zubů už nedostaly žádnou potravu

ani nápoj obsahující cukr, včetně rnléčného. V noci by děti měly pít pouze čistou vodu, která by

se vŮbec měia stát základem jejich pitnóhc režimu. Každý ústupek chuti dítěte má vliv na vznik
zubního kazu ! Pravděpodr:bnost jeho vzniku také výrazně zvyšuje popíjení sladkých nápojů
a konzurnace sladkých jídel během dne, prctože cukr ve spojení s časem zubnímu kazu doko-
nale nahrává. Lepšíje vypít nebo sníst něco s|adkého najednou, než mlsat průběžně celý den.
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Fluor ve formě fluoridu je možnó dodat tělu vnitřní nebo vnější cestou. Vnitřní cestou je

to ve stravě a nápojích {např. minerálky, fluoridovaná sů|, černý čaj}, případně v tabletách,
Vnější cestou získá tělo fluor v zubní pastě s fluoridy, u |ékaře pak místní fluoridací některým
z prostředků určených k profesionálnírnu použiť. U děťse obecně nedoporučuje podávat

fluoridové tablety, ale použivat zubní pastu s fluoridy odpovídající věku dítěte, samozřejmě
v kombinaci s účinným čištěnim zubů. §tarší děti si nrohou po vyčištění zubů vyplachovat ústa

Ústnívodou, která slouží kromě deodorace také k dezinfekci úst. Po jídle a piťí pomůže starším
dětem udržet zuby zdravé žvýkání žvýkaček bez cukru, při kterém dochází k samoočišťování
zubních plošek, Účelné čištění zubů kartáčkern sice nenahradí, ale když není rnožnost vyčisťit si
po jídle zuby, je ťm nejlepším řešením,

-'*-, l
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