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»Dobro ustno zdravje omogoča nasmeh v vseh

življenjskih obdobjih!«



Ob bližajočem se svetovnem dnevu
ustnega zdravja, ki bo v ponedeljek,

20.3.2023, bi želeli izpostaviti
pomembnost ustnega zdravja za

celotno zdravje organizma, saj se
ustno zdravje obravnava kot

pomemben del splošnega zdravja.

Zdrava ustna votlina ima pomembno vlogo pri
prehranjevanju, sporazumevanju, izražanju, vpliva pa
tudi na našo samopodobo ter zunanji videz. Bolezni
zob in obzobnih tkiv so močno povezane s kroničnimi
nenalezljivimi boleznimi, ki pestijo današnjo družbo in
vztrajno naraščajo: debelost, bolezni srca in ožilja,
sladkorna bolezen in okužbe dihal. Ustne bolezni lahko
povzročajo tudi težave v času nosečnosti, med
najpogostejšimi sta nizka porodna teža in prezgodnji
porod.



Kljub vidnim napredkom zobne preventive, številke
kurativnih zobozdravstvenih obravnav zaradi
neustrezne higiene in pomanjkanja preventivnih
obiskov, vztrajno naraščajo.  Bolezenske
spremembe v ustni votlini, kot so zobna gniloba -
karies, bolezni obzobnih tkiv, zobne in čeljustne
nepravilnosti, še vedno predstavljajo precejšen
zdravstveni, družbeni in ekonomski problem. Na
pogostost tovrstnih težav izrazito vpliva nepravilna
tehnika ščetkanja, površnost, nerednost v izvajanju
ter uživanje sladke, lepljive hrane in pijače z visoko
vsebnostjo enostavnih ogljikovih hidratov.

IZZIVI ZA OHRANITEV DOBREGA
USTNEGA ZDRAVJA



 
PREVENTIVA JE KLJUČNA PRI OHRANJANJU

ZDRAVJA USTNE VOTLINE
 

V Zdravstvenem domu Novo mesto pod okriljem
Zdravstveno-vzgojnega centra deluje kabinet vzgoje za
ustno zdravje, kjer izvajalci s sodelovanjem v
zobozdravstvenem timu in naprednimi pedagoškimi pristopi
izvajajo vzgojo in promocijo zdravja zob in ustne votline.
Delo poteka v kabinetu, kjer se otroke vodi skozi
poglobljene individualne obravnave in na terenu, kjer se z
obiski na osnovnih šolah in vrtcih osvešča o problematiki
ustnih bolezni med najmlajšimi. V največji možni meri si
prizadevamo, da otrokom že v zgodnjem otroštvu
privzgojimo dobre prehranjevalne navade in navade, ki
spodbujajo vzdrževanje ustnega zdravja. V otroštvu
pridobljene veščine je namreč lažje prenesti in ohranjati
tudi kasneje v odraslem življenjskem obdobju.

Zdravstveno-vzgojni proces zahteva interdisciplinarno,
kontinuirano načrtno delo in le z vztrajnostjo nam uspe
posameznike, skupine, družine motivirati in opolnomočiti do
spremembe v vedenju, miselnosti, navadah in stališčih.
V okviru preventivnega zobozdravstvenega programa
izvajamo program za predšolske otroke, program za
osnovnošolce, program za srednješolce, predavanja za
starše in predavanja za odraslo populacijo v okviru lokalnih
skupnosti.



RAZVOJ ZDRAVIH NAVAD V SKRBI ZA USTNO ZDRAVJE
PROSVETLJENOST POSAMEZNIKA
OPOLNOMOČENJE POSAMEZNIKA
POUČEVANJE POPULACIJE O ŠKODLJIVIH DEJAVNIKIH ZA
USTNO ZDRAVJE
MOTIVIRANJE POSAMEZNIKA ZA AKTIVNO SLEDENJE
SODOBNI PREVENTIVI
RAZVOJ AKTIVNEGA ODNOSA V SKRBI ZA USTNO ZDRAVJE
PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI DO LASTNEGA ZDRAVJA
USTNE VOTLINE

POMEMBNI KORAKI ZA VZDRŽEVANJE
ZDRAVJA ZOB IN USTNE VOTLINE
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KABINET VZGOJE ZA USTNO ZDRAVJE
SVETUJE: Za skrb za lastno zdravje ni

nikoli prepozno!
 

Pravilna tehnika mehanskega odstranjevanja oblog je
veščina, ki se je moramo priučiti, uriti in za dobre
rezultate izvajati vsakodnevno, vsaj 2x na dan. Za
ustrezno izvedeno ustno higieno pa ne potrebujemo
le zobne ščetke, temveč tudi ustrezno sredstvo za
čiščenje medzobnih prostorov in zobno pasto s
priporočeno vsebnostjo fluoridov glede na starostno
obdobje. 

Za več informacij smo na voljo tudi na
zobna.preventiva@zd-nm.si, kjer vam z veseljem
ponudimo več informacij in nasvetov za vzdrževanje
ustnega zdravja.

Pripravila: Alja Mikec, mag. zdrav. nege


