
A pritom stačí naozaj málo. Pravidelné pre-
ven� vne prehliadky sú najlepším spôsobom, 
ako získať zdravý úsmev. Pri ich absolvovaní 
zubný lekár vyšetrí okrem zubov aj stav ďasien 
a sliznice v ústnej du� ne a tak� ež skontroluje aj 
stav ústnej hygieny. Často býva toto vyšetrenie 
doplnené o RTG snímky, kde možno zachy� ť po-
čínajúce kazy, ktoré ešte voľným okom nevidieť. 
Celé toto vyšetrenie trvá len pár minút a pa-
cient pri ňom nepociťuje žiadnu bolesť. Vďaka 
prevencii  dokáže zubný lekár zachy� ť problém 
už na začiatku a zabrániť tak ďalším kompliká-
ciám. V praxi to pre pacienta znamená: kratší 
čas strávený v kresle, menšie poškodenie jeho 
vlastných zubov, menej boles� vé a stresujúce 
zákroky a tak� ež menšia ekonomická záťaž do 
budúcnos� .

Preven� vnu prehliadku by mal každý absol-
vovať aspoň 1 krát ročne, u de�  by návštevy  
zubného lekára mali byť častejšie,  a to každého 
pol roka. Je to z toho dôvodu, že u de�  sú zúb-
ky náchylnejšie na vznik zubného kazu, a ten sa 
dokáže oveľa rýchlejšie zubom šíriť vďaka tenšej 
a menej mineralizovanej sklovine. Prvý krát by 
de�  mali navš� viť ordináciu zubného lekára už 
po prerezaní prvých zúbkov. Dieťa sa zoznámi 
s prostredím ordinácie a lekárom. V tejto dobe 
je jeho chrup väčšinou ešte bez kazu, takže celé 
vyšetrenie je krátke a bezbolestné. Takto sa 
naučí, že zo zubného lekára nemusí mať strach 
a vybuduje si k nemu dôveru. „Z dôvodu reál-
neho záujmu o našich najmenších pacientov 
sme sa rozhodli vyjsť rodičom v ústrety a cenu 

za preven� vnu prehliadku pre najmenších 
klientov sme stanovili na 10 euro. Okrem pro-
fesionálne odvedenej práce, bezbolestnos� , 
rôznej farebnej variabilite ponúkaných výplní 
chceme aby naši najmenší vždy odišli aj s ne-
jakým upomienkovým predmetom, ako naprí-
klad  fi gúrkou zvieratka alebo hodinkami s gu-
ličkou a hlavne bez zbytočného stresu. Týmto 

si vybudujeme dôveru do budúcnos� . Z dôvo-
du, že v súčasnos�  je naozaj uponáhľaná doba, 
rozšírili sme otváracie hodiny v pracovných 
dňoch 4x do týždňa až do 20.00 večer.“ pripo-
mína doktorka Nikoleta Jantošová.

Na Slovensku pravidelne absolvuje prehliad-
ku asi len polovica obyvateľov, čo je pokles 
opro�  minulým rokom. Dôvody sú rôzne. Často 

počúvame, že ak lekár nemá zmluvu s poisťov-
ňami, tak ku nemu radšej nejdeme, alebo mám 
svoju zdravotnú dokumentáciu u svojho starého 
zubára a bojím sa, že či ma nový lekár zoberie, 
a podobne. „Čiastočne sa snažíme niektoré 
dôvody vykompenzovať a v našej spoločnos�  
neustále priberáme nových pacientov, aj bez 
starej zdravotnej dokumentácie, ktorú si zalo-
žíme po vstupnom vyšetrení nanovo.“ doplňu-
je konateľ spoločnos�  Tomáš Janík.

Ďalšou príčinou, prečo de�  nenavštevujú 
zubného lekára tak často, ako by mali, je fakt, 
že boli zrušené povinné prehliadky organizova-
né školou. Dnes môže dieťa navš� viť lekára len 
v sprievode rodičov, ktorí však často � eto náv-
števy nepovažujú za dôležité. Ku zubárovi prive-
dú dieťa až s bolesťami. V tomto prípade už je 
nasledujúci zákrok náročnejší ako pre dieťa, tak 
aj pre lekára a dočasné zúbky už často nemožno 
zachrániť.

Je dôležité si uvedomiť, že prevencia je naj-
lepšia cesta k zdravému chrupu. 

Prevencia je najlepšia cesta k zdravému chrupu
„Niekoľko rokov som nebol u zubára, môj chrup je už v katastrofálnom stave a dokonca pociťujem bolesť.“ 
Toto sú slová, s ktorými veľké množstvo pacientov vchádza do ambulancie zubného lekára.  Až silná bolesť, ktorú nedokážu u� šiť už ani lieky, začína 
byť dôvod, prečo sa rozhodnú navš� viť zubára. Ale vtedy je už pomerne neskoro. Často už � eto zuby nemožno zachrániť, alebo vyžadujú dlhodobejšiu 
a rozsiahlejšiu liečbu, ktorá býva aj fi nančne náročnejšia.
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