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Abstrakt

Zubní kaz v dětském věku, představuje závažný problém současné dětské
populace. Prevence zubního kazu je nutnou podmínkou vývoje zdravého chrupu a
současně vývoje zdravých dětí. Bakalářská práce má teoreticko – empirický charakter.
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na anatomii, fyziologii a patologii dětského
chrupu, na stomatologickou péči a zubní kaz v časném dětství, rizikové skupiny dětí,
prevenci a komplikace zubního kazu, hygienu dutiny ústní, výživová doporučení a
preventivní programy. Cílem empirické části bylo zjistit úroveň prevence zubního kazu u
dětí ve věku 2-6 let v rodině a v primární stomatologické péči. Zjistit úroveň prevence
zubního kazu u matky dítěte v těhotenství příjem cukrů ve výživě dětí od narození do 6 let
provádění zubní hygieny u dětí a zmapovat úroveň preventivní zubní péče. K uskutečnění
výzkumného šetření byla použita kvantitativní metoda formou anonymního dotazníku.
Výzkumný soubor tvořilo 70 respondentek, matek dětí předškolního věku. Výzkum
probíhal na dětské stomatologické ambulanci Fakultní polikliniky VFN v Praze. Byly
zjištěny individuální rozdíly v přístupu respondentek ke způsobu provádění prevence
zubního kazu, ve znalostech o zubní hygieně a v oblasti stravování dětí. Z výzkumného
šetření i přes tyto rozdíly vyplynula dostatečná úroveň prevence zubního kazu u dětí ve
věku 2-6 let.
Klíčová slova: dočasný chrup, prevence, předškolní věk, stomatologická péče,
výživa, zubní kaz, zubní hygiena.

Abstract

Tooth cavity in childhood represents a significant problem of nowadays children.
Prevention of tooth cavity is a compulsory requirement for a development of healthy teeth
among children. Bachelor thesis has a theoretical and empirical character. The theoretical
part of this bachelor thesis concerns anatomy, physiology and pathology of child’s teeth,
dental care and teeth cavity in early childhood, endangered children groups, prevention and
complications with tooth cavities, hygiene of oral cavity, recommended nutrition and
prevention programs. The aim of the empirical segment was to discover how the oral
hygiene of pregnant mothers relates to that of their children, influence of early oral hygiene
of children, merits of specific nutrition starting at birth, what influence does early dental
care have. For the purpose of the research there has been used an anonymous form, in
order of gathering the necessary data. The research group consisted of 70 mothers of
preschool children (2-6 years of age), the research took place at a children dental
ambulance at VFN Prague. The respondents filled out a questionnaire and then I proceeded
to make a statistical analysis of the results and I evaluated them. The results did not
provide solid evidence that all researched topics have a connection with the condition of
the researched children’s teeth. Only the group of children which was breast fed, was not
drinking sweet drinks, was only rarely given candy and began with tooth hygiene after the
1st tooth appeared, showed a significantly less average number of tooth cavities as opposed
to the other children.
Key words: deciduous teeth, dental care, dental hygiene, nutrition, preschool age,
prevention, tooth cavity
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Seznam zkratek
VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
ECC – Early childhood caries – zubní kaz v ranném dětském věku
WHO – World Health Organization – Světová zdravotnická organizace
SOS – Save our souls – mezinárodní nouzové volání, v práci použito jako součást názvu
projektu Dětské vesničky
KPE – Kaz, plomba či extrakce - index KPE je součet kazivých, chybějících a výplní
ošetřených stálých zubů

Teoretická část
Úvod
Téma prevence zubního kazu u dětí předškolního věku mi nikdy nebylo cizí a to ani
z perspektivy matky dvou dětí, ani z pohledu sestry s dvanáctiletou praxí na oddělení
maxilofacilární chirurgie VFN v Praze na operačním sále. Díky dostupnosti aktuální
literatury, článků a odborných studií či výzkumů je dnes možné více než kdykoliv
v minulosti pojmenovávat konkrétní problémy při prevenci zubního kazu a srovnat
statistické údaje z celého světa. Globální vědecký přístup spolu se stále lepší
informovaností laické i odborné veřejnosti umožnily v posledních deseti letech nebývalý
rozmach zájmu o prevenci zubního kazu i o samotnou dentální hygienu. V bakalářské práci
se zaměřím na uvedení základních souvislostí prevence zubního kazu, a to jak po stránce
anatomické, klinické, tak i po stránce výživy a zapojení veřejnosti do prevence zubního
kazu.
V teoretické části bakalářské práce nastíním vývoj zubu a jeho prořezávání do
dutiny ústní. Popíši zubní kaz, zejména jeho somatologické projevy a uvedu základní
metody prevence v rodině u dětí do 6 let věku. Poslední bude stručný popis komerčních
preventivních programů, které popularizují prevenci zubního kazu ve sdělovacích
prostředcích.
Pro praktickou část, která má za úkol zjistit aktuální stav úrovně prevence zubního
kazu u dětí předškolního věku, jsem připravila spolu s vedoucí mé bakalářské práce
stručný dotazník, ve kterém jsem položila rodičům dětí sadu zjišťovacích otázek
zaměřených na aplikaci základních pravidel a možností prevence zubního kazu u dětí.
Primárním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření prokázat, že dodržování
pravidel z oblasti hygieny dutiny ústní a pravidel zdravé výživy ze strany rodičů i dětí má
za následek snížení četnosti výskytu zubního kazu v populaci dětí předškolního věku.
Dalším cílem práce je poskytnout všem zájemcům o téma prevence zubního kazu stručný
úvod do této problematiky.
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Součástí bakalářské práce bude i zhodnocení preventivních metod, které byly
v minulosti medializovány a představovány jako převratné metody prevence zubního kazu,
a sice indikace fluoridových tablet a komerční preventivní programy výrobců zubních past.
Současný stav bádání zásadně přehodnotil výhodnost a vhodnost používání fluoridových
tablet a ani zubní lékaři nemohou bezvýhradně pozitivně hodnotit preventivní programy
komerčních společností.
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1 Základní anatomie zubu
Zuby jsou nejtvrdším orgánem lidského těla, seřazené do horního a dolního oblouku
zubního. Lidský chrup má dvě generace: chrup mléčný nebo též dočasný a chrup stálý,
permanentní. Samotný zub se skládá ze tří částí a sice korunky (corona), krčku ( cervix) a
kořene (radix) a je upevněn v zubním lůžku (alveolus) horní nebo dolní čelisti. V okolí
zubního krčku se upíná ztluštělá sliznice bledě růžové barvy, označovaná jako dáseň.1 Pro
názornost uvádím v příloze A dvě grafická znázornění zubů.
Nejtvrdší složka zubu, nažloutlá sklovina zubní (email), se nachází na povrchu zubní
korunky. Krček i kořen zubu jsou potaženy zubním cementem, který se značně podobná
tkáni kostní. Povrchové složky zubu překrývají základní stavební součást zubu, zvanou
zubovina (dentin). Zubovina je vyplněna měkkou, citlivou dření zubní (pulpa). Výživu a
citlivost pulpy zajišťují přívodní cévy a nervy, která vstupují otvorem na hrotu kořene do
úzkého kořenového kanálku a rozvětvují se ve dřeni. V dětském věku jsou tyto dutiny
relativně velké a obsahují značné množství cévnaté pulpy, která s věkem ubývá.
Zuby jsou upevněny v kosti horní čelisti (u zubů horního zubního oblouku – arcus
dentalis superior) a v kosti dolní čelisti (u zubů dolního zubního oblouku – arcus dentalis
inferior). Na tělech obou čelistí se nacházejí výběžky lůžkové, pro horní a dolní zuby.
Tuhé vazivo nazývané ozubice (periodontium) vyplňuje štěrbinu mezi lůžkem zubním a
kořenem. Ozubice plní též funkci fixačního aparátu pomocí kolagenních vláken
sdružených v pevné snopce. Tento fixační aparát zabraňuje vtlačení zubu do zubního lůžka
při žvýkání a jeho viklání i vytažení.
Plně dokončený chrup člověka se skládá ze 32 zubů různého tvaru a funkce. Jsou to:
řezáky (dentes incisivi), špičáky (dentes canini), zuby třeňové (dentes premolares), stoličky
(dentes molares). Chrup mléčný obsahuje pouze 20 zubů: pět v každé polovině horní a
dolní čelisti, dva řezáky, jeden špičák a dvě stoličky. Nezahrnuje zuby třenové a poslední
stoličky (zuby moudrosti).2

1

ELIŠKOVÁ, Miloslava, NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Praha: Karolinum, 2006, s. 143, ISBN 80246-1216-X
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1. 1 Vývoj dočasného chrupu
Zuby se vytvářejí během prenatálního vývoje plodu. Vznikají po proliferaci orálního
epitelu, obvykle kolem 5 -6. týdne, kdy dojde k vytvoření primárního epitelového pruhu.
Přibližně v sedmém týdnu těhotenství se rozdělí na dvě lišty – vestibulární
(labiogingivální) a dentální lištu. Pokračující proliferací dentální zubní lišty vzniknou
epitelové čepy – zubní pupeny primární zubní lišty. Deset vzniklých epitelových čepů,
představuje základy dočasných zubů.
Primární zubní lišta se nadále prodlužuje a umožňuje tak vznik stálým molárům, což
je nazýváno náhradní zubní lištou. Ostatní trvalé zuby pocházejí z tzv. sekundární zubní
lišty, která vyrůstá z dentální lišty.
„Na vývoji zubu se podílejí dvě zárodečné tkáně: dentální ektoderm, jehož derivátem
jsou především buňky skloviny (ameoloblasty), a dentální mezenchym (ektomezenchym),
jehož derivátem jsou buňky zubní pulpy (fibroblasty), dentinu (odontoblasty), zubního
cementu (cementoblasty) a periodoncia (fibroblasty, příp. i osteoblasty alveolárního
výběžku). Zárodky jednotlivých zubů vznikají postupně.“2
Přibližně v šestém týdnu prenatálního vývoje plodu dochází k založení řezáků
v dolní čelisti. Po narození se u dítěte vyskytují v různých stádiích mineralizace základy
stálých zubů. Mineralizací se nazývá postupné ukládání anorganických látek do již
existující organické tkáně. Tvorba samotné skloviny se dělí na dvě etapy: nejprve vzniká
částečně mineralizovaná (přibližně z 25%) matrix, která se postupně mineralizuje ve dvou
cyklech, až ke konečné hodnotě kolem 96% objemu minerálů v zubní matrix.
Zubní sklovina se nadále vyvíjí, což je nazýváno zráním zubní skloviny. Při tomto
procesu dochází k zpětnému vstřebávání organických složek a jejich náhradě minerálními
látkami. Díky těmto minerálním složkám (zejména vysokému obsahu hydroxiapatitu) je
zubní sklovina až desetkrát tvrdší než jiné tvrdé tkáně. Zrání skloviny probíhá jednak preeruptivně, tj. dokud zub není ještě prořezán a jednak post-eruptivně, kdy je zub prořezán
do dutiny ústní. Podstatou post-eruptivního zrání je prostupnost zubní skloviny, která tak
umožňuje přijímaní některých vápenatých a fosfátových iontů pod povrch skloviny.
2

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.
Česká stomatologická komora, Praha 2009, s. 17, ISBN 978-80-87109-16-8
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Ionty těchto minerálních sloučenin a prvků se také významně podílí na vzniku zuboviny
(dentinu), kdy dochází k ukládání těchto minerálních látek na struktury pre-dentinu (jedná
se též o organickou matrix) a vytváření krystalizačních center, která postupně splývají
v jednotnou dentinovou hmotu. „U novorozence jsou sklovina a dentin vytvořeny pouze
v rozsahu zubní korunky a části krčku. Dentin a později cement se v oblasti krčku a
zejména kořene zubu vytvářejí až postnatálně.“3

1.1.1 Prořezávání zubu
Prořezávání zubu, neboli zubní erupce, rozděluje vývoj zubu na dvě fáze, na první
fázi, neboli intraalveolární (též pre-erupční) a druhou fázi extraalveolární (též posterupční). Zubní sklovina je při samotném prořezávání chráněna tenkou vrstvou dentální
kutikuly, která se při zubní erupci podílí na vytvoření dentogingiválního spojení. Spojovací
epitel tohoto spojení, které tvoří mimo dentální kutikuly i vícevrstvý dlaždicový epitel
gingivy, přilne k povrchu skloviny nově vytvořenými membránami, což zajišťuje správné
postavení a funkci zubu.
Každý zub je před erupcí uložen v tzv. interdentálním septu. Toto septum vzniká
jednak postupnou resorpcí vnitřní stěny alveolu, jednak přírostem stěny zevní. „Základy
stálých zubů jsou uloženy lingválně od zubů dočasných. Lingvální postavení si stálé zuby
zachovávají často i po prořezání do dutiny ústní, a teprve tlakem jazyka se dostávají do
správné polohy.“4
Samotným prořezáváním se rozumí pohyb zubu ze zubního lůžka směrem k dutině
ústní, který je způsoben tlakem růstu kořene v zubním lůžku. Tento proces probíhá u dítěte
přibližně od 6. do 30. měsíce věku. Působením různých faktorů se může lišit doba
samotného prořezávání. Mezi tyto faktory patří např. tělesná hmotnost, vyzrálost,
dospělost, psychomotorická vyspělost a genetické anomálie. Zuby v dolní čelisti

3

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.
Česká stomatologická komora, Praha 2009, s. 20. ISBN 978-80-87109-16-8
4

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.
Česká stomatologická komora, Praha, 2009, s. 21. ISBN 978-80-87109-16-8
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prořezávají zpravidla o něco dříve, než zuby v horní čelisti5. Kompletní dočasná dentice je
prořezána přibližně ve dvou a půl letech věku dítěte. Po prořezání se začínají vyvíjet zubní
kořeny, jejich vývoj je ukončen přibližně dva roky po prořezání zubů (cca mezi 4. – 5.
rokem věku). Po dvou letech, tj. kolem 6. – 7. roku věku začíná proces fyziologické
resorpce kořenů dočasných zubů. Základní podnět k této resorpci dává tlak korunky
nastupujícího stálého zubu. Pro přehlednost a názornost jednotlivých fází vývoje a
prořezávání dočasné dentice, uvádím v příloze B tabulku zachycující vývoj chrupu v horní
a dolní čelisti.

1. 2 Cévní a nervové zásobení zubu
1.2.1 Cévní zásobení zubu
Všechny tepny, které zásobují zuby krví, jsou větvemi arteria maxillaris. K zubům
horní čelisti přicházejí jednotlivé artérie přes kanálky v maxille. K zubům dolní čelisti
přichází krev pomocí větví arteria alveolaris interior a sublingualis a drobných cév z okolí
periostu mandibuly. „Vlastní tepenné zásobení zubů je shodné pro horní i dolní čelist. Jak
periodontium, tak pulpa, vlastní zub i alveolární kost jsou zásobovány specificky určenými
Rami (větvemi - zejména např. dentales, dentalis proprius, interalveolares). Důležité je
také zmínit funkci žil zubů, které odvádějí venózní krev a působí jako tlakový polštář, který
zabraňuje vtlačení zubu do apikální oblasti alveolu.“6

1.2.2 Nervové zásobení zubu
Jednotlivá nerovová vlákna, která procházejí horní a dolní čelistí, jsou odvislá od
nervu maxillaris či nervu mandibularis. V horní čelisti jsou zuby spojeny pomocí
jednotlivých vláken hlavně s nervus infraorbitalis, zatímco v dolní s nervus mandibularis.
Komplex nervů odvislých od nervi maxillaris a mandibularis se nazývá nervový plexus.
Jednotlivé plexy se mezi sebou liší hlavně v tom, zda jsou odvislé od nervů horní nebo
5

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku
Česká stomatologická komora, Praha 2009, s. 22. ISBN 978-80-87109-16-8
6

FOLTÁN, René, ŠEDÝ, Jiří . Klinická anatomie zubů a čelistí. Praha: Triton, 2009, s. 106. ISBN 978-807387-312-7
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dolní čelisti. Z plexu dentalis odstupují rami dentales zásobující vlastní zuby a rami
gingivales zásobující dáseň. Při vyšetřeních a chirurgických zákrocích je třeba respektovat
i tloušťku epitelu, který nervy obklopuje a která se může velmi často různit. „Například
většina nervi alveolares superiores běží v kostěných kanálcích v blízkosti vnitřní stěny
sinus maxillaris. Tloušťka této stěny je individuálně variabilní. V extrémních případech je
silná jen asi 5mm, nebo není vytvořena vůbec a senzitivní nervy alveolares superiores pak
překrývá pouze sliznice sinus maxillaris.“7
Senzitivní inervace zubu je značně bohatá, o čemž svědčí i výrazná bolestivost zubů
při různých patologických stavech. Nervy periodontia vysílají při nadměrném tlaku s facies
occlusalis reflexní signál, který relaxuje žvýkací svaly. Autonomní inervaci zubu zajišťují
sympatická vlákna, přicházející k zubům podél krevních cév a para-sympatická vlákna,
přicházející společně s senzitivními nervy, ke kterým se připojují v jejich průběhu. 8

2 Stomatologická péče a zubní kaz v dětském věku
2. 1 Zubní kaz v časném dětském věku (ECC)9
Zubním kazem rozumíme „patologický proces mikrobiálního původu, který postihuje
tvrdé zubní tkán“10. Jedná se o nejrozšířenější onemocnění populace, přičemž jeho četnost
je uváděna kolem 80 – 90% populace. 11 Co se týče teorií o původu zubního kazu, pak
v odborné diskuzi zatím neexistuje všeobecně přijímaný názor. Nejstarší antropologické
nálezy dosvědčují existenci zubního kazu již v období nejstarší doby kamenné. Radikální
zvýšení četnosti zubního kazu přichází se změnou skladby stravy obyvatel kolem začátku

7

FOLTÁN, René, ŠEDÝ, Jiří Klinická anatomie zubů a čelistí. Praha: Triton, 2009, s. 107. ISBN 978-807387-312-7
8
FOLTÁN, René, ŠEDÝ, Jiří . Klinická anatomie zubů a čelistí. Praha:Triton, 2009, s. 105 – 107. ISBN
978-80-7387-312-7
9
ECC – odborná zkratka označující zubní kaz v raném dětském věku. Zkratka je složena z počátečních
písmen anglického pojmenování toho jevu – Early Childhood Caries
10
MERGLOVÁ, Vlasta. Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty. Praha : Univerzita
Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 13. ISBN 80-246-0094-3
11
Kolektiv autorů. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství, Brno : Masarykova Univerzita v Brně
fakulta lékařská, 1996, s. 9. ISBN 80-210-1469-5
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18. stol12. Do té doby byl výskyt zubního kazu relativně malý. V otázce vzniku zubního
kazu zatím neexistuje všeobecná shoda. Je zřejmé, že se na vzniku tohoto procesu podílí
několik faktorů, které je možné rozdělit do dvou skupin, a sice na faktory vnější a faktory
vnitřní. V dostupné odborné literatuře nejsou jednotlivé faktory přesně zařazeny do jedné
z výše zmíněných kategorií.
Mezi nejdůležitější faktory vzniku zubního kazu patří zejména:
Lidské sliny – složení lidských slin, jejichž podstatnou část tvoří voda (99%), dále
pak organické látky (0.5%) , anorganice látky (0.2%) , zejména hořčík, draslík, některé
sloučeniny alkalických prvků, z organických látek jsou to zejména sloučeniny uhlíku a
nejrůznější trávící enzymy (amyláza, peroxidáza). Aktivita trávicích enzymů, dále pak
některé anorganické soli a pH hodnota slin jsou faktory, které mohou přispívat k tvorbě
zubního plaku a dále ke vzniku zubního kazu.
Mikroorganismy dutiny ústní – ze smíšené aerobní a anaerobní flóry, která je
součástí dutiny ústní, se zásadní měrou podílí na vzniku zubního kazu druh bakterie
streptococcus mutans. 13 Přímá souvislost je dávána zejména mezi vznik zubního kazu a
schopností této bakterie tvoří kyseliny a polysacharidy.
Mikrobiální povlak – je jedním z nejdůležitějších činitelů při vzniku zubního
kazu. Již jeho první vývojová fáze – sekundární kutikula, která je složena zejména ze
slinných

glykoproteidů,

tvoří

velmi

dobré

prostředí

pro

nejrůznější

skupiny

mikroorganismů, bakterií a další intermikrobiální hmotu. Metabolickými procesy syntézy
glukanů a fruktanů pak dochází k jeho růstu. Mineralizovaný mikrobiální povlak je
nazýván zubní kámen.
Příjem potravy, dědičná dispozice – Vznik zubního kazu je ovlivněn přítomností
nízkomolekulárních sacharidů v potravě, časovým intervalem příjmu potravy i její
konzistencí. Velký význam má koncentrace cukru ve slinách i doba jeho působení.
Negativní vliv mají zejména dlouho působící, na zubech ulpívající potraviny (med,
čokoláda). Dědičnost nemá přímý vztah ke vzniku zubního kazu, dědí se však dispozice ke

12

Kolektiv autorů. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství, Brno : Masarykova Univerzita v Brně
fakulta lékařská, 1996, s. 9. ISBN 80-210-1469-5
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Kolektiv autorů. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství, Brno : Masarykova Univerzita v Brně
fakulta lékařská, 1996, s. 9. ISBN 80-210-1469-5
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kazu. Dědičné vlivy se projevují spíše v anatomickém uspořádání zubů a u některých
ortodontických anomálií. Tím se vytvářejí podmínky pro snadnější ukládání mikrobiálního
povlaku, který podmiňuje vznik zubního kazu i parodontopatií. 14

2. 2 Průběh a projevy zubního kazu
První fází vzniku zubního kazu je demineralizace zubní skloviny, kdy jsou porušeny
jednotlivé krystaly hydroxyapatitu a jejich celkové uspořádání. Při jistém stupni poškození
této vzájemné struktury vzniká mikroskopicky zjistitelný kaz na sklovině, který se dále
rozšiřuje. Rychlost rozšiřování ze zvyšuje po překročení sklovinodentinové hranice a
postupuje směrem k zubní dřeni.
Kaz se ve sklovině projevuje jako bělavá skvrna, s tím, že někdy může pigmentová
příměs zbarvit kaz do odstínů hnědé nebo černé barvy. Tento typ kazu (povrchový)
obvykle nebývá bolestivý a je možné jeho šíření zastavit prostřednictvím správného
ošetření. Pokud kaz zasáhne i do oblastí dentinu, popř. až dřeňové dutiny, pak je takový
kaz při podráždění zubu bolestivý.

2. 3 Následky zubního kazu
Hlavní následky neošetřeného zubního kazu jsou především překrvení a zánět dřeně,
nekróza dřeně, gangréna a záněty periodoncia. Mezi další velmi závažné důsledky patří i
záněty okostice dásňového výběžku a kolemčelistní záněty. Navíc může bakteriální infekce
napadnout i zárodky stálých zubů a ohrozit prořezávání stálé dentice. 15 Bezprostředním
projevem zubního kazu je spontánní bolest vystřelující obvykle do spánku nebo do ucha.
V některých případech zánět probíhá chronicky bez závaznějších klinických příznaků. Při
neléčení může zubní zánět přejít v nekrózu (odumření) dřeně, v případě infikování
odumírající pulpy může dojít až ke gangréně dřeně. Pokud se infekce z kořenového
kanálku rozšíří přes apikální otvor do tkání ozubí, jedná se o tzv. zánět periodoncia. U

14

Kolektiv autorů Stomatologie pro studující všeobecného lékařství, Brno : Masarykova Univerzita v Brně
fakulta lékařská, 1996, str. 10. ISBN 80-210-1469-5
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MERGLOVÁ, Vlasta. Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty. Praha : Univerzita
Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 19. ISBN 80-246-0094-3
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zánětů periodoncia se projevují klinické symptomy bolestivosti při skusu nebo poklepu na
postižený zub.

2. 4 Klinický obraz zubního kazu v časném dětství
Co se týká vzhledu a progrese ECC, je důležité zdůraznit několik specifických
projevů. V raném dětském věku postihuje kaz mnoho zubů a dochází k jeho rychlému
postupu. Se zubním kazem je možné se setkat již záhy po prořezání zubů do úst, a to jak na
zubních ploškách či přímo zubních korunkách. Rychlý postup následně umožňuje rozšíření
kazu ze skloviny do dentinu během šesti měsíců i dříve. Pokud přetrvají podmínky pro
vznik zubního kazu, dochází poměrně rychle k rozpuštění povrchové vrstvy skloviny a
dochází ke kavitaci (defektu) zubní skloviny. Počáteční kazivá léze se může změnit
v kavitu během 6-12 měsíců. Při postižení skloviny kazem dochází k viditelné změně
struktury skloviny. Její povrch je měkký a žlutavě zbarvený. V tomto stádiu rodiče obvykle
stomatologický problém rozpoznají. 16
Kromě klinických a zdravotních komplikací představuje ECC i výrazný zásah do
psychického stavu dítěte. K nejnápadnějším projevům bolesti a dalších nepříjemných
pocitů dochází hlavně při jídle, spánku, při hře či obecně při komunikaci. Tyto pocity a
projevy negativně ovlivňují hmotnost, celkový zdravotní stav dítěte, vývoj řeči a potažmo
celkové sebevědomí. Svou roli také sehrají negativní zkušenosti při nezbytném
ambulantním ošetření a následná zhoršená spolupráce dítěte při preventivních prohlídkách.
Prohlídky jsou pak stresující jak pro lékaře, tak i pro dítě a rodiče a je bohužel často nutné
k běžným postupům přidat i premedikaci či nasazení anestezeie nebo analgosedace. 17

2. 5 Komplikace zubního kazu v raném dětství (ECC)
Zanedbání stomatologické péče u dětí, jak ze strany rodičů, tak ze strany samotných
dětí, může vést k závažným zdravotním komplikacím a nenávratným změnám. Následná

16

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.
Česká stomatologická komora ,Praha 2009, s. 39. ISBN 978-80-87109-16-8
17
MERGLOVÁ, Vlasta, Příčiny a prevence zubního kazu v časném dětství. Lékařské listy. 2008, roč. 57, č.
11, s. 10-12., ISSN 0044-1996
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poškození se mohou projevit jak na stálých zubech, tak i na celé orofaciální soustavě, a
v určitých případech také psychice dítěte.
Mezi nejzávažnější komplikace neošetřeného kazu na dočasných zubech patří
gangrenózní rozpad zubní dřeně, který může vést až k zánětu regionálních mízních uzlin
nebo přilehlého kolemčelistního prostoru. Zároveň bývá zdrojem nepříjemného zápachu
z dutiny ústní, a to v případě, kdy dřeňová dutina zubu obsahující gangrenózní pulpu
komunikuje s ústní dutinou. Další komplikace jako jsou záněty periodoncia a ostitidy
zubního původu, gangrenózní pulpa dočasných zubů, se považují za možný zdroj fokální
infekce. S fokální infekcí pak může souviset celá řada dalších onemocnění - endokarditis,
myokarditis, arthritis, irriditis, iridiocyclitis, pyelonephritis, neuritis, neuralgie, migréna,
recidivující bronchitida, astma, ekzém. Podezřelé dočasné zuby jsou indikovány
k extrakci. 18
Mezi další závažné postižení zubů při neléčení ECC patří například i zánět zubní
dřeně a následně i periodontia. Tyto komplikace mohou vést k obtížím při kousání a
následnému odmítání tuhé stravy nebo jejímu špatnému rozžvýkání, což může vézt
k zažívacím obtížím a v závažných případech až k neprospívání dítěte. „V jiných případech
dítě vyžaduje pouze měkkou či kašovitou stravu, což se nepříznivě projevuje na stavu
chrupu a gingivy. Vázne samoočišťování, vznikají bolestivé záněty dásní a nechuť dítěte
k tužší stravě se prohlubuje. Vzácností nejsou ani poruchy příjmu potravy. Bylo prokázáno,
že děti se zubním kazem v časném dětství mají méně než 80% ideální hmotnosti.“19
Veškeré tyto komplikace jsou pro dítě velmi stresující a bolestivé, jsou doprovázeny
poruchami příjmu potravy a mohou vést k negativnímu postoji k zubnímu ošetření a
v mnoha případech odmítá dítě jakékoliv ošetření po řadu let. Vážnější komplikace navíc
vyžadují hospitalizaci pacienta a následný chirurgický výkon, někdy i v celkové anestézii.
V případě neposkytnutí adekvátního ošetření zubů může dojít k zánětlivým onemocněním
periapikálních tkání, případně kostí nebo k vážným poškozením stálých zubů. Při
předčasné ztrátě dočasných zubů dochází k anomálnímu postavení stálých zubů, vadám
skusu a dalším funkčním poruchám orofaciální soustavy. Předčasné ztráty frontálních
18

MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku,
Praha: Česká stomatologická komora, Praha 2009, s. 45. ISBN 978-80-87109-16-8
19
MERGLOVÁ, Vlasta, IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku,
Praha:Česká stomatologická komora, 2009, s. 45. ISBN 978-80-87109-16-8

20

horních zubů mají za následek poruchy výslovnosti, mohou dítě poškozovat po stránce
estetické a mohou mít vliv na jeho sebevědomí, což je obzvláště bolestivé při
socializačních kontaktech dítěte.

2. 6 Rizikové skupiny dětí
Riziko vzniku zubního kazu není u všech pacientů stejné, nýbrž je jeho četnost
ovlivněna celou řadou genetických, somatických, sociálních faktorů či dostatečností zubní
hygieny.

Mezi nejčastěji uváděné faktory patří zejména komplexní problematika

nevhodných životních návyků, celkového zdravotního stavu či životní úrovně rodiny.
V některých odborných pracech na téma zubní hygieny u předškolních dětí jsou
rizikové faktory děleny do několika skupin podle životních návyků dětí, celkového
zdravotního stavu dítěte a životní úrovně rodiny. Mezi nejčastěji uváděné rizikové skupiny
patří zejména následující:
•

Děti s celkovým onemocněním (vrozené srdeční vady, asthma bronchiale, rozštěpy,
poruchy metabolismu vápníku, diabetes apod.)

•

Děti s různými typy zdravotního postižení

•

Děti předčasně narozené či s nízkou porodní hmotností

•

Děti matek s vysokým výskytem zubního kazu

•

Děti s přítomným mikrobiálním plakem a demineralizacemi skloviny nebo
zabarvením tvrdých zubních tkání

•

Děti, které spí s kojeneckou lahví obsahující sladkou tekutinu

•

Děti s častým příjmem sacharidů

•

Děti z nižších sociálně - ekonomických vrstev a národnostních menšin

•

Děti matek se základním vzděláním

•

Děti, jejichž starší sourozenci měli zubní kaz v raném dětství.20

20

MERGLOVÁ, Vlasta., IVANČÁKOVÁ, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.
Praha.: Česká stomatologická komora, 2009, s. 38. ISBN 978-80-87109-16-8
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2. 7 Prevence zubního kazu v časném dětském věku
Prevenci ECC je možné rozdělit na tři hlavní oblasti: hygiena dutiny ústní,
respektování výživových doporučení a pravidelné preventivní stomatologické prohlídky.
Nerespektování či zanedbání jedné či více z výše vyjmenovaných oblastí může vést
ke zvýšenému výskytu zubního kazu a následných komplikací již zmíněných v kapitole
2.5. Ke každé oblasti byla vydána celá řada metodických či praktických příruček a
opatření, z nichž některé cituji v bibliografii. V rámci dodržení odborné úrovně textu a
logické návaznosti kapitol vycházím zejména z práce Vlasty Merglové a Romany
Ivančákové Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku.

2.7.1 Hygiena dutiny ústní
Mezi základní preventivní postupy hygieny dutiny ústní patří zejména vytvoření
správných hygienických návyků, zejména pravidelným čištěním zubů v dostatečné
frekvenci a s použitím vhodných nástrojů, jako je kvalitní měkký zubní kartáček a dětská
zubní pasta s obsahem fluoridů. S věkem dítěte se ovšem správná technika a průběh zubní
hygieny významně mění. Se samotnou ústní hygienou by rodiče měli začínat již po
prořezání prvních dočasných zubů. V tomto věku není žádoucí čistit zuby klasickým
zubním kartáčkem, z důvodu možného poškození křehkých dětských dásní či
mechanického poškození dutiny ústní, namísto toho jsou vhodné tzv. „prsťáčky“, což jsou
gumové zubní kartáčky s drobnými štětinami v oblasti bříška prstu, kterými je možné
odstranit z kojeneckých zubů zbytky mléka a měkkého zubního povlaku. Namísto tohoto
kartáčku je možné používat i malý vlhký kousek gázy nebo navlhčenou bavlněnou plenku.
Krom prsťáčku je možné používat nákusný kartáček, který slouží současně jako hračka.
Pro nácvik čištění chrupu jsou vyráběny i různé typy celogumových kartáčků, které slouží
k nácviku uchopení a k nakusování. První dočasné zuby by měli rodiče dětem čistit
alespoň jednou denně, ideálně před spaním.
Při čištění zubů u malých dětí je možné použít i malé množství zubní pasty, čímž se
preventivní účinek čištění posílí. U starších dětí, jakmile se však začnou prořezávat
dočasné moláry, je třeba začít čistit zuby malým měkkým dětským kartáčkem s použitím
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malého množství fluoridované dětské pasty. Nutná je ovšem aktivní účast rodičů při zubní
hygieně, protože dítě ve věku 2-3 roky používá zubní kartáček jako hračku. U této věkové
skupiny je již nutné provádět čištění zubů 2 x denně, a sice po snídani a těsně před spaním.
Nejvhodnější technikou čištění u této věkového skupina je tzv. Foneho metoda, která
spočívá v krouživých pohybech po všech zubních ploškách. Tuto techniku by si děti měly
osvojit, stejně jako samostatnou zubní hygienu, ve věku 3 – 6 let s pravidelným dohledem
rodičů. Je žádoucí vypěstovat v dětech návyk na ústní hygienu a důležitý je i osobní
příklad rodičů.
Jedním z důležitých prvků prevence je místní aplikace fluoridů, kterou lze provádět
třemi základními způsoby: při osobní ústní hygieně, při hromadném použití fluoridu
v dětských kolektivech, v ordinaci lékaře či školeným zdravotnickým personálem. Místní
aplikace fluoridu se provádí pomocí zubních past, gelů a ústních vod. Aplikace roztoků a
gelů o vyšší koncentraci fluoridů je u dětí doporučená maximálně dvakrát ročně. „Zubní
pasty s fluoridy snižují při pravidelném používání kazivost chrupu o 20 – 30%. Podle
obsahu anorganických a organických sloučenin fluoru rozdělujeme zubní pasty na zubní
pasty vhodné pro malé děti, zubní pasty kosmetické s obsahem fluoridu 0.0015% a zubní
pasty terapeutické s vyšším obsahem fluoridu.Vhodné zubní pasty pro děti se vyznačují
malým množstvím fluoridů (0.00025% - 0.0005%), což dítěti, v případě spolykání většiny
zubní pasty neškodí, naopak významně podporují remineralizaci skloviny a omezují
počáteční kazivé léze ve sklovině. V pastách pro starší děti tj. 3 – 6 let je doporučené
množství fluoridů minimálně dvojnásobné.“21

2.7.2 Výživová doporučení a obecné zásady dětské výživy
Pro malé děti, které jsou ještě živeny hlavně mléčnou stravou a příkrmy, představují
největší riziko především cukrem či sirupy doslazované nápoje, slazená mléka a ovocné
šťávy podávané dítěti v kojenecké láhvi. Jejich negativní efekt může ještě znásobit
nevhodná doba konzumace, zejména večer před spaním a v průběhu noci. Není ovšem
vhodné dítěti umožnit neomezený přístup k těmto nápojům i během dne, kdy jako vhodná
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náhražka poslouží neslazená pramenitá voda. Ve složení pramenitých vod se totiž velmi
často objevují fluoridy, které se podílejí na posílení zubní skloviny remineralizací. 22
U pramenitých a kojeneckých vod se zejména doporučuje sledovat množství
rozpuštěných fluoridů a dusičnanů. Je důležité si uvědomit, že kojené dítě dostává
v mateřském mléce jen velmi nepatrné množství fluoridů, proto je vhodné u kojenců stravu
obohatit o stravu připravenou z kojeneckých vod, protože ani příkrmy většinou neobsahují
příliš mnoho fluoridu. Není možné doporučit ani poměrně běžnou zvyklost namáčení
dětského dudlíku do medu, sirupu či cukru. Zároveň je dobré v okamžiku, kdy dítě přejde
na kašovitou stravu a dále na tuhou stravu kontrolovat množství přijímaných sladkostí a
přizpůsobit jejich podávání hlavnímu jídlu nebo těsně po něm.
Nedostatky ve výživě dětí jsou mimo jiné dány také nízkou informovaností matek o
vhodné výživě dětí, proto považuji za vhodné uvést obecná pravidla pro výživu dětí, která
se nachází velmi přehledně zpracovaná v rámci Manuálu prevence v lékařské praxi
v podčásti Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.23

Obecná pravidla
V Manuálu prevence v lékařské praxi se často objevují shodně určitá výživová
doporučení, která se velmi pozitivně podepisují i na stavu chrupu a četnosti výskytu
zubního kazu a to jak u malých dětí, tak i u dospělých. Tyto obecné zásady lze přehledně
shrnout do několika bodů:
•

Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny - četnost 5x denně se uvádí jako vhodné
množství k zajištění dostatku vitamínů minerálů a dalších důležitých látek pro
správný vývoj a obranyschopnost dětského organismu.

•

Příjem mléka a mléčných výrobků – doporučené množství jsou alespoň 3 porce
denně k zajištění dostatku vápníků a dalších látek. Je ovšem důležité respektovat
případné alergie na mléčnou bílkovinu či např. nedostatečnou schopnost mléko
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strávit u některých (zejména spíše starších) dětí. V takovém případě je vhodné volit
příslušnou výživovou alternativu.
•

Dostatečný příjem tekutin během celého dne – doporučené množství s pohybuje
kolem 1.5 – 2 litrů tekutin ve formě pramenitých vod, ovocných čajů, přírodních
ředěných džusů a dalších nekariogenních tekutin.

•

Omezení uzenin, sladkých či slaných pochutin – obsahují velké množství tuků,
cukrů, solí, v některých případech i nadměrné množství konzervantů a barviv. 24

„Výživové chování dětí rozhodujícím způsobem ovlivňují stravovací návyky
v rodině. Vztah k potravinám, vznik obliby nebo odmítání určité potraviny je do jisté míry
daný preferencemi člověka jako takového. Děti mají tendence přebírat preference svých
rodičů, a to zejména děti, které žijí v harmonické rodině. Výživové chování vrstevníků je
pro děti rozhodující a napodobují je až v pubertě. Rodiče necítí většinou potřebu
zdůrazňovat příznivý zdravotní účinek u potravin, jejichž konzumací se dítě předem
nebrání (jahody, banány, apod.), ale zdůrazňují u „pochoutek“ typu rybího tuku.“25
V prostředí tržního hospodářství ovlivňuje děti a dospívající velmi silně reklama.
Útočí zejména na podprahové vnímání a vytváří v dětech pocit, že pořizování určitých typů
potravin představuje skvělé nové dobrodružství, slibuje neotřelé a zajímavé chuťové
zážitky často spojené s nabídkou jiného druhu zboží, tj. dárku, které s potravinou přímo
nesouvisí – hračka, obrázky, samolepky, tématické soutěže či jiné předměty spojené
s výrobcem či distributorem daného produktu.

2.7.3 Fluoridová prevence
Fluor, jak jsem již uvedla, se významnou měrou podílí na prevenci zubního kazu.
Přirozeně se vyskytuje v potravinách a vodě v různých koncentracích. V celkovém příjmu
fluoru mohou být však značné rozdíly. V současném stavu vědeckého poznání nejsou
známé limitní hodnoty bezpečné koncentrace. Za optimální se považuje 0.05 – 0.07 mg
fluoridu na 1 kg váhy a den. Celkové množství fluoru v lidském organismu se odhaduje na
24
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7g. Přestože je obsah fluoru v dentinu a sklovině nižší než v kostech, je v zubu, na rozdíl
od kosti, fluor vázán trvale. Změny způsobené předávkováním fluorem jsou trvalého rázu
(zubní fluoróza).
V řadě zemí je základem preventivních programů fluorizace pitné vody. Podle
odhadů se takto kazivost snižuje v průměru o 40 – 50% (WHO 1987). Tato široce užívaná
preventivní metoda ovlivňuje zejména dětskou populaci, bez ohledu na sociální zařazení.
Vhodná koncentrace iontů fluoru byla stanovena na hodnotě 1mg na l000g vody. Při této
koncentraci dochází k aktivnímu protikazivému účinku bez rizika toxické kontaminace
organismu.
Běžný

spotřebitel

zaznamenal

dlouhodobou

tendenci

výrobců

koření

a

kuchyňských ochucovadel o fluorizaci kuchyňské soli. Tento způsob indikace fluoru
umožňuje jeho snadnou distribuci, kvalitní dostupnost a to jak individuálně tak kolektivně.
Její nevýhodou je, že dávkování není přesně kontrolovatelné a malé děti konzumují málo
soli. Tento způsob přijmu fluoru se doporučuje v lokalitách s malou koncentrací fluoru
v pitné vodě.
Jedním z dalších prostředků systémové fluorizace je používání fluoridových tablet.
Tablety, tvořené zejména fluoridem sodným, jsou v ČR v distribuci od roku 1966 pod
názvem „Natrium fluoratum“. Jak jsem uvedla výše, při používání fluoridových tablet je
nutné dodržovat pravidelné denní dávkování, jelikož jej není možné nahradit nárazovým
podáním větší dávky. Podávání tablet je vhodné zahájit až po zjištění koncertace fluoridů
v pitné vodě v dané lokalitě. V lokalitě, kde je fluoridovaná pitná voda, se tablety
nepodávají. Aby byl účinek fluoridových tablet rovnocenný účinku fluoridované pitné
vody, je třeba tablety podávat aspoň 300 dní v roce v pravidelném režimu.
Smyslem podávání fluoridových tablet je zvýšit lokální účinek fluoridu na zuby již
prořezané v dutině ústní. Fluoridové tablety se mají nechat rozpouštět v ústech delší dobu,
aby mohly přejít do sliny a tekutiny měkkého zubního povlaku, kde pak plně uplatní svůj
lokální preventivní účinek. Navíc by se tablety měly podávat v jinou denní dobu, než kdy
matka čistí zuby zubní pastou s fluoridy, aby byl lokální přísun fluoridů rozložený po celý
den.
Užívání fluoridových tablet v prevenci zubního kazu dětem v předškolním věku se
v současné době nepovažuje za významné. Dokonce bylo odborně prokázáno, že
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v mladším předškolním věku používání fluoridových tablet významně zvyšuje riziko
vzniku fluorózy ve stálém chrupu, a že preventivní účinek fluoridových tablet ve stálé
dentici se projevuje pouze při dlouhodobém dodržování dávkového schématu. Dlouhodobé
podávání fluoridových tablet vyžaduje dobře spolupracující a motivované rodiče. Prevence
zubního kazu pomocí fluoridových tablet vyžaduje velkou pozornost a lze ji v současné
době doporučit pouze dětem na základě analýzy rizika vzniku zubního kazu, zhodnocení
celkového zdravotního stavu dítěte a příjmu fluoridů z ostatních alimentárních zdrojů. 26

2.7.4 Pravidelné preventivní stomatologické prohlídky
Pravidelné prohlídky v zubních ordinacích by měly probíhat v půlročních
intervalech. „U dětí s vysokým rizikem zubního kazu by měl být tento interval kratší. Při
pravidelných preventivních prohlídkách je nutné opakovaně informovat rodiče dítěte o
všech možnostech prevence zubního kazu. Preventivní prohlídky slouží rovněž k časnému
záchytu zubního kazu i ostatních chorob a poruch orofaciální soustavy. Neméně důležité
jsou i z psychologického hlediska, protože dítě si při opakovaných návštěvách v zubní
ordinaci zvyká na zubního lékaře, prostředí ordinace a na vyšetřování dutiny ústní.“ 27 Od
roku 2005 je k dispozici dětem i jejich rodičům tzv. „Zubní průkaz dítěte“, který byl vydán
Českou stomatologickou komorou ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Účelem této pomůcky je napravit podprůměrný stav orálního zdraví a zlepšit dostupnost
informací o nástrojích a možnostech primární prevence zubního kazu u batolat a
předškolních dětí. Zubní průkaz dítěte společně se zdravotním a očkovacím průkazem
dostává matka pro své dítě při odchodu z porodnice. V zubním průkazu jsou uvedeny
důležité informace o závažných chorobách či alergických stavech dítěte a o preventivních
prohlídkách.28
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2. 8 Prenatální prevence
Prevence zubního kazu v časném dětském věku začíná již v těhotenství. Zatím není
možné a ani žádoucí ovlivňovat vývoj zubů dítěte přímo z důvodu možného ovlivnění
zbytku těhotenství a zdravého vývoje dítěte, proto se preventivní programy zaměřují téměř
výlučně na matku dítěte. Jelikož mají nastávající matky většinou velký zájem o zdraví
svého budoucího dítěte, jsou proto přístupné vysvětlení a aktivně spolupracují při prevenci.
Důraz z hlediska prevence ECC je kladen hlavně na dobře sanovaný chrup matky, ošetřené
parodontopatie a dobrou hygienu dutiny ústní. V těhotenství je doporučené provést test na
přítomnost S.mutans ve slinách a v případě zvýšených hladin doporučit výplachy dutiny
ústní antimikrobiálními roztoky po dobu 2-3 týdnů, přičemž nejpoužívanější roztokem je
chlorhexidin. Chlorhexidin má širokospektré antibakteriální účinky již v koncentraci
0.12%. Působí také mírně proti virům a plísním. Lze jej používat ve formě roztoku, gelu,
spraye nebo pastilek, které se nechávají rozpustit v ústech. Při dlouhodobém užívání může
způsobit reverzibilní zabarvení jazyka, tvrdých zubních tkání a poruchy chuti.
Kromě antibakteriálních výplachů dutiny ústní lze těhotné ženě doporučit používat
nejméně čtyřikrát denně žvýkačky nebo pastilky s xylitolem. Frekvence příjmu xylitolu
nižší než třikrát denně nemá prokázané žádoucí antibakteriální účinky. Xylitolovou
prevenci je vhodné zahájit 3 měsíce před porodem.
Xylitol patří mezi kalorická umělá sladidla, tzv. cukerné alkoholy. V přírodě se
vyskytuje v ovoci a některých rostlinách. Průmyslově se vyrábí z březového dřeva.
V lékařství se xylitol používá od roku 1960. Nejprve se aplikoval v infuzích u
pooperačních a šokových stavů a byl součástí diety u diabetiků. První žvýkačky
s Xylitolem se objevily na trhu v USA a Finsku v roce 1975. V roce 1988 doporučila WHO
xylitol pro použití v prevenci zubního kazu. Xylitol redukuje tvorbu zubního mikrobiálního
plaku, inhibuje S. mutans, stimuluje slinnou sekreci a omezuje kolonizaci zubu S. mutans.
Při krátkodobé konzumaci xylitolu se sníží množství S. mutans ve slinách a plaku. Po
dlouhodobém příjmu xylitolu jsou S. mutans ovlivněny natolik, že ztrácejí schopnost
přilnout k povrchu zubu29.
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Nastávající matku je třeba informovat o vhodné výživě dítěte, o hygieně vlastního
chrupu i chrupu budoucího dítěte a zlozvycích spojených s výživou, kterých by se měla
vyvarovat (sladké pití v kojenecké láhvi dle libosti dítěte). Těhotným ženám od druhé
poloviny těhotenství je možné v rámci prevence zubního kazu u nenarozených dětí podávat
fluoridové tablety.30

3 Organizované preventivní programy
V České republice probíhá souběžně několik preventivních programů, zaštítěných
různými společnostmi a organizacemi, a to jak komerčními, tak nezávislými. V současné
době neprobíhá žádný státem organizovaný či jinak podporovaný preventivní program.
Všechny zmíněné programy jsou rozděleny do dvou skupin, a to na komerční, kdy je
hlavním garantem a organizátorem projektu subjekt vyrábějící potřeby pro zubní hygienu a
nezávislé, které jsou organizovány občanskými sdruženími a obecně prospěšnými
společnostmi, které nedeklarují svou příslušnost k žádnému komerčnímu subjektu.

3. 1 Signal Dentibus
Od roku 1996 funguje na území ČR kampaň řízená společností Unilever, výrobcem
zubní hygieny pod obchodní značkou „Signal“, nazvaná „Signal Dentibus“. Hlavní náplní
této kampaně je provádění hygienické osvěty spojené se systémem preventivních zubních
prohlídek, které probíhají v mobilní zubní ordinaci umístěné v autobuse dekorovaném
produktovými barvami, jehož osazenstvo tvoří zubní specialisté i pořadatelský a produkční
tým. Významnou součástí projektu je také spolupráce s lékaři ve stálých zubních
ordinacích. Již od roku 1996 si program Signal Dentibus získal značný mediální prostor a
to zejména ve formátu celoplošných reklamních spotů, které na existenci programu
upozornily širokou veřejnost. V rámci odborné veřejnosti byl tento program oceněn Pečetí
České stomatologické komory pro projekty, které se významně podílejí na prevenci
zubních onemocnění.
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Mezi léty 1996 – 2004 ošetřila mobilní ambulance programu Signal Dentibus
kolem 20 000 dětských pacientů v základních školách, v ústavech pro mentálně postižené,
v SOS dětských vesničkách či na místech, kde se často scházejí rodiny s dětmi, jako
například zoologické zahrady, sportovní odpoledne, i na specializovaných výstavách jako
např. Pragomedica či Pragodent. V roce 2002 se obecný preventivní program rozšířil i o
specializované preventivní akce, jako příklad zmíním akci s názvem Léto s myšákem
Signálkem.
Cílem akce Léto s myšákem Signálkem bylo upevnit povědomí o pravidlech
dentální hygieny a motivovat k lepší péči o chrup. Projekt významně podpořil také
ordinace zubních lékařů po celé České republice. Ve spolupráci s Českou stomatologickou
komorou byli osloveni všichni zubní lékaři, kteří se mohli zapojit do projektu nejpozději
do 1. srpna 2003. Přihlášeným lékařům byly následně distribuovány edukační a propagační
materiály. Základním principem projektu byla návštěva pacienta u zaregistrovaného
zubního lékaře v termínu od 23. srpna do 23. září 2003. Prvořadou úlohou lékaře bylo
vykonat preventivní zubní prohlídku a poradit jak správně pečovat o chrup. Každé
vyšetřené dítě získalo zubní pastu Signal Mini a soutěžní kupon.
Do akce Signál pro zdravý úsměv se v roce 2003 zapojilo a preventivní zubní
prohlídky absolvovalo přibližně 80 000 dětských a dospělých pacientů z České republiky,
osmina z nich poté vyplnila soutěžní kupony a dva tisíce správných odpovědí od dětí bylo
oceněno puzzle s motivem myšáka Signálka, padesát správných odpovědí dospělých bylo
odměněno sadou výrobků značky Signal. Pacienti se o projektu dozvěděli díky inzerci
v regionálních

denících

a

odborném

časopise,

kde

byly

zveřejněny

seznamy

zaregistrovaných lékařů, z rádiových spotů na Rádiu Impuls a na webových stránkách
www.dentalcare.cz.
Z dalších tématických preventivních akcí je možné jmenovat i cestu pojízdné
ambulance po zařízeních projektu SOS dětské vesničky. Dne 29. 6. 2004 navštívila v rámci
projektu společnosti Unilever „Dvanáctkrát dobro“ SOS vesničky ve Chvalčově a Brně Medlánkách. U vybraných dětí byly provedeny preventivní prohlídky a proběhla zde i
hodina dentální hygieny s nácvikem správného čištění zubů na maketě chrupu.
Doprovodnou akcí byla kvizová soutěž o ceny, kde si děti ověřovaly získané poznatky.
Všechny děti dostávaly za preventivní prohlídku zubní pasty Signal Mini, zubní kartáčky
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Signal Kids a mnoho dalších dárečků.

Ve stejný den navštívil Signal Dentibus SOS

vesničku v Brně Medlánkách. I zde proběhl připravený program pro děti včetně prohlídek.
Zároveň s preventivní akcí v rámci sociálně potřebných dětí byla v roce 2004
spuštěna tématická akce zaměřená na fyzicky a mentálně postižené děti, které se nemohou
o zdraví ústní dutiny starat takovým způsobem jako jejich vrstevníci, proto potřebují
zvláštní pozornost a mnohem větší péči. Při preventivní prohlídce je proto nezbytný
osobitý přístup zubního lékaře a ošetřovatelů. Vzhledem k této skutečnosti byli zubní
lékaři v Signal Dentibus odborně zaškoleni ve Výzkumném ústavu stomatologickém v
Praze.
Signal Dentibus navštívil v roce 2004 13 ústavů sociální péče po celé České
republice, vyšetřeno bylo 287 lidí s postižením. Kromě zubních prohlídek absolvovali
asistenti a klienti ústavů také přednášky a individuální konzultace o správné technice
čištění chrupu.
„Průměrná hodnota kazivosti chrupu u dětí z ústavů se nelišila od celostátního
průměru. Varující však je, že tyto děti měly více zubů s neošetřeným zubním kazem než děti
ostatní. Ošetření chrupu vyžaduje 55,8% z nich. U problematické věkové skupiny
postižených lidí ve věku 15 až 24 let potřebovalo ošetření 70,9%, což je významně více
oproti celostátnímu průměru 21,3%. Průměr kazivosti chrupu u této skupiny jedinců činil
3,18 KPE* a byl nižší než celostátní hodnota stejné věkové kategorie 3,78 KPE“31.
Poslední tématickou akci, kterou zmíním, jsou návštěvy zoologických zahrad po
celé České a Slovenské republice, na které společnost Unilever připravila preventivní
program pro děti a jejich doprovod, tedy nejčastěji rodiče. Celá kampaň odstartovala 20.
srpna 2008 v pražské ZOO a končila 25. září v Košicích. Na každé zastávce se kampaň
Signal Dentibus setkala s kladnou odezvou veřejnosti a velkým zájmem dětí. Přítomná
stomatoložka dětem poutavou formou vysvětlila zásady zubní hygieny, následně byla
dětem nabídnuta preventivní prohlídka a byly jim rozdány dětské zubní pasty, obrázkové
letáčky, plyšové hračky a další reklamní a upomínkové předměty.

Během kampaně

návštěvy zoologických zahrad, vyšetřil Signal Dentibus 846 dětí. Během vyšetření dětí
probíhalo také krátké dotazníkové šetření mezi rodiči zaměřené na péči o dětské zoubky.
* KPE – index KPE je součet kazivých, chybějících a výplní ošetřených stálých zubů
31
BORSKÁ, Iva, Tisková zpráva k programu Signal Dentibus, Říjen 2008, [10.11. 2012], Dostupné na
http://www.nadoma.cz/casopis/slug_141059
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Z výsledků vyšetření vyplynulo, že v průměru obou zemí si jen 77 % dětí čistí zoubky
pravidelně 2x denně a pouze jen asi polovina rodičů s dětmi vyčištěný chrup kontroluje a
dočišťuje, přestože do osmého roku věku by to mělo být samozřejmostí! Celkově bylo u
dětí zjištěno 277 neošetřených kazů. Jde o poměrně alarmující číslo vzhledem k tomu, že i
přes sklon zubů k vyšší kazivosti daný geneticky, lze důslednou zubní hygienou vznik kazu
prakticky vyloučit. 32

3. 2 Colgate – měsíc zdravých zubů
Program je garantovaný společností Colgate-Palmolive, výrobcem zubní pasty
Colgate probíhá v České republice od roku 1993. Náplní programu je každoroční
vyhlašování jednoho konkrétního kalendářního měsíce měsícem zdravých zubů. Během
tohoto měsíce je možné v zubních ordinacích získat zdarma výrobky společnosti ColgatePalmolive a to zpravidla jako bonus k preventivní prohlídce. Kromě působení v zubních
ordinacích je možné získat i některé speciální výrobky či cenové zvýhodnění některých
jiných výrobků v distribuční síti společnosti.
Celoročně jsou v provozu internetové stránky programu na webové adrese
http://www.mesiczdravychzubu.cz/, kde je možné si zdarma stáhnout prezentace k hygieně
dutiny ústní u dětí i dospělých, detailní vysvětlení systému preventivních prohlídek, typy a
techniky správného čištění zubů a dásní. Zároveň nabízí internetová prezentace projektu i
externí aplikaci (počítačový program), který sleduje data preventivních prohlídek a
upozorňuje uživatele na nutnost objednat se na prohlídku, zaznamenává objednané datum a
hlídá, po zadání nezbytných údajů, i životnost zubního kartáčku.

32

BORSKÁ, Iva, Tisková zpráva k programu Signal Dentibus, Říjen 2008, [10.11. 2012], Dostupné na
http://www.nadoma.cz/casopis/slug_141059
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3. 3 Elmex – Zdravý úsměv
Program vznikl v roce 1999 ze společné iniciativy Stomatologické kliniky FN v
Hradci Králové a Česko-slovensko-švýcarské lékařské společnosti. Finanční podporu
projektu zajišťuje firma GABA International, výrobce zubních past a dalších produktů
určených k hygieně dutiny ústní.
Cílem projektu je naučit děti předškolního a školního věku v České Republice
správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku
celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí
tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně
orálního zdraví své děti podporovat.
V současné době zajišťují samotný program převážně studentky zdravotnických
škol, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti
připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Teoretická výuka je
připravena pro dvě skupiny dětí. První skupinu tvoří děti mateřských škol a mladší dětí
základních škol (1. – 4. třída). Zde se děti seznamují s tím, proč a jak si mají čistit zuby, se
stavbou zubu, úlohou výživy v prevenci zubního kazu, se škodlivostí cukrů, kdy a jak
sladkosti konzumovat a s významem užívání fluoridů. Druhou skupinou jsou starší děti
základních škol (5. – 9. třída), kde se již hovoří o stavbě závěsného aparátu zubu, významu
odstraňování měkkého zubního povlaku a technice čištění mezizubních prostorů (zubní
nit). Praktická část je zaměřena na nácvik správné techniky čištění zubů a pravidelnou
ochranu zubní skloviny pomocí fluoridového gelu – elmex gel. K roku 2010 bylo do
projektu zapojeno 3000 dětí základních a mateřských škol a na výchově dětí se podílelo
více než 160 studentek zdravotnických škol.33

33

Autor neuveden, [10. 11. 2012], Dostupné na: http://www.zdravy-usmev.eu/
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3. 4 Orbit – Zdravé zuby
Program zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup
určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o
nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v
oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Cílem
programu zdravé zuby je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady
k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí
pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám
stomatologa34.
Tento program je zatím jediný, který je široce podporován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a kanceláří World Health
Organisation. Části projektu byly zařazeny i do osnov základních škol. S projektem je tedy
možné se setkat i během povinné školní docházky a dítě tak může být osloveno přímo.

34

Autor neuveden, [10. 11. 2012], Dostupné z :http://www.zdravezuby.cz/o-projektu/o-programu
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Empirická část
4 Cíl výzkumu
Hlavním cílem výzkumu je zmapovat úroveň prevence zubního kazu u dětí ve věku
2-6 let v rodině a v primární stomatologické péči.
Dílčí cíle:
•

Cíl 1 Zjistit úroveň prevence zubního kazu u matky dítěte v těhotenství

•

Cíl 2 Zjistit příjem cukrů ve výživě dětí od narození

•

Cíl 3 Zjistit způsob provádění zubní hygieny u dítěte od narození po současnost

•

Cíl 4 Zmapovat úroveň preventivní zubní péče

5 Použité metody
K získání informací potřebných k dosažení cílů byl použit dotazník vlastní
konstrukce. Jedná se o kvantitativní metodu. Dotazník obsahoval 16 položek. Položky
dotazníku byly otevřené (4), polouzavřené (6), uzavřené (5), škálové (1). Vzor dotazníku je
uveden v příloze B.
K cíli 1 se vztahovaly položky dotazníku č. 1 a 2.
K cíli 2 se vztahovaly položky dotazníku č. 3, 4, 5 a 9.
K cíli 3 se vztahovaly položky dotazníku č. 6, 7, 8, 10 a 11.
K cíli 4 se vztahovaly položky dotazníku č. 12, 13, 14, 15 a 16.
Položka č. 16 měla za cíl zjistit názor respondentů na případnou dobu zavedení preventivní
zubní péče.Výsledky průzkumu byly zpracovány pomocí programu Microsoft Office,
v operačním systému Windows. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a v grafech.
V tabulkách jsou uváděny hodnoty v absolutním vyjádření a ve vyjádření relativní četnosti
v procentech. V tabulkách bylo použito značení charakteristik:
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f1 = n1/N
f1 – relativní četnost vyjádřená v %
n1 – absolutní četnost
N – celková četnost

6 Organizace a průběh výzkumu
Dotazníkové šetření bylo schváleno Etickou komisí VFN Praha. Žádost o schválení
je uvedena v Příloze B. Dotazníkové šetření probíhalo v období únor až březen 2012.
Dotazník byl v počtu 100 kusů distribuován mezi klienty dětské stomatologické ordinace
Fakultní polikliniky VFN v Praze. Jejich distribuci zajišťovala sestra v ambulanci, která
respondenty o vyplnění dotazníku požádala při návštěvě zubní ordinace. Respondentky
dotazník vyplňovaly během ošetření dítěte a následně ho odevzdaly zdravotní sestře. Ze
100 rozdaných dotazníků se jich vrátilo celkem 80, 20 respondentů dotazník nevyplnilo, 10
dotazníků bylo vyřazeno z důvodu neúplných dat, vyhodnoceno bylo tedy celkem 70
dotazníků.

7 Charakteristika souboru
Respondenty ve zkoumaném souboru byly matky dětí ve věku od 2 do 6 let. Počet
respondentek je 70. Stěžejním kritériem pro výběr respondentů byl věk dítěte v rozmezí od
2 do 6 let. Průměrný věk byl 4,32 roku.
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8 Interpretace výsledků
Výsledky jsou prezentovány podle jednotlivých cílů.

CÍL 1

Zjistit úroveň prevence zubního kazu u matky dítěte
v těhotenství

K cíli 1 se vztahují položky č. 1 a 2.

Položka č. 1
Domníváte se, že jste věnovala dostatečnou péči zubní hygieně v těhotenství?

Tabulka č. 1 Subjektivní hodnocení zubní hygieny v těhotenství
n1
60
2
8
70

Zubní hygiena v těhotenství
ano
ne
nevím
N

f1
85,71%
2,86%
11,43%
100,00%

60 respondentek ( 85,71%) se domnívá, že svým zubům věnovala dostatečnou péči.
2 respondentky (2,86%) si myslí opak a 8 z nich (11,43 %) není schopno posoudit
dostatečnost zubní hygieny v těhotenství.

Položka č. 2
Diagnostikoval u Vás lékař zubní kaz během těhotenství? Pokud ano, kolik.

Tabulka č. 2 Kazivost zubů u respondentek v těhotenství
n1
30
40
70

Zubní kaz
ano
ne
N
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f1
42,86%
57,14%
100,00%

Graf č. 1 Počet zjištěných kazů u respondentek v těhotenství

U 40 respondentek (55,71%) nebyl v době těhotenství diagnostikován zubní kaz. U 30
respondentek (42,86%)

kaz diagnostikován byl. U většiny (26%) pozitivně

diagnostikovaných (86,67 %) byl nalezen jeden až dva kazy, u 4 (13,33%) byly ve stejném
období nalezeny více jak 3 kazy.

CÍL 2

Zjistit příjem cukrů ve výživě od narození

K cíli 2 se vztahují položky dotazníku č. 3, 4, 5 a 9.

Položka č. 3
Bylo vaše dítě kojeno? Pokud ano, jak dlouho?

Tabulka č. 3 Přehled kojených a nekojených dětí
n1
64
6
70

Kojení
ano
ne
N
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f1
91,43%
8,57%
100,00%

Tabulka č. 4 : Délka kojení
n1
16
40
8
64

Kojení
méně než 0,5 roku
více než 0,5 roku
více jak 1 rok
N

f1
25,00%
62,50%
12,50%
100,00%

Z celkového počtu 70 respondentek kojilo své dítě 64 respondentek (91,43%). Z odpovědí
vyplynulo, že hlavním obdobím kojení je věk dítěte do jednoho roku, což uvedlo celkem
56 respondentek (87,25%), z toho 16 (25,00%) kojilo své dítě do 6 měsíců. 48
respondentek (75,00%) kojilo své dítě déle než půl roku, 8 respondentek uvedlo dobu
kojení delší jak jeden rok. U těchto respondentek pak činila průměrná doba kojení 23
měsíců.

Položka č. 4
Dostávalo vaše dítě v prvním roce slazené nápoje nebo doslazované ovocné šťávy? Pokud
ano, dostávalo je také před spaním nebo během noci?

Tabulka č. 5 Příjem slazených nebo doslazovaných nápojů v prvním roce života
n1
18
52
70

Slazené nápoje
ano
ne
N

f1
25,71%
74,29%
100,00%

Tabulka č. 6 Podávání slazených nebo přislazovaných nápojů před spaním nebo
během noci
Slazené nápoje před spaním nebo v noci
ano
ne
vyjímečně
N
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n1
6
3
9
18

f1
33,33%
16,67%
50,00%
100,00%

Celkem 52 respondentek (74,29%) uvedlo, že přislazované nápoje a ovocné šťávy svým
dětem nepodávaly.

6 respondentek (33,33%) uvedlo, že podávaly slazené nápoje před

spaním nebo během noci, 9 respondentek (50,00%) jen vyjímečně a 3 respondentky
(16,67%) slazené nápoje před spaním nebo v noci nepodávaly vůbec.

Položka č. 5
Dostávalo vaše dítě fluoridové tablety nebo jiné fluoridové přípravky? Pokud ano, které?

Tabulka č. 7 Přehled podávání fluoridových přípravků
n1
21
49
70

Fluoridové přípravky
ano
ne
N

f1
30,00%
70,00%
100,00%

49 respondentek (70%) nepodalo žádné fluoridové doplňky. 21 respondentek (30%), které
tyto přípravky podávaly si nevzpomněly o které šlo.

Položka č. 9
Dostává nebo dostávalo Vaše dítě sladkosti?

Tabulka č. 7 Četnost podávání sladkostí
n1
13
44
7
6
70

Sladkosti
často
přiměřeně
málo
vyjímečně
N

f1
18,57%
62,86%
10,00%
8,57%
100,00%

Celkem 57 respondentek (81,43%) uvedlo, že sladkosti podává přiměřeně až vyjímečně, 13
respondentek (18,57%) přiznalo časté podávání sladkostí.
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CÍL 3

Zjistit způsob zubní hygieny u dítěte od narození po
současnost

K cíli 3 se vztahují položky dotazníku č. 6, 7, 8, 10 a 11.
Položka č. 6
Kdy jste začali u dítěte se zubní hygienou?

Tabulka č. 8 Údaje o zahájení ústní hygieny u dětí
n1
52
15
3
70

Začátek ústní hygieny
Do 1 roku
1-2 roky
nad 2 roky
N

f1
74,29%
21,43%
4,29%
100,00%

67 respondentek (95,71%) začalo s pravidelnou péčí o chrup u svých dětí do 2 let věku
dítěte, z toho 52 (74,29%) před dovršením prvního roku nebo jak doplnily v komentáři,
společně s prvními zoubky. S pozdější péčí začaly 3 respondentky (4,29%).

Položka č. 7
Kdy jste s dítětem navštívili zubního lékaře poprvé?

Tabulka č. 9 První návštěva zubního lékaře
n1
32
28
10
70

První návštěva
do 1 roku
do 2 let
později
N

f1
45,71%
40,00%
14,29%
100,00%

60 respondentek (85,71%) navštívilo zubního lékaře nejčastěji do dovršení druhého roku
dítěte. Téměř polovina – 32 respondentek (45,71%) navštívila zubního lékaře do prvního
roku dítěte.
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Položka č. 8
Diagnostikoval lékař při první návštěvě zubní kaz? Pokud ano, kolik?

Tabulka č. 10 Výskyt zubního kazu
n1
23
44
3
70

Zubní kaz
ano
ne
nevím
N

f1
32,86%
62,86%
4,28%
100,00%

Celkem 44 respondentů (62,86 %) nemělo při první návštěvě zubního lékaře zubní kaz, 23
respondentů (32,86 %) mělo zubní kaz.

Tabulka č. 11 Počet zubních kazů
Zubní kaz
počet dětí s diagnostikovaným zubním kazem
Počet diagnostikovaných zubních kazů
průměrný počet zubních kazů na dítě
N

n1
23
41
1,78
23

Průměrný počet diagnostikovaných zubních kazů při první návštěvě zubního lékaře byl
1,78 kazu na jedno dítě.
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Položka č. 10
Kolikrát denně si dítě čistí nebo jsou mu čištěny zuby?

Tabulka č. 12 Provádění zubní hygieny
n1
13
42
15
70

Zubní hygiena
1x denně
2x denně
vícekrát
N

f1
18,57%
60,00%
21,43%
100,00%

57 respondentek (81,43%) uvedla čištění zubů 2 x denně a vícekrát, 13 respondentek
(18,57%) uvedlo čištění jen jedenkrát denně.

Položka č. 11
Jaké pomůcky a přípravky zubní hygieny používáte?

Tabulka č. 13 Přehled používaných pomůcek a přípravků zubní hygieny
n1
69
25
6
100

Pomůcky
kartáček a pasta
ústní voda
zubní nit/mezizubní kartáček
N

f1
98,57%
35,71%
8,57%
100,00%

Respondentky mohly uvést více možností. Jako hlavní pomůcky ústní a zubní hygieny a to
v 69 odpovědích (98,57%) byly uvedeny zubní kartáček a zubní pasta. Řada respondentek
doplnila zubní kartáček a pastu dalšími pomůckami. Z nich 6 (8,57%) uvedlo mezizubní
nit či mezizubní kartáčky. Celkem 25 respondentek (35,71%) uvedlo ještě použití ústní
vody.

CÍL 4

Zmapovat úroveň preventivní zubní péče

K cíli 4 se vztahují položky dotazníku č. 12, 13, 14, 15 a 16.
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Položka č. 12
Jak často navštěvujete s dítětem zubního lékaře?

Tabulka č. 14 Četnost návštěv ordinace zubního lékaře
n1
13
45
12
70

Četnost návštěv
1x ročně
2x ročně
4x ročně
N

f1
18,57%
64,29%
17,14%
100,00%

Základní kontrolu zubů 2 x za rok uvedlo celkem 45 respondentek (64,29%), 13
respondentek (18,57%) navštívilo zubního lékaře 1 x za rok, 12 respondentek (17,14%)
uvedlo počet návštěv 4 x nebo i vícekrát ročně.

Položka č. 13
Kolik zubních kazů bylo u Vašeho dítěte souhrnně diagnostikováno do věku šesti let?
(V případě, že Vaše dítě nedovršilo šestý rok věku, použijte prosím aktuální věk)

Tabulka č. 15 Výskyt zubního kazu
f1
87,14%
12,86%
100,00%

n1
61
9
70

Výskyt kazů
Dítě s kazem
Dítě bez kazu
N
Tabulka č. 16 Počet kazů

n1
323
4,61
70

Počet kazů
Celkový počet
Průměrný počet kazu u 1 dítěte
N

Průměrný věk dětí v tomto zkoumaném vzorku byl podle odpovědí respondentek 4.32
roku, průměrný počet kazů na jedno dítě byl 4,61, 61 respondentů mělo jeden a více
zubního kazu, 9 respondentů uvedlo, že nemá dosud žádný kaz, nejvyšší počet kazů byl 14.
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Položka č. 14
Jak byste hodnotili stomatologickou péči u vašeho zubního lékaře? Hodnoťte jako ve škole
známkami od 1 do 5.

Tabulka č. 17 Hodnocení stomatologické péče u zubního lékaře
1
Hodnocení
stom.péče n1
ordinace 60
čekárna 34
60
lékař
úroveň
péče
61
poučení 57

f1
85,71%
48,57%
85,71%

2

hodnocení 1- 5
3

n1
f1
n1
f1
7 10,00% 2 2,86%
26 37,14% 9 12,86%
7 10,00% 3 4,29%

87,14% 3
81,43% 6

4,29%
8,57%

4

5

n1
f1
n1
1 1,43% 0
1 1,43% 0
0
0

6 8,57% 0
7 10,00% 0

-

0
0

f1
-

Průměrné
hodnocení
1,20
1,67
1,19

N
70
70
70

-

1,21
1,29

70
70

Úroveň stomatologické péče byla hodnocena u ordinací známkou 1 z 85,71%, u čekáren
známkou 1 ze 48,57%, lékař byl hodnocen známkou 1 u 85,71% respondentek, úroveň
péče byla hodnocena známkou 1 z 87,14%, úroveň poučení byla hodnocena známkou 1
z 81,43%. Známka 4 byla použita jen u hodnocení ordinace a úrovně čekáren.

Položka č. 15
Myslíte si, že se možnosti prevence zubního kazu u dětí v posledních letech zhoršily nebo
zlepšily?

Tabulka č. 18 Názor na zlepšení či zhoršení prevence zubního kazu
n1
56
14
70

Úroveň prevence
zlepšení
zhoršení
N

f1
80,00%
20,00%
100,00%

Celkem 56 respondentek (80,00%) považuje situaci v prevenci zubního kazu za zlepšující
se a jen 14 z nich (20,00%) si myslí, že se prevence zhoršila.
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Položka č. 16
V jakých zařízeních byste uvítali znovuzavedení povinné a pravidelné preventivní zubní
péče?

Tabulka č. 19 Názor respondentů na znovuzavedení povinné preventivní péče
Znovuzavedení povinné preventivní péče
V mateřské škole
V základní škole
Jiné předškolní zařízení
N

n1
35
46
4
85

f1
50,00%
65,71%
5,71%

Většina respondentek uvedla v dotazníku názor, že povinná preventivní zubní péče by
měla být zavedena co nejdříve, proto uváděly jednu nebo více odpovědí. Z tohoto důvodu
je celkový součet 85.
Celkem 46 respondentek (65,71%) si myslí, že povinná zubní prevence má být
zavedena určitě při základní školní docházce, 35 respondentek (50,00%) si však myslí, že
by mohla začít již v mateřských školách, 4 respondentky (5,71%) navrhují, že zubní
prevence by měla být zavedena již v jeslích nebo v podobném předškolním zařízení.

9 Shrnutí zjištěných výsledků
Hlavním cílem výzkumu je zmapovat úroveň prevence zubního kazu u dětí ve věku
2-6 let v rodině a v primární stomatologické péči.Z výzkumného šetření vyplynula
dostatečná úroveň prevence zubního kazu u dětí ve věku 2-6 let ve zkoumaném vzorku.
Hlavní cíl, který jsme si stanovili, se nám podařilo splnit.

CÍL 1

Zjistit úroveň prevence zubního kazu u matky dítěte
v těhotenství

K cíli 1 se vztahovaly položky dotazníku č.1 a 2.
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Na položku 1, zda matka věnovala dostatečnou péči zubní hygieně, odpovědělo 85,71%
respondentek ano, 2,86% ne.
U položky 2 ohledně kazivosti zubů u respondentek v těhotenství, byl u 42,86% zjištěn
kaz, u 55,71% kaz zjištěn nebyl.
Stanovený cíl se podařilo splnit.

CÍL 2

Zjistit příjem cukrů ve výživě dětí od narození

K cíli 2 se vztahovaly položky dotazníku č. 3, 4, 5 a 9.
U položky č. 3 zda bylo dítě kojeno, 91,43% odpovědělo ano, 8,57% odpovědělo ne.
Na údaj o délce kojení do 6 měsíců odpovědělo 25,00% respondentek, 75,00% kojilo své
dítě déle jak 6 měsíců, z celkového počtu 12,50% respondentek kojilo své dítě déle jak
jeden rok.
U položky 4 zda dostávalo dítě v prvním roce slazené nápoje nebo doslazované ovocné
šťávy 25,71% respondentek odpovědělo ano, 74,29% uvedlo ne.
Na otázku, zda dostávaly děti slazené nápoje nebo doslazované ovocné šťávy před spaním
nebo během noci, odpovědělo 33,33% respondentek ano, 16,67% ne, 50,00% odpovědělo
vyjímečně.
U položky č. 5, zda dítě dostávalo fluoridové přípravky, uvedlo 30,00% respondentek ano,
70,00% odpovědělo ne. Respondentky podávající fluoridové přípravky nedovedly uvést
jeho název.
U položky č. 9

dostávalo vaše dítě sladkosti a případně jak často, uvedlo 18,57%

respondentek často, 62,86% přiměřeně, 10,00% málo a 8,57% vyjímečně.
Stanovený cíl se podařilo splnit.

CÍL 3

Zjistit způsob zubní hygieny u dítěte od narození po
současnost

K cíli 3 se vztahovaly položky dotazníku č. 6, 7, 8, 10 a11.
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U položky č. 6,

kdy jste začali u dítěte se zubní hygienou odpovědělo 74,29%

respondentek do jednoho roku, 21,43% mezi 1 – 2 rokem a 14,29% nad 2 roky.
U položky č. 7, kdy jste vykonali první návštěvu u zubního lékaře, odpovědělo 45,71%
respondentek do 1 roku, 40,00% do 2 let, 14,29% později.
U položky č. 8, zda byl při první návštěvě zubního lékaře u dítěte diagnostikován zubní
kaz, odpovědělo 32,86% respondentek ano, 62,86% ne, 4,29% odpovědělo nevím.
Průměrný počet diagnostikovaných zubních kazů byl 1,78 na jedno dítě.
U položky č. 10, kolikrát denně si dítě čistí nebo jsou mu čištěny zuby, odpovědělo
18,57% respondentek 1 x denně, 60,00% 2 x denně a 21,43% více než 2 x denně.
U položky č. 11, jaké pomůcky a přípravky zubní hygieny dítě používá, uvedlo 98,57%
respondentek zubní kartáček a zubní pastu, dále 35,71% ještě navíc ústní vodu a dalších
8,57% také mezizubní kartáček a zubní nit.
Stanovený cíl se podařilo splnit.

CÍL 4

Zmapovat úroveň preventivní zubní péče

K cíli 4 se vztahovaly položky dotazníku č. 12, 13, 14, 15 a 16.
K položce č. 12, jak často navštěvujete zubního lékaře, odpovědělo 18,57% respondentek
1 x ročně, 64,29% 2 x ročně a 17,14% 4 x ročně.
U položky č. 13 o aktuálním věku dítěte a počtu diagnostikovaných zubních kazů do věku
6 let uvedly respondentky počet kazů 323 to je 4,61 kazu na jedno dítě, 9 dětí zubní kaz
nemělo.
U položky č. 14 hodnocení kvality stomatologické péče u zubního lékaře hodnotily
respondentky úroveň ordinace průměrnou známkou 1,20, úroveň čekárny známkou 1,67,
lékaře hodnotily známkou 1,19, celkovou úroveň zubní péče známkou 1,21, kvalitu
informací od personálu zubní ordinace průměrnou známkou 1,29.
U položky č. 15 zjišťující názor respondentek na možnosti prevence zubního kazu
v posledních letech uvedlo 80,00% zlepšení úrovně prevence a 20,00% zhoršení.
V položce zjišťující názor respondentek na znovuzavedení povinné preventivní zubní péče,
55,71% respondentek uvedlo období zavedení preventivní zubní péče již v předškolním
zařízení, 65,71% uvedlo jako dostatečné období až v základní škole.
Stanovený cíl se podařilo splnit.
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10 Diskuse
Přijímání potravy je jednou ze základních potřeb člověka. Zdravý chrup je poměrně
nutnou podmínkou zdraví, současně s tím je chrup a ústní dutina významnou součástí
verbální komunikace. Proto i estetický vzhled zdravého či nemocného chrupu hraje
významnou společenskou roli. Z těchto důvodů je zdravý chrup vysoce významný pro
každého člověka. Zubům je třeba věnovat vhodnou a dostatečnou péči již od počátku
života každého jedince. Výsledky výzkumu, shrnuté v předchozí kapitole, nám v mnoha
případech důležitost této péče potvrzují.
Nejvíce doplňujících informací uvádím u položky č. 9. Zde se plně projevilo
subjektivní hodnocení uvedených hodnot často, přiměřeně, málo a výjimečně. Pro mnohé
respondentky bylo přiměřeně totéž, co pro jiné často a naopak některé uváděly málo
v intervalu, který byl pro jiné matky často. Lze konstatovat, že tato položka byla nejvíce
subjektivně hodnocená a i z tohoto důvodu je třeba uvedené souvislosti mezi podáváním
sladkostí a počtem zubních kazů zjištěných u jednotlivých dětí brát s rezervou. Pro
potvrzení této souvislosti by byl vhodný další, podrobnější výzkum na větším vzorku
respondentů s podrobnější specifikací těchto údajů.
Poměrně zajímavé bylo zjištění, že 9 dětem nebyl diagnostikován žádný kaz při
první návštěvě zubního lékaře, ale počet kazů v dalších letech byl značně vysoký. Možná
proto se tato zkušenost projevila v názoru respondentek na zavádění povinných
preventivních zubních prohlídek již v předškolních zařízeních. Všechny se však pro
znovuzavedení povinné preventivní péče jednoznačně vyjádřily souhlasně.
Stejně pozitivně lze hodnotit to, že většina respondentek uvedla, že ústní hygienu
zajišťují u svých dětí dvakrát a vícekrát denně a současně údaj, že s ní začínají hned po
prořezání prvních zubů.
Po shrnutí všech výsledků jsem postupně hledala možné souvislosti mezi hlavními
vlivy na zdraví zubů, což byly stravovací návyky, zubní hygiena a návyky zubní hygieny
matky přenášené na své děti. Předpokládala jsem, že matky se zvýšenou péčí o vlastní
zuby budou ještě pečlivěji ochraňovat zuby svých dětí na základě vlastních zkušeností.
Současně jsem předpokládala lepší stravovací návyky oproti minulým dobám vlivem
zdravého životního stylu. A jako poslední významný faktor by se měla projevit lepší
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vybavenost zubních ordinací modernější technikou, než byla v minulosti. Některé výsledky
průzkumu odpovídají mým předpokladům, v řadě údajů však výsledky byly v jiné úrovni,
než jsem předpokládala. Jako základní údaj této části chci uvést, že průměrný počet kazů u
dítěte z tohoto průzkumu, byl 4,61 při průměrném věku zkoumaných dětí 4,32 roku.
Jedním z hlavních předpokládaných faktorů které mají vliv na kvalitu zubů a tím na
menší počet kazů jsem předpokládala dobu kojení dětí. Současné trendy hovoří
jednoznačně o prospěšnosti kojení na celkové zdraví dětí. Proto jsem předpokládala, že
délka kojení bude mít vliv na kazivost zubů u malých dětí. Výsledek průzkumu tento
předpoklad nepotvrdil. Prakticky všechny respondentky uvedly, že svoje děti kojily,
většina z nich však více než půl roku. Proto bylo překvapivé, že průměrný počet kazů mezi
dětmi kojenými do půl roku nebo do jednoho roku byl téměř stejný a to dokonce 5,43 kazu
na jedno dítě proti 5,81 kazu u déle kojených dětí, tedy právě opačný výsledek proti
předpokladu.
Hledala jsem další souvislost, počet zubních kazů a stravovací návyky, kde byl
předpoklad zvýšené kazivosti při podávání doslazovaných ovocných šťáv a nápojů. Ani
zde se však průměrný počet kazů nijak významně nevychýlil z celkového průměru.
Dokonce u dětí, jejichž matky přiznaly podávání sladkých či doslazovaných ovocných šťáv
a nápojů před spaním či v průběhu noci, byl průměr kazů nad celkovým průměrem a to 5,8
kazu na dítě, ale ani tento počet nebyl nijak vysoký. K tomuto faktoru jsem proto přidala
další vliv a to podávání sladkostí (položka č. 9). Zde se rizikový faktor projevil v plném
rozsahu. Jen 18.57 % žen přiznalo časté podávání sladkostí a průměrný počet kazů u jejich
dětí byl 6,46 kazu. A naopak ve skupině, která uvedla podávání sladkostí jen málo či
výjimečně, byl průměr kazů jen 3,23 (13 respondentek s počtem kazů celkem 42)!
Velká většina respondentek uvedla, že čistí dětem zuby dvakrát denně, a že s ústní
hygienou začaly u svých dětí současně s prořezáním prvních zoubků, nemělo tedy význam
u těchto faktorů hledat souvislosti. Zvolila jsem proto jinou metodu a to hledání možných
souvislostí u dětí s minimálním počtem kazů, to je od 0 do 3 kazů a pak prozkoumání
možných příčin kazivosti naopak u dětí s počtem kazů 7 a více. Zde je třeba uvést, že dvě
matky uvedly u položky č. 13 údaj vysoká kazivost, nejvyšší udaný počet pak byl 14. To je
u dítěte do 6 let věku alarmující stav.
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U respondentů s maximální kazivosti lze konstatovat, že 40,00 % respondentek
navštívilo poprvé zubního lékaře se svým dítětem až ve věku dvou let. Na druhou stranu
však je nutno uvést, že 14,29 % žen uvedlo, že se svým dítětem navštívilo zubního lékaře
poprvé i později než ve věku dvou let a přitom u nich počet kazů nebyl nad průměrem.
Provedla jsem proto naopak rozbor skupiny s počtem kazů do 3 a až na malé výjimky tyto
děti neměly žádný kaz ani při první návštěvě lékaře. U této skupiny dětí lze konstatovat, že
jde o kojené děti. Rodiče u nich začaly s ústní hygienou hned po prořezání zubů, tyto děti
nedostávaly přislazované ovocné šťávy a nápoje, sladkosti dostávaly málo či výjimečně a
čistí si zuby dvakrát denně.
Pokusila jsem se najít i souvislost mezi počtem kazů a četností návštěv u zubního
lékaře. Zde lze hovořit o přímé úměře, průměrný počet kazů u respondentů navštěvující
zubního lékaře jedenkrát ročně byl jen 2,55 diagnostikovaného kazu na jedno dítě. Zde lze
uvést možné zdůvodnění tím, že zubní lékař podle stavu chrupu sám sdělí respondentům,
že stačí návštěva za další rok nebo si takto samy respondentky vyhodnotí zdravotní stav
jejich dětí podle počtu zjištěných kazů. Další možnost je ta, že jde o nadstandardní zubní
ambulanci, kam jsou zvány i respondenti se zvýšenou kazivostí a tak četnost jejich návštěv
je pak vyšší. Pro potvrzení této hypotézy by zde bylo nutno provést doplňkové šetření pro
větší přesnost závěrů s důkladnější specifikací dotazovaných položek.
Pozitivním ukazatelem je i položka 15, kde většina respondentek uvedla, že podle
jejich názoru se prevence zubního kazu v posledních letech zlepšila. Přesto uvedených
20% o zhoršení preventivní zubní péče ukazuje na to, že stále je co zlepšovat, s tím
pravděpodobně souvisí i poněkud nižší hodnocení o poučení respondentek od zubních
lékařů ohledně zubní prevence.
Z položky zjišťující názor respondentek na stávající lékařskou zubní péči je patrná
obecná spokojenost s úrovní zubních lékařů, s úrovní péče a poučení, horší hodnocení se
pak objevovalo u hodnocení čekáren. Překvapivě zde žádná z respondentek přes horší
hodnocení čekáren nenavrhla, v čem by se měly čekárny změnit.
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11 Závěr a doporučení pro praxi
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapování úrovně prevence zubního kazu u
dětí ve věku 2-6 let v rodině a v primární stomatologické péči. Z výzkumného šetření
vyplynula uspokojivá úroveň prevence zubního kazu u zkoumané kategorie dětí.
Teoretická část bakalářské práce umožňuje přehled o současných poznatcích vývoje
dětského chrupu, patologii zubů, vzniku a důsledku zubního kazu u dětí a možnostech
prevence v oblasti ústní hygieny a výživy, která může ovlivnit zdravý vývoj dětského
chrupu. Přináší informaci o preventivních programech, které fungují hlavně z důvodu
reklamy a zisků výrobců přípravků zubní hygieny.
Cílem empirické části bylo zjistit a porovnat, zda mají respondenti dostatečné
znalosti o vlastní zubní hygieně, o výživě vhodné pro děti pro prevenci zubního kazu a o
prevenci v oblasti zubní hygieny u dětí od narození.
Výzkumný soubor tvořilo 70 respondentů, matek dětí ošetřených v dětské zubní
ordinaci ve Fakultní poliklinice VFN v Praze 2.
Byly zjištěny individuální rozdíly v přístupu respondentek ke způsobu provádění
prevence zubního kazu, možnostech nebo znalostech o zubní hygieně a o znalostech
v oblasti stravování dětí. Hlavně při podávání cukrů se nám potvrdil jeho negativní vliv na
zdraví dětského chrupu. Na závěr můžeme uvést, že z výzkumného šetření vyplynula
uspokojivá úroveň prevence zubního kazu u zkoumané kategorie dětí.
Z průzkumného šetření vychází tyto doporučení pro praxi.
•

Je nezbytné klást stále velký důraz na prevenci zubního kazu u celé populace, od
matek v těhotenství, dětí od narození, předškolních dětí, školáků i dospělých. Pouze
poutavá osvěta a informace z oblasti zubní hygieny, správná výživa, aktivní přístup a
vlastní příklad rodičů zakládá u dětí správné návyky. Tímto způsobem je možno
dosáhnout uspokojivých výsledků.

•

Je nutné zvýšit úroveň teoretických znalostí u dětí a jejich rodičů, seznamovat je
s novými výrobky v oblasti správné ústní hygieny již v předškolních zařízeních ale
také v rodině třeba formou hry, četbou knihy nebo sledováním pohádek a filmů.
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•

Podporovat preventivní programy, i když nejsou organizované ministerstvem
zdravotnictví a jsou zaměřeny ziskově, mohou přispět ke zdárnému vývoji v prevenci
zubního kazu u malých dětí. Praktická školení hlavně formou hry, kde si děti mohou
vyzkoušet na modelech nebo na sobě způsoby ošetření zubů a zubní krajiny. Seznámí
se také s výrobky zubní hygieny a ovlivní rozhodnutí rodičů o jeho nákupu. Na první
preventivní prohlídku by dítě mělo jít mezi šestým měsícem a prvním rokem, pak
dvakrát ročně.

•

Důležité je zvolit vhodný zubní kartáček, vhodnou zubní pastu podle věku dítěte a
dohlížet na to, aby ji nepolykalo. Pro nejmenší děti do dvou let stačí tenká vrstva
zubní pasty, pro předškolní o velikosti hrášku. Kartáček by měl být měkký s malou
pracovní částí a hustě osázenými štětinami. Jakmile jsou vlákna opotřebována, je
třeba ho vyměnit.

•

Správné a pravidelné čištění zubů pomáhá předejít nejen zubním kazům, ale spoustě
dalších nemocí, proto se musí děti naučit pečovat o svůj chrup co nejdříve.

•

Je nutné rodiče upozorňovat na škodlivý vliv cukrů v potravě a nápojích na vývoj a
kazivost dětského chrupu jako jeden z hlavních preventivních opatření zdravé výživy
dětí předškolního věku.
Navzdory velkému množství výrobků na čištění dětských zubů, přichází do

ordinací stomatologů nejmenší pacienti se stále horším chrupem. Zuby českých dětí jsou
2,5 zkaženější než švýcarských dětí. Stále si mnoho lidí myslí, že o mléčný chrup není
třeba pečovat. Tímto přístupem ale mohou rodiče způsobit dítěti vážné problémy ve
vyšším věku, protože si nezafixují správnou péči o zuby. Ze závěrů mé bakalářské práce
vyplynula důležitá doporučení pro primární stomatologickou péči prováděnou zubními
lékaři. Prevence zubního kazu u dětí musí být rodičům zdůrazňována při každé návštěvě
zubní ordinace. Zubní lékaři musí její důležitost všem rodičům opakovaně vysvětlovat a
v tomto směru je musí ovlivňovat.
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Příloha A Topografie zubu

[JANSOVÁ, K.; EBER, M.

Preklinická stomatologie. Olomouc : Vydavatelství

Univerzity Palackého, 1996 s. 5]
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Tabulka A – Prořezávání dočasné dentice
Dočasná dentice

Tvorba
zubních

tvrdých Doba prořezání
tkání

Dokončení

vývoje

kořene (po prořezání

(počátek

zubní korunky

mineralizace)
Maxilla
1.

4. měsíc prenatálně

7,5. měsíc věku

za 1.5 roku

2.

4,5. měsíc prenatálně 9. měsíc věku

za 2 roky

3.

5. měsíc prenatálně

18. měsíc věku

za 3 roky

4.

5. měsíc prenatálně

14. měsíc věku

za 2.5 roku

5.

6. měsíc prenatálně

24. měsíc věku

za 3 roky

Mandibula
1.

4,5. měsíc prenatálně 6. měsíc věku

za 1.5 roku

2.

4,5. měsíc prenatálně 7. měsíc věku

za 1.5 roku

3.

5. měsíc prenatálně

16. měsíc věku

za 3 roky

4.

5. měsíc prenatálně

12. měsíc věku

za 2 roky

5.

6. měsíc prenatálně

20. měsíc věku

za 3 roky

[MERGLOVÁ, V.; IVANČÁKOVÁ, R. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském
věku. S.L.: Česká stomatologická komora, 2009 s.22. ISBN 978-80-87109-16-8]
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Příloha B Dotazník ohledně prevence zubního kazu

Dotazník ohledně prevence zubního kazu u dětí v předškolním věku
Vážení rodiče,
Dovoluji si Vás požádat o spolupráci na výzkumně-průzkumné části mé bakalářské práce,
týkající se problematiky prevence zubního kazu u dětí předškolního věku (2-6 let) v rodině
a v primární stomatologické péči. Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela
anonymní a všechna data v něm obsažená budou použita výhradně k výše uvedenému
šetření a pro vypracování bakalářské práce.
Za spolupráci děkuji,
Marcela Ondrová, VFN Praha 2

Pokud není uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď a následně ji označte křížkem.
Nejste-li matka, přeskočte na otázku 4
1) Domníváte se, že jste věnovala dostatečnou péči zubní hygieně v těhotenství ?
□ Ano
□ Ne
□ Nevím, jestli byla dostatečná
2) Diagnostikoval u Vás lékař zubní kaz během těhotenství ?
□ Ano
□ Ne
Pokud ano, v jakém množství ?
□ 1-2
□ 2 a více
3) Bylo vaše dítě kojeno ?
□ Ano
□ Ne
□ Pokud ano, jak dlouho ?
□ Méně než půl roku
□ Půl roku a více
4) Dostávalo vaše dítě v prvním roce slazené nápoje nebo doslazované ovocné šťávy ?
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□ Ano
□ Ne

Pokud ano, dostávalo je také před spaním nebo během noci ?
□ Ano
□ Ne
□ Výjimečně

5) Dostávalo vaše dítě fluoritové tablety nebo jiné fluoritové přípravky ?
□ Ano
□ Ne
Pokud ano, které ?

6) Kdy jste začali u dítěte se zubní hygienou ?

7) Kdy jste s dítětem navštívili zubního lékaře poprvé ?
□ V 1 roku
□ Ve 2 letech
□ Jiná možnost:
8) Diagnostikoval lékař u dítěte při první návštěvě zubní kaz ?
□ Ano
□ Ne
□ Nevím
Pokud ano, kolik ?

9) Dostává nebo dostávalo Vaše dítě sladkosti ?

60

□
□
□
□

Často
Přiměřeně
Málo
Výjimečně

10) Kolikrát denně si čistí nebo jsou mu čištěny zuby ?
□ Jednou denně
□ 2x
□ Více než 2x
11) Jaké pomůcky a přípravky zubní hygieny používáte ?

12) Jak často navštěvujete s dítětem zubního lékaře ?

13) Kolik zubních kazů bylo u Vašeho dítěte souhrnně diagnostikováno do věku šesti let?
(V případě, že Vaše dítě nedovršilo šestý rok věku, použijte prosím aktuální věk)
Aktuální věk (použijte pokud je jiný než šest let):
Celkový počet diagnostikovaných zubních kazů:
14) Jak by jste hodnotili stomatologickou péči u vašeho dětského zubního lékaře ?
Hodnoťte jako ve škole.
Úprava a vybavení ordinací –
Úprava čekáren –
Přístup lékaře k dětem –
Úroveň péče –
Poučení o prevenci od vašeho zubního lékaře –
15) Myslíte si, že se možnosti prevence zubního kazu u dětí v posledních letech:
□ Zlepšily
□ Zhoršily
16) V jakých zařízeních by jste uvítali znovu zavedení povinné a pravidelné preventivní
zubní péče ? Hodící se zaškrtněte
□ Jesle
□ Školka
□ Škola
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Příloha C Žádost o dotazníkovou akci
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Příloha D Žádost k etické komisi

Etická komise VFN Praha 2

Žádost o povolení dotazníkového akce v souvislosti s odbornou prací

Dotazníková akce je součástí výzkumné práce pro vypracování bakalářské práce
k ukončení mého studia na 1. LF UK Praha. Výzkumná práce je na téma „Prevence
zubního kazu u dětí předškolního věku“ a bude realizována na dětské ambulanci zubní
kliniky VFN Praha, Kateřinská 32.
Sběr dat bude probíhat od ledna 2012 do března 2012. Předpokládaný počet
respondentů by měl být v rozsahu 50 až 100 dětí. Podkladem pro získávání údajů bude
dotazník, jehož návrh je přiložen. Dotazník bude k vyplnění předkládán rodičům
zkoumaných dětí vzhledem k jejich nízkému věku. Dotazníku obsahuje 15 otázek
týkajících se dané problematiky.
Jmenuji se Marcela ONDROVÁ, pracuji v pracovním poměru ve VFN Praha 2,
jako všeobecná sestra od roku 1988.
Děkuji za kladné vyřízení žádosti, s pozdravem

Marcela Ondrová
Oční klinika VFN,
Operační sál
Praha 2, U nemocnice 2

Praha 9.1. 2012
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Příloha E Rozhodnutí etické komise
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