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Rádio LUMEN 

V Košiciach sa konala roadshow nazvaná Spolu za zdravý a krásny úsmev 

 

Kristína Hatarová, moderátorka: "Podujatím v Košiciach vyvrcholila najväčšia preventívna akcia v 
oblasti ústneho zdravia na Slovensku. Roadshow nazvanú Spolu za zdravý a krásny úsmev pripravil 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Budúci zubní lekári začali svoju akciu 22. apríla v 
Bratislave a postupne navštívili 19 slovenských miest, kde učili dospelých aj deti starať sa o svoj 
chrup. Záujem o túto individuálnu inštruktáž bol všade veľmi veľký.“ 

Mária Čigášová, redaktorka: „Slovensko sa nachádza vo výskyte zubného kazu na nelichotivých 
popredných priečkach a aj študentská akcia potvrdila, že Slováci majú čo doháňať. Ako uviedol vedúci 
projektu Jabub Bavlšik, verejnosti chýbajú dôležité informácie a správne návyky.“ 

Jakub Bavlšik, vedúci projektu: „Je taký rozšírený fenomén, že o zubnú náhradu sa netreba starať, že 
to sú už umelé zuby, práve naopak, aj tam vlastne treba navštevovať zubného lekára a chodiť na 
preventívne prehliadky.“ 

Mária Čigášová: „Študenti mali podporu aj vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá 
podujatie podporila aj finančne. Dekan fakulty profesor Daniel Pella je kardiológom a vie ako zápaly v 
ústnej dutine môžu vplývať na cievny systém.“ 

prof. Daniel Pella, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Tie ľahšie zápaly môžu takisto viesť k 
zápalom v cievnej stene a zápal v cievnej stene môže v konečnom dôsledku v prítomnosti aj ďalších 
rizikových faktorov viesť k tomu, že sa vyvíja ateroskleróza.“ 

(začiatok ankety) 

 Opýtaná 1: „Čo sme sa naučili? Správne čistiť zúbky, ja často používam aj tie medzizubné kefky a 
som sa dozvedela, že zle ju používam.“ 

Mária Čigášová: „Chcete zlepšiť techniku umývania zubov svojich, alebo svojich detí?“ 

Opýtaná 2: „Ja už mám v katastrofálnom stave zuby, ale hlavne deti. Nechcem, aby mali také 
nezdravé zuby ako my rodičia.“ 

(koniec ankety) 

 Mária Čigášová: „Budúci zubní lekári plánujú ďalšie osvetové turné po slovenských mestách opäť o 
rok. Z Košíc pre Rádio Lumen Mária Čigášová.“  

 


