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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili deťom na zubných 
pracoviskách mikulášske prekvapenie a darčeky nekaziace zúbky 

 
 
 

  
 V dňoch 6. a 7. decembra 2016 zorganizovali študenti študijného programu Zubné 
lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach netypické mikulášske podujatie pre deti  
na zubných pracoviskách UPJŠ LF a UNLP.  Každé dieťa, ktoré v utorok navštívilo Kliniku 
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v stredu 1. stomatologickú kliniku mohlo 
absolvovať krátku inštruktáž čistenia zúbkov v podaní v podaní Mikuláša, čerta a anjela, 
ktorými boli členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. 
 

 

 
 

 „Pre každé dieťa sme mali pripravený aj špeciálny Mikulášsky balíček, od ktorého 
sa zúbky nekazia, ale práve naopak, slúži na ich vyčistenie. Našim hlavným cieľom bolo 
vytvoriť deťom priateľskú atmosféru na zubnom oddelení a vysvetliť im, že správnou 
hygienou a starostlivosťou o ústnu dutinu môžu predísť zubným kazom. Prvý ročník tejto 
akcie mal veľký úspech u detí aj ich rodičov a tak dúfame, že sa takáto akcia stane  
na oboch klinikách tradíciou,“ hovorí študent 3. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Miroslav 
Pažur. 
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Foto z podujatí Slovenského spolku študentov zubného lekárstva 6. a 7. decembra 2016 
 
 
      Podobné podujatie zamerané na cieľovú skupinu detských pacientov  
nie sú ojedinelé. Členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva navštívili 
v novembri oddelenie onkológie v Detskej fakultnej nemocnici na Triede SNP 1, kde  
s malými pacientmi, ich blízkymi a personálom oddelenia strávili príjemné popoludnie.  
 

 Návšteva začala prezentáciou študentov, v ktorej predovšetkým prítomným rodičom 
poskytli množstvo informácii o komplikáciách  a ochoreniach vznikajúcich v ústnej dutine  
po rádioterapii či chemoterapii, medzi ktoré patria najmä xerostómie, mukozitídy  
a kvasinková infekcia soor. Po prezentácii študenti zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ 
rozdali  deťom balíčky produktov  ústnej hygieny a poďakovaním boli úsmevy detí,  
ku ktorých zdraviu a kráse môže prispieť aj správna ústna hygiena. Po skončení prezentácie 
nasledovalo množstvo hier a čítania rozprávok, no študenti trávili čas aj s rodičmi detí,  
s ktorými sa rozprávali o priebehu ich liečby a zároveň im poskytli užitočné rady týkajúce  
sa prevencie a ústnej hygieny  ich detí v období terapie.  Podľa slov členov Spolku študentov 
zubného lekárstva v Košiciach bola táto akcia obohacujúca aj pre nich samotných, pretože  
im dala možnosť uvedomiť si, že sú chorí, ktorí potrebujú radu a pomoc stomatológov  
a že ich budúca práca im prinesie do ambulancií  aj takéto prípady.   
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