
UVEREJNENÉ: 6.5.2014    

RÁDIO REGINA, Žurnál Rádia Regina o 17:00 

Slovákom chýbajú komplexné informácie a správne návyky v oblasti ústnej hygieny 

 

Marián KUKELKA, moderátor:  Po 2-týždňovom putovaní po 17 slovenských mestách sa dnes 
v Košiciach skončila najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia s názvom Spolu za 
zdravý a krásny úsmev. Jej cieľom bolo naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov a podľa 
budúcich stomatológov odhalila, že Slováci majú v oblasti dentálnej hygieny výrazné 
medzery. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka:  Do projektu sa zapojilo 85 študentov stomatológie, ktorí 
vysvetlili správnu techniku čistenia chrupu takmer 4500 Slovákom. Najpočetnejšiu skupinu 
záujemcov tvorili mamičky s malými deťmi aseniori. 

respondentka:  Syn je vo veku, kedy sa veľmi rád učí nové veci a môže ho to prinútiť, aby si 
chcel čistiť zuby. 

respondent:  Som sa dozvedel ako sa čistia medzizubné priestory a prečo sa to má robiť 

respondent:  Je to veľmi poučné. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Aj táto akcia ukázala, že obyvateľom Slovenska chýbajú 
komplexné informácie a predovšetkým správne návyky v oblasti ústnej hygieny. Hlavná 
odborníčka rezortu zdravotníctva pre zubné lekárstvo Neda Markovská preto apeluje 
predovšetkým na rodičov. 

Neda MARKOVSKÁ, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo:  Vo 
veku od 0 do 15 rokov je priemer na Slovensku viac ako 30 % detí, ktoré v živote neboli u 
zubného lekára. To je strašne alarmujúce a toto by si mali rodičia uvedomiť. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka:  Aj keď pre mnohých Slovákov je návšteva zubnej ambulancie 
finančne náročná, podľa Markovskej sa mnohým problémom dá predísť prevenciou. 

Neda MARKOVSKÁ, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo: 
Žiaľbohu ekonomický faktor je veľmi dôležitý v súčasnosti, ale keď bude správna hygiena, 
čistenie, veľmi veľa veciam sa dá predísť a tie peniažky sa potom môžu ušetriť. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka: Ďalším špecifikom Slovenska je nedostatok stomatológov. S 
počtom viac ako 2500 pacientov na jedného lekára nám patria nepopulárne popredné 
priečky v Európskej únii apodľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Leonarda 
Siegfrieda sa táto situácia zrejme v blízkej budúcnosti nezmení 

Leonard Siegfried, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice: Štúdium zubného lekárstva je 
finančne aj technologicky veľmi náročné. Máme aj isté personálne kapacity, takže sme 
schopní prijímať zhruba 40 adeptov, no a potreby Slovenska sú pomerne veľké, takže dá sa 
predpokladať, že aj v budúcich rokoch sa môžme stretávať s nedostatkom zubných lekárov. 

Tonka DEŠKOVÁ, redaktorka:  Preventívne akcie v oblasti ústneho zdravia budú na 
Slovensku pokračovať aj na budúci rok. 


