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Ratujmy życie ! 

Bezpieczne szpitale w czasie 
katastrof !

HASŁO 
PRZEWODNIE



W TEGOROCZNYCH OBCHODACH ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W CZĘŚĆI 
„RATUJMY ŻYCIE!” ZAJMIEMY SIĘ ZDROWIEM JAMY USTNEJ

MOTYW PRZEWODNI 2021 Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej:

„Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej. 
Świadomy pacjent, świadomy lekarz”.

Jakie mamy korelacje pomiędzy stanem uzębienia a występowaniem i leczeniem chorób 
przewlekłych.

WAŻNY FAKT
Kondycja jamy ustnej ma kluczowe, lecz niestety często nieuświadomione lub pomijane 
znaczenie, dla zdrowia całego organizmu. Zły stan zębów lub/i dziąseł może mieć istotny 
wpływ na powstanie chorób ogólnoustrojowych i to często niezależnie od innych 
czynników ryzyka. Może również przyspieszać powstanie problemów ze zdrowiem lub mieć 
wpływ na cięższy przebieg choroby, powikłania czy też mniejszą efektywność terapii.



„Zdrowa jama ustna, nie ogranicza się do zdolności 
mówienia, uśmiechania się, wąchania, smakowania, 

dotykania, żucia, przełykania i wyrażania poprzez mimikę 
różnych emocji, bez odczuwania bólu lub jakichkolwiek 
innych dolegliwości i chorób zespołu twarzoczaszki. To 

podstawowy składnik zdrowia i dobrostanu, tak fizycznego 
jak i psychicznego człowieka. Odzwierciedla fizjologiczne, 
społeczne i psychologiczne właściwości, które wyznaczają 

jakość życia”. 
prof. David M. Wiliams, ekspert FDI



Ocena stanu jamy ustnej powinna być stałym elementem wywiadu i badania 
przeprowadzanego przez lekarza pierwszego kontaktu, czy też specjalistę. 
Objawy zapalenia tkanek przyzębia, w tym zapalenia dziąseł, mogą być łatwo ocenione przez 
lekarzy wszystkich specjalności, a są to: 
• zaczerwienienie dziąseł wzdłuż linii zębów, 
• tkliwe, obrzęknięte, skłonne do krwawień dziąsła (w trakcie mycia i podczas jedzenia nawet 

niezbyt twardych pokarmów),  
• nadwrażliwość szyjek zębowych na ciepło i zimno, o suchość, 
• obnażanie szyjek zębowych, rozchwianie zębów. 

Pacjenci, u których zaobserwowane zostają powyższe objawy powinni zostać bezwzględnie 
skierowani do lekarza stomatologa, zwłaszcza gdy objawy są bardzo nasilone.

LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU/SPECJALISTA



Pamiętaj !!!
Stan zapalny przyzębia może powodować stan zapalny w całym organizmie 
oraz wpływać na rozwój i przebieg chorób ogólnoustrojowych. 
Długotrwałe i nieleczone stany zapalne, a także zaniedbania w zakresie higieny 
mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.



Prawidłowa ocena stanu jamy ustnej, a także prawidłowo wdrożone leczenie 
pozwoli zapobiec nie tylko poważnym konsekwencjom dla dziąseł czy zębów, ale 
także może zapobiec innym chorobom lub też wpłynąć na ich łagodniejszy 
przebieg i skuteczniejsze leczenie. 

Pamiętaj o: 
• prawidłowej higienie jamy ustnej z samooceną stanu dziąseł; 
• regularnych przeglądach stomatologicznych;
• rozmowie z lekarzem stomatologiem o ew. problemach zdrowotnych 

uwidocznionych w jamie ustnej; 
• prawidłowych nawykach żywieniowych.



CHOROBY JAMY USTNEJ A CUKRZYCA

Zły stan zdrowia jamy ustnej może wpływać na pojawienie się cukrzycy lub/i mieć 
wpływ na jej cięższy przebieg oraz powikłania. Jeżeli rozwija się u Ciebie zakażenie, 

takie jak zapalenie dziąseł lub zapalenie przyzębia, może ono wpływać na Twój 
poziom cukru we krwi. Dlatego też dbałość o nawyki dotyczące higieny jamy 

ustnej są tak ważne. Odpowiedni poziom higieny może pomóc Ci chronić zdrowie 
jamy ustnej i lepiej kontrolować cukrzycę.



CHOROBY JAMY USTNEJ A CHOROBY SERCOWO- -NACZYNIOWE

Patogeny zapalenia przyzębia sprzyjają powstawaniu i szybszemu rozwojowi 
miażdżycy. Pacjenci z zapaleniem przyzębia mają wyższy poziom stanu 
zapalnego, który jest związany z większą częstością występowania chorób 
sercowo-naczyniowych. 

Choroby przyzębia podnoszą ciśnienie krwi. Wyleczenie chorób przyzębia może 
obniżyć poziom cholesterolu oraz ciśnienie tętnicze. Istnieje udowodniony 
związek pomiędzy utratą zębów, niezależny od istotnych i powszechnie znanych 
czynników ryzyka, a podwyższonym ryzykiem zawału serca.



CHOROBY JAMY USTNEJ A CHOROBY NEREK

Występowanie choroby przyzębia koreluje z uszkodzeniem nerek i ich 
niewydolnością. Prawidłowa praca nerek ma wpływ na ilość i jakość śliny, tak 

więc mający problemy z nerkami produkują jej mniej, a to odbija się 
negatywnie na kondycji zębów, prowadząc do próchnicy. Działa to również w 

drugą stronę, gdy zdrowe osoby dopuszczą do powstania dużych ognisk 
próchnicy, wówczas, bakterie dostają się do krwiobiegu i mogą zaatakować 

nerki. To samo dotyczy zapalenia przyzębia i dziąseł.



Piękny uśmiech dodaje blasku całej twarzy, zdrowy uśmiech –

to zdrowie całego organizmu.

Choć tak wiele mówi się o dbaniu o zęby, problem z nimi ma 

prawie każdy Polak. Szczotkujemy zęby zbyt rzadko oraz 

niepoprawnie. Efekt? Ból, próchnica, długotrwałe leczenie.



Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Klucz do sukcesu to właściwa higiena + regularne przeglądy jamy ustnej.
Aby profilaktyka stomatologiczna była skuteczna, powinna obejmować:

• mycie zębów rano, wieczorem i po posiłkach;

• codzienne nitkowanie przestrzeni między zębami;

• przeglądy stomatologiczne raz na pół roku;

• cykliczną fluoryzację i usuwanie kamienia.



DOBRE RADY
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