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PRÓCHNICA
najczęstsze schorzenie 

wieku dziecięcego
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Próchnica jest chorobą zębów.  
Jest wywoływana przez bakterie, 
które znajdują się w jamie ustnej. 
Bakterie te (paciorkowce), żywiąc 
się cukrami, wytwarzają kwas. 
Próchnica powstaje w wyniku dzia-
łania tego kwasu. Jest chorobą za-
kaźną, przewlekłą. Każdy może ją 
mieć, bez względu na wiek.     

Matka, która ma próchnicę, naj-
pewniej zakazi bakteriami próchni-
cotwórczymi swoje dziecko. Może 
do tego dojść podczas karmienia, 
zabiegów higienicznych i poca-
łunków, a także przez oblizywanie 
smoczka czy łyżeczki dziecka.  Przy-
szła mama powinna wyleczyć zęby 
i stale pamiętać o higienie jamy 
ustnej.  

Profilaktykę próchnicy u dzieci 
należy zacząć zaraz po wyrznięciu 
się pierwszych zębów, tj. pomię-
dzy szóstym a dwunastym mie-

siącem życia dziecka. Jeśli pojawią 
się oznaki próchnicy, trzeba jak 
najszybciej iść do dentysty, inaczej 
plamy próchnicowe przekształcą 
się w ubytki.  

W świeżo wyrzniętych zębach 
(mlecznych i stałych) przez kilka 
lat trwa tzw. dojrzewanie szkliwa; 
zęby pobierają jony wapnia, fosforu 
i fluoru ze śliny oraz z pożywienia 
i środków do pielęgnacji jamy ust-
nej. Mineralizację rozwijających się 
zębów zaburza cukier! To on powo-
duje, że zęby dziecka stają się bar-
dziej podatne na próchnicę. 

Pierwszymi objawami próchnicy 
są małe, białe plamki na szkliwie. 
Na tym etapie proces chorobowy 
jest odwracalny pod warunkiem 
szczotkowania zębów dwa razy 
dziennie pastą z fluorem. Próchni-
cę trzeba leczyć! Im wcześniej, tym 
lepiej.  
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Szczególną postacią próchnicy jest 
tzw. próchnica wczesnego dzieciń-
stwa. Występuje ona u dzieci przed 
piątym rokiem życia. Pierwszym jej 
objawem są białe, kredowe plamy 
na górnych zębach, w pobliżu dzią-

seł. Z czasem kredowe plamy stają 
się żółte, później brązowe, a w ich 
miejscu powstają ubytki. W krót-
kim czasie dochodzi do zniszcze-
nia i przedwczesnej utraty zębów 
mlecznych.

Występowanie próchnicy ma 
związek ze spożyciem węglowo-
danów. Występowanie próchnicy 
ma związek ze spożyciem węglowo-
danów – głównie pokarmów słodzo-
nych. Cukry przyczyniają się do zmia-
ny naturalnej flory bakteryjnej jamy 
ustnej. Powodują gwałtowny wzrost 
kwasowości płytki nazębnej i obniże-
nie pH, przez co dochodzi do demi-
neralizacji (odwapnienia)  szkliwa. Im 
częściej spożywamy coś słodkiego, 
tym dłużej utrzymuje się w jamie ust-
nej niedobre dla zębów pH – poniżej 
krytycznego.   

Czy wiesz, że…

Na próchnicę zębów choruje 

ponad połowa trzylatków, 

80% pięciolatków oraz 90% 

siedmiolatków. Statystyczny 

pięciolatek ma 5 chorych 

zębów, siedmiolatek – prawie 6; 

dwunastolatek  ma  3  chore zęby,  

a osiemnastolatek -  nawet 8.
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– Sacharoza, czyli tzw. cukier 
stołowy, popularny i stosowany 
na co dzień, to najbardziej próchni-
cotwórczy cukier w diecie. Sacharo-
za dobrze rozpuszcza się w wodzie, 
łatwo przenika do płytki nazębnej 
i jest przetwarzana przez bakterie na 
kwasy, które odwapniają szkliwo. 

– Fruktoza, glukoza, laktoza 
i skrobia to cukry mniej próch-
nicotwórcze. Fruktoza znajduje 
się w miodzie i owocach, glukoza 
– w owocach i warzywach, laktoza 
– w mleku, skrobia – w pieczywie, 
ziemniakach, ryżu. 
 

Czy wiesz, że…
Przyczyną próchnicy 
wczesnego dzieciństwa jest jedzenie słodyczy i picie 

słodkich napojów. Mniej 
szkodliwe dla zębów jest 
spożywanie słodyczy podczas głównego posiłku ,niż między posiłkami.
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O czym należy pamiętać, by 
uniknąć próchnicy
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Im mniej słodkiego, tym lepiej
Najważniejsze dla zdrowia zębów jest 
wykluczenie lub poważne ogranicze-
nie słodkich pokarmów i napojów, 
ograniczenie częstości spożywania 
posiłków, zachowanie przerw pomię-
dzy głównymi posiłkami.

Soki owocowe
Najgroźniejsze dla zębów są soki 
owocowe, napoje typu cola, tonik 
oraz produkty gazowane. Słodzone 
napoje gazowane i soki owocowe, 
zwłaszcza cytrusowe, powodują 
erozję szkliwa, dlatego bezpośrednio 
po ich spożyciu należy przepłukać 
usta czystą wodą. Szczotkować zęby 
można dopiero po upływie ok. 30 
minut.

Cukier odwapnia szkliwo
Częste podjadanie słodyczy i popija-
nie słodkich napojów prowadzi do 
odwapnienia szkliwa i wystąpienia 
próchnicy.

Słodkie raz w tygodniu
Lepiej jeść słodycze bezpośrednio po 
głównym posiłku (najlepiej raz w ty-
godniu), niż codziennie je podjadać.

Ciastka i cukierki
Znacznie groźniejsze dla zębów są 
ciastka lub słodkie bułki, niż np. cukier-
ki. Ciastka zawierają skrobię i sacha-
rozę (tzw. cukier stołowy), a cukierki 
tylko sacharozę. Po zjedzeniu ciastka 
ślina neutralizuje kwaśne środowisko 
w ustach przez 2 godziny, a po zjedze-
niu cukierka – przez 40 minut.

Neutralizuj słodkie
Po zjedzeniu czegoś słodkiego i lep-
kiego najlepiej jest wymyć zęby. Je-
śli nie jest to jednak możliwe, należy 
zjeść kromkę chleba z masłem, kawa-
łek sera lub wypić szklankę mleka. To 
pozwoli zneutralizować skutki spoży-
cia słodkiej i lepkiej przekąski.

Surowe warzywa
Dziecko powinno jeść produkty, które 
wymagają dokładnego żucia. Surowe 
warzywa przyczyniają się do dodatko-
wego oczyszczania zębów i prawidło-
wego kształtowania się zgryzu.

Zdrowe przekąski
Przekąskami między posiłkami głów-
nymi powinny być świeże warzywa lub 
naturalny jogurt. Zamiast soków, dziec-
ko powinno pić niegazowaną wodę. 
Przestrzeganie tych zasad zapewni na-
szym pociechom zdrowe i silne ząbki.

Spokojny sen
Przed snem nie wolno pić ani jeść 
niczego, co zawiera cukry. W czasie 
snu zmniejsza się ilość wydzielanej 
śliny, przez co jej działanie oczyszcza-
jące i ochronne jest niewystarczające. 
Wtedy trudniej jest zneutralizować 
kwaśny odczyn, który sprzyja demi-
neralizacji szkliwa.

Dobry przykład
Zalecenia wobec dzieci powinni sto-
sować także ich rodzice oraz wszyst-
kie osoby dorosłe z otoczenia dziecka-
–w trosce o własne zęby, a także jako 
przykład do naśladowania. 
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Co jeść,
czego unikać, aby zęby 

były zdrowe 
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Właściwa dieta jest warunkiem pra-
widłowego rozwoju organizmu, 
regeneracji tkanek i układu odpor-
nościowego. Pożywienie powinno 
dostarczać organizmowi wszystkie 
składniki odżywcze niezbędne dla 
utrzymania stanu zdrowia.

Co powinny jeść dzieci?

1. Produkty zawierające błonnik,
zwłaszcza: twarde, surowe warzywa 
i owoce, a także ziarna zbóż i pro-
dukty pełnoziarniste (bogate źródło 
potasu, magnezu, selenu, cynku, wi-
tamin z grupy B i witaminy E). Błonnik 
zwiększa objętość pokarmu, ułatwia 
usuwanie resztek pokarmowych 
i toksyn, spowalnia wchłanianie glu-
kozy, przez co zmniejsza jednorazo-
wy wyrzut glukozy.

2. Produkty mleczne,
takie jak mleko, ser, jogurt naturalny, 
zwłaszcza twarde sery (żółte), które 
zawierają wapń i fosfor (niezbędne do 
remineralizacji) oraz lipidy (tworzą-
ce na powierzchni zębów powłokę 
ochronną przed działaniem kwasów  
i stymulujące wydzielanie śliny). Spo-
życie sera powinno kończyć posiłek.

3. Produkty bogate w białko,
takie jak mięso, drób, ryby, jaja, które 
są źródłem fosforu; produkty zawie-
rające białka bogate w argininę, np. 
nasiona słonecznika, dyni, kabaczka; 
orzechy, kokos, fasola, soja, arbuz 
i tuńczyk, które posiadają zdolność 
szybkiego podwyższania pH. 

Unikanie napojów  
słodkich, kwaśnych  
i gazowanych

Zdrowe są cukry zawarte w surowych 
owocach i warzywach. Niezdrowy, naj-
bardziej próchnicotwórczy, dodawany 
do pożywienia, jest cukier stołowy (sa-
charoza); próchnicotwórcze są także 
miód, świeże soki owocowe, syropy.  

Szczególnie niekorzystny wpływ na 
stan uzębienia ma częste spożywanie 
napojów słodzonych i gazowanych. 
W szklance słodkiego napoju jest od 
trzech do pięciu łyżeczek cukru. 
Słodzone napoje gazowane zawie-
rają kwasy, które przyczyniają się do 
erozji szkliwa: głównie kwas cytry-
nowy, jabłkowy, węglowy, ortofosfo-
rowy oraz jako antyutleniacz – kwas 
askorbinowy. 
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Co to jest pH?

Soki są roztworami wodnymi. Kwaso-
wość i zasadowość roztworów wod-
nych określa ilościowo (za pomocą 
liczby) skala pH. Im coś jest bardziej 
kwaśne, tym posiada niższe pH.
Na przykład sok pomarańczowy ma 
pH = 3,5, a bardziej kwaśny sok z cy-
tryny pH = 2,4.  

Nasze ciało składa się w dużej mierze 
z wody, której pH nie jest ani kwaśne, 
ani zasadowe – znajduje się ono po-
środku skali i wynosi 7. Oczywiście 
nie oznacza to, że każda część na-
szego ciała ma takie samo pH. W żo-
łądku znajdują się kwasy, których pH 
wynosi około 2, natomiast krew jest 
lekko zasadowa i jej pH równa się 
około 7,4. 

Przykładowe wartości pH

Substancja    pH

Sok cytrynowy    2,4

Coca-Cola  2,5

Ocet    2,9

Sok pomarańczowy 3,5

Kawa  5,0

Herbata  5,5

Mleko  6,5

Czysta woda  7,0

Ślina człowieka 6,5 – 7,4
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Demineralizacja szkliwa

Rozpoczyna się przy pH płytki nazęb-
nej niższej niż 5,5. Im niższe pH, tym 
gorzej dla zębów. 

Napoje, które powodują demine-
ralizację szkliwa:
• słodzone napoje gazowane  

(pH = 2,6–3) 
• sok z cytryny (pH = 2,4–3) 
• soki owocowe i napoje izotonicz-

ne (pH = 3–3,7)
• wody smakowe (pH = 3,3)
• soki warzywne (pH = 4–4,2)
• gazowana woda mineralna  

(pH = 5,5). 

Napoje korzystne dla szkliwa:
• woda niegazowana (pH = 7,0) 
• świeże mleko (pH = 6,6–6,8)

Zdrowe produkty, czyli 
co dzieci powinny jeść

• nabiał: mleko, jogurt naturalny, bia-
ły ser, twardy ser (żółty), jajka (twar-
de sery i jajka należy spożywać 
zgodnie z zaleceniami dietetyczny-
mi w ograniczonych ilościach); 

• owoce (np. jabłka, truskawki) i su-
rowe warzywa; 

• ryby i chude mięso; 
• ciemne pieczywo; 
• orzechy i ziarna; 
• humus; 
• gorzka czekolada w niewielkiej ilości; 

• bezcukrowe gumy do żucia 
(zwłaszcza z ksylitolem); 

• woda mineralna niegazowana, 
kakao naturalne, herbata (inna niż 
owocowa) i kawa zbożowa bez 
cukru; ksylitol;

Produkty niepożądane 
w jadłospisie dzieci

• napoje słodzone, również herbata, 
napoje gazowane, napoje owoco-
we, energetyczne; 

• miód i produkty z dodatkiem miodu; 
• słodycze, np. cukierki, karmelki, li-

zaki, żelki z cukrem, słodzone gumy 
do żucia, ciastka, ciasta, batony, 
gumy rozpuszczalne;

• pokarmy kwaśne, np. owoce cytru-
sowe, cytryna, pikle, sosy; 

• produkty słodzone i kwaśne, także 
mleczne, np. lody, koktajle mlecz-
ne, jogurty owocowe, dżemy;

• czekolada – obniża pH do poziomu 
krytycznego dla szkliwa; jeszcze 
gorsze jest połączenie czekolady 
z rodzynkami i owocami;

• szkodliwe dla zębów są słodkie 
pokarmy o lepkiej konsystencji 
powodującej przedłużony kontakt 
z powierzchnią zęba, oraz lizaki 
i cukierki do ssania;

• gorzka czekolada jest mniej próch-
nicotwórcza niż mleczna, bo za-
wiera mniej cukru.
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Dobre nawyki 
żywieniowe, chroniące 
dzieci przed próchnicą

• spożywanie posiłków o regular-
nych porach dnia, unikanie prze-
kąsek i zachowanie odpowiednich 
długości przerw między posiłkami;

• ograniczanie spożywania wysoko-
przetworzonych pokarmów – wy-
wołujących próchnicę - na korzyść 
owoców, warzyw, mięsa, produk-
tów pełnoziarnistych;

• podawanie pokarmów o kon-
systencji twardej;

• między posiłkami należy unikać pi-
cia soków i spożywania kwaśnych 
warzyw i owoców, np. owoców 
cytrusowych, kiszonych ogórków - 
mogą one być spożywane wyłącz-
nie w czasie głównych posiłków;

• kończenie posiłków spożyciem po-
karmu obojętnego dla tkanek zęba, 
najlepiej twardego sera (żółtego); 

• eliminowanie z diety napojów ga-
zowanych i słodzonych;

• dzieci w wieku od siódmego roku 
życia nie powinny pić więcej niż 
240–360 ml soku dziennie; 

• spożycie soków owocowych nale-
ży ograniczyć na korzyść owoców; 

• spożywanie soków owocowych 
i napojów słodzonych sprzyja 
próchnicy, dlatego po ich wypiciu 
należy natychmiast wypłukać usta 
czystą wodą;

• picie mleka i wody niegazowanej;

• spożywanie słodyczy i słodkich na-
pojów podczas „specjalnych okazji”;

• nieprzetrzymywanie pokarmów/
płynów próchnicotwórczych w ja-
mie ustnej; 

• picie napojów słodzonych przez 
słomkę;

• stosowanie substytutów cukru, 
zwłaszcza ksylitolu;

• dla dzieci, które ukończyły czwar-
ty rok życia, korzystne jest, krótki 
czas po posiłku, żucie bezcukrowej 
gumy;

Niezbędne w zapobieganiu choro-
bie próchnicowej są także: regularna 
i zgodna z zasadami higiena jamy 
ustnej oraz regularne wizyty u den-
tysty połączone z wykonywaniem 
zabiegów profilaktycznych.  

Zalecenia opracowali polscy 
eksperci będący autorami za-
sad żywienia dzieci i młodzieży 
w aspekcie zapobiegania choro-
bie próchnicowej:

• Dorota Olczak-Kowalczyk – Za-
kład Stomatologii Dziecięcej, War-
szawski Uniwersytet Medyczny; 
konsultant krajowy w dziedzinie 
stomatologii dziecięcej; Polski Od-
dział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej 
od Próchnicy (ACFF), Polskie Towa-
rzystwo Stomatologii Dziecięcej 
(PTSD);

• Teresa Jackowska – Klinika Pe-
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diatrii, Centrum Medyczne Kształ-
cenia Podyplomowego, Warszawa; 
konsultant krajowy w dziedzinie 
pediatrii;

• Mieczysława Czerwionka-Sza-
flarska – Katedra i Klinika Pedia-
trii, Alergologii i Gastroenterologii, 
Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera, Bydgoszcz; konsultant 
krajowy w dziedzinie gastroentero-
logii dziecięcej;

• Janusz Książyk – Klinika Pediatrii, 
Żywienia i Chorób Metabolicznych, 
Instytut „Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka”, Warszawa; prezes 

Polskiego Towarzystwa Żywienia 
Klinicznego Dzieci;

• Dorota Szostak-Węgierek – Za-
kład Żywienia Człowieka, Warszaw-
ski Uniwersytet Medyczny;

• Urszula Kaczmarek – Katedra 
i Zakład Stomatologii Zachowaw-
czej, Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich, Wrocław; Polski 
Oddział Sojuszu dla Przyszłości 
Wolnej od Próchnicy (ACFF), Pol-
skie Towarzystwo Stomatologii 
Dziecięcej (PTSD).
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Zaczyna się 
w brzuchu mamy 
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Dieta przyszłej mamy

Zawiązki zębów dziecka zaczy-
nają się kształtować już w okresie 
płodowym, około czwartego-szó-
stego tygodnia ciąży, dlatego dieta 
przyszłej mamy powinna zawierać 
witaminy A, D i C oraz wapń, fosfor, 
żelazo i fluor.

Zalecenia dietetyczne dla ko-
biet w ciąży  
Witaminy, wapń, fosfor, żelazo i flu-
or mają wpływ na formowanie się 
i mineralizację zębów, a także wa-
runkują ich prawidłową budowę 
(odporność tkanek zęba). Kobieta 
powinna spożywać 5 różnorod-
nych posiłków dziennie, a w nich: 
pełnoziarniste produkty zbożowe, 
mleko i jego przetwory, warzywa 
i owoce, ryby, mięso, jajka, nasiona 
roślin strączkowych.

Receptory smakowe dziecka 
zaczynają się rozwijać w czwartym 
miesiącu życia płodowego. Nad-
mierne spożywanie  przez kobietę 
w ciąży słodyczy, przyczynia się do 
wykształcenia podobnych upodo-
bań smakowych u dziecka.  

Stosowanie w okresie ciąży zbi-
lansowanej diety, z ograniczeniem 
spożycia cukrów prostych, może 
się przyczynić do mniejszej podat-
ności zębów dziecka na próchnicę.     

Higiena jamy ustnej 
w okresie ciąży 

Szczotkowanie zębów pastą 
z fluorem dwa razy dziennie; 
zaleca się szczotkowanie zębów po 
każdym posiłku; szczoteczka do zę-
bów powinna być wykonana z syn-
tetycznych (nylonowych), miękkich, 
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gęsto ułożonych włókien;   szczotecz-
kę należy wymieniać na nową co 6-8 
tygodni; szczotkowanie zębów jest 
podstawową metodą usuwania płyt-
ki nazębnej z powierzchni zębów. 

W razie nudności, wymiotów, re-
fluksu żołądkowo-przełykowego za-
leca się płukanie jamy ustnej wodą 
lub roztworem sody oczyszczonej 
(łyżeczka do herbaty na szklankę 
przegotowanej, schłodzonej wody); 
wskazane jest odroczenie mycia zę-
bów o około pół godziny, aby zmini-
malizować ryzyko erozji szkliwa. 

Nici dentystyczne i szczoteczki 
międzyzębowe służą do codzien-
nego oczyszczania powierzchni 
stycznych; za każdym razem należy 
wprowadzać czysty, nieużywany 
jeszcze fragment nici; szczoteczka 
powinna być wymieniana co 2–4 ty-
godnie.  

Oczyszczanie powierzchni grzbie-
towej języka za pomocą skrobaczek 
oraz specjalnych szczoteczek powin-
no się stosować codziennie, ponie-
waż gromadzący się na języku nalot 
zawiera drobnoustroje.  

Irygator wodny
Służy do przepłukiwania przestrze-
ni międzyzębowych oraz kieszonek 

dziąsłowych; urządzenie nie zastępu-
je codziennego czyszczenia zębów 
pastą z fluorem oraz stosowania nici 
i szczoteczek międzyzębowych. 

Stosowanie preparatów minerali-
zujących i  przeciwbakteryjnych.
Wskazane jest stosowanie prepara-
tów o działaniu mineralizującym (flu-
or) i przeciwbakteryjnym (chlorhek-
sydyna) celem ochrony zębów matki 
i zmniejszenia liczby bakterii próchni-
cowych w jej jamie ustnej.

Usunięcie aktywnych ognisk 
próchnicowych w jamie ustnej. 
Najkorzystniejszy dla leczenia zę-
bów jest okres między czternastym 
a dwudziestym tygodniem ciąży.

Wizyty kontrolne
Kobieta w ciąży powinna dwukrotnie 
skorzystać z kontrolnych wizyt u sto-
matologa. Pierwsza wizyta powinna 
się odbyć w trzecim-czwartym mie-
siącu ciąży, druga w ósmym miesiącu 
ciąży. Kolejne wizyty powinny się od-
bywać po porodzie – w półrocznych 
odstępach, począwszy od szóstego 
miesiąca życia dziecka i trwać aż do 
ukończenia przez dziecko czwartego 
roku życia.
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NIEMOWLĘTA 
I MAŁE DZIECI 

– co jest dobre dla zdrowia 
ich ząbków 
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Karmienie naturalne 
Karmienie niemowlęcia wyłącznie 
mlekiem kobiecym przez pierwszych 
sześć miesięcy życia oraz podawanie 
witaminy D, zapewniają składniki nie-
zbędne dla formowania i mineraliza-
cji zawiązków zębów. W drugim pół-
roczu życia dziecka rozpoczyna się 
wyrzynanie zębów mlecznych. 

Błędy dietetyczne sprzyjające roz-
wojowi choroby próchnicowej.
• zbyt częste karmienie niemowląt 
• zbyt częste podawanie dzieciom 

soków zamiast czystej wody 
• zbyt częste podawanie dzieciom sło-

dyczy – robi to 90% rodziców dzieci 
do trzeciego roku życia; 49% rodzi-
ców robi to kilka razy w tygodniu.

Demineralizacji szkliwa i próch-
nicy zębów sprzyja:
• nieoczyszczanie zębów z resztek 

pokarmu 
• zbyt częste i nadmiernie długie 

karmienie dziecka 

• karmienie dziecka krótko przed 
snem (również przed drzemką 
w ciągu dnia) oraz w nocy, kiedy 
ilość wydzielanej śliny jest mniej-
sza niż w ciągu dnia.  

Za nadmiernie długie karmienie 
piersią uznaje się sytuację, w któ-
rej dziecko posiadające już zęby, ze 
względu na możliwość kontaktu z 
matką, przedłuża ssanie piersi, mimo 
że jest syte.

Pod koniec pierwszego roku życia 
dziecko powinno otrzymywać mak-
symalnie 3 posiłki mleczne. Przekąski 
rekomendowane to warzywa, owoce 
i chleb. 

Po ukończeniu drugiego roku życia 
dziecko powinno spożywać 4–5 posił-
ków dziennie, nie należy mu podawać 
przekąsek, przerwy między posiłkami 
powinny wynosić minimum 2 godzi-
ny, tak aby umożliwić ślinie neutraliza-
cję kwasów i naprawę szkliwa.
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Zęby służą do gryzienia

Po ukończenia szóstego miesiąca 
życia do diety dziecka należy wpro-
wadzać pokarmy coraz mniej roz-
drobnione i nie podawać pokarmów, 
i płynów przez butelkę ze smocz-
kiem. Zdolność odgryzania i żucia 
pokarmów, jest jednym z czynników 
warunkujących prawidłowy wzrost 
szczęki i żuchwy. Gryzienie twardych, 
bogatych w błonnik pokarmów 
sprzyja również wydzielaniu się śliny. 

Nie słodzić 
W pierwszych dwóch latach życia 
dziecka nie zaleca się dodawania cu-
kru do posiłków i przekąsek (również 
cukrów naturalnych w postaci syro-
pów owocowych lub miodu) oraz soli. 
Szkodliwe dla zębów są słodkie pokar-
my o lepkiej konsystencji powodują-
cej przedłużony kontakt z powierzch-
nią zęba, oraz lizaki i cukierki do ssania.  

Picie wody  
i ograniczenie spożycia 
soków owocowych

• dla dzieci po ukończeniu szóste-
go miesiąca życia i młodzieży,  naj-
lepszym płynem zaspokajającym 
pragnienie, jest woda – niskozmi-
neralizowana, niskosodowa, nisko-
siarczanowa; 

• soki mogą być wprowadzane do 
diety niemowląt karmionych pier-
sią nie wcześniej niż w siódmym-
miesiącu życia, a u dzieci karmio-
nych sztucznie – po ukończeniu 
czwartego miesiąca życia;

• soki należy podawać łyżeczką; nie 
należy ich podawać przed snem 
i w nocy; dzieci w wieku od pierw-
szego roku do sześciu lat nie po-
winny pić więcej niż 200 ml soku 
dziennie; preferuje się większy 
udział świeżych owoców;

• między posiłkami należy unikać pi-
cia soków i spożywania kwaśnych 
warzyw i owoców; mogą one być 
spożywane wyłącznie w czasie 
głównych posiłków;

• należy wprowadzać do diety sub-
stytut cukru – ksylitol.

Dobre nawyki 
dietetyczne, chroniące 
dzieci przed próchnicą 

od zera do dwunastego miesiąca życia  
• butelka z pokarmem lub karmienie 

naturalne – tylko w porach karmie-
nia (nie jako uspokajanie); 

• przed snem, drzemką lub w trak-
cie snu – podawanie dziecku tylko 
wody;

• niezanurzanie smoczka w słodkiej 
substancji;

• wprowadzanie karmienia z kubka 
po szóstym miesiącu życia;
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• odstawianie karmienia z butelki 
między dwunastym a osiemna-
stym miesiącem życia;

• unikanie stałego stosowania kubka 
z „dzióbkiem”; 

• unikanie podawania próchnicotwór-
czych przekąsek między posiłkami;

• wprowadzanie odpowiednich 
niepróchnicotwórczych przekąsek.

trzynasty-dwudziesty czwarty 
miesiąc życia  
• ograniczanie częstości i czasu kar-

mienia piersią, niekarmienie przed 
snem i w nocy;

• butelka z pokarmem lub karmienie 

naturalne – tylko w porach karmie-
nia (nie jako uspokajanie); 

• odstawianie karmienia z butelki po 
dwunastym miesiącu życia; 

• niezanurzanie smoczka w słodkiej 
substancji; 

• w nocy i przed snem – niepodawa-
nie napojów innych niż woda; 

• wody smakowe, słodzone płyny, 
napoje gazowane – niewskazane; 

• nieprzekraczanie zalecanej ilości 
soków owocowych i podawanie 
ich dziecku w czasie posiłku;

• podawanie napojów w kubku (uni-
kanie stałego stosowania kubka 
z „dzióbkiem”); 
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• wprowadzanie pokarmów coraz 
mniej rozdrobnionych, unikanie po-
karmów kleistych i retencyjnych; 

• preferowanie spożywania przez 
dziecko chrupiących, surowych 
owoców i warzyw;

• przestrzeganie zaleceń dotyczą-
cych liczby posiłków; 

• regularne i zgodne z zasadami 
wykonywanie zabiegów higienicz-
nych w jamie ustnej. 

po ukończeniu drugiego roku życia 
• spożywanie posiłków o regular-

nych porach dnia, unikanie prze-
kąsek i zachowanie odpowiednich 
długości przerw między posiłkami; 

• ograniczanie spożywania wysoko-
przetworzonych pokarmów – wy-
wołujących próchnicę, na korzyść 
owoców, warzyw, mięsa, produk-
tów pełnoziarnistych;

• podawanie pokarmów o kon-
systencji twardej, unikanie potraw 
papkowatych i kleistych;

• pokarmy zawierające cukier i kwa-
sy powinny być podawane w cza-
sie głównych posiłków;

• kończenie posiłków spożyciem po-
karmu obojętnego dla tkanek zęba, 
najlepiej twardego sera (żółtego);

• eliminowanie z diety napojów ga-
zowanych i słodzonych; 

• ograniczanie spożycia soków owo-
cowych na korzyść owoców; picie 
mleka i wody niegazowanej;

• spożywanie słodyczy i słodkich napo-
jów podczas „specjalnych okazji”; nie-
przetrzymywanie pokarmów/ płynów 
próchnicotwórczych w jamie ustnej; pi-
cie napojów słodzonych przez słomkę;

• stosowanie substytutów cukru, 
zwłaszcza ksylitolu.

po ukończeniu czwartego roku ży-
cia korzystne jest żucie bezcukrowej 
gumy przez krótki czas po posiłku.
Niezbędne w zapobieganiu choro-
bie próchnicowej są także: regularna 
i zgodna z zasadami higiena jamy ust-
nej oraz regularne wizyty u dentysty 
połączone z wykonywaniem zabie-
gów profilaktycznych. Pierwsza wizyta 
dziecka u dentysty powinna się odbyć 
między szóstym a dwunastym miesią-
cem życia.

Zalecenia opracowali polscy eksper-
ci będący autorami zasad żywienia 
dzieci i młodzieży w aspekcie zapo-
biegania chorobie próchnicowej – 
ich wykaz jest na stronach 12-13.
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ZĘBY MLECZNE I STAŁE 
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Na uzębienie mleczne składa się 20 
zębów. Zęby mleczne wyrzynają się naj-
częściej około szóstego miesiąca życia. 

Opóźnione ząbkowanie może być 
skutkiem np. wcześniactwa i niskiej masy 
urodzeniowej dziecka, a także zaburzeń 
ogólnoustrojowych. Jeżeli do osiemnaste-
go miesiąca życia nie wyrznie się u dziecka 
pierwszy ząbek, należy się skonsultować 
ze stomatologiem i pediatrą.

Ząbkowaniu może towarzyszyć 
wiele objawów powodujących dys-
komfort, takich jak zaczerwienienie, 
obrzęk dziąseł, ślinienie się, ssanie 
palca oraz wkładanie do jamy ustnej 
i nagryzanie różnych przedmiotów, 
drażliwość, niepokój, zaburzenia snu, 
łaknienia czy nieznacznie podwyż-
szona temperatura. Pojawienie się 
objawów ogólnoustrojowych wyma-
ga czasem konsultacji lekarza.

Rola zębów mlecznych jest szcze-
gólna, dlatego nie powinny być 
traktowane lekceważąco jako 
„przejściowe”. Umożliwiają one 
prawidłowe odżywianie się dziec-
ka, wpływają na rozwój mowy, 
zapewniają dobre samopoczu-
cie, estetyczny wygląd, a przede 
wszystkim – w ich miejsce będą 
się wyrzynać zęby stałe.

Właściwie zadbane zęby mleczne 
wypadają fizjologicznie w siódmym 

roku życia (siekacze) oraz między dzie-
wiątym a dwunastym rokiem życia (kły 
i trzonowce). W miejsce zębów mlecz-
nych pojawiają się zęby stałe. Mieszane 
uzębienie, czyli jednoczesna obecność 
w jamie ustnej zębów mlecznych i sta-
łych, trwa od piątego-szóstego do 
jedenastego-dwunastego roku życia, 
czyli około pięciu-sześciu lat. 

Nieleczone zęby mleczne spo-
wodują, że bakterie z ubytków 
próchnicowych przeniosą się na 
świeżo wyrznięte, zdrowe zęby 
stałe. Próchnica zębów mlecz-
nych jest również jedną z przy-
czyn wad zgryzu!

Uzębienie stałe składa się z 32 
zębów.  Wyrzynanie się stałych zę-
bów rozpoczyna się między piątym  
a siódmym rokiem życia i trwa do 
trzynastego-czternastego roku życia. 

Pierwszy ząb stały trzonowy, tzw.  
szóstka, wyrzyna się około 6. roku 
życia i nie poprzedza go wypad-
nięcie zęba mlecznego. „Szóstka” 
jest wrażliwa na działanie czyn-
ników próchnicotwórczych i po-
winna być, tuż po wyrznięciu się, 
objęta działaniami profilaktycz-
nymi. Zalecane jest jej perfekcyj-
ne oczyszczanie pastą z fluorem, 
lakowanie bruzd (jeżeli są do tego 
wskazania) i lakierowanie prepa-
ratem fluorkowym.  
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Terminy wyrzynania się zębów mlecznych

GÓRNE

DOLNE
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Terminy wyrzynania się zębów stałych

GÓRNE

DOLNE

GÓRNE

DOLNE
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Jak czyścić zęby. 
Techniki szczotkowania  

zębów 
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Metoda kółeczkowa (okręż-
na) szczotkowania zębów 
zalecana jest od wyrznięcia się 
pierwszych zębów mlecznych do 
piątego roku życia. Przy lekko roz-
chylonych ustach włosie szczotki 
ustawia się prostopadle do długiej 
osi zębów, a następnie wykonuje 
ruchy okrężne, oczyszczając po-
wierzchnie policzkowe i wargowe 
zębów. Natomiast na powierzch-
niach żujących zębów wykonuje 
się poziome ruchy szorowania. Ze 
względu na łatwy sposób wykony-
wania, metoda zalecana jest głównie 
dla uzębienia mlecznego oraz u dzie-
ci specjalnej troski.

Metoda obrotowo-wymiatająca 
(roll) skuteczniej oczyszcza po-
wierzchnie żujące zębów trzono-
wych z głębokimi bruzdami, usu-
wa zalegające resztki pokarmowe 
między zębami i tworzącą się blisko 
dziąsła płytkę bakteryjną. Włosie 
szczotki należy skierować dodziąsło-
wo pod kątem 45˚ do powierzchni 
zęba i wykonywać ruchy obrotowo-
-wymiatające od dziąsła w kierun-
ku powierzchni żującej, a w zębach 
przednich – w kierunku brzegu siecz-
nego. Natomiast powierzchnie żu-
jące oczyszczane są ruchami pozio-
mymi (szorowania), przez ustawienie 
szczotki prostopadle do powierzchni 
zębów.  

Nici, taśmy lub szczoteczki mię-
dzyzębowe służą do dokładniejsze-
go czyszczenia przestrzeni pomiędzy 
zębami. Skutecznie oczyszczają one 
z płytki bakteryjnej i resztek pokar-
mowych te miejsca, do których  nie 
sięga włosie szczoteczki, a gdzie za-
zwyczaj rozwija się próchnica i zapa-
lenie dziąseł. 
Nici dentystyczne woskowane lub 
niewoskowane służą do oczyszcza-
nia powierzchni między zębami; 
mogą one dostarczać substancje 
o działaniu przeciwpróchnicowym 
(fluor czy ksylitol) lub antybakteryj-
nym (np. chlorheksydyna). Nici z po-
litetrafluoroetylenu (PTFE) są bardziej 
miękkie niż tradycyjna nić nylonowa, 

Uwaga!

Zęby dzieci do siódmego-

ósmego roku życia, czyli 

do momentu uzyskania 

przez dziecko odpowiednich 

zdolności manualnych, 

powinni szczotkować 

rodzice!
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stąd łatwiej nimi przesuwać między 
zębami. Nici lub taśmy dentystycz-
ne mogą stosować dzieci w chwili 
uzyskania odpowiednich zdolności 
manualnych, od ósmego do dziesią-
tego roku życia. U młodszych dzieci 
zabiegi czyszczące z ich użyciem wy-
konują rodzice. Szczególnie dokład-
nie należy nitkować powierzchnie 
międzyzębowe stałych trzonowców.

Osobom ze stałym aparatem or-
todontycznym zaleca się nici ze 
sztywnym końcem, który łatwiej jest 
wprowadzać w trudno dostępne 
przestrzenie międzyzębowe.

Do oczyszczania języka służą 
szczotki i skrobaczki. 
Na języku gromadzą się resztki po-
karmowe, które są podłożem dla 
rozwoju bakterii i źródłem nieprzy-
jemnego zapachu. Specjalne szczotki 
mają krótkie, miękkie włosie i okrągły 
kształt, co zapobiega powstawaniu 
odruchu wymiotnego. Wypustki do 
oczyszczania języka, na odwrocie 

główki, posiada większość manual-
nych szczoteczek. Skrobaczką oczysz-
cza się nasadę i boczne strony języka, 
przesuwając ją od tyłu do przodu ję-
zyka. Po każdym ruchu należy opłu-
kać skrobaczkę pod zimną bieżącą 
wodą. Wskazane jest czyszczenia ję-
zyka po nocy i przed pójściem spać.

Irygatory stomatologiczne są po-
lecane dla dzieci niepełnosprawnych, 
lub u których w danym okresie nie 
można stosować szczotek do zębów 
ze względu na ryzyko zwiększonego 
krwawienia z dziąseł. Ich działanie pole-
ga na oczyszczaniu zębów, przestrzeni 
międzyzębowych i masowaniu dziąseł 
sprężonym strumieniem wody, która 
może zawierać substancje przeciw-
próchnicowe lub przeciwzapalne.  

Płukanki zawierające środki za-
pobiegające próchnicy są uzupeł-
nieniem zabiegów higienicznych dla 
dzieci powyżej szóstego roku życia. 
Zawierają one fluorki lub/i środki an-
tyseptyczne.

Wiek dziecka Zawartość fluoru 
w paście do zębów

Ilość pasty nakładanej 
na szczoteczkę

6-36 miesięcy 1000 ppm F niewielka, śladowa

3-6 lat 1000 ppm F wielkości ziarna grochu

od 6 lat 1000 ppm F pasek długości 1-2 cm

Ilość pasty do zębów nakładanej na szczoteczkę
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JAK MYĆ ZĘBY
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Za darmo u dentysty 
(świadczenia gwarantowane)



35

Pacjent ma prawo wyboru gabinetu 
stomatologicznego, w którym udzie-
lane są świadczenia na podstawie 
umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, 
w tym także specjalisty w określonej 
dziedzinie stomatologii, nie wymaga 
skierowania. Pacjentowi przysługują 
bezpłatnie gwarantowane świadcze-
nia stomatologiczne z użyciem gwa-
rantowanych materiałów stomatolo-
gicznych. Ich wykaz określa Minister 
Zdrowia w drodze rozporządzenia. 
Przepisy stanowią, że pacjentowi, któ-
ry zgłasza się z bólem, świadczenie 
gwarantowane udzielone jest w dniu 
zgłoszenia.

Bezpłatna opieka zdrowotna dla 
wszystkich kobiet w okresie cią-
ży, podczas porodu i w połogu. 
Każda kobieta w okresie ciąży, pod-
czas porodu i w połogu, nawet jeśli 
jest nieubezpieczona, ale mieszka 
w Polsce i posiada polskie obywatel-
stwo, ma zagwarantowaną bezpłatną 

opiekę zdrowotną we wszystkich ro-
dzajach i zakresach świadczeń. Za le-
czenie płaci Narodowy Fundusz Zdro-
wia z dotacji pochodzącej z budżetu 
państwa.

Świadczenia poza kolejnością dla 
kobiet w ciąży.
Każda kobieta w ciąży ma prawo do 
korzystania ze świadczeń opieki zdro-
wotnej poza kolejnością wynikającą 
z listy oczekujących. Oznacza to, że 
świadczenie powinno być jej udzie-
lone w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest 
to możliwe – w innym, możliwie naj-
bliższym terminie, zgodnie z możli-
wościami  organizacyjnymi placówki. 
Jedynie świadczenie w poradni spe-
cjalistycznej winno zostać udzielone 
nie później niż w ciągu siedmiu dni 
roboczych od dnia zgłoszenia. Prawo 
kobiet w ciąży do obsługi poza kolej-
nością dotyczy również usług farma-
ceutycznych udzielanych w aptekach.
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Dokumentem potwierdzającym 
powyższe uprawnienie jest zaświad-
czenie od lekarza potwierdzające ciążę, 
wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pacjentki. Uprawnienie 
zostało nadane w ustawie o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
z dniem 1 stycznia 2017 roku.  

Bezpłatna opieka zdrowotna dla 
dzieci i młodzieży. Osoby do ukoń-
czenia 18. roku życia, posiadające oby-
watelstwo polskie i mieszkające w Pol-
sce, mają zagwarantowany dostęp do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej. Obowią-
zek zgłoszenia ich do ubezpieczenia 
spoczywa na rodzicach/opiekunach 
prawnych. W przypadku dziecka nie-
ubezpieczonego za świadczenia płaci 
NFZ, ale nie ze składek, tylko z dotacji 
pochodzącej z budżetu państwa.  

Organizacja pracy w gabinetach 
stomatologicznych. 
W gabinetach stomatologicznych świad-
czenia udzielane są w dni powszednie, 
zgodnie z harmonogramem pracy. 

W godzinach wieczornych i noc-
nych, od 19.00 do 7.00 rano oraz 
całodobowo – w dni wolne od pra-
cy, sprawowana  jest tylko pomoc do-
raźna, np. w przypadku gwałtownego, 
niedającego się uśmierzyć bólu zęba.
Sprawdź, gdzie ten zakres świadczeń 
jest realizowany. 800-190-590 to numer 
bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ, 
czynnej we wszystkie dni tygodnia. 
 

Gwarantowane świadczenia 
stomatologiczne przysługujące 
wszystkim pacjentom:
• badanie lekarskie stomatologiczne 

z instruktarzem higieny jamy ustnej 
jeden raz w roku kalendarzowym;  

• badanie lekarskie kontrolne do 
trzech razy w roku kalendarzowym; 

• usunięcie złogów nazębnych (osa-
dów i kamienia) – jeden raz w roku 
kalendarzowym;

• konsultacja specjalistyczna wraz 
z oceną i wskazaniami diagno-
styczno-terapeutycznymi dla leka-
rza prowadzącego; 

• zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do 
dwóch zdjęć w roku kalendarzowym 
– w powiązaniu z gwarantowanym 
świadczeniem stomatologicznym; 

• znieczulenie miejscowe po-
wierzchniowe lub nasiękowe – 
w powiązaniu z gwarantowanym 
świadczeniem stomatologicznym;  

• znieczulenie przewodowe we-
wnątrzustne – w powiązaniu 
z gwarantowanym świadczeniem 
stomatologicznym;  

• leczenie próchnicy powierzchniowej 
– świadczenie obejmuje również le-
czenie próchnicy początkowej;

• postępowanie przy obnażeniu 
i skaleczeniu miazgi – bezpośred-
nie pokrycie miazgi;

• badanie żywotności zęba – z obję-
ciem badaniem trzech zębów są-
siednich lub przeciwstawnych;  

• leczenie zmian w błonie śluzowej 
jamy ustnej;  
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• płukanie kieszonki dziąsłowej 
i aplikacja leku;

• kiretaż zwykły (zamknięty; oczysz-
czanie kieszonek przyzębnych  
z kamienia nazębnego);

• opatrunek leczniczy w zębie stałym;
• całkowite opracowanie i odbu-

dowa ubytku zęba na jednej po-
wierzchni, dwóch powierzchniach;

• całkowite opracowanie i odbudowa 
rozległego ubytku na dwóch po-
wierzchniach, trzech powierzchniach;

• trepanacja martwego zęba z zaopa-
trzeniem ubytku z opatrunkiem;

• dewitalizacja miazgi zęba (kilkueta-
powe zatruwanie i usuwanie)  z za-
opatrzeniem ubytku opatrunkiem;

• ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie 
żywej) miazgi od trójki do trójki;

• ekstyrpacja zdewitalizowanej (usunię-
cie martwej) miazgi od trójki do trójki;

• leczenie kanałowe (endodontyczne) 
zębów od trójki do trójki, z wypełnie-
niem jednego zakażonego kanału;

• wypełnienie kanału zębów od trój-
ki do trójki (także czasowe);

• unieruchomienie zębów ligaturą 
drucianą;

• usunięcie zęba jedno- i wielokorze-
niowego;

• chirurgiczne usunięcie zęba;
• chirurgiczne zaopatrzenie małej 

rany obejmującej do trzech zębo-
dołów włącznie ze szwem;

• założenie opatrunku chirurgicznego;
• nacięcie powierzchniowo, podśluzów-

kowo lub podskórnie leżącego ropnia 
włącznie z drenażem i opatrunkiem;

• tymczasowe zaopatrzenie złama-

nej szczęki lub szczęk;
• repozycja i unieruchomienie zwich-

nięcia żuchwy.

Wybrane świadczenia z zakresu 
protetyki:
• uzupełnienie braków zębowych 

za pomocą ruchomej protezy czę-
ściowej – jeden raz na 5 lat w przy-
padku braku 5 zębów i powyżej 
w łuku zębowym; 

• zaopatrzenie bezzębnej szczęki 
protezą całkowitą w szczęce lub 
żuchwie łącznie z pobraniem wyci-
sku – jeden raz na 5 lat;

• odtworzenie funkcji żucia przez napra-
wę protez ruchomych w większym za-
kresie z wyciskiem – jeden raz na 2 lata 
oraz całkowite podścielenie protezy 
w sposób pośredni jeden raz na 2 lata.

Dodatkowe świadczenia gwaran-
towane dla dzieci i młodzieży do 
osiemnastego  roku życia:
• wizyta adaptacyjna – dotyczy 

pierwszej wizyty małych dzieci do 
ukończenia szóstego roku życia;

• impregnacja zębiny zębów mlecz-
nych;

• wypełnienie i opracowanie ubytku 
korony zęba mlecznego;

• opatrunek leczniczy w zębie mlecz-
nym;

• amputacja przyżyciowa (żywej) 
miazgi w zębie z nieuformowanym 
korzeniem;

• amputacja przyżyciowa (żywej) miazgi;
• ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie 

żywej) miazgi;
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• ekstyrpacja zdewitalizowanej (usu-
nięcie martwej) miazgi zęba;

• ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie 
żywej) miazgi w zębie z nieuformo-
wanym korzeniem;

• ekstyrpacja zdewitalizowanej (usu-
nięcie martwej) miazgi zęba z nie-
uformowanym korzeniem;

• ekstyrpacja zdewitalizowanej (usunię-
cie martwej) miazgi zęba mlecznego;

• wypełnienie kanału zębów (także 
czasowe);

• lakierowanie wszystkich zębów stałych 
nie częściej niż jeden raz na kwartał;

• całkowite opracowanie i odbudo-
wa zniszczonego kąta w zębach 
siecznych stałych;

• kosmetyczne pokrycie niedoroz-
woju szkliwa w zębach stałych;

• usunięcie złogów nazębnych – nie 
częściej niż jeden raz na 6 miesięcy 
w obrębie całego uzębienia;

• leczenie endodontyczne (ka-
nałowe) zęba z wypełnieniem  
dwóch kanałów i trzech kanałów;

• leczenie kanałowe zęba z zakażo-
nymi kanałami z wypełnieniem  

jednego  kanału i dwóch kanałów;
• zabezpieczenie profilaktyczne bruzd 

lakiem szczelinowym – dotyczy bruzd 
pierwszych trzonowców staych i jest 
udzielane jeden raz do ukończenia 
ósmego roku życia oraz bruzd dru-
gich trzonowców stałych i jest udzie-
lane jeden raz do ukończenia czterna-
stego roku życia;

• badanie lekarskie stomatologicz-
ne i kontrolne po urazie zęba – 
jednorazowe, w połączeniu ze 
świadczeniami stomatologicznymi 
związanymi z udzieleniem pomo-
cy medycznej pourazowej oraz 
badanie lekarskie kontrolne zwią-
zane z urazem zęba, wykonywane 
do trzech razy w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy od urazu; 

• leczenie endodontyczne zęba z nie-
uformowanym korzeniem z zasto-
sowaniem materiału typu MTA (MTA 
– materiał cementowy do wypeł-
niania i odbudowy kanałów korze-
niowych): jednego kanału, dwóch 
kanałów, trzech kanałów;  

• zdjęcie pantomograficzne z opi-
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sem; świadczenie udzielane dzie-
ciom i młodzieży od piątego do 
osiemnastego roku życia, jeden 
raz na 3 lata, w uzasadnionych me-
dycznie przypadkach - w powiąza-
niu z gwarantowanym świadcze-
niem stomatologicznym; 

• rentgenodiagnostyka do pięciu 
zdjęć wewnątrzustnych raz w roku 
kalendarzowym – w powiązaniu 
z gwarantowanym świadczeniem 
stomatologicznym: badaniem le-
karskim wraz z rozszerzeniami i le-
czeniem kanałowym wraz z rozsze-
rzeniami.

Dodatkowe świadczenia dla ko-
biet w ciąży i połogu (do czter-
dziestego drugiego dnia po po-
rodzie):
• badanie kontrolne nie częściej niż 

raz na kwartał;
• czasowe wypełnienie kanału zę-

bów;
• wypełnienie kanału zębów;
• ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie 

żywej) miazgi;
• ekstyrpacja zdewitalizowanej (usu-

nięcie martwej) miazgi zęba;
• leczenie endodontyczne (kanało-

we) zęba z wypełnieniem dwóch 
kanałów i trzech kanałów;

• leczenie kanałowe zęba z zakażo-
nymi kanałami z wypełnieniem  
jednegi i dwóch kanałów zęba;

• usunięcie złogów nazębnych – nie 
częściej niż jeden raz na sześć mie-
sięcy w obrębie całego uzębienia.

Profilaktyczne świadczenia sto-
matologiczne dla dzieci i młodzie-
ży do ukończenia 19. roku życia:
• szósty miesiąc życia: wizyta kon-

trolna z instruktażem mamy w za-
kresie higieny jamy ustnej; bada-
nie stomatologiczne dotyczące 
początku ząbkowania i stanu jamy 
ustnej dziecka;

• dziewiąty miesiąc życia: ocena 
stanu uzębienia mlecznego z in-
struktażem w zakresie higieny jamy 
ustnej; profilaktyka fluorkowa przy 
braku przeciwwskazań;

• dwunasty miesiąc życia: wizyta 
adaptacyjna z oceną stanu uzębie-
nia mlecznego; kontrola higieny 
jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa 
przy braku przeciwskazań;

• drugi, czwarty, piąty rok życia: wizyta 
adaptacyjna (w czwartym, piątym 
roku życia jeśli nie wykorzystano 
świadczenia wcześniej), kontrola hi-
gieny jamy ustnej wraz z instrukta-
żem higieny jamy ustnej z oceną sta-
nu uzębienia za pomocą wskaźnika 
intensywności próchnicy PUW (PUW 
– suma zębów z próchnicą, usunię-
tych z powodu próchnicy, wypełnio-
nych z powodu próchnicy); ocena 
stanu morfologicznego, funkcji żucia 
i wyrzynania zębów; zastosowanie 
działań zapobiegających wadom 
zgryzu – profilaktyka ortodontyczna; 
profilaktyka profesjonalna próchnicy, 
w tym profilaktyka fluorkowa przy 
braku przeciwskazań;

• szósty rok życia: ocena stanu uzębie-
nia za pomocą wskaźnika intensyw-
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ności próchnicy PUW (PUW – suma 
zębów z próchnicą, usuniętych 
z powodu próchnicy, wypełnionych 
z powodu próchnicy), kontrola hi-
gieny jamy ustnej wraz z instruk-
tażem higieny jamy ustnej; ocena 
stanu morfologicznego, funkcji żucia 
i wyrzynania zębów; zastosowanie 
działań zapobiegających wadom 
zgryzu – profilaktyka ortodontyczna; 
profilaktyka profesjonalna próchnicy, 
w tym profilaktyka fluorkowa przy 
braku przeciwskazań;

• siódmy, dziesiąty, dwunasty, trzy-
nasty, szesnasty rok życia: oce-
na stanu uzębienia za pomocą 
wskaźnika PUW; kwalifikacja do 
szczególnej opieki stomatologicz-
nej w zakresie podstawowego lub 
specjalistycznego leczenia stoma-
tologicznego; wykrywanie niepra-
widłowości (wad) zgryzu, profesjo-
nalna profilaktyka fluorkowa;

• dziewiętnasty rok życia: ocena sta-
nu uzębienia za pomocą wskaźni-
ka PUW; ocena stanu zdrowia jamy 
ustnej z uwzględnieniem stanu 
uzębienia, przyzębia i błony śluzo-
wej jamy ustnej, wykrywanie nie-
prawidłowości (wad) zgryzu.

Osoby niepełnosprawne w stop-
niu umiarkowanym i znacznym.
• Osobom niepełnosprawnym do 

ukończenia szesnastego roku życia 
oraz osobom niepełnosprawnym 
w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym od ukończenia szesnastego 

do ukończenia osiemnastego roku 
życia, jeżeli wynika to ze wskazań 
medycznych, przysługują kompo-
zytowe materiały światłoutwardzal-
ne do wypełnień oraz znieczulenie 
ogólne przy wykonywaniu świad-
czeń gwarantowanych, z wyłą-
czeniem procedury wizyty niepo-
wiązanej z innymi świadczeniami 
gwarantowanymi (pierwszej wizyty 
dzieci do ukończenia szóstego roku 
życia);

• Osobom niepełnosprawnym w stop-
niu umiarkowanym i znacznym, które 
ukończyły osiemnasty rok życia, jeżeli 
wynika to ze wskazań medycznych, 
przysługują znieczulenie ogólne 
i kompozytowe materiały światło-
utwardzalne do wypełnień.

Leczenie ortodontyczne wad 
zgryzu u dzieci.
Leczenie aparatem ortodontycznym 
ruchomym, jednoszczękowym oraz 
dwuszczękowym nieelastycznym przy-
sługuje do ukończenia dwunastego 
roku życia (w przypadku nieprawidło-
wego użytkowania zniszczenia lub utra-
ty, nie przysługuje ponowne wykonanie 
aparatu ortodontycznego).

Kontrola przebiegu leczenia przysłu-
guje do ukończenia dwunastego roku 
życia, w ramach kontroli wyników le-
czenia po jego zakończeniu w tak zwa-
nym okresie retencji – do ukończenia 
trzynastego roku życia (dotyczy dzieci 
leczonych w ramach świadczeń gwa-



41

rantowanych); świadczenie udzielane 
jest nie częściej niż 12 razy w roku ka-
lendarzowym.

Dokumenty potwierdzające pra-
wo do dodatkowych świadczeń:
• dzieci nieubezpieczone – dokument 
stwierdzający tożsamość lub skrócony 
odpis aktu urodzenia;
• kobiety w ciąży – karta przebiegu ciąży;
• kobiety w okresie połogu – skrócony 

odpis aktu urodzenia dziecka i karta 
ubezpieczenia zdrowotnego lub skró-
cony odpis aktu urodzenia dziecka 
i dokument stwierdzający tożsamość.

Opieka stomatologiczna 
w ramach POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki 
zdrowotnej:
• w trzecim-czwartym miesiącu życia 

dziecka, w ramach wizyty patro-
nażowej przeprowadza instruktaż 
w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, 

w tym karmienia piersią i pielęgnacji 
jamy ustnej.

Lekarz rodzinny ocenia stan jamy 
ustnej dziecka w ramach bilansów:  
• w czwartym roku życia dziecka; 

w okresie przygotowania przed-
szkolnego; dwukrotnie w szkole 
podstawowej  oraz ponadpodsta-
wowej, do ukończenia dziewiętna-
stego roku życia.

  
Pielęgniarka lub higienistka 
szkolna w miejscu nauczania 
i wychowania:
• prowadzi edukację uczniów w za-

kresie zdrowia jamy ustnej; 
• realizuje grupową profilaktykę fluorko-

wą metodą nadzorowanego szczot-
kowania zębów preparatami fluorko-
wymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 
tygodni – u uczniów klas I–VI szkół pod-
stawowych znajdujących się na obsza-
rach, gdzie poziom fluorków w wo-
dzie pitnej nie przekracza wartości  
1 mg/l. 
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DENTOBUS
gabinet na kółkach

dla dzieci i młodzieży
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Nowoczesny dentobus, czyli mo-
bilny gabinet stomatologiczny, 
w którym dentyści bezpłatnie 
leczą zęby dzieci i młodzieży do 
osiemnastego roku życia, ruszył 
w trasę po naszym województwie 
21 maja 2018 roku. Jego wizytę 
w przedszkolu czy szkole można 
zamówić – adres do kontaktu ze 
świadczeniodawcą znajduje się 
na stronie internetowej ZOW NFZ.

Dentobus jeździ głównie do dzieci. 
Mamy nadzieję, że wiedzione cieka-
wością, będą chciały się tutaj wybrać 
na pierwszą wizytę i nie będą się bać 
kolejnych, w dowolnym już gabine-
cie. Dentobus zjawia się tam, gdzie 
jest oczekiwany i zapraszany, gdzie 
rodzice wyrazili zgodę na profilakty-
kę i leczenie swoich pociech. Do den-
tobusu trafiają dzieci, które w innych 
gabinetach, choćby mieszczących się 
w pobliżu szkół czy przedszkoli,  jesz-
cze nie były. 

Dentobus jest w pełni wyposażo-
nym stomatologicznym gabinetem 
zabiegowym, dysponującym m.in. 
specjalistycznym, sterowanym elek-
tronicznie fotelem dentystycznym, 
zestawem punktowego RTG oraz 
niezbędnymi narzędziami stoma-
tologicznymi. Są w nim udzielane 
świadczenia ogólnostomatologiczne 
oraz profilaktyczne zawarte w koszy-
ku świadczeń gwarantowanych dla 
dzieci i młodzieży do lat osiemnastu, 
w tym wizyty adaptacyjne, nauka 
prawidłowego szczotkowania zę-
bów, lakierowanie, badania okresowe 
i kontrolne oraz leczenie próchnicy. 

Harmonogram pracy dentobusu pu-
blikowany jest na stronie interneto-
wej ZOW NFZ.  Znajduje się tam rów-
nież adres e-mail świadczeniodawcy, 
z którym można się skontaktować 
w celu ustalenia terminu i warunków 
wizyty dentobusu.  
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Gdzie leczyć zęby
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W Polsce nie ma rejonizacji w dostę-
pie do opieki zdrowotnej. Każda oso-
ba uprawniona do świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych, 
w ramach umów z NFZ, ma prawo 
wyboru miejsca leczenia na terenie 
całego kraju, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka.   Dotyczy to zarówno 
świadczeń ogólnostomatologicznych, 
jak i stomatologii specjalistycznej.  

Do stomatologa nie obowiązuje 
skierowanie
Wykaz gabinetów stomatologicz-
nych, w których można leczyć zęby 
w ramach umowy z Zachodniopo-
morskim Oddziałem Narodowego 
Funduszu Zdrowia, znajduje się na 
stronie internetowej ZOW NFZ

www.nfz-szczecin.pl 
w zakładce Dla Pacjenta/
Leczenie/Gdzie się leczyć. 

Są tam wykazane placówki udzielające 
świadczeń ogólnostomatologicznych, 
w podziale na powiaty: białogardzki, 
choszczeński, drawski, goleniowski, 
gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrze-
ski, koszaliński, łobeski, myśliborski, 
policki, pyrzycki, sławieński, stargardz-
ki, szczecinecki, świdwiński, wałecki 
oraz miasta na prawach powiatu: Ko-
szalin, Szczecin i Świnoujście.

W większości gabinetów ogólnosto-
matologicznych, niezależnie od tego, 
gdzie gabinet się mieści, przyjmo-
wani są zarówno dorośli, jak i dzieci. 
Tylko w nielicznych podmiotach, 
oznaczonych na stronie internetowej 
ZOW NFZ symbolem     , świadczenia 

udzielane są tylko  dzieciom i mło-
dzieży do osiemnastego roku życia. 

Świadczenia stomatologiczne 
specjalistyczne podzielone są na 
zakresy:  
• stomatologiczna pomoc doraźna
• chirurgia stomatologiczna i perio-

dontologia (leczenie chorób przy-
zębia i błony śluzowej jamy ustnej)

• ortodoncja
• program ortodontycznej opieki nad 

dziećmi z wrodzonymi wadami czę-
ści twarzowej czaszki

• protetyka stomatologiczna
• protetyka stomatologiczna dla osób 

po chirurgicznym leczeniu nowo-
tworów w obrębie twarzoczaszki

• świadczenia ogólnostomatologicz-
ne ze znieczuleniem ogólnym

Informacja o tym, jak i gdzie się le-
czyć, dostępna jest pod bezpłatnym 
numerem telefonu, czynnym przez 
całą dobę, we wszystkie dni tygo-
dnia. Infolinia znana jest jako TIP.
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Telefoniczna Informacja Pacjenta 

800 190 590
Bezpłatna infolinia NFZ, czynna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy: +48 22 125 66 00

Masz sprawę do NFZ? Załatw ją 
korespondencyjnie!

www.nfz-szczecin.pl
Formularze i wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ZOW NFZ, 

w zakładce Nasz oddział/ Formularze

Polecamy kontakt e-mailowy lub tradycyjną pocztę:
• zaopatrzenie w wyroby medyczne > przedmioty@nfz-szczecin.pl
• leczenie uzdrowiskowe > uzdrowiska@nfz-szczecin.pl
• certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ > certyfikat-ekuz@nfz-szczecin.pl
• ubezpieczenie w NFZ >  ewus@nfz-szczecin.pl
• wnioski unijne/ formularze UE/EFTA > leczenie-za-granica@nfz-szczecin.pl lub koszalin@nfz-szczecin.pl 
• składanie skarg i wniosków > skargi@nfz-szczecin.pl

Skorzystaj ze skrytki ePUAP 
Wyślij pismo lub wniosek elektronicznie - propozycja dla posiadaczy Profilu Zaufanego. 

Co zrobić, by mieć Profil Zaufany? Sprawdź na portalu pacjent.gov.pl.

Skontaktuj się z e-Doradcą NFZ, nie wychodząc z domu 
E-doradca to bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ przez 

wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć w link na 
stronie internetowej, po czym wybrać dogodny termin, godzinę i temat spotkania.

Internetowa rezerwacja wizyt
Na wizytę w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie można się umówić przez Internet. 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA

Zachodniopomorski Oddział NFZ  
w Szczecinie
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: kancelaria@nfz-szczecin.pl

Szczecin - Zdroje
Punkt Obsługi Klientów 
w Szczecinie - Zdrojach
70-769 Szczecin, ul. Andre Citroëna 2,  
(parter siedziby ZUS)
 

Uwaga! Przesyłki pocztowe prosimy adresować 
do siedziby przy ul. Arkońskiej!
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00;  
wtorek  - piątek 8.00 - 15.00
e-mail: kancelaria@nfz-szczecin.pl

Koszalin
Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
75-626 Koszalin, ul. Andersa 34 (umawianie 
wizyty, tel. 785-251-597)
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl  


