
A čo také ho najviac zaujímalo?
No, on má averziu voči injekciám, takže prvé, čo sa 
hneď pýtal bolo či dostane, alebo nedostane injekciu. 
Tiež sa pýtal na prístroje, ktoré v ambulancii videl. 
Zaujímali ho rôzne pomôcky, zubné kefky. Keď sme 
sedeli v čakárni a dieťa vo vnútri ambulancie plakalo, 
keď mu vŕtali či trhali zúbok, tak sa pýtal, čo sa tam deje.
To znamená, že Alex sa dnes už vôbec nebojí...?
Nebojí. Za tých šesť rokov si už zvykol. Keď mu aj večer 
poviem, že zajtra ideme k zubárovi alebo k dentálnej 

hygieničke, je úplne v pohode. Berie to tak, že 
ideme a hotovo. Už vie, o čo tam ide, takže s týmto 
nemáme problém. 
Čo k tomu podľa Vás najviac dopomohlo?
Určite to, že sme začali chodiť naozaj v ranom 
veku ako aj výborný prístup personálu. 
Samozrejme, nemenej dôležité bolo aj to, že sme 
sa sa mu venovali aj doma. 
Stalo sa Vám, že Vás Alex v ambulancii niečím 
prekvapil?
Zo začiatku bol problém so zubárskym kreslom, 
pretože Alex mal od neho určitý odstup. Niekedy 
mu bolo až do plaču. Riešili sme to tak, že si najprv 
sadol na mňa, ale postupne si zvykol. Tiež bolo 
pre mňa milým prekvapením, že i napriek tomu, 
že pani Pavlíková bola preňho cudzí človek, našli 
spoločnú reč, dokázala ho rozrečniť a v pohode 

spolu komunikovali. Malý je pritom tichšej povahy. 
Aký máte recept pre mamičky na zdravé zúbky detí?
Treba začať čo najskôr. Nielen s čistením zúbkov, ale 
aj s oboznámením detí s prístrojmi a pomôckami. Tiež 
je dôležitá pravidelnosť. Aj my sme mali také stavy, že 
sa synovi nechcelo a zaspával, ale zobudila som ho, 
lebo to muselo byť. Dieťa si musí zvyknúť. Takisto je 

nutné naozaj pravidelne brať dieťa k zubárovi. 
Nielen vtedy, ak ho niečo bolí. Navyše mu 
treba vysvetliť, že lekár mu ide pomáhať a nie 

Zubnú ambulanciu začal navštevovať so svojou 
maminkou, keď mal jeden rok. Pravidelné každoročné 
návštevy mu dopomohli k tomu, že dnes chodí do 
ambulancie bez strachu a kedykoľvek ide či už 
k babke, alebo kdekoľvek mimo domu, zubnú kefku si 
automaticky vždy berie so sebou. Sedemročný Alex 
Bednárik je nebojácnym pacientom ambulancie a jeho 
mamička Žaneta Bednáriková je naňho právom hrdá.

Pani Bednáriková, ako si spomínate na prvú 
návštevu zubnej ambulancie so svojou ratolesťou?
Už počas môjho tehotenstva som chodila do ambulancie 
na potrebné zubné prehliadky. Vtedy som od pani 
Pavlíkovej získala prípravu, odporúčania a cenné 
rady. Oboznámila ma aj s tým, že by bolo dobré, aby 
som syna brávala so sebou, keď ešte nie sú potrebné 
bolestivé ošetrenia, aby si zvykol na prostredie. Sama 
si pamätám z detstva, aké to bolo pre mňa všetko 
hrôzostrašné, keď sme chodili k zubárovi v čase, 
keď už bolo neskoro. Tak som syna začala brávať 
do ambulancie od jeho jedného roka. Spočiatku 
to fungovalo tak, že keď som išla na preventívnu 
prehliadku, on najprv čakal s manželom v čakárni, potom 
som ho zobrala dovnútra, kde sediac na stoličke všetko 
pozoroval. Neskôr si už sadol aj do kresla.
Koľko návštev ste doteraz absolvovali?
Keďže sme chodili pravidelne každý rok minimálne 
dvakrát, tak takých trinásť, štrnásť.
Po koľkých návštevách ste postrehli, že už bol 
smelší?
Bolo to približne po dvoch rokoch, keď mal tri roky.
Čo tieto návštevy ešte sprevádzalo?   
Po každej návšteve ambulancie sme doma všetko 
rozoberali, rozprávali sme sa na túto tému, a keďže môj 
syn je veľmi zvedavý, tak sa veľa pýtal. 

Nebojácny malý pacient
Prečo sa na 

ošetrenie čaká 
aj napriek 

objednaniu?

„Pacientov objednávame 
bezplatne. Neošetrujeme 

preto, aby sme brali 
peniaze za niečo, čo 

nie je medicínsky úkon. 
Občas sa však stane, 

že sa ošetrenie predĺži 
a prichádzajúci pacient 
musí počkať niekedy aj 

pol hodinu. Takáto situácia 
nastáva vtedy, keď priamo 

pri ošetrení zistíme, že 
pacientov problém je 

vážnejší, ako sa na začiatku 
predpokladalo, alebo keď 

riešime akútny stav. 
Pacienti, ktorí nechcú 

či nemôžu čakať a chcú 
byť ošetrení v presne 
dohodnutý čas, majú 

možnosť si za takýto termín 
zaplatiť. Poplatok zaň je 

schválený samosprávnym 
krajom a činí päť euro. 

V takomto prípade viem, že 
už musím pacienta čakať,“ 
objasňuje MUDr. Stanislav 

Starzyk, CSc.
„Keď sa k nám pacient 

objednáva, pýtam sa, aký 
problém potrebuje vyriešiť. 
Na základe toho sa snažím 

časovo odhadnúť, koľko 
by mohlo ošetrenie trvať, 

a tak pacienta zaradím do 
harmonogramu. Bežné 
ošetrenie sa plánuje na 

tridsať minút a preventívna 
prehliadka na pätnásť 

minút," dopĺňa Petra 
Homolová.

INFORMÁCIA 
pre pacientov

Odpovedajú:
MUDr. 

Stanislav Starzyk, CSc. 
a Petra Homolová:

„
Dieťatku veľmi pomôže, najmä pri prvých 
návštevách ambulancie, keď sú s ním obidvaja 
rodičia ako psychická podpora. Žaneta Bednáriková   

Téma čísla:

DeTSký 
PaCienT 

robiť zle alebo spôsobovať bolesť. Keď sme boli prvýkrát 
pred rokom pečatiť zúbky, trvalo to trochu dlhšie, keďže 
Alex nevedel, čo ho čaká. Pekne sme mu vysvetlili, čo 
mu pani dentálna hygienička bude robiť, prečo to bude 
robiť a potom bol aj on pokojnejší.
Predpokladám, že všetka Vaša starostlivosť sa Vám 
vrátila nielen v podobe neexistujúceho strachu, ale 
i v neprítomnosti zubných kazov...
Áno. Chvalabohu, zúbky má bez kazov, zdravé 
a čistučké. Teraz už pečatíme „o sto šesť“, čo sa dá. 
Verím, že aj takto predídeme zubným kazom. 

 
v ambulancii 
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Čo všetko vychádza spod ich rúk? „Zubné 
náhrady, čiže všetko, čím vieme nahradiť 
pacientovi jeho vlastné zuby, a to buď jeden, 
viacero alebo všetky zuby,“ začína svoje 
rozprávanie pán Jaššo. 
„Od koruniek, mostíkov 
až po fixné a snímateľné 
protézy. Tie môžu byť 
vyrobené z rôznych 
druhov materiálu, rôznou 
technológiou, a takisto 
môžu mať rôznorodé 
funkčné a estetické 
možnosti. Samozrejme, 
jednotlivé odlišnosti sa 
premietajú do výslednej 
ceny výrobku.“ 

Pritom pre pacienta je 
obrovským prínosom, 
že aj zubný technik 
je súčasťou zubnej 
ambulancie. „Je to, 
ako keby ste si išli 
dať ušiť šaty. Aby ich 
dotyčný majster mohol 
na konkrétnu postavu 
precízne zhotoviť, 
nezaobíde sa bez toho, 
aby zákazníka videl.“

Každý kus je unikát
Pri práci zubného 
technika je potrebné mať 
nielen šikovné ruky, ale 
aj dobré oči. ako hovorí 
skúsený šuriansky zubný 
technik, jeho práca 
je sedenie za stolom 
s nožíkmi, so štetcom 
a s brúskou v ruke. „Pri 

Čo skrýva zázračná dielňa v podkroví?
Úzkymi schodmi vychádzame na prvé poschodie stomatologickej ambulancie Starzyk, 
s.r.o., kde majú, čo možno ani väčšina pacientov netuší, svoju „zázračnú dielňu“ zubní 
technici. Kamil Jaššo spolupracuje s doktorom Stanislavom Starzykom už dvadsaťpäť 
rokov, keď ich vzájomná spolupráca začala ešte na mestskej poliklinike.

práci je veľmi dôležité maximálne sa priblížiť 
prirodzenému vzhľadu náhrady vlastným 
zubom. To znamená zabezpečiť nielen 
vernosť farieb, ale aj detailnosť vypracovania, 
imitáciu vnútorných štruktúr zuba ako 
i prispôsobenie celkového vzhľadu k výzoru 
pacienta.“ 

Verili by ste, že každá práca je iná? nikdy nie 
je rovnaký kus. „Dokonca, aj keď robíte jednu 
robotu dvakrát, tak ju vždy spravíte inak,“ 
hovorí človek, ktorý počas svojho života 
vyrobil už stovky zubných náhrad.

Je to o neustálom vzdelávaní sa
Dielnička sa hrdí množstvom vystavených 
certifikátov z rôznych školení, ktoré 
majstrom zubným technikom pripomínajú, 
že ich mravčia práca nie je len tak „od 
buka do buka“, ale musí sa riadiť presnými 
štandardmi kvality a najnovšími trendmi 
z odboru. „V rámci vzdelávania pravidelne 
navštevujem najväčšiu svetovú výstavu 
zubnej techniky IDS v Nemecku, ktorá sa 
koná každé dva roky a okrem toho sú to 
pravidelné školenia na Slovensku, minimálne 
jedenkrát v roku. Naposledy som absolvoval 
trojdňové teoreticko-praktické školenie 
v Žiline, ktoré sa týkalo morfológie zubov. 
Čiže, ako majú zuby vyzerať, aký majú mať 
tvar, aby spĺňali funkciu rozžuvania potravy. 
Potrebujeme byť ‚v obraze‘, aby sme vedeli 
zvyšovať nielen úroveň svojich odborných 

Jana  
Pavlíková, 
dipl. DH
Ako vnímate 
strach detí 
zo zubnej 
ambulancie 

z pohľadu dentálnej 
hygieničky?
„Deti majú strach hlavne z toho, že 
nevedia, čo ich v ambulancii čaká. 
Rodičom s najmenšími deťmi vždy 
hovorím, aby na svoju preventívnu 
prehliadku či ošetrenie prišli aj so 
svojou ratolesťou. Je to veľké plus, keď 
dieťa najprv len sleduje, ako ošetrujem 
rodiča. Prvý a druhýkrát sa väčšinou 
iba pozerá a oboznamuje so situáciou 
v zmysle ‚keď je to dobré pre moju 
maminku, tak to nemôže byť nič zlé ani 
pre mňa‘. Väčšinou pri tretej návšteve 
- zhruba po roku, dieťa pokojne príjme 
ošetrenie. Vtedy je už zvyknuté a 
vie, že mu nič zlého nehrozí. Deťom 
treba vysvetľovať a ukazovať. Nie raz 
sa mi stalo, že detský pacient mal 
strach napríklad zo sondy - jej ostrého 
hrotu. Stačilo len ukázať klopkaním na 
nechte, že to nebolí a že to tým pádom 
nebude bolieť ani na zube.“

Aj tu platí, že rodič je pre dieťa 
príkladom.
Jana Pavlíková   

„

MUDr. 
Rastislav  
Dráč
Ktorá 
veková 
skupina detí 
sa najviac 

bojí zubára?
„Sú to deti vo veku troch až štyroch 
rokov. A to jednak preto, že majú 
strach z cudzích ľudí a potom aj 
v závislosti od toho, aké ošetrenie sa 
im robí. Samozrejme, aj osemročné 
deti sa boja, ale to je skôr panický 
strach z predchádzajúcej negatívnej 
skúsenosti. Už päťročný pacient, ak 
nemá predošlú zlú skúsenosť, tak si 
väčšinou dá všetko vysvetliť a pekne 
ošetriť. Nepochybne však vplýva na 
to aj skutočnosť, že rodičia dieťa na 
ošetrenie vopred pripravia.“

Najhoršie je, keď bolestivý 
pacient príde prvýkrát.
Rastislav Dráč   

„
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MUDr. 
Stanislav 
Starzyk, CSc.

Pán doktor, 
čo je 
najdôležitejšie 
zohľadniť 

pri detskom pacientovi 
podľa Vašich dlhoročných 
skúseností?
„Detský pacient je v stomatológii 
samostatná kapitola, pretože celé 
ošetrenie je odlišné od ošetrenia 
dospelých. K deťom treba mať osobitný, 
vľúdny prístup. To znamená, komunikovať 
s dieťaťom tak, aby nemalo pocit, že dôjde 
u neho k nejakej traume, alebo že mu 
spôsobíme nejaký zákrok, ktorý ho bude 
bolieť. Každé dieťa sa bojí a jeho plač 
je proste iba strach. Keď zvládne tento 
prvý okamih a odíde od nás bez plaču, 
prípadne s radosťou, tak to má ‚vyhraté‘ 
na celý život. Mám deti veľmi rád, a preto 
mi nie je ľahostajné nielen to, že či má 
zúbok, ale aj v akom stave ho má.“

Ako vníma rodič ošetrenie 
dieťaťa?
„Každý rodič je na svoje dieťa veľmi 
citlivý, čo je prirodzené a každý zubný 
lekár by to mal rešpektovať. Zákrok, 
ktorý chceme urobiť, treba v prvom 
rade vysvetliť rodičovi, informovať ho, 
čo je možné urobiť a čo sa urobiť nedá. 
Keď sa to všetko vhodne vysvetlí, rodič 
to vždy pochopí, upokojí sa a dokáže 
tak presvedčiť i dieťa. Nie je možné 
a predstaviteľné, aby som napríklad bez 
slova vytrhol dieťaťu zub a odišiel.“

Čo by ste odkázali rodičom 
detských pacientov?
„Rodič je zodpovedný za svoje dieťa a je 
základom úspechu následného zubného 
ošetrenia. Rád by som rodičom odkázal, 
aby s deťmi chodili k zubárovi už od 
predškolského veku, aby monitorovali, 
či si ich dieťa čistí zuby a aby to 
nepodceňovali. Radšej mať zdravé, dobre 
ošetrené zuby, aj za cenu toho, že dieťa 
vymešká dve hodiny zo školy. Jeden zub 
je ďaleko dôležitejší, ako jedna menej 
podstatná informácia, ktorú malý žiačik 
zamešká. Keď to bude potrebovať, 
‚dobehne‘ to v dospelosti alebo ho to 
naučí sám život. Oveľa podstatnejšie 
je, aby dieťa malo práve v tomto veku 
správne ošetrený chrup.“

Nie je podstatné, aby dieťa 
vedelo, kedy bola bitka pod 
Lipanmi alebo kedy zomrel 
Napoleon.
Stanislav Starzyk   

„

„Dôležité je dieťa pripraviť už pár dní pred 
návštevou ambulancie. Ak ide o prvú 
návštevu, je dobré vysvetliť, ako to bude 
celé prebiehať. Napríklad, že ‚ujo zubár bude 
oblečený v bielom, bude mať na ústach 
rúško, posadí ťa do kresla, ktoré sa hýbe 
hore-dole, nad kreslom bude svietiť svetlo, 
ktorým ti zasvieti do úst, atď.‘ Využiť môže, 
povedzme aj fotografie z internetu alebo 
knižky pre deti venujúce sa téme zubára. 
Vďaka tomu bude dieťa aspoň približne 
vedieť, čo ho čaká a nemalo by byť príliš 
zaskočené. Hrou si to môžu spoločne aj 
nacvičiť. Dieťa si tak môže vyskúšať aj rolu 
pacienta, aj lekára, čím získa pocit kontroly 
a istoty. Okrem hry a knižiek môžu vynikajúco 
poslúžiť aj videá alebo rozprávky s touto 
tematikou. Treba však dať pozor napríklad 
i na to, ako o zubárovi rodičia hovoria a aký 
postoj tým dieťaťu prezentujú – keď svoj 
nepríjemný zážitok niekomu popisujú a dieťa 
to počuje alebo pri strašení zubárom, keď si 
nechce umývať zuby. 

Ak sa už nedá vyhnúť nepríjemnému 
ošetreniu, je lepšie dieťaťu povedať pravdu, 
neklamať ho, že to nebude vôbec bolieť, aby 
sa neskôr necítilo zradené alebo oklamané. 
Ak je ošetrenie nutné, rodič a dieťa môžu 
spoločne vymyslieť, čo by ho v kresle mohlo 
zabaviť a pomôcť mu. Napríklad obľúbená 
hračka, ktorú môže dieťa držať v ruke alebo 
pesnička, ktorú mu rodič pustí z telefónu. 

V prípade, ak už dieťa má za sebou 
nepríjemné zážitky u zubára, rodič mu s jeho 
strachom môže pomôcť tým, že si nacvičia 

RADA odborníčky 

Ako by mal rodič pripraviť 
dieťa na návštevu zubného 
lekára? 
odpovedá: 
Mgr. Jana Ashford, ALMA Centrum 
– Psychologické poradenstvo a psychoterapia

jednoduché relaxačné techniky, a tie môžu 
uplatniť či už tesne pred návštevou, alebo 
počas nej. 

Aby sa prípadná nepríjemná skúsenosť čo 
najlepšie spracovala a dieťa si návštevu 
zubára spájalo aj s niečím pozitívnym 
a na ďalší krát išlo ochotnejšie, je dobré 
takúto návštevu spoločne trošku ‚osláviť‘. 
Vyzdvihnúť, že to má dieťa už za sebou, že 
sme to zvládli, že problém je vyriešený. 

Ideálne je chodiť k zubárovi čím skôr, keď 
to dieťa ešte vôbec nepotrebuje, aby sa 
len oboznámilo s prostredím, aby videlo, 
ako je ošetrený rodič či súrodenec, ako so 
zubárom spolupracuje, ako to zvláda a pod. 
Čím je dieťa pri prvej návšteve mladšie, tým 
je väčšia šanca, že sa neskôr nebude báť. 
Taktiež je lepšie, keď má dieťa za sebou 
najprv pár bezbolestných preventívnych 
prehliadok a nie hneď prvú návštevu spojenú 
s bolesťou a nepríjemným vŕtaním.“

vedomostí, ale aj kvalitu vyrábaných 
zubných náhrad. Keďže pracujeme len 
s tými najkvalitnejšími materiálmi z dovozu 
zo Švajčiarska, Nemecka, Japonska a iných 
krajín, nutnosť ďalšieho vzdelávania je 
absolútnou samozrejmosťou,“ vysvetľuje pán 
Jaššo.

O čo majú pacienti aktuálne najviac 
záujem?
„Aktuálne sú to Flexi náhrady, ktoré si 
pacienti žiadajú, pretože neobsahujú kovové 
spony a pacienti sú s nimi veľmi spokojní. 
Prirodzene, treba pri nich dodržiavať väčšiu 

hygienu kvôli mäkšiemu povrchu,“ uzatvára 
náš hostiteľ.
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Jaroslav kuna
Keď do ambulancie prichádza pacient 
s akútnou bolesťou

MDDr. Ferenc 
Ivancso
Aká je Vaša 
skúsenosť 
s detským 
pacientom?
„Deti sú rôzne. 

Mnohí detskí pacienti si do kresla 
sadnú s úsmevom, otvoria ústa a pekne 
spolupracujú. Prostredie je tu veselé, 
takže sa väčšinou u nás cítia dobre. Sme 
trpezliví a pristupujeme k nim citlivo. Nič 
neurobíme bez toho, aby sme dieťaťu 
nevysvetlili, čo budeme robiť počas 
ošetrenia. Keď sú niektoré deti nesmelé, 
vždy im poukazujem všetky nástroje, od 
zrkadielok, sond, odsávačky, ktoré si môžu 
aj vyskúšať a zvedavo preskúmať. Pokaziť 
tu nemôžu nič. Trošku problematickejšie 
je to s detskými pacientmi, ktorí sa boja. 
Aj takéto deti sa nám však podarí ošetriť 
bez väčšej traumy. A keď sú malí pacienti 
dobrí, vždy sa pre nich nájde aj nejaká 
odmena z ‚tajného šuplíka‘.“

 

Pre dieťa je dôležité najmä rýchle 
a pokiaľ možno bezbolestné 
ošetrenie.
Ferenc ivancso   

„

Sestra: Janette Zmarková, mobil: 0948 485 518

JEDEN z viacerých zaujímavých poznatkov

Vplyv neliečenej parodontitídy na tehotenstvo
Medzinárodný stomatologický kongres 2014, incheba expo Bratislava
Zúčastnili sme sa: 

Parodontitída dnes postihuje asi 
70 % dospelej populácie. Samotní 
pacienti však takýto stav nepovažujú za 
vážny a už vôbec nemyslia na možnosť 
negatívneho vplyvu na celkový zdravotný 
stav. nepriaznivý účinok neliečeného 
zápalu bol potvrdený aj pri tehotenstve. 
Štúdiami bolo jednoznačne dokázané, že 
keď má žena pred tehotenstvom neliečenú 
parodontitídu, hrozí jej rizikové tehotenstvo 
a predčasný pôrod. Preto je potrebné 
znížiť zápal už pred tehotenstvom, pretože 
inak dochádza k šíreniu infekcie – krvným 
obehom, cez placentu a pupočnú šnúru 
priamo k plodu. Vyšetrením placentárnej 
tekutiny bola preukázaná existencia 
baktérií, a takisto u žien s rizikovým 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste 
navštívili ambulanciu MUDr. 
Starzyka?
Problém vznikol pri spôsobe ošetrenia 
v mieste môjho bydliska. Bežné 
ošetrenie sa po odchode zo zubnej 
ambulancie zmenilo na ukrutnú bolesť, 
ktorú som do nasledujúceho dňa 
tlmil tabletami od bolesti. Ťažkosti 
neutíchali, tak som na druhý deň opäť 

tehotenstvom bol zistený významne 
vyšší počet parodontálnych vačkov, 
ktoré sú zdrojom bakteriálnej 
infekcie. 
To, že zápal nie je v ústach vidieť, 
neznamená, že ho máme prehliadať 
a ignorovať. Pretože, keby sme mali 
takto zapálenú plochu kdekoľvek na 
koži (na ruke, na tvári, atď.), celkom 
očividne by sme si to uvedomovali 
ako problém.

išiel do ambulancie. Ambulancia však 
nemala röntgen, takže nebolo možné 
urobiť snímku. A k tomu, röntgenové 
zariadenie, ktoré je asi jediným v celom 
okrese Topoľčian, bolo práve v tom 
čase nefunkčné. Tak som k tabletám od 
bolesti dostal ďalšie, s protizápalovým 
účinkom, čo však nepomohlo a bolesti 
sa tak stali neúnosné. V Šuranoch 
mám priateľov, od ktorých som sa 
dozvedel o ambulancii MUDr. Starzyka. 
Mala výborné referencie, ako aj ďalšie 
veľké plus v podobe komplexného 
prístrojového vybavenia priamo pod 
jednou strechou.

Ako dlho ste čakali?
V čakárni bolo dosť plno. Musel som 
preto pochopiteľne čakať. Ale aj napriek 
tomu, že som nebol dopredu objednaný 
a ani som nebol registrovaným 
pacientom ambulancie, prebehlo 
ošetrenie rýchlo. Približne do dvoch 
hodín som bol vybavený.

Ako hodnotíte výsledok ošetrenia s 
odstupom času?
Samozrejme kladne. Ambulanciu 
odporúčam každému, kto potrebuje, 
a to podčiarkujem, spoľahlivé ošetrenie.

komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí, 
ktorá je uskutočňovaná erudovanými sestrami 
pod dohľadom lekárov
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Parodontitída nastáva po dlhodobo 
neliečenom zápale ďasien 

a predstavuje zápal kosti a narušenie 
väzivových spojív, ktoré 

zub držia pri kosti.


