
Stanowisko Gl6wnego Inspektora Sanitarnego

n'sprarvie szczotkowania zpb6w przez dzieci w przedszkolu.

Warszawa r20l3

Maj4c na uwadze wyniki badari epidemiolo gicznych przeprowadzonych w ramach realizowanego

ze Srodk6w Ministra Zdrowia programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji

polskiej w latach 20n-2015 - ,,Stan zdrowia jumy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-

lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce", niezwykle istotne jest upowszechlianie wSr6d dzieci

w wieku przedszkolnyrn nawyku szczotkowania zpb6w. Z danych opublikowanych na stronach

internetowych Ministra Zdrowia www.mz.gov.pl wynika, 2e w Polsce tylko I4,4oA dzieci w wieku

6 lat jest wolnych od pr6chnicy.

Pr6chnicy zpbow mozna zapobiegac stosuj4c r6wnolegle kilka metod:

c utrzymanie higieny jamy ustnej,

. racjonalne2yr;vienie,

" uzupelnianie zwiqzk6w fluoru,

e wczesne leczenie pr6chnicy (r6wnie? zqb6w mlecznych),

G edukacja zdrowotna.

zadna pojedynczo stosowana metoda nie bpdzie w pelni skuteczna

Wszystkie inicjatywy mog4ce przyczynic siQ do zwiqkszenia wSr6d dzieci i ich rodzic6w

SwiadomoSci, motywacji, umiejqtnoSci oraz wyrobienia nawyku codziennego, prawidtowego mycia

zqbow bqd4 spotykaly siE ze wsparciem Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przedszkolach naIe?y stwarza1 warunki do realizacji tego zalecema. Do

zotganizowania codziennego szczotkowania zpbow przez dzieci w przedszkolu rv)..rnagane jest

odpowiednie przygotowanie lazienek i przestrzeganie poniZszych zasad :

o przy 1 umywalce molejednoczeSnie czySctc zEby 1-3 dzieci,lepiej zaczynac od mniejszej

liczby, szczeg6lnieje3li chodzi o mlodsze dzieci,

o szczoleczki powinny by1 tak oznakowane, aby moZliwe bylo przyporzqdkowanie

szczoteczki do dziecka, a dzieci tratwo rozpoznawaly swoj4 szczoteczkp,

o przed szczotkdwaniem zpb6w wychowawca rozdajedzieciom ich szczoteczki,

t do szczotkowanta nale?y stosowad pasty z fluorem wysokiej jakoSci, dostosowane do wieku

dzieci, nakladaj4c jej Sladowq iloSi (wielkoSci polowy malego ziantka grochu w 2. roku

Zycia, po 3. roku Zycia calego ziamkagrochu),



e w miarQ mozliwoScj dzieci powinny szczolkowa(, zqby po kazdym posilku, gdy?pojedzeniu

lesztkr pokarmowe pozostaj4 miEdzy zpbami, przy dziqslach i w bruzdach na powierzchni

zgbow,

c po uzyciu szczoteczki, nale2y wyplukad i odstawi6 j4 do wysu szenia w kubeczku, gl6wkq do

gory -moZna przechowywai po kilka szczoteczekw jednym kubku tak, aby nie stykaly siE

gl6wkami,

o szczoteczkt moZna przechowywai w opakowaniach jednostkowych, uwaZajqa przy tym aby

zachowac dostpp powietrza umoZliwiajqcy wysychanie szczoteczki do zqb6w,

e zaangazowanie opiekun6w przedszkolnych jest istotne dla ksztaltowania prawidlowych

nawyk6w w zakresie szczotkowania zpb6w.

Cechy dobrej szczoteczl<t'.

e wykonana z r'vtosia nylonowego z oszlifowan)imi zaokrq,glonymt koricami wl6kien,

o jednakowej Srednicy,

o mrQkk4 (soft) zaleca sip dia dzieci w wieku przedszkolnyrn podczas nauki szczotkowania,

. czQ{c pracuj4ca (gt6wka) powinna byi doSi w4ska i kr6tka, aby ulatwii swobodne ruchy

w jamie ustnej,

o 
_9zczote9zk9 yalyql_yryl9{aq !9jqnTi"j to ::lotqst4ce lub czQsciej (zmiala_ q91.l1g

wl6kien i ksztaltu szczofl<i wskazuje na koniecznoS6 jej zmiany).

Zaleca siQ, aby w publicznych i niepublicznych plac6wkach przedszkolnych wprowadzi6

czyszczenie zqbow po kazdym positku, razem z edukacjqzdrowotn4 grupow4 i indy"widualnqdzieci

i ich rodzic6w.
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