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Opieka stomatologiczna nad osobami starszymi 
W związku ze starzeniem się musimy wkładać dodatkowy wysiłek w 
zachowanie zdrowych zębów i utrzymanie w zdrowiu całej jamy ustnej.

Higiena jamy ustnej
Większości z nas zależy na tym, by utrzymać dobrą higienę 
jamy ustnej i zachować zdrowe zęby przez możliwie jak 
najdłuższy czas — w końcu zadbane zęby wystarczają na 
całe życie. Dla zachowania zdrowych zębów zasadnicze 
znaczenie mają kultywowane nawyki w zakresie żywienia, 
higieny jamy ustnej i stosowania fluoru.

Każdy, kto ma swoje własne zęby, powinien je szczotkować 
fluorową pastą do zębów rano i wieczorem; najlepszymi 
na to porami są czas po śniadaniu i przed pójściem spać. 
Rób to systematycznie: pilnuj wyczyszczenia zębów 
ze wszystkich stron, także z tyłu, i z przestrzeniami 
międzyzębowymi włącznie. Pomagają w tym artykuły takie jak 
nić dentystyczna, wykałaczki czy specjalne szczoteczki do 
przestrzeni międzyzębowych. Pamiętaj też o szczotkowaniu 
języka.

Jeżeli wszystkie bądź któreś zęby zastępuje Ci proteza, to 
musisz pamiętać o wyjmowaniu jej z ust na noc. Żeby unikać 
infekcji bakteryjnych i grzybiczych, raz dziennie myj protezę 
specjalną szczoteczką i mydłem. W tym celu nie należy 
używać past do zębów, ponieważ te zawierają często środki 
ścierne, które z czasem poważnie utrudniają utrzymanie 
protezy w czystości.

O tym, czy potrzebujesz suplementacji fluoru i/lub innego 
rodzaju pomocy, decyduje zdrowie Twoich zębów. 
Porozmawiaj ze swoim stomatologiem bądź higienistą o 
tym, jak najlepiej możesz zadbać o czystość zębów i jakiego 
rodzaju suplementy fluorowe mogą Ci być potrzebne.

Żywienie
Najczęstszą przyczyną psucia się zębów jest spożywanie 
słodkich i kwaśnych napojów i żywności między głównymi 
posiłkami. Przyjmowanie dziennie 4–5 lekkich posiłków jest 
korzystniejsze niż ich mniejsza liczba i większe rozmiary. 
Dieta najlepsza dla ogólnego stanu Twojego zdrowia zarazem 
najlepiej służy zdrowiu Twojej jamy ustnej. Najlepszym 
napojem jest woda.

Choroby i leki
To bardzo ważne, żebyś poinformował(a) swojego dentystę 
o wszelkich lekach, jakie przyjmujesz, zanim rozpoczniesz 
leczenie stomatologiczne. Jest to szczególnie istotne, 
jeśli stosujesz antykoagulanty i preparaty zawierające 
kwas acetylosalicylowy (aspirynę). Skutkiem ubocznym 
przyjmowania niektórych leków jest suchość w ustach. 
A ponieważ ślina pomaga chronić zęby, z suchością w 

ustach wiąże się zwiększone niebezpieczeństwo psucia 
się uzębienia. Jeśli dotyka Cię ten problem, to stomatolog 
bądź higienista powinien badać Twoje zęby ze zwiększoną 
częstością. Jeśli w celu przeciwdziałania suchości w ustach 
między posiłkami przyjmujesz płyny albo cukierki do ssania, 
to musisz wiedzieć, że masz do dyspozycji szereg opcji 
bezcukrowych.

Pełny przegląd stomatologiczny jest również bardzo 
ważny przed każdym zabiegiem kardiochirurgicznym i 
radioterapeutycznym.

Istnieje wyraźny związek między używaniem tytoniu a 
rozmaitymi chorobami jamy ustnej. Jeśli chciał(a)byś rzucić 
tytoń, poproś o radę swojego stomatologa bądź higienistę.

Przyjmowanie wszelkich leków może się wiązać ze 
szczególną podatnością na choroby zębów i dziąseł. Zawsze 
informuj swojego stomatologa bądź higienistę o wszelkich 
lekach, jakie przyjmujesz, i zasięgaj porady.

Prawo przysługujące zgodnie z ustawą o 
opiece stomatologicznej
Norweska ustawa o opiece stomatologicznej daje Ci prawo 
do nieodpłatnej opieki w ramach stomatologii publicznej, 
jeżeli od co najmniej trzech miesięcy przebywasz na stałe 
w placówce służby zdrowia bądź znajdujesz się pod opieką 
domową.

Więcej informacji na ten temat udzieli Ci lokalna publiczna 
klinika stomatologiczna.
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