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Ewa Kozłowska, Elżbieta Więsław

Matki mają wpływ na stan uzębienia 
swoich dzieci już w trakcie trwania 
ciąży. Niestety często o tym nie 
wiedzą, dlatego bardzo ważne jest 
uświadamianie im przez higienistki, 
jakie kroki powinny podjąć, aby 
uchronić swoje potomstwo przed 
próchnicą.

wspomagające  
kobiety w ciąży  
i młode matki

Wychowanie 
zdrowotne

Higienistka stomatologiczna jest częścią zespołu 
stomatologicznego. Pracuje na zlecenie i pod nadzorem 
lekarza dentysty, wykonując zabiegi o charakterze 
higienicznym i profilaktyczno-leczniczym. Głównym jej 
zadaniem jest organizowanie i prowadzenie wychowania 
zdrowotnego w różnych środowiskach. Zasadniczą rolą 
higienistki stomatologicznej jest uświadamianie m.in. 
kobietom ciężarnym i wychowującym małe dzieci, jak 
duży wpływ mają na uzębienie swojego dziecka. Często 
ten cel osiąga się, przygotowując gazetki, plakaty lub ulotki, 
ale najlepszą i najskuteczniejszą metodą jest bezpośredni 
kontakt.

W jaki sposób skutecznie można oddziaływać przez 
świadomość i odpowiednio ją ukształtować? Zdobyta 
przez matkę wiedza o zdrowiu, dodatkowo wyjaśniona 
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przez kompetentną osobę, pozwoli wywołać motywację, 
a motywacja pobudzi chęć działania.

Higienistka stomatologiczna musi odpowiednio 
zmotywować, a najlepszą motywacją dla przyszłej mamy 
może być hasło „już teraz masz wpływ na to, jak będzie 
wyglądał uśmiech twojego dziecka”.

Dobra motywacja przekonuje i wzbudza aktywność 
do podjęcia czynności do tej pory niewykonywanych, 
trudnych czy też nielubianych. Należy w tym zakresie 
współpracować z poradniami, ze szkołami rodzenia oraz 
prowadzić indywidualne rozmowy z matkami w gabinecie.

Ta grupa odbiorców często jest pomijana w wychowaniu 
zdrowotnym, ale to na niej powinna się skupić najbardziej 
higienistka, gdyż świadomość matki często rzutuje 
na wdrożenie prawidłowych nawyków higienicznych 
jamy ustnej dziecka. Sygnalizujmy problem, zaciekawmy, 
wywołujmy zainteresowanie tematem, a z pewnością będą 
rezultaty.

Higienistka powinna zwrócić uwagę przyszłej matce 
na kilka istotnych aspektów:

1. Dlaczego warto podjąć leczenie uzębienia przed 
narodzeniem dziecka w celu zmniejszenia ryzyka 
zakażenia noworodka i niemowlęcia?
 Istnieje bardzo silna zależność między chorobami zębów 
a płodnością. Ogólnie zdrowie jamy ustnej przekłada się 
na zdrowie całego organizmu, dlatego zanim zaczniesz 
starać się o dziecko, warto odwiedzić dentystę i wyleczyć 
schorzenia jamy ustnej.

W jaki sposób chore zęby wpływają na nasz organizm?
Kamień nazębny, próchnica, patologiczne kieszonki 

dziąsłowe, zęby nieprawidłowo przeleczone kanałowo, 
pozostałości korzeni – to wszystko stanowi siedlisko 
drobnoustrojów w jamie ustnej. W przypadku niepodjęcia 
leczenia wywołujące je bakterie zaczną się przedostawać 
do krwiobiegu, a stamtąd do ważnych narządów, 
na przykład: wątroby, serca, nerek, powodując poważne 
schorzenia. Mogą również zakłócić wytwarzanie komórek 
rozrodczych.

Dodatkowo nieszczelne, stare wypełnienia stają się 
magazynem resztek pokarmowych i mogą przyczyniać się 
do rozwoju próchnicy i stanów zapalnych przyzębia. 

2.  Jak choroby zakaźne wpływają na zdrowie dziecka?
Tak jak wspomniano wyżej, nieleczone zęby są źródłem 
bakterii, które mogą się przedostać do krwiobiegu matki, 
a tym samym również do krwiobiegu płodu. Może 
to się wiązać z przedwczesnymi skurczami, niską masą 
urodzeniową dziecka lub większym ryzykiem zakażenia 
okołoporodowego. Każdy stan zapalny toczący się 

Profilaktyka egzogenna, inaczej 
miejscowa lub zewnętrzna, polega 
na podawaniu preparatów z fluorem 
bezpośrednio na powierzchnię zęba.

w organizmie jest obciążeniem dla kobiety w ciąży, ponieważ 
organizm przyszłej matki zamiast dbać o płód, musi 
podejmować walkę z bakteriami, które bytują w jamie ustnej.

3. Bardzo istotna jest również prawidłowa dieta 
w okresie ciąży.
Płód czerpie niezbędne składniki odżywcze z organizmu 
matki, dlatego nie bez znaczenia jest to, co spożywa przyszła 
matka i w jakich ilościach. Zbilansowana dieta w okresie 
ciąży wpływa nie tylko na sam przebieg ciąży czy rozwój 
dziecka w okresie płodowym, lecz także na stan zdrowia 
w dzieciństwie czy później w życiu dorosłym. Szczególnie 
groźne są deficyt w diecie: wapnia, białka, witamin 
z grup A, C i D, oraz niewystarczająca podaż kalorii.

Przyszła matka powinna spożywać urozmaicone, 
regularne posiłki co ok. cztery godziny. Ważne jest 
dostarczanie składników pochodzących ze wszystkich grup 
pokarmowych, takich jak: węglowodany złożone, owoce, 
warzywa, nabiał, mięso, tłuszcze, cukier w odpowiednich 
ilościach (z uwzględnieniem wieku przyszłej matki, stylu 
życia, wykonywanego wysiłku fizycznego czy pracy). 

Zapotrzebowanie energetyczne:
• w I trymestrze jest porównywalne do tego, jakie było 

przed ciążą, o ile przyszła matka nie cierpiała na żadne 
niedobory żywieniowe,

• w II trymestrze zapotrzebowanie powinno wzrosnąć 
o 360 kcal/ dobę,

• w III trymestrze zapotrzebowanie powinno wzrosnąć 
o kolejne 475 kcal/dobę. 
Dodatkowo wskazane jest wzbogacenie diety w takie 

składniki jak: kwas foliowy, żelazo, jod, cynk oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe.

Bardzo istotne jest spożywanie ok. 1,5-2 litrów wody. 
W tym czasie należy powstrzymać się od: alkoholu, kawy, 
mocnej herbaty oraz innych używek.

Nieprawidłowa dieta w okresie ciąży niesie za sobą szereg 
konsekwencji, do których możemy zaliczyć:
• wady rozwojowe,
• niedokrwistość ciężarnej,
• zbyt niską lub zbyt wysoką masę urodzeniową dziecka,
• nadciśnienie indukowane ciążą,
• przedwczesny poród.
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4. W związku z zaostrzeniem się procesu próchnicowego 
oraz ze zmianami w przyzębiu w okresie ciąży szczególną 
uwagę należy zwrócić na właściwe dbanie o  higienę 
jamy ustnej.
Istnieje wiele przekonań mówiących, że po ciąży „sypią 
się” zęby, dziecko wysysa wapń od matki, a każde kolejne 
dziecko to jeden ząb mniej. To wszystko nieprawda! Stan 
zdrowia jamy ustnej zależy od nas samych – od tego, ile 
czasu poświęcamy na higienę i w jaki sposób to robimy. 

Podstawowe zabiegi higienizacyjne powinny obejmować:
• codzienne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych 

nicią dentystyczną;
• szczotkowanie zębów i języka szczoteczką o średnim 

lub miękkim włosiu 2 razy dziennie pastą z fluorem; 
rekomendowaną metodą szczotkowania jest metoda 
Roll, która polega na ustawieniu szczoteczki pod 
kątem 45 stopni do zębów i przesuwaniu od dziąseł 
w kierunku koron zębowych; gdy nie mamy możliwości 
umycia zębów po posiłku, należy żuć gumę bez cukru, 
jednak nie dłużej niż 10 min, aby nie obciążać stawów 
skroniowo-żuchwowych;

• w przypadku nudności – przepłukiwanie jamy ustnej 
wodą lub roztworem sody oczyszczonej i odłożenie mycie 
zębów na ok. pół godziny, aby nie dopuścić do erozji 
szkliwa.
Bardzo ważne są regularne wizyty u lekarza stomatologa 

– zarówno w trakcie ciąży, jak i po porodzie, mniej 
więcej do ok. 4. roku życia dziecka. Ciąża nie stanowi 
przeciwwskazania do leczenia stomatologicznego. Kobieta 
powinna tylko wcześniej poinformować lekarza o tym, 
że spodziewa się dziecka, aby mógł on podać odpowiednie 
znieczulenie. 

5. Znaczenie karmienia piersią a właściwy rozwój narządu 
żucia dziecka
Karmienie piersią dostarcza dziecku przede wszystkim 
pokarm o właściwym składzie jakościowym. Dodatkowo 
odruch ssania stymuluje wzrost układu szczękowo-
twarzowego, dochodzi do pobudzania i intensywnej pracy 
mięśni odpowiedzialnych za podnoszenie żuchwy oraz 
wysuwanie jej do przodu. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
dziecko rodzi się z fizjologicznym tyłożuchwiem, które 
w momencie naciskania bezzębnymi dziąsłami brodawki 
jest niwelowane i już ok. 4. miesiąca życia żuchwa powinna 
dorównać we wzroście szczęce. 

Dla porównania w momencie karmienia sztucznego 
(z butelki) dziecko ssie mleko bez większego wysiłku – 
głównie jest tutaj wykorzystywana siła własnego ciężaru 
(nie pracują mięśnie wysuwające żuchwę). Dochodzi 
do utrwalania się fizjologicznego tyłożuchwia, a ponadto 
w przyszłości dziecko może mieć problem z opanowaniem 
czynności żucia. 

Zaawansowana próchnica 
w zębie mlecznym może spowodować 
konieczność przedwczesnej utraty 
uzębienia, to znaczy w czasie, 
kiedy jeszcze nie będzie zawiązka 
zęba stałego.
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6. Prawidłowe ułożenie dziecka w czasie snu.
W trakcie snu główka niemowlęcia powinna być 
nieznacznie uniesiona. W tym celu najlepiej podłożyć 
płaską poduszkę – w takiej pozycji następuje przesunięcie 
głowy w stronę klatki piersiowej, czyli do przodu. W efekcie 
następuje zamknięcie szpary ustnej i możliwe jest 
prawidłowe oddychanie przez nos. 

Zbyt wysokie lub zbyt niskie ułożenie głowy dziecka 
w czasie snu może doprowadzić do zmiany położenia 
żuchwy, a tym samym zostanie zaburzona praca mięśni 
i stawu skroniowo-żuchwowego.

7. Zapobieganie szkodliwym nawykom dziecka, 
tj.: ssaniu palca, smoczka, zasysaniu warg itp.
Szkodliwe nawyki dziecka mogą mieć poważne 
konsekwencje, ponieważ długotrwały i częsty kontakt 
kciuka z podniebieniem twardym może doprowadzić 
do jego zniekształcenia, dodatkowo może być wysoko 
wysklepione, szczęka stanie się bardziej wąska, wydłużona, 
a zęby będą się coraz bardziej wysuwały ku przodowi. 
Dodatkowo może pojawić się wada wymowy, ponieważ 
język będzie cały czas przyciśnięty kciukiem. Aby oduczyć 
dziecko szkodliwych nawyków, można stosować na noc 
płytkę przedsionkową, która uniemożliwi włożenie palca 
do ust.

8. Wpływ słodyczy w pożywieniu na powstawanie 
próchnicy zębów.
Próchnica to choroba bakteryjna, która obejmuje 
zmineralizowane tkanki zęba, czyli szkliwo i zębinę. Jest 
jedną z najczęściej występujących chorób w jamie ustnej 
człowieka – szacuje się, że cierpi na nią ok. 95% populacji 
ludzi dorosłych. 

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój 
tej choroby są słodycze. Zawarty w nich cukier stanowi 
pożywkę dla bakterii zamieszkujących jamę ustną. 
Podczas fermentacji cukrów wydziela się kwas, który 
obniża Ph jamy ustnej, w wyniku czego dochodzi 
do demineralizacji szkliwa, czyli odwapnienia. Jeżeli 
w porę nie odwiedzimy lekarza stomatologa, bakterie 
będą przenikały w głąb zęba, prowadząc do powstania 
ubytku. Gdy proces próchnicotwórczy dotrze do miazgi 
zęba, konieczne będzie przeprowadzenie leczenia 
kanałowego. 

Najbardziej szkodliwym cukrem dla jamy ustnej jest 
sacharoza, pozostałe, tj.: fruktoza, galaktoza i laktoza, 
oddziałują w mniejszym stopniu. Najkorzystniej jest 
podawać słodycze bezpośrednio po głównym posiłku, 
ponieważ wtedy składniki zawarte w ślinie są w stanie 
zneutralizować toksyczne działanie kwasów. 

Warto również wystrzegać się lepkich słodyczy 
oraz napojów, które mogą długo utrzymywać się na 
powierzchni zębów. 

9. Profilaktyka fluorkowa w zapobieganiu próchnicy zębów.
Warto obalić mit, który mówi o tym, że nie musimy dbać 
o zęby mleczne, ponieważ są to tylko zęby przejściowe, 
które zostaną zaraz zastąpione zębami stałymi. To wszystko 
nieprawda! Zęby mleczne odgrywają bardzo istotną rolę 
w kształtowaniu się uzębienia naszego dziecka. Powinniśmy 
dbać o to, aby jak najdłużej spełniały swoją funkcję. 

Przede wszystkim zęby mleczne stanowią podstawę 
do kształtowania się zgryzu. Jeżeli zostaną poprawnie, 
w naturalny sposób zastąpione przez zęby stałe, 
zagwarantuje to odpowiednie umiejscowienie zębów 
w szczęce oraz żuchwie. 

Brak regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie 
stomatologicznym i niewykrycie próchnicy na wczesnym 
etapie mogą mieć poważne konsekwencje. Zaawansowana 
próchnica w zębie mlecznym może spowodować 
konieczność przedwczesnej utraty uzębienia, to znaczy 
w czasie, kiedy jeszcze nie będzie zawiązka zęba stałego. 
Taka sytuacja może doprowadzić do pojawienia się wady 
zgryzu, a w późniejszym czasie wiązać się z koniecznością 
wprowadzenia leczenia ortodontycznego. 

Dlatego bardzo istotna jest profilaktyka już 
od najmłodszych lat. Istnieje wiele metod. Jedną z nich 
jest stosowanie środków zawierających fluor. Profilaktyka 
fluorkowa może być egzogenna lub endogenna.

Profilaktyka egzogenna, inaczej miejscowa lub 
zewnętrzna, polega na podawaniu preparatów z fluorem 
bezpośrednio na powierzchnię zęba. Preparaty te występują 
w postaci: żeli, pianek, lakierów, płynów i past do zębów. 
Lekarz lub higienistka stomatologiczna, w zależności 
od wieku dziecka, wybiorą odpowiednią postać preparatu 
fluorkowego, aby nie doszło do połknięcia fluoru.
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Fluoryzacja endogenna, inaczej wewnętrzna, to nic 
innego jak dostarczanie fluoru do organizmu w pokarmie.

Podstawowym zabiegiem profilaktycznym dla 
dzieci stosowanym w gabinecie jest fluoryzacja. Może 
być wykonywana u dzieci od ok. 2. roku życia. Polega 
na nałożeniu specjalnego lakieru z fluorem na ząb, który 
w naturalny sposób wbudowuje się w jego strukturę, 
tworząc barierę ochronną przed próchnicą. U dzieci powyżej 
6. roku życia można dodatkowo stosować piankę lub żel. 
Dla porównania w przypadku lakierów wysokie stężenie 
fluoru w jamie ustnej utrzymuje się od 1 do 7 dni, natomiast 
w przypadku pianek – 10-15 min. Zaleca się, aby po zabiegu 
fluoryzacji dziecko nie jadło i nie piło przez ok. 2 godziny. 

Oczywiście należy również uważać, aby nie przesadzić 
z profilaktyką, ponieważ nadmiar fluoru może doprowadzić 
do fluorozy, która objawia się w postaci białych plam, 
pasm na powierzchni zębów. Dlatego najpierw warto 
skonsultować się z lekarzem lub higienistką, którzy doradzą 
odpowiednią pastę lub płukankę. 

Warto pamiętać, że efektywność, wytrwałość 
i zaangażowanie higienistki stomatologicznej w działalność 

profilaktyczną przynoszą efekty. Świadomość i wiedza 
obalają mity, które wciąż funkcjonują w społeczeństwie. 
Najlepiej zacząć od początku, od źródła, którym 
niewątpliwie jest kobieta w ciąży. 

Podczas swojej działalności wychowawczej kobiet 
ciężarnych podjętej w Szkole Rodzenia w Białymstoku 
zauważyłam duże zainteresowanie tematem. Pytania 
pojawiały się bez końca, a dotyczyły m.in.: higieny jamy 
ustnej małego dziecka, wizyt kontrolnych, adaptacyjnych, 
zapobiegania wadom zgryzu czy też próchnicy butelkowej. 
Wyjaśnianie, instruowanie i prezentacja budziły 
zadziwienie, gdyż były to informacje dla uczestniczek 
szkoły rodzenia nowe. 

Tak duże zainteresowanie świadczy, że wychowanie 
zdrowotne jest potrzebne dla kobiet w ciąży 
i młodych matek, aby mogły one w pełni zadbać 
o zdrowie jamy ustnej swoich dzieci. Zdrowy uśmiech 
dziecka jest radością matki, ale również sukcesem 
higienistki stomatologicznej, która angażuje się 
w proces wychowawczy. q
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Należy również uważać, aby nie 
przesadzić z profilaktyką, ponieważ 
nadmiar fluoru może doprowadzić 
do fluorozy, która objawia się 
w postaci białych plam, pasm na 
powierzchni zębów.


