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ci nie zdają sobie sprawy z tego, 
że w dużym stopniu decyduje ona  
o radzeniu sobie z ubytkami, czy to 
próchnicą, czy to problemami ze 
stanem jamy ustnej, nie mówiąc już 
o śluzówce. Jeśli właściwie dbamy  
o jamę ustną, to unikniemy pro-
blemów z przyzębiem, z tkankami 
miękkimi. W efekcie nasze kości są w 
lepszym stanie i mamy kontrolę nad 
tym, co może pojawić się na języku. 

Mówiąc o higienie jamy ustnej, pa-
miętajmy, że to nie tylko czyszczenie 
zębów, ale również kontrolowanie 
stanu tkanek miękkich, czyli przy-
zębia oraz języka. W jamie ustnej 
znajduje się przecież bardzo dużo 
bakterii – jest ich około 700 różnych 
rodzajów! Oczywiście, muszą wy-
stępować, ale ich nadmiar jest szko-
dliwy. Dlatego tak ważne jest, aby 
pamiętać o higienie, a na to składają 

Rozmawiała: aleksandra
Zalewska-Stankiewicz

Już małe dzieci słyszą od rodziców, 
że higiena jamy ustnej to podsta-
wa. Dlaczego jest tak ważna?
Rzeczywiście, higiena jamy ustnej 
jest bardzo istotna. Czasem pacjen-

Zdrowie zaczyna się 
od zębów

dbając o zęby, zyskujemy nie tylko ładny uśmiech. dzięki właściwej higienie, możemy 
uniknąć wielu poważnych chorób. Poza tym zęby są nierozerwalnie związane z układem 
trawiennym i pokarmowym, co w przypadku osób ze stomią ma duże znaczenie – mówi 

doktor Magdalena Nowicka-Kutnik, lekarz dentysta z Ciechanowa.
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się także regularne wizyty u stoma-
tologa. Badania mówią, że pacjen-
ci, którzy chodzą systematycznie 
do lekarza dentysty, bardziej dbają  
o higienę jamy ustnej niż pacjenci, 
którzy w gabinecie pojawiają się 
rzadko. 

Na ile lekarz stomatolog po wy-
glądzie jamy ustnej jest w stanie 
zwrócić uwagę także na inne cho-
roby pacjenta?
Sprawdzamy, czy nie ma ubyt-
ków, ale również, jak wyglądają 
policzki, podniebienie, dno jamy 
ustnej czy język. Jeśli na przykład 
pacjent ma problemy z układem 
pokarmowym, czy wątrobą, my 
możemy znaleźć przyczynę na ję-
zyku bądź na śluzówce jamy ust-
nej. Wszystko jest ze sobą powią-
zane. Pojawia się w tym wypadku 
żółty nalot na języku.

Czy lekarz jest w stanie po wyglą-
dzie języka stwierdzić, że w orga-
nizmie pacjenta dzieje się coś nie-
pokojącego?
Jeśli chodzi o stany grzybiczne 
w organizmie, to jak najbardziej. 
Przykładowo, biały nalot na języku 
świadczy o tym, że pacjent jest po 
antybiotykoterapii. Nalot pojawia 
się też w chorobach układu tra-
wiennego. Może świadczyć rów-
nież o tym, że pacjent przyjmuje 
dużo leków, które powodują dys-
bakteriozę organizmu. W przypad-
ku niedoborów witamin z grupy B, 
pojawia się zaczerwienienie na ko-
niuszku języka lub czerwone plam-
ki na jego grzbiecie. Malinowo-
-czerwony odcień języka świadczy 
o objawach szkarlatyny. Problemy 
z układem krążenia mogą objawiać 
się z kolei sinym koniuszkiem języ-
ka. Osoby z cukrzycą mogą mieć 
problem z suchością języka i bra-

kiem brodawek. Podczas reakcji 
alergicznej bardzo groźnym obja-
wem jest obrzęk języka, świad-
czący o możliwości pojawienia się 
wstrząsu anafilaktycznego.

Czyli od zębów wiele zależy. Nie 
przesadzę mówiąc, że od nich 
może psuć się organizm.
Tak, zależy bardzo wiele. Pacjent, 
który jest kierowany na różnego 
rodzaju zabiegi czy operacje naj-
pierw musi odwiedzić stomatologa. 
Stwierdzamy wtedy, czy pacjent 
nie ma stanów zapalnych, ubyt-
ków, ale też robimy radiologiczną 
kontrolę. 

Osoby, które mają problemy  
z układem pokarmowym, powin-
ny przywiązywać większą wagę 
do dokładnego gryzienia i przeżu-
wania. Jak ważną rolę odgrywają  
w ich przypadku zęby?
Zęby to nie tylko ładny uśmiech i po-
czucie własnej wartości, tego że ład-
nie możemy mówić, czy się uśmie-
chać. Ale osoby, które mają problem 
z układem trawiennym, powinny 
tym bardziej pamiętać, że w jamie 
ustnej odbywa się pierwszy etap tra-
wienia. Tam pokarm jest rozdrabnia-
ny, im lepiej zostanie rozdrobniony, 
tym łatwiej będzie go strawić, gdy 
już trafi do żołądka. W jamie ustnej 
pojawia się enzym amylaza ślinowa, 
która powoduje trawienie – głównie 
skrobi, ale też wielocukrów i węglo-
wodanów. 

Wielu naszych czytelników nosi 
protezę. Jak ją pielęgnować, aby 
służyła jak najdłużej?
Pacjent musi mieć świadomość, 
że o protezę powinniśmy dbać, jak  
o własne zęby. Są pewne zasady,  
o których zawsze przypominamy. 
Po pierwsze – protezę trzeba czy-

ścić, są do tego specjalne produkty 
np. tabletki musujące. Na prote-
zach, tak samo jak na zębach sta-
łych, odkłada się pokarm. Głównie 
przy ujściu ślinianek, zwłaszcza 
przy śliniance policzkowej. Waż-
na jest też dbałość o wewnętrzną 
część protezy, która przylega bez-
pośrednio do podniebienia. Tam też 
niestety dostają się resztki jedzenia 
i ten element też trzeba czyścić me-
chanicznie. Codziennie wieczorem, 
przed pójściem spać należy czyścić 
protezę jak własne zęby, wypłukać 
ją w ciepłej wodzie i odłożyć na kil-
ka godzin w suche miejsce. Nie jest 
dobrym pomysłem spanie z prote-
zą, ponieważ śluzówka wtedy nie 
oddycha i uciska na przyzębie. 

Czy zęby osób po przejściach no-
wotworowych są słabsze?
Jeżeli są to nowotwory w obrę-
bie jamy ustnej i twarzoczaszki, to 
tacy pacjenci powinni być objęci 
specjalną opieką stomatologiczną. 
Ponieważ w takich przypadkach 
mówimy nie tylko o uzupełnieniu 
zębów, ale tez uzupełnieniu tkanek 
twardych.

Mówiąc o higienie jamy ustnej, nie 
zapominajmy o języku. Jak o niego 
dbać?
Brak higieny języka sprzyja gro-
madzeniu się bakterii, może powo-
dować kandydozę, czyli grzybicę 
jamy ustnej, a czasem zaburzenia 
smaku. Jeśli nie będziemy dbać  
o język, prędzej czy później w ja-
mie ustnej pojawi się nieświeży za-
pach. Do czyszczenia języka warto 
używać specjalnej szczoteczki albo 
skrobaczki. Ale róbmy to bardzo 
delikatnie, aby nie uszkodzić bro-
dawek.

KĄCIK MEdyCZNy
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sami. Oczywiście, najlepiej byłoby 
spotkać się z bliskimi twarzą w twarz, 
ale kiedy nie jest to możliwe, korzy-
stajmy ze zdobyczy naszych czasów. 
Wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby 
ta epidemia, gdyby wybuchła 40–50 
lat temu? Obecnie posiadamy telefo-
ny, e-maile, media społecznościowe 
i mamy kontakt z całym światem na 
wyciągnięcie ręki. 

Niestety, nie każdy ma dostęp do 
nowoczesnych technologii i nie 
każdy potrafi z nich korzystać.
To prawda, ale warto się przełamać. 
Dobrze byłoby, aby młodsi członko-
wie rodziny przekonali do tego swo-
ich dziadków czy starszych rodziców, 

bo to świetna metoda na pozosta-
nie w stałym kontakcie z rodziną, 
zwłaszcza z wnukami. Dzięki kom-
puterowi, tabletowi czy smartfo-
nowi można przesyłać sobie zdjęcia  
i filmy. W moim odczuciu szczegól-
nie dobrze sprawdzają się tablety  
– są łatwiejsze w użyciu od kompute-
ra, można je ze sobą wszędzie zabrać  
i usadowić z nimi wygodnie. A nawet 
położyć, jeśli siedzenie sprawia nam 
problem. Jednocześnie ekran jest 
jasny i dość duży, co ułatwia korzy-
stanie z tego urządzenia. Można też 
skorzystać z aplikacji, które zamie-
niają tekst na mowę, dzięki czemu 
mogą przeczytać nam wiadomość 
wyświetlającą się na ekranie. Apli-

SAMOTNOść SPrZyJA ChOrOBIE.

Wyjdź do ludzi!

Rozmawiała: aleksandra
Zalewska-Stankiewicz

Pandemia sprawiła, że sporo osób, 
zwłaszcza tych chorych przewle-
kle i starszych, utknęło w domach. 
Dokucza im samotność. Jak sobie  
z nią radzić? Zwłaszcza, że nadcho-
dzi okres jesienno-zimowy, sprzy-
jający zamknięciu się w domach.
To bardzo ważny temat i teraz z 
powodu obecnej sytuacji mówi się  
o nim więcej. Dobrze, że go poru-
szamy – to uzmysławia nam też, że 
nie jesteśmy w naszej samotności… 

– Każda interakcja społeczna sprawia, że ludzie czują się szczęśliwsi – mówi Joanna Walczak, 
psycholog, psychoterapeuta. dlatego pacjenci nie powinni zamykać się w czterech ścianach, 

bo samotność sprzyja rozwojowi choroby.
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kacje potrafią też przetworzyć to, co 
powiemy na tekst, więc nawet, jeśli 
nie umiemy dobrze pisać na klawia-
turze, lub pisanie z innych względów 
sprawia trudność, możemy „podyk-
tować” urządzeniu naszą wiado-
mość. Zaznajomienie się z techno-
logią ma jeszcze jedną zaletę: można 
umawiać wizyty u lekarza przez In-
ternet i szukać na stronach inter-
netowych sprawdzonych informacji  
o zdrowiu. Wśród aplikacji umożli-
wiających bezpłatne wideorozmo-
wy i pisanie polecam Skype, FaceTi-
me, Viber, WhatssApp, Signal.

W obliczu tego, że osoby starsze są 
najbardziej narażone na korona-
wirusa, kontakt z innymi powinny 
mieć ograniczony – a ten kontakt 
i tak często bywa rzadki, a teraz 
bliscy mogą mieć dodatkową wy-
mówkę. Jak ich zmobilizować, aby 
się przełamali?
Jeśli czujemy, że bliscy szukają wy-
mówek, to jest to dobry moment, 
by zastanowić się, jak możemy po-
prawić z nimi kontakt. Zapytajmy, 
co stoi za tym unikaniem i słuchajmy 
uważnie odpowiedzi. Ta początkowo 
trudna sytuacja może spowodować 
zmiany i zbliżenie się z członkami 
rodziny. Zaproponujmy wspólne wy-
pracowanie rozwiązania, bo czasem 
niewielka zmiana w naszym zacho-
waniu czy zwyczajach powoduje, że 
inni chętniej będą przebywać w na-
szym towarzystwie.

Dlaczego jest to tak ważne, aby 
osoby chore podtrzymywały kon-
takt z bliskimi? 
Komunikacja z innymi to integralna 
część codzienności. Utrzymywanie 
kontaktu z bliskimi ma udowodnione 
działanie na nasz poziom stresu. Po-
zytywne interakcje nie tylko powo-
dują, że nasz nastrój się poprawia, 

ale także zmniejszają ciśnienie krwi 
i przekładają się na mniejsze ryzyko 
chorób naczyniowych, raka czy pro-
blemów ze zdrowiem psychicznym, 
takich jak depresja.

Czyli kontakt z drugim człowie-
kiem, chociażby rozmowa na sky-
pie, to w pewnym sensie forma te-
rapii? 
Tak. Taki kontakt po podstawa na-
szego poczucia akceptacji i przyna-
leżności! Sieć społeczna zwiększa 
zdolność ludzi do radzenia sobie  
z trudnościami i kataklizmami, pod-
trzymując żywą nadzieję i popra-
wiając samopoczucie. Pozostawanie  
w kontakcie jest bardzo ważne. 
Obecnie możemy się widzieć i sły-
szeć, nie wychodząc z domu, i warto 
z tego korzystać. Nieformalne po-
gawędki z zaufanymi osobami sta-
nowią źródło informacji i rad w róż-
nych sprawach, oferują nieformalną 
opiekę i poczucie przynależności. 
Psychologowie, badając poczucie 
szczęścia doszli do wniosku, iż pra-
wie każdego rodzaju społeczna in-
terakcja sprawia, że ludzie czują się 
szczęśliwi, zarówno w danym mo-
mencie, jak i w szerszym kontekście. 
Ten efekt jest nie tylko wynikiem ja-
kości społecznych interakcji, ale tak-
że ich liczby. Ludzie funkcjonujący  
w zróżnicowanych sieciach, takich 
jak wolontariat czy uniwersytet 
trzeciego wieku, doświadczają wyż-
szego poziomu zadowolenia.

Nawiązując nowe znajomości, 
warto jednak być ostrożnym, po-
nieważ nie brakuje oszustów, któ-
rzy żerują na samotności starszych 
osób.
W dobie epidemii pojawiło się sporo 
działań wolontariuszy, którzy po-
magają starszym i chorym osobom 
oraz tym, którzy przebywają w izo-

lacji z powodu Covid-19. Osoby te 
pomogą zrobić zakupy, wyprowadzą 
psa. Obecna sytuacja pokazuje, jak 
globalny kryzys potrafi ujawnić naj-
lepsze cechy ludzi – chęć niesienia 
pomocy i empatię. Jednak pamię-
tajmy, że jest to też czas, gdy mo-
żemy spotkać się z różnego rodzaju 
oszustwami i trzeba zachować czuj-
ność. Nigdy nie przekazujmy obcym 
prywatnych danych naszego kon-
ta, ani nie dawajmy w inny sposób 
dostępu do naszych pieniędzy czy 
do domu. W wypadku wątpliwości 
warto zadzwonić do kogoś bliskiego 
z pytaniem o radę, albo nawet skon-
taktować się z policją. Warto prosić 
o pomoc kogoś, kogo już wcześniej 
znaliśmy - sąsiada lub sąsiadkę, ko-
goś z naszego otoczenia.

RADy:

Zastanów się, jakie czynności lu-
bisz, co sprawia Ci przyjemność. 
Nie musi być to nic dużego. Może 
to być pielęgnacja kwiatów, czy-
tanie książki, rozmowa ze znajo-
mym. Planowanie i oczekiwanie 
na miłe wydarzenia jest sposo-

bem dbania o siebie.

Zaplanuj swój tydzień, uwzględ-
niając listę przyjemnych czynno-
ści: już sama świadomość, że we 
wtorkowy poranek wybieramy 
się do parku, a w piątkowy wie-
czór będziemy rozmawiać z wnu-
kami przez telefon potrafi pod-

nieść na duchu.

Jeśli obsługa komputera sprawia 
Ci trudność, poproś wnuki lub 
młodszego znajomego o naucze-
nie Cię podstaw. Jak każda nowa 
czynność, będzie to wymagało 
trochę zaangażowania w naukę, 
ale pozwoli Ci na częstszy kon-

takt z rodziną.

COdZIENNOść vs. KOrONAWIruS


