
World Oral 
Health Day

Светски Ден на

Орално Здравје

Институт за јавно здравје на 
Република Северна Македонија

пристап за решавање на факторите на ризик 
како што се: нездравата исхрана, особено таа 
со висока содржина на шеќери, употребата 
на тутун и прекумерната употреба на алкохол, 
во голема мера ќе се намали ризикот од НЗБ, 
вклучувајќи ги и оралните болести.

Повик за акција!
 
Заштитете ја устата и телото со: усвојување 
на добри навики за орална хигиена; јадење 
на здрава храна, која има ниско ниво на 
шеќер, а изобилува со овошје и зеленчук; 
превенција на употребата на тутун и алкохол. 
Превенцијата поддржана од средина која 
промовира здравје може да помогне да се 
избегнат оралните болести, како и други 
незаразни заболувања. 

5. 20 март e Светскиот ден на оралното 
здравје што претставува дел од глобалното 
движење за подигање на свеста за оралните 
болести и е можност за сите засегнати страни 
да се посветат на оралното здравје. 

Повик за акција!
 
Милиони луѓе од целиот свет и понатаму 
страдаат од лошо орално здравје, а 
растечкиот товар на оралните болести бара 
да се превземат мерки на  индивидуално, 
семејно и глобално ниво. Лошото орално 
здравје се протега подалеку од устата и влијае 
врз целокупното здравје и благосостојба на 
населението. Затоа секој поединец треба 
да преземе одговорност за сопственото 
орално здравје со преземање конкретни 
активности. Покрај индивидуалната грижа, 
во зачувување на оралното здравје треба да 
се вклучи и јавноста, стоматолошките тимови 
и креаторите на политиката, за да влијаат во 
подигање на свеста за оралното здравје и 
тоа да биде личен приоритет за секого, со 
што ќе се избегнат непотребните трошоци, 
не само за поединецот, туку и пошироко.

ДЕЈСТВУВАЈ ЗА ПОДОБРО ОРАЛНО ЗДРАВЈЕАхх
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КЛУЧНИ 
ПОРАКИ:
1. Оралното здравје е многу повеќе од убава 
насмевка. Оралните болести може да влијаат 
на секој аспект од животот, од лични односи и 
самодоверба до функционирање во училиште 
и на работа. Добрите орални хигиенски навики 
започнуваат во рана возраст. Родителите треба 
да се грижат за оралното здравје на нивните деца 
и да ги мотивира да се грижат за своите заби и 
непцата за да им помогнат да останат здрави 
додека растат.

Повик за акција!

Родителот треба да почне да го носи детето на 
стоматолог од најрана возраст, да му овозможи 
да започне со четкање на забите двапати дневно 
со мала количина на паста од флуор за заби и да 
присуствува со него на редовни стоматолошки 
прегледи од никнување на првото млечно запче.

2.  Оралното здравје и општото здравје имаат блиска 
двонасочна врска. Устата е огледало на телото и 
нуди индиции за состојбата на целокупното здравје. 
Преку промените кои настануваат во устата може 
да се откријат: недостаток на хранлива вредност 
во организмот; знаци на системски заболувања, 
имунолошки нарушувања, бактериски инфекции, 
орален карцином, како и нездрави навики, 
употреба на тутун или алкохол.

Повик за акција!

Создавање на добри навики за орална хигиена 
и редовни проверки, може да придонесат за 
благосостојба и да помогнат животот да биде  
квалитетен и подобар во староста.

3. Устата не може да се разгледува изолирано 
од останатиот дел на организмот. Многу општи 
заболувања го зголемуваат ризикот од орални 
болести, а проблемите во устата може исто така 
да имаат негативно влијание на останатиот дел на  
организмот. 
На пример, дијабетесот и ХИВ/СИДА може 
да ја намалат отпорноста на организмот и да 
предизвикаат инфекции кои се манифестираат 
во устата. Пациенти со дијабетес имаат зголемен 

ризик од пародонтална болест. Болеста на 
непцата може исто така да биде поврзана со 
кардиоваскуларни (срцеви) болести, респираторни 
болести и рак на панкреасот.

Повик за акција!

Превентивната заштита е секогаш најдобрата 
опција. Раното откривање и лекување се од 
суштинско значење за да се постигнат најдобри 
резултати против оралните болести и поврзани 
здравствени компликации. 
Интегриран пристап за здравствена заштита може 
да даде подобри резултати кај пациентите со 
орални болести, а стоматолошкиот тим треба да 
игра клучна улога во едуцирањето на пациентите 
за пошироките импликации за заштита на нивното 
орално здравје.

4. Повеќето орални болести ги делат истите 
социјални детерминанти и некои вообичаени 
фактори на ризик со незаразните болести (НЗБ). 
Оралното здравје е еден од главните столбови на 
целокупното здравје и благосостојба и со оглед 
на заедничките фактори на ризик со други НЗБ,  
треба да биде интегрирано во политиките кои се 
однесуваат на други болести. Преку заеднички 
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