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Čadca (28. apríl 2016) – Ako sa správne starať o zdravie našich detí v oblasti intímnej 

a dentálnej hygieny? Odpovede na tieto otázky dostali v priestoroch Kysuckej knižnice všetci 

zúčastnení po zhliadnutí pripravených odborných prezentácií z oblasti detskej urológie 

a stomatológie, ktoré boli spojené s prednáškou lekárov, odborníkov v daných oblastiach 

medicíny.  

 Kysucká knižnica v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj 

pripravila dňa 22. apríla 2016 pre širokú verejnosť podujatie pod názvom Zdravie našich detí.  

Z Kliniky detskej pediatrickej urológie  Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave zavítala do 

Čadce detská urologička MUDr. Oľga Gonščáková. Jej prednáška priblížila problematiku 

intímnej hygieny a prevencie v oblasti močových ciest a vonkajšieho genitálu u detí. 

Mamičkám vysvetlila ako sa majú správne starať o intímnu hygienu svojich ratolestí, aké 

môžu nastať problémy, ako ich riešiť a taktiež upozornila na to, kedy treba zbystriť pozornosť 

a vyhľadať pomoc odborníka. 

 Ďalším prednášajúcim bol stomatológ MDDr. Miroslav Novotný zo súkromnej zubnej 

ambulancie v Bratislave. Prítomným priblížil základy starostlivosti o chrup, o ktorý sa treba 

starať po celý život.  Najdôležitejšia je hygiena chrupu a to už od detského veku. Citujem jeho 

krátky ale výstižný výrok, ktorý by sme si mali zapamätať: „Čistý zub sa nepokazí!“ V ďalšej 

časti prednášky a diskusie sa venoval otázkam ako si treba správne čistiť zúbky, kedy je 

správny čas zobrať prvýkrát dieťa k zubnému lekárovi alebo ako môžu rodičia zistiť, či si 

dieťa zuby dobre vyčistilo.  

 Počas živej diskusie zazneli rôzne otázky z oblasti stomatológie i urológie týkajúce sa 

napr. nočného pomočovania, problematiky detských cumlíkov, paradentózy, prvej návštevy 

zubného lekára, krivých či mŕtvych zubov.  

Mamičky, babičky i všetci prítomní mali v závere stretnutia jedinečnú príležitosť 

získať odborné informácie a odpovede na rôzne otázky, ktoré ich zaujímajú, a to v pokojnej 

a priateľskej atmosfére knižnice. Ďakujeme prednášajúcim za výbornú prednášku i cenné rady 

návštevníkom knižnice, ktorí mohli tieto poznatky získať bez čakania v ambulanciách 

zdravotníckych zariadení. Detský kútik v knižnici má teda veľké perspektívy a otvára široký 

priestor na nové aktivity v oblasti knižnično-informačných služieb verejnosti. Tešíme sa na 

záujem našich čitateľov a ďalšie stretnutia v knižnici. 
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