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Ако сме щастливи, животът е хронично със-
тояние! „Хроничен” идва от гръцката дума 
„chronos” и означава „време”. В медицин-

ския смисъл обаче думата се свързва с различни 
дългогодишни заболявания и разстройства. Почти 
всички деца имат някакви здравословни проблеми 
по време на ранната детска възраст и детството, но 
тъй като повечето от тях са леки, те идват и си оти-
ват и не са в противоречие с ежедневния живот и 
развитие. Може да се твърди, че детските болести 
играят роля в развитието на имунната система. Въ-
преки това, за някои деца с хронични заболявания 
(известни още като деца със специални здравни 
нужди), се засяга всекидневният живот през цяла-
та детска възраст и след това.

Денталната помощ е най-пренебрегваната здрав-
на грижа при деца и юноши с хронични състояния 
и болести. Разбирането на медицинските състоя-
ния на децата е от решаващо значение за детската 
стоматология, особено когато напредъкът в лече-
нието и технологиите удължиха живота на повече 
деца и юноши с хронични заболявания. Млечните 
зъби са важни за всички деца за нормалното им 
израстване и развитие, за хранене, говорене и со-
циално развитие. В допълнение, те играят ролята 
на пазители на място за постоянните зъби. Това е 
особено важно за децата със специални здравни 
нужди, много от които са в риск от забавено раз-
витие и хранителен дефицит и са по-податливи 
към образуването на кариеси.

За деца с хронични заболявания и разстройства 
са необходими специално внимание и стомато-
логични грижи. Широк спектър от хронични за-
болявания измъчват децата и могат да се отразят 
на техния интелектуален капацитет, поведение и 
физическо развитие, което може да компромети-
ра способността им да потърсят дентална помощ. 
Има много общи проблеми и полезни стратегии, 
които гарантират възможността за нормално раз-
витие на устната кухина, за предотвратяване на 
заболявания на зъбите и поддържане на здравето. 
Когато се изпълняват, те могат да улеснят и до-
пълнят цялостното им социално и емоционално 
здраве и благополучие.

ХРОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Хронично здравно състояние се дефинира 
в тази статия като здравен проблем, който 
продължава повече от 12 месеца, засяга 
нормалната дейност на детето, изисква 
регулярни посещения в болница и/или 
домашни грижи, и/или пълни медицински 
гриже за детето.

Въпреки че всяка болест е различна, 
семействата на деца с хронични 
заболявания имат много общо помежду си. 
Да се научи как да се управлява хронично 
състояние може да бъде много трудно за 
детето, за родителите, за братята и сестрите 
и за приятелите. Така например въз основа 
на това определение, около 15% до 18% 
от децата в САЩ живеят с хронично 
здравословно състояние.

Има и връзка между орални и системни 
заболявания, които засягат децата с 
някои хронични заболявания. Например, 
нелекуван кариес може да компрометира 
общото здраве на децата, диагностицирани 
с рак, подложени на лъчетерапия или 
химиотерапия. В допълнение, болка, 
причинена от нелекуван кариес, се свързва 
с отсъствия от училище и лошо представяне 
в училище - фактори, които имат социални 
последствия, простиращи се далеч отвъд 
ранната детска възраст.

“Хронично състояние” е общо понятие. 
Деца с хронични заболявания могат да 
бъдат болни или да са добре във всеки даден 
момент, но те винаги живеят с тяхното 
състояние. Няколко примера за хронични 
състояния са: астма, диабет, церебрална 
парализа, сърповидно-клетъчна анемия, 
кистозна фиброза, рак, СПИН, епилепсия, 
спина бифида, вродени сърдечни проблеми.

Денталната помощ 
е най-пренебрегваната 
здравна грижа при деца и 
юноши с хронични състояния 
и болести
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ПОВЕДЕНЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ
Поведенчески състояния като аутизъм, интелекту-
ални затруднения, дефицит на вниманието и хипе-
рактивност, водят до намаляване на желанието или 
способността за извършване на обичайни всеки-
дневни дейности. Много деца със специални нуж-
ди (и техните родители) не могат да разберат не-
обходимостта от превенция или как да провеждат 
ефективна орална хигиена. Децата с физически ув-
реждания, например, може дори да не са способни 
да извършват ефективна орална хигиена без чужда 
помощ. Наложително е родителите им да потърсят 
инструкции и обучение от дентални специалисти, 
за да се научат как да поддържат устната хигиена 
на детето със специални нужди.

В допълнение, някои деца със специални нужди 
могат да имат рефлекс за задавяне, включващ не-
поносимост към пастата за зъби, проблем с из-
плюването или да държат устата си отворена. Те-
зи фактори още повече затрудняват родителите, 
когато почистват с четка зъбите на детето. 

РАЗВИТИЕ НА ЗЪБНИ ДЕФЕКТИ
Деца с хронични заболявания е по-вероятно да 
се родят с дефекти в развитието на зъбите. Един 
пример е  хипоплазия на емайла („hypo” – под; 
„plasia” – растеж) – състояние, при което има не-
достатъчно количество емайл по зъбите. Емайлът 
е едно от най-твърдите вещества, произведени в 
животинския свят, и образува най-външния слой 
на короните на зъбите. 
Деца, диагностицирани със състояния като на-
пример синдром на Даун, синдром на Тричър Ко-
линс или синдром на Търнър (генетично вродени 
дефекти), са изложени на риск за развитие на де-
фекти на зъбите, тъй като са родени с много ниско 
тегло. 

Някои от тези деца, включително тези със затруд-
нения в гълтането или с интелектуален дефицит, 
може да имат проблеми с храненето, включващи 
продължително хранене и задържане на храна 
(трупат храна в бузите си). 
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ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ  
И ЗЪБЕН КАРИЕС
Зъбният кариес е основната причина за загубата 
на зъби при децата. Ацидогенните (киселинно об-
разуващи) бактерии произвеждат киселина от за-
харите, съдържащи се в храната, която причинява 
кариес. Тези бактерии, които живеят в биофилм, 
образуващ се по зъбите, обикновено се предават 
от майките на децата чрез ежедневни дейности, 
като общи прибори, целуване и дори облизване на 
биберона. Майките с нелекуван кариес е по-веро-
ятно да заразят децата си. И други хора с лошо 
орално здраве и в близък контакт с детето - брат, 
сестра и др. - също могат да заразят детето.  

Бактериите, които причиняват кариес, „процъфтя-
ват” при диета на детето, богата на въглехидрати 
- хляб, ориз, бисквити, бонбони, сладкиши, мед, 
газирани напитки, спортни напитки и плодови 
сокове. Подсладени лекарства и хранителни на-
питки и шейкове, които много деца с хронични 
заболявания приемат редовно, също са с високо 
съдържание на захар и са киселинно образуващи.

Консумирането на тези богати на въглехидрати 
храни повече от няколко пъти на ден, извън време-
то за хранене, създава среда, която едновременно 
привлича киселинно образуващите бактерии и им 
позволява да се размножават по-бързо. По-важно-
то е, че постоянната киселинност пречи на способ-
ността на слюнката да неутрализира киселината, 
което обикновено отнема около един час. Така по-
часовото приемане на лекарства или леки закуски, 
съдържащи захар, означава, че устната кухина е 
винаги кисела. Това на първо място води до “де-
минерализация,” разтварянето на емайла и образу-
ването на бели петна по зъбната повърхност. Този 
ранен признак на разпад е обратим. Зъбите могат 
да бъдат “реминерализирани” с намаляването на 
киселината и адекватна експозиция на флуорид.

Добре определено време за хранене и огранича-
ване на леките закуски (за предпочитане с невъ-
глехидратни храни) плюс да не се позволява на 
децата да похапват и пият газирани напитки по 
цял ден, дават възможност на слюнката да неутра-
лизира киселината и да върне устата към нормал-
ното. Неовладените бели петна в крайна сметка 
ще прогресират до кариес.

ПРАВИЛНО КОЛИЧЕСТВО ПАСТА 
ЗА ДЕЦАТА
Децата обикновено слагат върху четката повече 
паста за зъби от препоръчваното. Повечето паста 
за зъби увеличава вероятността детето да поеме 
много повече флуор. 

Точното количество паста за зъби за едно дете е 
колкото грахово зърно или приблизително с раз-
мера на техния нокът.

Ако количеството паста за зъби е повече, тя мо-
же да бъде погълната от детето, като увеличи или 
превиши необходимото дневно количество.

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА  
ЗА СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
Всички деца трябва да бъдат заведени за първи 
път на зъболекар, преди да навършат 1 годин-
ка. Това посещение ще гарантира, че детето има 
“дентален дом”, в който редовно се предоставя 
превантивна грижа и, когато е необходимо - се 
провежда лечение. В случаите, когато вече има 
кариес, могат да бъдат използвани дентални тех-
ники за възстановително лечение, които да сведат 
до минимум дискомфорта и да премахнат необхо-
димостта от местна упойка. Тези техники са бър-
зи и ефективни - особено полезно при лечение на 
деца с хронични заболявания.

ФЛУОР
Флуорът е естествен елемент, който укрепва зъб-
ния емайл по време на неговото развитие, когато е 
включен в структурата на емайла, като го прави по-
устойчив на киселинна атака. Флуорът също така 
повишава устойчивостта, когато се прилага локал-
но на повърхността на зъбите. Най-рентабилното 
доставяне на флуор е флуорирането на питейната 
вода. Препоръчителното количество на флуор в 
питейната вода е 0,7 части на милион - много мал-
ко количество, което извървява дълъг път.
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Флуорът е активна съставка в пастите за зъби. По-
чистването на зъбите на детето с флуорна паста за 
зъби е ефективно за предотвратяването на кариес. 
Трябва да използвате само една намазване за де-
ца под 2-годишна възраст и количество колкото 
грахово зърно за деца над две години. Странични 
ефекти се появяват, само ако на децата се разреша-
ва да ближат или да преглътнат ароматизираната 
паста за зъби. Измиването на зъбите с флуорирана 
паста два пъти дневно е по-ефективено от изми-
ването им веднъж на ден. Децата могат и сами да 
мият зъбите си, когато пораснат, но трябва да има 
надзор от възрастен.

Въпреки че е полезен, само флуорът е малко ве-
роятно да предотврати зъбния кариес при деца, 
които вече са заразени с бактерии, причиняващи 
кариес или имат неправилно хранене.

КСИЛИТОЛ (XYLITOL) 
Ксилитолът е естествен подсладител, който подо-
брява здравето на устната кухина. Той изглежда и 
има вкус на трапезна захар и може да се съдържа 
в зърнени и други храни. Съществуват неоспори-
ми научни доказателства за ползата от добавянето 
на ксилитол към храната на деца в предучилищна 
възраст, изложени на риск за кариес. Едно ско-
рошно проучване на деца на възраст 15-30 месеца 
е открило, че две супени лъжици сироп ксилитол 
(ксилитол, вода и ароматни вещества) напръскан 
върху зъбите два до три пъти на ден, намалява 
зъбния кариес със 70%. Използването на Xylitol 

допълва ефекта на флуора и има малко странични 
ефекти.

Независимо дали ще започнете като измивате 
зъбките на вашето дете или ще демонстрирате и 
след това ще следите дали успешно изпълняват 
техниките за устна хигиена, вие създавате под-
ходящи хигиенни практики, които остават за цял 
живот.

Понякога най-добрата мотивация и стимул за 
формирането на навици за поддържането на уст-
ната хигиена е поведението на по-голям брат или 
сестра, който действа като модел за подражание.

ПРАКТИКИ ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА 
В зависимост от степента на физическите и ум-
ствени способности, може да е трудно да под-
държате здравословни дентални навици у вашето 
дете. 

„Моделиране и оформяне” е полезна техника при 
обучението на децата в правилна хигиена на уст-
ната кухина. Например, измиването на зъбките на 
детето с четка ще му помогне да научи необходи-
мото движение и усещането за чисти повърхно-
сти на зъбите. Усещането за чисти зъби осигуря-
ва самооценка и засилва положителните навици. 
Опитайте се да се създаде рутина и здравословни 
навици в ранна възраст. Вашето дете може да из-
мива зъбите си, заедно с по-голям брат или сес-
тра. Децата са силни модели за подражание за 
други деца.
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Ако имате много малко сътрудничество от страна 
на детето, позицията „коляно до коляно” може да 
улесни измиването на зъбките му. Може да бъде 
използвана втора четка, поставена в устата, за да 
се предотврати стискане или ухапване. При деца, 
които не могат да изплакнат сами устата си, мо-
же да се използва памучна марля за подсушаване 
след измиване на зъбите. Когато дойде време да 
намерите зъболекар за детето, важно е да се свър-
жете с такъв, който е обучен да предоставя грижи 
на деца със специални нужди. Важно е също така 
да има човек от екипа, който да бъде до детето по 
време на лечението.

ХРАНИТЕЛНИ ПРАКТИКИ 
Деца, които имат нужда от специални диети (напр. 
хранителни шейкове или напитки, както и чести 
хранения, за да се повиши приемът на калории), 
имат по-голяма необходимост от посещения при 
зъболекар, особено когато са много малки. Роди-
телите също трябва да бъдат обучени и бдителни 
по отношение на признаците за развитие на ка-
риес.

Препоръчва се възможно най-рано детето да бъде 
отучено от шишето с биберон и бебешките чаши 
и да бъде насърчавано да използва отворена чаша, 
пълна с мляко или за предпочитане вода.

За успокояване на децата по време на сън или пре-
ди лягане много от хората, които се грижат за тях, 
им дават шишета с биберон или бебешки чаши 
със сладки напитки като сок или потопен с мед 
биберон. Тази практика значително увеличава ри-
ска от кариес. Сок, разреден с вода, е също толко-
ва вреден за зъбите, колкото и неразреден сок. 

ХРОНИЧНА УПОТРЕБА  
НА ЛЕКАРСТВА 
Деца с хронични здравни състояния обикнове-
но имат нужда от лекарства за лечението им ка-
то антидепресанти, антихистамини, противока-
шлечни, бронходилататори (за подпомагане на 
дишането), и муколитици (за отхрачване). Много 
от тях предизвикват сухота в устата, което значи-
телно увеличава риска от кариес. Редица от тези 
лекарства съдържат захар и са кисели - фактори, 
които допринасят за кариес. След консултация с 
личния лекар на детето, винаги, когато е възмож-
но, лекарствата трябва да му се дават по време на 
хранене.

ПОСЛЕДИЦИТЕ НЕ СА НЕИЗБЕЖНИ
Последиците от нелекуван кариес, включващи 
чувствителност по време на хранене, болка и 
абсцес, водят до лошо орално и общо здраве, ка-
то влияят върху качеството на живота. Деца със 
зъбни кариеси имат също по-голяма нужда от 
инвазивно дентално лечение, пломби, кореново 
лечение, корони и екстракции, хоспитализация, в 
редки случаи системни (общи) инфекции, които 
могат да доведат до смърт, ако останат нелекува-
ни. Здравните и социалните последици от лошо-
то орално здраве на деца със специални нужди 
подчертават значението от предотвратяването 
на зъбен кариес и възможно най-малко инвазив-
но дентално лечение. Но тези последици не са 
неизбежни. Денталната помощ и здрава уста са 
изключително важна част от цялостното здраве и 
благополучие. Нашите деца са нашето бъдеще и 
всички деца са специални. 
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