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Wstęp
Niniejsza	broszura	informuje,	jak	dbać	o	zęby,	usta	oraz	dziąsła,	i	opisuje	rodzaje	opieki	
dentystycznej	i	leczenia	stomatologicznego	dla	osób	z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi.

Każdy	potrzebuje	dobrej	opieki	stomatologicznej.	Dbanie	o	zęby,	usta	i	dziąsła	
(higiena	jamy	ustnej)	jest	kluczowe	w	zmniejszaniu	ryzyka	wystąpienia	problemów	
stomatologicznych.	Mimo	że	wiele	osób	obawia	się	wizyt	u	dentysty,	warto	je	wykonywać	
regularnie	–	pomoże	to	wcześnie	rozpoznać	problem	i	rozpocząć	leczenie,	co	zapobiegnie	
bardziej	złożonym	problemom	w	przyszłości.

Jeśli	masz	zaburzenie	krzepnięcia	krwi,	dbanie	o	zęby,	usta	i	dziąsła	jest	szczególnie	ważne.	
Niewystarczająca	higiena	jamy	ustnej	może	doprowadzić	do	choroby	dziąseł,	która	z	kolei	
może	wywołać	krwawienie	i	spowodować	wypadanie	zębów,	czego	można	uniknąć.

Zapobieganie	problemom	stomatologicznym	to	kluczowy	element	pielęgnacji	jamy	ustnej.	
Zaniedbanie	zdrowia	jamy	ustnej	powoduje	ból	i	opuchnięcia.	Wizyty	w	trybie	nagłym	nie	
są	łatwo	dostępne,	więc	NIE	czekaj	z	wizytą	w	gabinecie	stomatologicznym	do	momentu,	
w	którym	pojawi	się	ból.	Odpowiednia	profilaktyczna	i	rutynowa	praktyka	ograniczy	
potrzebę	leczenia	i	powinna	zmniejszyć	liczbę	wizyt	w	trybie	pilnym.
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Stomatolodzy w pobliżu
Wszystkie	przychodnie	stomatologiczne	stosują	się	do	wytycznych	podczas	leczenia	osób	 
z	zaburzeniem	krzepnięcia	krwi,	a	w	przypadku	osób,	u	których	występuje	cięższy	przypadek	
zaburzenia	krzepnięcia	krwi,	większość	zabiegów	może	zostać	przeprowadzona	w	placówce	
oferującej	stomatologiczne	zabiegi	chirurgiczne.	Jeśli	nie	masz	jeszcze	swojej	przychodni	
stomatologicznej,	łatwo	znajdziesz	dogodną.	 

• Jeśli	mieszkasz	w	Anglii,	możesz	znaleźć	gabinet	stomatologiczny	na	stronie	 
	 NHS	Choices	www.nhs.uk/Service-Search/Dentists/LocationSearch/3									
•	 Jeśli	mieszkasz	w	Szkocji,	odwiedź	stronę	www.mygov.scot/register-with-dentist/	
•	 Jeśli	mieszkasz	w	Walii,	odwiedź	stronę		 
	 www.wales.nhs.uk/ourservices/findannhsdentist
•	 Jeśli	mieszkasz	w	Irlandii Północnej,	odwiedź	stronę	 
	 http://www.hscbusiness.hscni.net/2070.htm	i	wybierz	opcję	wyszukiwania	usług	 
	 „Search	for	a	service”
 
Jeśli	potrzebujesz	nagłej	wizyty	stomatologicznej,	a	nie	masz	swojej	przychodni	
stomatologicznej,	zadzwoń	pod	numer	111	NHS.	Nie	kontaktuj	się	z	przychodnią	ogólną,	
ponieważ	nie	będzie	w	stanie	udzielić	pomocy	stomatologicznej	w	nagłym	wypadku	lub	
poza	godzinami	pracy.	W	razie	konieczności	skontaktuj	się	z	centrum	leczenia	hemofilii,	 
żeby	uzyskać	więcej	informacji.

Szukając	przychodni	stomatologicznej,	skontaktuj	się	z	dogodnymi	dla	Ciebie	placówkami	
bezpośrednio,	żeby	dowiedzieć	się,	czy	przyjmują	nowych	pacjentów,	a	jeśli	tak	–	żeby	się	
zarejestrować.	Pamiętaj,	że	nie	wszystkie	przychodnie	stomatologiczne	oferują	usługi	 
w	ramach	NHS,	więc	dopytaj	o	to,	jeśli	nie	masz	pewności.

Możesz	napotkać	trudności,	otrzymując	podstawową	opiekę	stomatologiczną,	ponieważ	
dentyści	mogą	nie	rozumieć	Twojego	zaburzenia	krzepnięcia	krwi.	Niektórzy	miejscowi	
dentyści	mogą	odmówić	wykonania	większego	zabiegu	stomatologicznego	w	związku	 
z	Twoim	zaburzeniem.	Jeśli	znajdziesz	się	w	takiej	sytuacji,	centrum	leczenia	hemofilii	 
może	zapewnić	Ci	dostęp	do	lekarzy	stomatologii	na	miejscu	lub	przekazać	informacje	 
o	miejscowych	dentystach,	którzy	specjalizują	się	w	leczeniu	osób	z	zaburzeniami	
krzepnięcia	krwi.	Poproś	o	radę	centrum	leczenia	hemofilii.

The	Haemophilia	Society	zaleca	wizyty	w	gabinecie	stomatologicznym	przynajmniej	 
dwa	razy	do	roku	w	celu	uniknięcia	problemów	stomatologicznych.
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Opieka świadczona przez miejscową przychodnię 
stomatologiczną NHS
W	przypadku	osób	z	hemofilią,	ciężką	postacią	choroby	von	Willebranda	oraz	
innymi	rodzajami	zaburzeń	krzepnięcia	krwi	w	ciężkiej	postaci	poważniejsze	zabiegi	
stomatologiczne,	takie	jak	ekstrakcje	(usuwanie)	lub	zabiegi	chirurgiczne,	są	wykonywane	 
w	szpitalu	w	celu	zachowania	środków	ostrożności.		

Dzięki	temu	personel	medyczny	w	Twoim	centrum	leczenia	hemofilii	jest	w	stanie	zapewnić	
Ci	niezbędne	leczenie	i	monitorować	poziomy	czynników	krzepnięcia	krwi,	jeśli	jest	to	
konieczne.	W	przypadku	rutynowych	zabiegów	ekstrakcji,	jeśli	jesteś	w	stanie	samodzielnie	
podać	sobie	koncentrat	czynnika	krzepnięcia	krwi,	Twoje	centrum	leczenia	hemofilii	
może	przekazać	Ci	plan	leczenia,	żeby	umożliwić	Ci	wizyty	w	miejscowej	przychodni	
stomatologicznej.			

Jeśli	Twoje	zaburzenie	krzepnięcia	krwi	ma	łagodną	postać,	możesz	odbywać	rutynowe	
wizyty,	np.	wizyty	kontrolne	lub	zabiegi	wypełnienia	zęba,	w	lokalnej	przychodni	
stomatologicznej.	W	przypadku	bardziej	inwazyjnych	zabiegów,	takich	jak	ekstrakcja	zęba,	
operacja	chirurgiczna	dziąsła	lub	głębsze	zastrzyki	(blokada	nerwu),	Ty	i	Twój	dentysta	
musicie	skontaktować	się	z	centrum	leczenia	hemofilii	w	celu	uzyskania	porady.

Twój	dentysta	świadczący	usługi	w	ramach	NHS	zapewni	Ci	niezbędne	klinicznie	leczenie,	
żeby	pomóc	Ci	w	ochronie	i	utrzymaniu	zdrowia	jamy	ustnej.	Oznacza	to,	że	otrzymasz	
leczenie,	które	jest	Ci	niezbędne	do	zachowania	zdrowia	ust,	zębów	i	dziąseł	oraz	
nieodczuwania	bólu.	Porozmawiaj	z	dentystą,	żeby	dowiedzieć	się,	jakie	opcje	leczenia	 
są	dla	Ciebie	dostępne.

Implanty	stomatologiczne	(protezy	stosowane	w	celu	zastąpienia	brakującego	uzębienia)	nie	
są	zwykle	dostępne	w	ramach	NHS,	o	ile	nie	są	niezbędne	z	medycznego	punktu	widzenia.	
Koszt	jednego	implantu	stomatologicznego	może	być	różny	i	wynieść	od	1500	do	5000	GBP.

Jeśli	opłacasz	leczenie	stomatologiczne	w	ramach	NHS,	kwota	do	opłacenia	będzie	zależeć	
od	leczenia,	jakiego	potrzebujesz.	Poproś	dentystę	o	przedstawienie	bieżących	opłat	
stomatologicznych	w	ramach	NHS	i	Twojego	planu	leczenia.	Przejdź	na	stronę	8,	żeby	
dowiedzieć	się,	kto	kwalifikuje	się	do	bezpłatnej	opieki	stomatologicznej.

„Krwawienie z jamy ustnej wynika najczęściej z choroby jamy ustnej,  
a nie z dziedziczonego zaburzenia krzepnięcia krwi”. 

dr Lochana Nanayakkara, specjalistka stomatologii odtwórczej



Opieka stomatologiczna dla osób dorosłych z zaburzeniem krzepnięcia krwi

6

Pamiętaj, że przed niektórymi zabiegami stomatologicznymi lub po nich możesz 
potrzebować koncentratu czynnika krzepnięcia krwi, desmopresyny (DDAVP) lub 
kwasu traneksamowego. Ważne, żeby Twoje centrum leczenia hemofilii wiedziało  
o wszystkich inwazyjnych zabiegach stomatologicznych, które przechodzisz.

Unikaj aspiryny oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak 
ibuprofen, ponieważ mogą nasilać krwawienie. 

Dowiedz się więcej
Więcej informacji na temat leczenia stomatologicznego w ramach NHS znajdziesz na stronie  
www.nhs.uk/common-health-questions/dental-health/which-dental-treatments-
are-available-on-the-nhs/
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Wizyta w miejscowej przychodni stomatologicznej
Przed wizytą
Przy	rejestrowaniu	wizyty	w	przychodni	stomatologicznej	poinformuj	personel,	że	masz	
zaburzenie	krzepnięcia	krwi.	Ważne	również,	żeby	Twój	dentysta	miał	dane	kontaktowe	
Twojego	centrum	leczenia	hemofilii,	na	wypadek	gdyby	trzeba	było	skontaktować	się	 
z	personelem	lekarskim	lub	pielęgniarskim	zajmującym	się	Twoim	przypadkiem	 
i	omówić	leczenie,	jakiego	możesz	potrzebować.	Poproś	personel	lub	dentystę	w	swoim	
centrum	hemofilii	o	wydanie	Ci	pisma,	które	będzie	można	okazać	miejscowemu	
dentyście	(zob.	przykład	poniżej).
 

Szanowni	Państwo,

Odp.: Podstawowa opieka stomatologiczna dla pacjentów z dziedziczonymi zaburzeniami 
krzepnięcia krwi

dziękujemy	za	zarejestrowanie	osoby	o	imieniu	i	nazwisku	[imię	i	nazwisko	pacjenta]	w	celu	
świadczenia	jej	podstawowej	opieki	stomatologicznej.

Chociaż	osoba	ta	ma	dziedziczone	zaburzenie	krzepnięcia	krwi	(……………........),	rutynowe	
wizyty	kontrolne	oraz	zabiegi	higieniczne	mogą	być	bezpiecznie	wykonywane	w	Państwa	
placówce.	Wspieramy	świadczenie	podstawowej	opieki	stomatologicznej	naszym	
pacjentom	lokalnie,	jeśli	tylko	jest	to	możliwe.

W	przypadku	jakichkolwiek	obaw	lub	pytań,	prosimy	skontaktować	się	z	centrum	leczenia	
hemofilii	(adres	e-mail	został	podany	powyżej),	które	odpowiada	w	ciągu	48	godzin.

Wszelkie	zabiegi	interwencyjne	należy	kierować	do	dr	………………………
(imię	i	nazwisko	oraz	dane	kontaktowe	osoby	ze	specjalizacją	stomatologiczną).

W	naszej	placówce	są	oferowane	/	nie	są	oferowane	konsultacje	w	trybie	pilnym	poza	
godzinami	pracy	w	przypadku	poważnych	zabiegów	stomatologicznych.	Pacjenci	 
z	dziedziczonymi	zaburzeniami	krzepnięcia	krwi,	którzy	potrzebują	usługi	stomatologicznej	
w	trybie	nagłym,	powinni	również	skontaktować	się	przez	centralę	szpitala	z	dostępną	
na	wezwanie	osobą	specjalizującą	się	w	leczeniu	hemofilii,	żeby	zapewnić,	że	otrzymają	
odpowiedni	czynnik	krzepnięcia	krwi,	a	ich	stan	będzie	monitorowany.

Z	poważaniem

Adres	/	dane	kontaktowe	szpitala

 

 

 
Hospital address / contact details 

 
Dear colleague, 
 
Re: Primary dental care for patients with inherited bleeding disorders  
 
Thank you for registering….[patient name]…for primary dental care 
 
Although he/she has an inherited bleeding disorder (……………........) routine 
check-ups and hygiene work will be safe to perform at your practice.  We are 
fully supportive of  trying to deliver primary care for our patients as locally as 
possible.  
 
Any concerns or questions should be referred to the Haemophilia Centre 
(email as above) for a reply within 48-hours. 
 
Any interventional procedures should be referred to Dr ……………………………….. 
(name and contact details of dental consultant). 
 
This hospital provides / does not provide emergency out of hours advice for 
acute dental procedures.   Patients with inherited bleeding disorders needing 
access to emergency dental service should also contact our on-call  
haemophilia registrar  via the hospital switchboard to ensure appropriate 
factor replacement and follow-up. 
 
Yours sincerely,  
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W trakcie wizyty
Podczas pierwszej wizyty u nowego dentysty zostanie przeprowadzony wywiad lekarski; 
usłyszysz	pytania	o	Twój	ogólny	stan	zdrowia	i	o	to,	czy	palisz.	 

Podczas	wizyty	kontrolnej	dentyści	powinni:
•	 zbadać	w	pełni	usta,	zęby	i	dziąsła,
•	 zapytać	o	problemy	z	ustami,	zębami	i	dziąsłami,
•	 zapytać	o	nawyki	przy	myciu	zębów	i	doradzić,	jakie	sposoby	są	najlepsze,	 
	 żeby	utrzymać	usta,	zęby	i	dziąsła	w	zdrowiu,
•	 zapytać	o	dietę,	palenie	oraz	picie	i	udzielić	porady,	
•	 ustalić	termin	kolejnej	wizyty,	
•	 ustalić,	czy	potrzebujesz	dalszego	leczenia,	a	jeśli	tak,	wyjaśnić	jego	ryzyko	i	koszty.

W przypadku dalszego leczenia
Leczenie,	które	dentysta	uzna	za	niezbędne	klinicznie	w	celu	utrzymania	zdrowia	Twoich	ust,	
zębów	i	dziąseł,	jest	dostępne,	jeśli	korzystasz	z	usług	stomatologicznych	w	ramach	NHS.	Jeśli	
dentysta	NHS	stwierdzi,	że	potrzebujesz	konkretnego	leczenia,	nie	powinno	to	skutkować	opłatą	
za	nie	w	ramach	usługi	prywatnej,	ale	leczenie	stomatologiczne	w	ramach	NHS	również	ma	swój	
koszt.	Stan	zdrowia	nie	zwalnia	pacjentów	z	opłaty	za	leczenie	stomatologiczne.
Nie	musisz	płacić	za	leczenie	stomatologiczne,	jeśli: 

•	 masz	mniej	niż	18	lat	lub	mniej	niż	19	lat	i	uczysz	się	w	pełnym	wymiarze	godzin,
•	 jesteś	w	ciąży	lub	Twój	poród	miał	miejsce	w	ciągu	ostatnich	12	miesięcy,
•	 Ty	lub	małżonka/małżonek	otrzymujecie	zasiłki	ze	względu	na	niski	dochód,	 
	 np.	wsparcie	dochodów	lub	kredyt	emerytalno-rentowy	bądź	gwarantowany. 

Może	Ci	przysługiwać	leczenie	za	darmo	lub	w	niższej	cenie,	jeśli	kwalifikujesz	się	do	
programu	dofinansowań	NHS	dla	osób	o	niskich	dochodach.	

 

Twoja	przychodnia	stomatologiczna	powinna	przekazać	Ci	pisemny	plan	leczenia	opisujący	
leczenie,	którego	potrzebujesz,	oraz	jego	koszty.	Pamiętaj,	że	jeśli	leczenie	obejmuje	kilka	
wizyt,	zapłacisz	tylko	raz	za	każdą	ukończoną	kurację	w	ramach	NHS.	Jeśli	leczenie	w	ramach	
NHS	nie	przyniesie	rezultatu	w	ciągu	12	miesięcy,	Twoja	przychodnia	stomatologiczna	
powinna	dokonać	naprawy	lub	wykonać	większość	leczenia	ponownie	bez	opłat,	chyba	że	
poinformowała	Cię	o	niskim	prawdopodobieństwie	powodzenia	leczenia	w	dłuższym	okresie. 
 

Dowiedz się więcej
Więcej informacji na temat opłat za leczenie stomatologiczne znajdziesz na stronie
www.nhs.uk/common-health-questions/dental-health/who-is-entitled-to-free-nhs-
dental-treatment-in-england/
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Pytania,	jakie	należy	zadać	w	przypadku	dalszego	leczenia:
• Kto wykona zabieg?
•	 Ile	razy	osoba	ta	wykonywała	już	taki	zabieg?
•	 Ile	będzie	kosztować	leczenie?
•	 Jeśli	pojawią	się	powikłania	i	będę	potrzebować	dalszego	leczenia,	czy	będzie	się	 
	 to	wiązało	z	dodatkowymi	opłatami?
•	 Czy	efekty	po	zabiegu	będą	się	utrzymywać	przez	określony	czas?
•	 Do	kogo	mogę	się	zwrócić	o	poradę	po	zabiegu?
•	 Kiedy	mam	zapłacić	za	zabieg?
•	 A	co	jeśli	wynik	zabiegu	nie	będzie	dla	mnie	zadowalający?
•	 Kto	opłaci	wszelkie	zabiegi	wykonane	w	celu	rozwiązania	problemu?

Profilaktyka i higiena jamy ustnej
Nigdy	nie	jest	za	późno	na	zadbanie	o	zdrowie	zębów	i	dziąseł.	Właściwa	pielęgnacja	jamy	
ustnej	może	zapobiec	problemom	oraz	leczeniu	w	przyszłości.

Leczenia	choroby	jamy	ustnej	może	wymagać	zastosowania	czynnika	krzepnięcia	krwi,	więc	
profilaktyka	jest	naprawdę	ważna.	Najpowszechniejszymi	problemami	są	choroby	dziąseł	
(przyzębia),	próchnica	zębów	oraz	nadwrażliwość	zębów. 

Szczotkowanie
• Szczotkuj	zęby	przynajmniej	dwa	razy	dziennie	przez	dwie,	trzy	minuty.	Najlepiej	 
	 szczotkować	zęby	po	każdym	posiłku.	Używaj	pasty	z	fluorem,	żeby	zapobiec	 
	 próchnicy	oraz	ubytkom.
• Wypluwaj pastę, nie płucz zębów.	Fluor	to	ważny	składnik	pasty	do	zębów,	ponieważ	 
	 pomaga	utrzymać	jamę	ustną	w	dobrym	zdrowiu,	wzmacniając	szkliwo	 
	 i	uodparniając	je	na	próchnicę.	Jeśli	po	wypluciu	pasty	musisz	przepłukać	jamę	 
	 ustną,	wetrzyj	potem	w	zęby	niewielką	ilość	pasty,	żeby	je	chronić.
•	 Zmieniaj	szczoteczkę	do	zębów	co	dwa,	trzy	miesiące	lub	wcześniej,	jeśli	włókna	są	 
	 zużyte.
•	 Używaj	szczoteczki	o	włóknach	średniej	twardości	i	nie	szczotkuj	zębów	zbyt	mocno,	 
	 ponieważ	może	to	doprowadzić	do	krwawienia	i	recesji	dziąseł	(w	szczególności	przy	 
	 kłach	i	zębach	przedtrzonowych).
•	 Opracuj	dobrą	technikę	szczotkowania,	żeby	usunąć	osad	(bakterie	na	zębach)	oraz	 
	 resztki	jedzenia	z	przedniej	i	tylnej	powierzchni	oraz	części	żującej	zęba.	Czyszczenie	 
	 języka	pomoże	również	odświeżyć	oddech	i	usunąć	bakterie.
•	 Szczoteczka	elektryczna	czy	manualna?	Nie	ma	dowodów	na	to,	że	jedna	jest	lepsza	 
	 od	drugiej	–	jeśli	odpowiednio	szczotkujesz	i	nitkujesz	zęby,	manualna	szczoteczka	 
	 sprawdza	się	równie	dobrze.	Niezależnie	od	rodzaju	używanej	szczoteczki	myj	zęby		  
	 przynajmniej	dwa	razy	dziennie.
•	 Unikaj	dzielenia	się	szczoteczką	z	innymi,	żeby	ograniczać	rozprzestrzenianie	się	infekcji.
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Nitkowanie
•	 Najlepiej	jest	nitkować	zęby	codziennie,	ponieważ	pomaga	to	w	utrzymaniu	 
	 zdrowych	dziąseł	i	zębów.
•	 Zdrowe	dziąsła	nie	krwawią	podczas	nitkowania,	nawet	u	osób	z	zaburzeniem	 
	 krzepnięcia	krwi,	ale	może	się	okazać,	że	będą	krwawić	lub	pobolewać	przez	 
	 pierwsze	kilka	dni	nitkowania.	Dolegliwości	te	ustaną,	kiedy	osad	zostanie	usunięty,	 
	 a	zdrowie	jamy	ustnej	się	poprawi.
•	 Postaraj	się	nie	nitkować	zbyt	dynamicznie,	żeby	nie	uszkodzić	dziąseł.
•	 Jeśli	dziąsło	krwawi	przez	ponad	20	minut	lub	krwawienie	ustąpi,	a	następnie	 
	 wystąpi	ponownie,	skontaktuj	się	z	centrum	leczenia	hemofilii.
•	 Jeśli	nie	wiesz,	jak	nitkować	zęby,	albo	sprawia	Ci	to	trudność,	porady	udzielą	 
	 Ci	dentyści.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdrowe dziąsła nie krwawią
Jeśli występuje u Ciebie krwawienie dziąseł, nie jest spowodowane przez Twoje 
zaburzenie krzepnięcia krwi.
Może być wynikiem niewystarczającej higieny jamy ustnej, a to można łatwo 
naprawić.
Właściwa pielęgnacja jamy ustnej oznacza mniejsze prawdopodobieństwo potrzeby 
inwazyjnego zabiegu stomatologicznego.
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Płyn do płukania jamy ustnej
•	 Nie	używaj	płynu	do	płukania	jamy	ustnej	przy	szczotkowaniu	zębów,	ponieważ	 
	 wypłukuje	on	fluor,	który	zawiera	pasta.	Najlepiej	jest	korzystać	z	płynu	do	płukania	 
	 w	innym	czasie.
•	 Płyny	do	płukania	jamy	ustnej	z	fluorem	to	dobry	sposób	ochrony	przed	próchnicą.
•	 Płyny	do	płukania	jamy	ustnej	z	chlorheksydyną	(np.	Corsodyl)	pomagają	 
	 w	problemach	z	dziąsłami,	takich	jak	krwawienie	dziąseł,	zapalenie	dziąseł,	 
	 podrażnione	dziąsła	oraz	owrzodzenie	jamy	ustnej.	Wspomagają	również	proces	 
	 gojenia	się	po	zabiegu	lub	leczeniu	stomatologicznym.	Płyn	do	płukania	jamy	 
	 ustnej	z	chlorheksydyną	może	plamić	zęby	na	brązowo,	więc	porozmawiaj	 
	 z	dentystą	przed	jego	użyciem.	Chlorheksydyna	może	również	mieć	efekty	uboczne,	 
	 ale	nie	występują	one	u	każdego.	Jeśli	wystąpi	u	Ciebie	podrażnienie	jamy	ustnej,	 
	 ból	lub	opuchlizna	wewnętrznej	strony	policzka,	powiadom	o	tym	dentystę	i	zespół	 
	 specjalizujący	się	w	leczeniu	hemofilii.
 

Unikanie słodkich napojów i przekąsek
•	 Unikaj	słodkości,	słodkich	napojów	oraz	soków	owocowych	pomiędzy	posiłkami,	 
	 ponieważ	mogą	one	doprowadzić	do	powstania	ubytków.
•	 Również	przetworzone	jedzenie	może	zawierać	duże	ilości	cukru.	Sprawdź	listę	 
	 składników,	zanim	kupisz	produkt	–	cukry	mogą	również	być	na	niej	wymienione	 
	 jako	węglowodany.
•	 Stwierdzenie	„Bez	dodatku	cukru”	niekoniecznie	oznacza,	że	produkt	nie	zawiera	 
	 cukru,	ale	to,	że	dodatkowy	cukier	nie	został	do	niego	dodany.
•	 Jeśli	spożywasz	między	posiłkami	przekąski,	wybieraj	zdrowsze	opcje,	takie	jak	ser,	 
	 surowe	warzywa,	pałeczki	chlebowe,	banany	i	orzechy.
•	 Pij	wodę	niegazowaną,	mleko	lub	rozwodnione	napoje	owocowe	bez	dodatku	 
	 cukru.
   

Higieniści stomatologiczni
•	 Żeby	zapobiegać	chorobom	dziąseł,	odbywaj	wizyty	u	higienisty	stomatologicznego	 
	 przynajmniej	dwa	razy	w	roku,	ponieważ	zęby	wymagają	rutynowego	czyszczenia.
•	 Usuwanie	kamienia	i	polerowanie	jest	zwykle	bezbolesne,	więc	poinformuj	 
	 higienistę,	jeśli	odczuwasz	dyskomfort	podczas	zabiegu.
•	 Usuwanie	kamienia	może	doprowadzić	do	krwawienia	dziąseł,	może	być	więc	po	 
	 nim	niezbędne	leczenie,	np.	użycie	antybakteryjnego	płynu	do	płukania	ust.

 



Opieka stomatologiczna dla osób dorosłych z zaburzeniem krzepnięcia krwi

12

Sprzęt stomatologiczny 
 
Aparat ortodontyczny
Jeśli	potrzebujesz	aparatu	ortodontycznego,	przed	rozpoczęciem	zabiegów	ustal	plan	leczenia	
z	centrum	leczenia	hemofilii.	Podczas	zakładania	aparatu	ortodonta	zachowa	ostrożność,	żeby	
nie	uszkodzić	Twoich	dziąseł.	Jeśli	masz	założony	aparat	ortodontyczny,	na	dziąsłach	 
i	zębach	może	osadzać	się	kamień	i	doprowadzić	do	zapalenia	i	krwawienia	dziąseł.	Właściwa	
pielęgnacja	jamy	ustnej,	obejmująca	uważne	szczotkowanie	i	nitkowanie,	jest	istotna	podczas	
noszenia	aparatu	ortodontycznego.	Czyść	każdy	ząb	z	osobna	i	niespiesznie	usuwaj	cały	
kamień.	Odbywaj	regularne	wizyty	u	ortodonty	w	celu	dopasowania	aparatu	ortodontycznego	
i	sprawdzenia,	czy	nie	pojawiły	się	ubytki	albo	oznaki	choroby	dziąseł.

Proteza stomatologiczna 
W	celu	zastąpienia	brakujących	zębów	możesz	otrzymać	protezę	stomatologiczną.	Ważne	
jest	odpowiednie	jej	dopasowanie,	żeby	przy	jej	noszeniu	nie	dochodziło	do	ugryzień	dziąseł,	
które	mogą	wywołać	krwawienie.	Protezę	należy	zdejmować	i	czyścić	po	jedzeniu.	Czyść	
protezę	szczoteczką	z	miękkim	włosiem,	a	następnie	przepłucz	ją	wodą,	zanim	założysz	ją	 
z	powrotem.	Czyść	protezę	każdego	wieczoru,	namaczając	ją	w	środku	do	czyszczenia	protez	
w	celu	usunięcia	plam	i	bakterii.		 

Zapobieganie nagłym wypadkom wymagającym opieki stomatologicznej 
•	 Zawsze	noś	ochraniacz	zębów	podczas	uprawiania	sportu	–	poproś	dentystę	 
	 o	jego	zrobienie.	
•	 Ochraniacze	zębów	można	również	stosować	jako	ochronę	przed	uszkodzeniami	 
	 spowodowanymi	zaciskaniem	i	ścieraniem	zębów.
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Inne przyczyny problemów stomatologicznych 

Ciąża 
W	trakcie	ciąży	może	wystąpić	zwiększone	krwawienie	dziąseł	niezależnie	od	tego,	czy	 
masz	zaburzenie	krzepnięcia	krwi.	Zapalenie	dziąseł	(łagodna	postać	choroby	dziąseł)	 
w	trakcie	ciąży	może	spowodować	opuchnięcia,	zaczerwienienia,	nadwrażliwość	dziąseł	i	ich	
krwawienie	przy	szczotkowaniu	lub	nitkowaniu.		Dlatego	ważne	jest	odbycie	wizyty	u	dentysty	
w	trakcie	ciąży	oraz	w	ciągu	roku	po	jej	zakończeniu.	Leczenie	stomatologiczne	w	tym	okresie	
jest	bezpłatne	(zob.	strona	6).   

Kserostomia 
Kserostomia	(suchość	w	jamie	ustnej)	może	być	efektem	ubocznym	przyjmowanych	leków,	
niektórych	chorób	i	zakażeń	oraz	pewnych	medycznych	zabiegów.	Występuje	również	często	
u	osób	starszych,	w	szczególności	u	kobiet,	które	są	słabego	zdrowia.	Suchość	w	jamie	ustnej	
zwiększa	ryzyko	wystąpienia	próchnicy,	choroby	przyzębia	(choroby	dziąseł),	zakażenia	jamy	
ustnej	(w	szczególności	pleśniawki)	oraz	nietolerancji	protezy.	Kserostomia	może	powodować	
nieprzyjemny	oddech,	w	szczególności	w	nocy. 

Recesja dziąseł
Recesji	dziąseł	można	zaradzić:	najlepszym	sposobem	na	uniknięcie	znaczącej	utraty	tkanki,	
oraz	zapobieganie	i	leczenie,	jest	poznanie	jej	przyczyny.	Może	wywoływać	ją	szczoteczka	ze	
zbyt	sztywnym	włosiem,	która	może	również	zetrzeć	szkliwo	i	sprawić,	że	zęby	będą	wrażliwe.	
Choroba	dziąseł	(przyzębia)	oznacza,	że	dziąsła	zostają	zakażone	i	odchodzą	od	powierzchni	
zęba,	powodując	powstanie	głębokich	kieszonek	dziąsłowych	wokół	zęba	oraz	recesję	dziąseł.		 

Palenie	może	doprowadzić	do	poważnej	recesji	dziąseł	oraz	utraty	niezbędnych	zasobów	krwi	
w	tkance	dziąseł,	co	z	kolei	spowoduje	zakażenie	i	utratę	tkanki.	Zaprzestanie	palenia	sprawi,	
że	tkanka	dziąsła	będzie	miała	lepsze	krążenie	i	mniej	podrażnień,	co	pomoże	utrzymać	
dziąsła	ciaśniej	wokół	korzeni.  

Przekłucie	języka	lub	wargi	może	spowodować	przemieszczenie	się	tkanki	dziąsła	i	odsłonięcie	
zęba	w	wyniku	powtarzalnego	ocierania	o	tkankę	miękką	oraz	stopniowego	uszkodzenia	tkanki.	
Ale	najpoważniejszą	przyczyną	recesji	dziąseł	jest	brak	pielęgnacji	jamy	ustnej,	czyszczenie	
wykonywane	zbyt	późno,	nieleczenie	ubytków	oraz	utrzymujące	się	problemy	dziąseł. 

HIV 
U	nosicieli	wirusa	HIV	częściej	mogą	występować	owrzodzenia	jamy	ustnej,	np.	owrzodzenia	
języka.	Niski	poziom	CD4	może	oznaczać	wyższe	ryzyko	wystąpienia	suchości	w	jamie	ustnej,	
choroby	dziąseł,	owrzodzenia	jamy	ustnej,	pleśniawki,	nieprawidłowego	wzrostu	komórek	
oraz	infekcji	grzybiczej	lub	wirusowej.	Skonsultuj	się	z	dentystą,	jeśli	owrzodzenia	nie	zniknęły	
w	ciągu	7–10	dni	lub	w	jamie	ustnej	pojawiła	się	niestandardowa	zmiana.
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Musisz	poinformować	dentystę	o	swoim	statusie	HIV,	żeby	można	było	przebadać	Cię	pod	
kątem	problemów	dziąseł	związanych	z	HIV	i	zapewnić,	że	wykorzystywane	lekarstwa	nie	
wejdą	w	reakcję	z	Twoimi	lekami	na	HIV.	Poinformuj	również	osobę	specjalizującą	się	 
w	zakażeniach	HIV,	u	której	się	leczysz,	jeśli	leczenie	HIV	powoduje	u	Ciebie	suchość	jamy	
ustnej.	Dokonuj	czyszczenia	zębów	u	higienisty	częściej	niż	dwa	razy	do	roku,	jeśli	kamień	
nazębny	osadza	się	u	Ciebie	często.	 

Zapalenie wątroby typu C
Jeśli	masz	zapalenie	wątroby	typy	C,	w	związku	z	uszkodzeniem	wątroby	mogą	występować	 
u	Ciebie	niższe	poziomy	płytek	lub	innych	czynników	krzepnięcia	krwi	poza	czynnikami	VIII	i	IX,	
co	może	prowadzić	do	częstszych	krwawień.	Leczenie	zapalenia	wątroby	typu	C	może	obniżyć	
Twoją	odporność	na	infekcje,	w	związku	z	czym	może	pojawić	się	owrzodzenie	jamy	ustnej.	
Twój	dentysta	może	zalecić	Ci	dietę,	suplementy	witaminowe	(np.	witaminę	B12)	oraz	płyny	
do	płukania	jamy	ustnej,	które	mogą	pomóc.

W	przypadku	zakażenia	wirusem	HIV	lub	zapalenia	wątroby	typu	C:
•	 Poinformuj	o	zakażeniu	HIV	lub	zapaleniu	wątroby	typu	C	dentystę	i	higienistę	 
	 stomatologicznego,	żeby	otrzymać	odpowiednią	opiekę	stomatologiczną.	Podane	 
	 przez	Ciebie	informacje	zostaną	zachowane	w	poufności.
•	 Przepłukuj	jamę	ustną	dwa	razy	dziennie	dezynfekującym	płynem	do	płukania	jamy	ustnej.
•	 Odbywaj	regularne	wizyty	dentystyczne,	dzięki	którym	dentysta	lepiej	zorientuje	się,	 
	 jak	wygląda	Twoje	życie	z	tymi	wirusami,	i	rozwieje	Twoje	obawy.
•	 Skontaktuj	się	z	centrum	leczenia	hemofilii	w	celu	uzyskania	zaleceń	dotyczących	 
	 leczenia	hemofilii	oraz	poziomu	płytek	(jeśli	został	wskazany)	przed	inwazyjnymi	 
	 zabiegami.
 

Rodzaje leczenia stomatologicznego 

Porada profilaktyczna 
Podczas	rutynowej	wizyty	dentysta	doradzi	Ci,	jak	zapobiegać	chorobom	zębów.	Mogą	to	być	
porady	dotyczące	diety,	instrukcje	czyszczenia	zębów	lub	informacje	o	tym,	jak	rzucić	palenie. 

Zabieg higieniczny
Rutynowe	zabiegi	higieniczne	nie	powodują	zwykle	krwawienia.	Ale	jeśli	Twoje	dziąsła	są	 
w	kiepskim	stanie	i	potrzebujesz	miejscowego	znieczulenia	przed	wyczyszczeniem	powierzchni	
pod	dziąsłami	przez	dentystę,	możliwe,	że	otrzymasz	skierowanie	do	szpitala. 

Proteza ruchoma
Tworzenie	i	dopasowywanie	protezy	w	celu	zastąpienia	nią	brakujących	zębów	może	zostać	
bezpiecznie	wykonane	w	miejscowej	przychodni	stomatologicznej.
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Leczenie zęba
Leczenie	może	obejmować	wypełnienia,	korony	na	zęby	lub	mosty	uzupełniające	brakujące	
uzębienie.	Niektóre	zabiegi	może	wykonać	miejscowa	przychodnia	stomatologiczna,	ale	
zależy	to	od	rodzaju	wstrzykiwanego	miejscowo	znieczulenia,	którego	potrzebujesz. 

Usunięcie zęba i zabieg chirurgiczny 
Usunięcie	zęba	bądź	zabieg	chirurgiczny	zwykle	muszą	zostać	wykonane	w	szpitalu	lub	na	
szpitalnym	oddziale	stomatologicznym,	żeby	można	było	podać	Ci	leczenie	przed	zabiegiem	
w	celu	ograniczenia	krwawienia	po	nim.	Zostanie	to	zorganizowane	przez	Twoją	przychodnię	
stomatologiczną	i	zespół	leczenia	hemofilii.	Unikaj	płukania	i	wypluwania	przez	24	godziny	
po	usunięciu	zęba,	żeby	uniknąć	naruszenia	skrzepu.	Jeśli	krwawienie	się	utrzymuje,	można	
zastosować	kwas	traneksamowy. 

Znieczulenie miejscowe i zastrzyk
Niektóre	zastrzyki	mogą	wywołać	krwawienie.	Powinny	zatem	być	wykonywane	
na	oddziale	stomatologicznym	lub	w	szpitalu.	Inne	może	spokojnie	wykonywać	miejscowy	
dentysta.

Jak złożyć skargę w związku z niesatysfakcjonującą opieką 
stomatologiczną

W	większości	sytuacji,	w	przypadku	niezadowolenia	z	otrzymanej	opieki	lub	leczenia,	
najlepiej	porozmawiać	bezpośrednio	z	centrum	leczenia	hemofilii.	Centrum	leczenia	
hemofilii	powinno	być	w	stanie	pomóc	Ci	rozwiązać	problem,	który	pojawił	się	podczas	
świadczonej	Ci	opieki	stomatologicznej	lub	leczenia.

Możesz	również	porozmawiać	bezpośrednio	z	przychodnią	stomatologiczną,	żeby	
poinformować	ją	o	swoim	niezadowoleniu	z	otrzymanej	opieki	lub	leczenia.

Przychodnie	stomatologiczne	mają	własne	procedury	składania	oficjalnej	skargi,	a	wiele	
problemów	da	się	rozwiązać	w	ten	sposób	bez	kierowania	ich	dalej.



HaemophiliaSocietyUK
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Niniejszy	projekt	został	wsparty	darowizną	od	Pfizer	Limited.

Na	szczególne	podziękowania	zasługuje	dr	Lochana	Nanayakkara,	specjalistka	stomatologii	
odtwórczej	z	Royal	London	Hospital,	za	pomoc	w	przygotowaniu	tej	broszury.			

Lochana	pełni	funkcję	Clinical	Lead	w	organizacji	North	London	Adult	Haemophilia	
Network	Dental	Service.	Jest	również	wiceprzewodniczącą	komisji	stomatologicznej	 
w	organizacji	World	Federation	of	Hemophilia.

The	Haemophilia	Society	dokłada	wszelkich	starań,	żeby	dostarczać	aktualnych,	
bezstronnych	i	rzetelnych	informacji	o	zaburzeniach	krzepnięcia	krwi.

Mamy	nadzieję,	że	niniejsze	informacje	będą	źródłem	medycznych	porad	i	pomogą	
osobom	z	nich	korzystających	włączyć	się	w	proces	podejmowania	decyzji	na	temat	
leczenia	i	opieki.	W	przypadku	wszelkich	obaw	dotyczących	kwestii	medycznych	prosimy	
kontaktować	się	z	lekarzami	bądź	osobami	specjalizującymi	się	w	pielęgniarstwie.

Dane kontaktowe stowarzyszenia
The	Haemophilia	Society	 
52B	Borough	High	Street	 
Londyn	SE1	1XN		 
Telefon:	020	7939	0780	 
E-mail:	info@haemophilia.org.uk	 
WWW:	haemophilia.org.uk

Organizacja	charytatywna	zarejestrowana	pod	numerem	288260	(w	Szkocji	SC039732)	 
Firma	brytyjska	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,	nr	1763614	 
Członkowie	European	Haemophilia	Consortium	oraz	World	Federation
of	Hemophilia 
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