
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  

Materiały edukacyjne – zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta przy wypisie ze szpitala – 

załącznik nr 40 Zalecenia dla pacjenta z kserostomią – suchość jamy ustnej. 

Suchość jamy ustnej (kserostomia) to obecnie jedna z najczęściej występujących 

dolegliwości, która zdobywa miano choroby XXI wieku. Coraz więcej osób odczuwa 

dyskomfort spowodowany zmniejszoną ilością lub brakiem śliny w jamie ustnej, co znacznie 

utrudnia codzienne funkcjonowanie. Do tej pory większość Pacjentów nawet nie zdawała 

sobie sprawy, że problem ten to objawy choroby zwanej kserostomią, którą należy 

bezwzględnie leczyć. Częstą przyczyną kserostomii jest przyjmowanie leków przeciw 

depresyjnych. 

Do głównych objawów i dolegliwości pacjentów cierpiących na kserostomię zaliczamy: 

1. Pieczenie (opisywane także jako palenie) języka i/lub warg 

2. Trudności w przyjmowaniu i połykaniu pokarmów. 

3. Zaburzenia odczuwania smaku z przewagą smaku słonego i gorzkiego. 

4. Utrudniona mowa (konieczność ciągłego popijania wody). 

5. Skłonność do owrzodzeń błony śluzowej i wtórnych zakażeń bakteryjno-grzybiczych. 

6. Próchnica okrężna bardzo szybko postępująca 

7. Kandydoza (ułatwiona kolonizacja grzybów) 

8. Suchość i zmiana zabarwienia błony śluzowej (od bladoróżowej do 

ognistoczerwonej). 

Współistnienie tych objawów przyczynia się do wyraźnego spadku poziomu i jakości życia 

pacjentów cierpiących na kserostomię. Dlatego tak istotne wydaje się odpowiednie leczenie 

tych chorych. 

Co należy robić aby ograniczyć uczucie suchości w jamie ustnej?: 

1. Zażywanie leków stymulujących wydzielanie śliny 

2. Ograniczenie spożywania soli oraz ostrych przypraw. 

3. Przyjmowanie dużej ilości płynów 

4. Nawilżanie ust wazeliną lub kremem 

5. Ograniczenie palenia papierosów i przebywanie w towarzystwie osób palących 

6. Żucie gum niezawierających cukru 

7. Spożywanie pokarmów zawierających w sobie dużą ilość wody 

8. Picie siemienia lnianego 

9. Zasugerowanie żucia skórki od chleba oraz kwaśnych cukierków 

10. Stosowanie naparu z szałwii 

 

Preparaty stosowane w suchości jamy ustnej: 

 płyny do płukania jamy ustnej np. ( biotene, xerostom) 

 pasty do zębów np. ( xerostom, orał 7) 

 żele ( xerostom, GC DRY MOUTH) 



 spray ( MucoDry X, Olit) 

 tabletki pobudzające wydzielanie śliny ( SST) 

 

Należy pamiętać aby nie lekceważyć tej przypadłości, ponieważ może być objawem 

poważnych chorób, a nie leczona często prowadzi do grzybicy, sprzyja rozwojowi próchnicy, 

aft i owrzodzeń w jamie ustnej. 


