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Doc. dr. Andraž Kocjan, nanoznanosti in nonotehnologije  
Zobozdravstvo. Tematika, ki se nas prav vseh dotakne. In o kateri že pre-
govorno vsi vemo vse. Pa je res tako? 

Knjiga je odličen vodnik po razumevanju stanja in odnosov v zobozdra-
vstvu na relaciji pacient –zobozdravnik. Slikovito jih predstavi skozi naj-
pogosteje postavljena vprašanja s strani pacienta in vprašanja, ki si jih 
postavijo zobozdravniki pred pacientovo (celostno) oskrbo. Razgalja tudi 
nekatere polresnice nastale v prepletu tradicionalne (s koncesijo zava-
rovalnice) in privatne zobozdravstvene oskrbe. Preplet, ki je že včeraj 
rabil skrben premislek in prevetritev, saj že predolgo ne sledi družbenemu 
sistemu, razvoju zobozdravstvenih storitev ter materialov in tehnologij.

Marko Mandić, slovenski gledališki in filmski igralec   
Zagrizel sem v knjigo in z največjim užitkom zobal in žvečil teme, ki jih 
avtorja ponujata v razmislek. Bralcu odpreta vrata v zobozdravstveno or-
dinacijo, ki jo, takšno ali drugačno, poznamo od malega, ter jo osvetlita z 
novimi lučmi. Pripovedujeta o naših zakoreninjenih predstavah, vprašanjih, 
domnevah in strahovih. Dotakneta se pravzaprav vsega, kar nam pride 
pod zob in na misel, ko se odločamo, kako ohranjati zdravje zob, kako ga 
izboljšati in kako postopati, ko že boli.

Zagovarjata celostno zobozdravstvo, model, ki ga na kliniki Ustna Medici-
na živijo in razvijajo, saj prav timsko delo ter sodelovanje strokovnjakov z 
različnih področij ustne medicine omogočata izjemne, dolgotrajne rezul-
tate. Predlagata, naj na vse gledamo celostno. Spomnita nas na poveza-
nost mnogih dejavnikov, ki vplivajo na stanje v naših ustih, ter odgovarjata 
na vprašanja, ki si jih zastavljata tako, kot da bi brala naše misli. Opogu-
mljata nas in nas, paciente, tako rekoč spreminjata v male strokovnjake 
in enakovredne sogovorce.

Za nameček nam “na kavi pri zobozdravniku”, kot podnaslovita svoj pri-
ročnik, postrežeta še s slovarjem izrazov. Zvočno so nam znani, delamo 
se, da jih razumemo, pa velikokrat sploh ne vemo, kaj pomenijo.

Knjiga navdihuje in spodbuja. Samo upamo lahko, da bo predstavljena 
praksa čim prej povsod nekaj običajnega. In kot bi rekel Bernard-Marie 
Koltès: “Moj pravi obraz se smehlja s polnimi usti zob.”



Mag. Tea Miška, direktorica Tela Vital     
Knjiga, ki odgovarja na vsa tista vprašanja, ki jih želimo postaviti svojemu 
zobozdravniku, a se nanje spomnimo šele takrat, ko že zapustimo ordina-
cijo. Poučna, simpatična in razumljiva – ob branju dobiš občutek, da jo je 
napisal eden izmed pacientov, ne pa zobozdravnik, ki izkazuje »avtoriteto 
svoje bele halje«. Preprosto napisana, tako da je tudi nam, ki nismo iz stroke, 
razumljiva ter prijetna za branje. In, kar je najbolj pomembno, avtorja nas 
ne nagovarjata zviška, nista poučevalna in nama ne ustvarjata slabe vesti.

David Dovšak, dr. med. specialist maksilofacialne kirurgije
Živimo v času instant rešitev. Pametni telefoni, restavracije s hitro 
prehrano, internet … navajeni smo, da takoj zadovoljimo naše potrebe. 
Veliko rešitev, ki so nam na voljo na trgu, je zapakiranih v embalažo 
ugodnosti, popustov, enkratnih priložnosti. 

Medicina in zobozdravstvo pa ne moreta delovati po teh načelih. Do od-
ličnih rezultatov ni bližnjic. Pri pacientih je treba upoštevati biologijo, pri 
zobozdravnikih in zdravnikih pa njihovo dolgotrajno šolanje, ki se prav-
zaprav nikoli ne konča. Skrb za zdravje je na prvem mestu stvar vsakega 
posameznika, saj na nivoju države ni vzpostavljen času primeren sistem 
zdravstvenega varstva. Težko si predstavljamo, da bi danes preživeli s 
telekomunikacijskimi rešitvami iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, naš 
zdravstveni sistem, še posebej na področju zobozdravstva, pa temelji rav-
no na dokumentih iz tega časa.

Vesel sem, da je med zobozdravniki  vedno več pogumnežev, ki se najprej 
odločijo, da bodo izstopili iz takšnega sistema, ker v njem enostavno 
ni mogoče kvalitetno delati, nato pa se še aktivno trudijo, da bi sistem 
spremenili. V tem smislu razumem Matejevo in Sebastjanovo knjigo, za 
katero upam, da jo bo prebral tudi kdo od odgovornih za naš sistem 
zobozdravstvenega varstva, predvsem pa vsi tisti zobozdravniki na pri-
marnem nivoju, ki še vedno vztrajajo na vsiljenih pravilih, starih skoraj 40 
let. Ko jo bodo prebrali tudi vsi pacienti, bo to verjetno pomenilo, da se 
je sistem končno spremenil.
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K aj želiva sporočiti s tem besedilom? Knjiga, ki je pred vami, ima 
dve nalogi. Prvič, želiva vas pripraviti do globljega razmisleka o 
vašem ustnem zdravju predvsem na filozofski ravni, da glavna 

tema pogovorov ne bosta zmeraj le bolečina in neprijetno doživljanje 
zobozdravstvenih posegov. Dejstvo je, da brez nas ne morete. Zakaj se 
torej ne bi lotili ozadja za slabimi izkušnjami? Druga naloga je podati 
smernice, s pomočjo katerih boste lažje med vsemi ponudniki izbrali tis-
tega, ki je skladen z vami in vašimi nazori. To ni zanemarljiv dejavnik pri 
boljših odnosih tako za vas kot za zobozdravnika. V obdobju, v katerem 
trenutno smo, je zobozdravstvo nejasno definirano kot zmes javnega, za-
sebnega in vmesnega, torej koncesijskega zobozdravstva. Čas je, da se 
odkrito pogovorimo o odnosu zobozdravstva do ljudi in odnosu ljudi do 
zobozdravstva. V tej knjigi želiva odgovoriti na deset vprašanj, ki nam 
jih pogosto postavljate, ko pridete v našo ordinacijo, in predlagati deset 
vprašanj, ki bi jih bilo morda bolj smiselno zastaviti, da bi lahko zavestno 
izbrali ustreznega zobozdravnika in bi tesnoba pred obiski izginila. 

Tekanje od ene ordinacije do druge s predračuni in izpraševanje o kako-
vosti materialov ne prinaša želenega zadovoljstva. Jasno je, da se bo po 
nekaj obiskih pokazalo, ali je bila odločitev ustrezna, in ne bo neprijetno 
ob ugotovitvi, da izbira ni bila prava. Takrat je namreč že vzpostavljen 
odnos, ki ga ne bo preprosto prekiniti. Kaj nam predračun in materiali 
sploh lahko povedo o človeku, ki smo mu zaupali svoje ustno zdravje?

Upava, da bo ta knjiga omogočila nov pogled na zobozdravstvo, ki si ga 
želimo tako zobozdravniki kot pacienti. Zobozdravniki si želimo, da bi 
uporabniki naših storitev uvideli, da vam v resnici želimo pomagati, in to 
na takšen način, da boste k nam radi prihajali. Hm, kakšna trditev, ali je 
to sploh mogoče?

Morda se komu zdi, da je naslov Coffee and teeth neobičajen. Gre za 
besedno igro, kjer smo namesto angleškega izraza »Coffee and Tea«, tj. 
kava in čaj, izbrali za nas bolj ustreznega, a podobno zvenečega »Coffee 
and teeth«, kava in zobje. Ne glede na to, ali raje pijemo kavo ali čaj, pa je 

Spremna beseda
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namen te knjige v prijetnem ambientu knjižnih strani pobotati zobozdrav-
nike in paciente. Smo na vaši strani, tu smo zaradi vaših koristi in vašega 
dolgoročnega ustnega zdravja. Da, danes je to popolnoma uresničljivo. 
Čeprav se v trenutni organizaciji zobozdravstva velikokrat počutite kot 
»Anglež v New Yorku«, kot opisuje istoimenska pesem Englishman In New 
York, naj postane sodobno obiskovanje zobozdravnika nekaj prijetnega 
in konstruktivnega.

Hvala za čas, ki ste si ga vzeli za branje te knjige. Upava, da vam bo v 
pomoč pri izbiri pravega zobozdravnika.    

         
Ne pijem kave, draga, sem za čaj,
s toastom, opečenim le na eni strani.
In ko govorim, me naglas izdaja,
da sem Anglež v New Yorku.      

–Sting (Englishman in New York)





Učimo se od učiteljev,  
ki se učijo.   

– Sebastjan Perko
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O sebi bi zapisal, da me delo določa od malih nog. Stari starši, tete 
in strici ter starejši bratranci so me pogosto zbadali, kako da mi 
bo v življenju, če bom nenehno samo delal. Očitno je bilo videti, 

da sem že kot otrok doživljal veselje in zadovoljstvo, ko smo skupaj kaj 
delali. Seveda sem se tudi igral, vendar me je igranje v obliki dela bolj 
izpolnjevalo. To se je odražalo na vseh področjih, tako v šoli, v športu, 
pri študiju, pri delu prek študentskega servisa itd. Vsakega izziva sem se 
vedno lotil odločno in predvsem stoodstotno. Vsega sem se vedno loteval 
po največjih zmožnostih, ki so mi jih omogočali telo ali možgani ali zavest 
ali okolica ali trener ali soigralci, vedno do konca, dokler je bilo le mogoče. 
Spomnim se let, ko sem treniral odbojko: takrat sem imel praktično sto-
odstotno udeležbo na treningih in na tekmah. Če mi je teklo iz nosu, sem 
šel na trening. Ta ista odločnost me je nato pripeljala do študija medicine 
oz. dentalne medicine, ki sem ga dojemal kot službo. Zame torej študij ni 
bil podaljšanje nekega žurerskega obdobja ali obdobje, kjer bi se še iskal, 

Dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med.
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ampak sem k njemu pristopil zelo ciljno in z jasno osredotočenostjo, saj 
sem si zadal, kdaj bom študij dokončal in kakšno povprečje bom potre-
boval za vpis na doktorat, za katerega sem se odločil.

Študijske obveznosti sem opravljal sproti. Datum, ki sem ga določil za 
opravljanje obveznosti, sem vzel resno in nisem samo poskušal opraviti 
izpita, ampak sem se nanj pripravil in ga dejansko opravil. Ta miselnost 
me je pripeljala do doktorata, malce netipičnega za zobozdravnika. Štu-
diral sem namreč materiale na Institutu »Jožef Stefan«, kar sem uresničil 
sam brez pomoči fakultete. Potrebnih je bilo mnogo dogovarjanj, da je to 
postalo mogoče. Tudi doktorat sem pripravil z enako mero odločnosti in 
predčasno, zagovor doktorske naloge pa je potekal ob roku. Med pripra-
vo doktorata sem ob četrtkih in petkih popoldan, pa tudi kakšno soboto, 
delal v ordinaciji, saj so klinične izkušnje za naš poklic ključne.

Verjamem, da je človek skupek lastnosti, s katerimi je rojen, in lastnosti, 
pridobljenih iz okolja, prvi dve desetletji torej od očeta in mame. Starši 
so bili vedno zelo delavni. Oba, oče in mama, sta vedno delala tudi v 
popoldanskih urah. Zmeraj sta poudarjala vlogo vodenja, kako biti vod-
ja, kako delati z ljudmi, kako v neki skupini stvari delujejo. Oče je zlasti 
govoril, da se, če je preveč »pametnih«, delo ne bo opravilo, in podobne 
reke. Hkrati je zmeraj poudarjal, da po opravljenem delu daj iz rok izdelek, 
s katerim si zares zadovoljen, in ne delaj nečesa samo zato, da bo delo 
opravljeno. Delaj stoodstotno. Zavedati se moramo, da tako kot dober 
tudi slab glas o človeku seže v deveto vas. Zelo malo je potrebno, da se 
ugled omadežuje s polovičarskim delom, ki ga sebi ne bi naredil. Zato, če 
povzamem v enem stavku, delam tako dobro, kakor bi delal zase. To me 
še danes določa kot osebo in določa moj odnos do dela. Doma je bilo 
prisotno tudi poudarjanje ekipnega dela, ne individualizem. Tudi to se 
me še danes drži. Zame je najlepša nagrada takrat, ko ljudje kot skupina 
nekaj dosežemo. Bodisi jaz in pacient bodisi mi, ekipa na Ustni medicini. 
Če je rezultat skupinskega dela dober, je to zame najvišja potrditev, da 
gremo v pravi smeri. Bistveno bolj bi bil npr. vesel, če bi z odbojkarsko 
ekipo osvojili svetovno prvenstvo, kot če bi uspel sam kot tenisač. Bolje 
bi se počutil ob ekipnem dosegu rezultata. Nenazadnje je moja filozofija 
tudi, da je delati treba, in samo vprašanje je, ali si pri delu, ki ga opravljaš, 
zadovoljen ali vsak teden komaj čakaš, da pride petek. Moj najljubši dan 
v tednu je, ne boste verjeli, ponedeljek.
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Kar zadeva ovire, so bile bolj ali manj povezane z družbenim ustrojem v 
času odraščanja, se pravi s splošnim pogledom na svet, z razumevanjem, 
ali sem sam odgovoren za to, kakšno je moje življenje, ali ga določa okolje. 
Ali zato, ker ostali ne zmorejo, tudi jaz ne zmorem? S tem sem se veliko 
ukvarjal kot najstnik. Srečo sem imel, da sem zgodaj začel z mentorskimi 
pogovori z družinsko prijateljico, ki me je znala primerno usmerjati v teh 
letih, ko posamezniki lahko hitro padejo pod vpliv kolektivne zavesti, ki 
lahko usmerja njihovo življenje do te mere, da ne izkoristijo potencialov, 
ki so jih kazali že kot otroci.

Tega »boja« se dobro spomnim. Ko sem se iz rodne vasi, Žužemberka, v 
katerega se še vedno rad vračam, preselil v Ljubljano, je bil to velik pre-
skok. Tu so bili možnosti za delo, energija v zraku in vzdušje čisto drugačni. 
Ljubljana mi je zagotovila okolje, v katerem nisem imel občutka, da z glavo 
butam ob zid, ampak sem kar poletel. V tem obdobju sem tudi velikokrat 
sanjal, da letim, in to so bili izjemno prijetni občutki. Na področju duhov-
nosti sem v času študija na Medicinski fakulteti bral veliko o budizmu, 
hinduizmu in krščanstvu, ker smo kot družba hočeš nočeš vpeti v odnos 
do duhovnosti. V veliki meri me je zanimalo tudi trženje in veliko sem se 
ukvarjal s tem, kako izvajati verodostojno trženje.

Naposled se je celotna zgoraj opisana pot nadaljevala v točki, ko sem 
spoznal Mateja Pirtovška, in so se lahko vse pridobljene izkušnje povezale. 
Matej ima zelo veliko specifičnega znanja o trženju v zobozdravstvu in o 
njem izveste več na naslednjih straneh. Izkušnje obeh so se krasno pove-
zale v zgodbo, ki jo piše Ustna medicina.

Zakaj zobozdravstvo?

Odkar pomnim, je v meni obstajala izjemno močna želja po medicini in po 
pomoči ljudem. Bil sem eden redkih z zgodaj začrtano potjo, saj sem že 
v prvem letniku srednje šole vedel, kam se bom vpisal po maturi. Takrat 
sem sanjal, da bom srčni kirurg, in v to sem bil tako prepričan, da sem na 
vprašanja o tem, kaj bom, ko bom velik, odgovarjal, kot bi izstrelil iz topa. 
Nato je prišla matura in na prijavi za vpis sem zapisal na prvem mestu 
medicino, na drugem mestu stomatologijo in na tretjem mestu farmacijo. 
Stomatologijo na drugem mestu zato, ker je ponujala možnost prepisa na 
medicino v začetnih letnikih, če mi ne bi uspelo v prvo. Včasih pomislim, 
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kako bi bilo danes videti moje življenje, če bi bil sprejet na farmacijo. 
Prepričan sem, da bi se usmeril v zdravilne učinke zelišč in imel sodobno 
lekarno s premišljeno kombinacijo klasičnih in zeliščnih zdravil. Sprejet 
pa sem bil na stomatologijo, v program, ki se danes imenuje dentalna 
medicina. S tem sem bil zadovoljen in sem že takoj začel načrtovati, kako 
se bom pozneje prepisal na medicino. Ko sem na dom prejel pošto o 
sprejetju na fakulteto, smo se objeli in bili zadovoljni, zlasti zaradi mojega 
zelo povprečnega rezultata na maturi. Začetek študija in velik prehod iz 
Žužemberka v Ljubljano v novo okolje je bil zame velik korak. Novosti so 
bili mestni avtobusi, velike hiše, veliko ljudi in veliko avtomobilov. Na vasi 
tega ni. To je bilo precej stresno in čustveno zelo naporno obdobje. Po 
vpisu na stomatologijo sem z vsemu čuti vsrkaval dogajanje in že po pol 
leta študija ugotovil, da se ne želim prepisati, ker je zobozdravstvo natan-
ko tisto, kar sem v resnici želel. Izkazalo se je, da mi celostno zobozdra-
vstvo ponuja vse, kar sem v mislih iskal v srčni kirurgiji. Danes je znano in 
sprejeto tudi, da ustno zdravje oz. bolje rečeno nezdravje zelo negativno 
vpliva na srčno-žilni sistem. Če bi se takrat odločil iti po poti do srčne ki-
rurgije, bi verjetno z veseljem opravljal tudi tako delo, zavedam pa se, da 
zobozdravstvo ponuja širok spekter delovanja. Usta so dejansko vstopna 
točka v človekovo telo, ne samo prek prebavil, temveč tudi neposredno 
v kri in limfo. Gre torej za legitimno vejo medicine. Ta izziv, ki smo ga s 
sošolci slutili že takrat, tako kot verjetno tudi Matejeva generacija, mi 
polni življenje.

Če povzamem, pot v zobozdravstvo sem našel po naključju in nato ve-
sel ugotovil, da sem hvaležen zanjo. Trenutno je največji izziv prenašati 
teoretično pridobljena dognanja znanosti v prakso, torej ugotovitve pos-
redovati širši splošni in strokovni javnosti ter poskrbeti, da ste deležni naj-
sodobnejših posegov v ustih. Prisegamo na mikroskopsko zobozdravstvo, 
ki je relativno nov koncept in ga izvaja le peščica zobozdravnikov pri nas. 
Poleg tega sodelujemo z raziskovalnimi ustanovami pri razvoju novosti. Pri 
skupnem raziskovanju z Institutom »Jožef Stefan« smo razvili nov izum, ki 
bo omogočil uporabo bioaktivnih materialov pri zdravljenju koreninskih 
kanalov vsem zobozdravnikom, ne samo specialistom in tistim, ki pri delu 
uporabljamo operativni mikroskop. Hkrati bo material cenovno dostopnej-
ši in morda bo njegovo uporabo celo krila zavarovalnica. To bomo izvedeli, 
ko končamo postopek določanja cene. Hkrati sodelujemo pri uvajanju 
koncepta digitalnega zobozdravstva v evropskem prostoru, ki bo precej 
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vplival na hitrost poteka protetičnih posegov z veliko natančnostjo in 
bistveno večjo mero udobja med posegi, močno zmanjšal količino odpad-
kov v ordinacijah in zobotehničnih laboratorijih ter zmanjšal tudi poklicno 
izpostavljenost nevarnim snovem v laboratorijih.

Sodobno zobozdravstvo zajema bistveno več kot vrtanje lukenj v zobe. 
Je velik medicinski izziv, v katerem z največjim veseljem sodelujem s so-
delavci na Ustni medicini, na Institutu »Jožef Stefan«, na Stockholmski 
univerzi in drugje. 



Dobro delo ni poceni. 
Poceni delo ni dobro. 
– Norman »Sailor Jerry«      
  Collins  
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R ojen sem bil na Štajerskem leta 1974, za katerega pravijo, da je eden 
najboljših letnikov. Odraščal sem v Šoštanju, zdaj pa že dolga leta 
živim v Ljubljani.

Na svoj način sem zelo preprost človek, kar ne pomeni, da delam prep-
roste stvari. Že kot otrok sem bil zelo predan zmagam in tekmovanju. 
Moja strast je bila košarka in še pred tem rokomet. Šport me je kar precej 
določal, saj sem želel biti dober športnik. Podobno kot Sebastjan sem tudi 
jaz užival v kolektivnih športih in iskal smisel v sodelovanju. Hkrati sem 
se že kot otrok zavedal, da je sicer veliko odvisno od posameznika, toda 
cilje sem vedno iskal v povezovanju z drugimi. Zato sem tudi igral ekipna 
športa. Ko sem prišel na fakulteto in pozneje, ko sem iskal prve poslovne 
poti, te nikoli niso bile osamljene. Na fakulteti smo bili zelo povezana sku-
pina in tudi v srednji šoli sem bil del izjemno široke in povezane družbe. 
Vedno sem stremel k temu, da se družimo v skupinah, ki so nekaj več od 

Matej Pirtovšek, dr. dent. med.
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posameznikov. Tudi moja poslovna pot se je začela tako, že veliko pred 
Ustno medicino, prav tako kot Sebastjanova. Začetek moje poklicne poti 
je bil povezan s pripadnostjo večji skupini, kjer smo lahko razvijali zamisli 
in medsebojno delili razmišljanja. To je zame izredno pomembno in je tudi 
eden izmed razlogov, zakaj sva s Sebastjanom tako hitro našla skupni jezik.

Če se vrnem v otroštvo, je bila naša družina klasična družina staršev, vzga-
janih po vojni, kjer smo bili vsi enakovredni in podobni ter je bilo delo 
vrednota. Kot jugoslovanski otrok sem imel nadvse preprosto in lepo otro-
štvo, ki je bilo povezano z dobrimi stvarmi, ki jih še vedno gojim -odnosom  
do dela in odgovornostjo za svoja dejanja, čemur so starši posvečali iz-
redno veliko pozornosti. Sam torej plačuješ za svoje »zapitke«, če se tako 
izrazim, ne pričakuj, da bo kdo drug urejal tvoje zadeve. Hkrati pa izhajam 
iz majhnega, ruralnega okolja z omejitvami, katerega slaba stran je bila, 
da odstopanje od povprečja ni bilo odobravano. Pogovori za hrbtom in 
ogovarjanja so bili zame omejujoči. Če v takšnem okolju človek razmišlja 
drugače, če razmišlja bolj napredno ali celo v nasprotju s prepričanji ve-
čine, postane kar izobčenec, ki se tudi počuti drugačnega, ker okolje ni 
naklonjeno spremembam. Zato sem moral že zelo zgodaj sam pri sebi 
razčistiti, da mnenja drugih ne smejo biti ovira na človekovi poti. Bolje je, 
da to dejstvo vzameš v zakup, da te ne ovira pri doseganju ciljev.

Pri nas je bil pomemben tudi sam odnos do dobrin. Tudi mene so vzgajali 
na podlagi prepričanj, da denar ne raste na drevesu, da je trdo delo edi-
no pravo delo, da je pošten denar težko prislužen. Na podlagi tega sem 
odraščal v prepričanju, da so viri in bogastvo na svetu omejeni. Ob delu 
v Ustni medicini s Sebastjanom in ostalimi sodelavci, in tudi nasploh, mi 
postaja vse bolj jasno, da so to samo prepričanja, ki jih ljudje nekritično 
prevzemamo iz okolja. Eno od njih je npr. prepričanje, da če imaš ti več, 
bo imel nekdo drug manj, kar je mene zelo omejevalo na poti do uspeha 
oz. do stvari, ki sem jih želel. Pa ni tako, saj svoje življenje ustvarjamo sami. 
Od nas je odvisno, kaj bomo iz njega naredili in kako bomo delovali za 
dobro. Določata me torej dober in predvsem etičen odnos do dela ter od-
govornostni čut. To v meni močno deluje in mi omogoča, da grem naprej.
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Zakaj sem postal zobozdravnik?

Zakaj sem torej postal zobozdravnik? Če bi me v osnovnošolskih klopeh 
vprašali, kaj želim biti po poklicu, bi vam odgovoril vse od avtoprevoznika 
do kemika ali profesionalnega športnika. Nikoli nisem imel jasne otroške 
želje, kot nekateri, ki že od zgodnjih let vedo, kaj želijo postati. Jaz prav-
zaprav nisem vedel, kaj bi bil. Prvič sem začel resneje o tem razmišljati 
v srednji šoli, ko je prišel čas odločitve za poklicno pot. Tudi šolski psi-
hologi so se začeli ukvarjati s tem in na vse mogoče načine ugotavljali, 
kaj je najboljše zame. Takrat sem se prvič resno vprašal, kaj bi jaz rad. 
Začel sem se zavedati vpliva okolice na posameznika, saj sta moja teta in 
stric zobozdravnika, ki ne delata v Sloveniji. Morda je bil to pomembnem 
odločitveni dejavnik, kajti izkušnje s slovenskimi zobozdravniki niso bile 
najboljše, ko sem ordinacijo obiskoval kot pacient. Sestra moje mame je 
med študijem za zobozdravnico spoznala prihodnjega moža in ker ob 
koncu šestdesetih let služb za zobozdravnike ni bilo veliko, sta se skupaj 
podala s trebuhom za kruhom. Priložnost sta dobila v Švici. Stric je kot 
zobozdravnik asistent pomagal v ordinaciji, kjer je kmalu postal vodja, po-
zneje sta odprla svojo ordinacijo in jo širila. To pot sem kot otrok spremljal 
brez posebnega navdušenja, vendar sem na naših srečanjih, ki so potekala 
dvakrat do trikrat letno podzavestno vsrkaval zgodbe iz zobozdravstva. 
Vse bolj mi je postajalo všeč, kako zobozdravniki delajo in nenazadnje tudi 
živijo, sicer v popolnoma drugačnem ekonomskem in družbenem sistemu, 
kot je bil takrat naš. Poudarek torej ni bil na poklicu, ki sta ga opravljala.

Ko je prišel čas, sem uvidel, da je zobozdravstvo nekaj, kar bi me veselilo, 
saj izpolnjuje dve glavni merili, za kateri sem takrat ugotovil, da sta mi 
pomembni. Pomagati ljudem, torej spremeniti življenje posameznika na 
bolje, in videti rezultate svojega dela, da je sprememba nekaj, na kar lahko 
neposredno vplivaš. To je umetnikova želja, da bi si lahko ogledoval sliko, 
ki jo je naslikal. Zato sem se odločil, da bom zobozdravnik. Psihologinja 
me je vprašala, če je to zagotovo tisto, kar si želim, saj da sem vendar 
sposoben. In sem pritrdil. Ne vem, zakaj je imelo takrat zobozdravstvo 
tako malo veljave. Zdravnik, kot je moj oče, sam nikoli nisem želel postati. 
Medicina me ni privlačila, ker je bila zame premalo specifična, nisem pa 
imel izrecne želje postati srčni kirurg. Nekaj splošnega torej nisem želel 
biti, zato sem postal zobozdravnik. Vpisal sem se izključno na to fakulte-
to in samo na njej sem delal sprejemne izpite. Če jih ne bi opravil, bi eno 
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leto pavziral. Tako zelo sem bil odločen, da bom sprejet in da je to moja 
edina prava pot, da nisem izbiral med drugimi možnostmi. Vpisal sem se, 
sprejet sem bil in od takrat mi še ni bilo žal, da sem postal zobozdravnik. 
Všeč mi je, da nisem doživel tega razočaranja, kot mnogi moji prijatelji, ki 
so si svoj poklic predstavljali drugače. Moj poklic je izredno lep ter postaja 
čedalje bolj zanimiv, zlasti z razvojem tehnologij in različnih pristopov k 
našemu delu.

Veseli me, da lahko svoj poklic opravljam v partnerstvu s Sebastjanom.
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Č e dobro pomisliva, je bilo to kar usojeno. Sebastjan je sanjal o 
ekipnem in združenem delovanju, saj je bilo to zmeraj del njegove 
osebnosti. Pomemben del njegovega zadovoljstva v zobozdra-

vstvu je zagotovo tudi, da ponuja veliko svobode v primeru jasne vizije, 
npr. pri konceptu celostnega zobozdravstva, ki jo je mogoče uresničiti 
brez vključevanja tradicionalnih gledišč. Ta gledišča v Sloveniji prej zavi-
rajo kot spodbujajo razvoj sodobnih konceptov. Sebastjan nekoč, v šoli, še 
ni vedel, da ga življenje pelje po jasni poti, je pa vedno verjel, da morajo 
odločitve priti iz človeka samega, ne od očeta in mame. Prave so odločitve, 
ki izvirajo iz posameznika in vodijo v njegovo uresničitev. Ustna medici-
na se je torej preprosto morala zgoditi. Sebastjan je predčasno zaključil 
fakulteto in že med stažiranjem tudi doktorat, ki mu je poleg poznavanja 
materialov močno odstrl pogled na stroko in njene omejitve, ki se poka-
žejo tudi na fakulteti. Kljub temu, da je fakulteta odlična ter se študenti v 
času študija veliko naučijo in so usposobljeni za delo po diplomi, imajo kot 
mladi zobozdravniki veliko omejitev. Pomembno je, kako posameznik do-
jema poklic zobozdravnika s filozofske, ne le s strokovne plati, kar odpira 
povsem nova vprašanja. Ali je amalgamska zalivka res primerna rešitev? 
Ali je pri zdravljenju zob res mogoče samo to, kar se zobozdravnik nauči 
na fakulteti? Ali je na funkcijskem in protetičnem področju, tj. implantatih, 
res izvedljivo samo naučeno?

Tako pridobljen širši pogled omogoči posamezniku večjo širino. Avtor-
ja sva sama pri sebi že prej dojemala koncept celostnega tako, kot ga 
zdaj izvajamo na Ustni medicini. Spoznala sva se sicer že nekaj let pred 
nastankom Ustne medicine, saj sva delala v isti ustanovi, nisva pa imela 
skupne točke. Ob pravem trenutku, proti koncu Sebastjanovega dokto-
rata sva ugotovila, da imava oba že nekaj časa enake jasne poglede na 
zobozdravstvo in potrebno ukrepanje. Po tem se je vse dogajalo blisko-
vito hitro. Od začetnih pogovorov o projektu Ustna medicina, kot sva ga 
takrat poimenovala, do današnjega dne, ko je to že uveljavljena klinika 
v Sloveniji, v katero prihajajo tudi gostje iz tujine, npr. iz Francije, Nizo-
zemske, Rusije, Velike Britanije, Italije in drugih držav. Klinika prejema 
tudi vabila za sodelovanja v tujini, konkretno v Angliji, kjer si je ekipa že 

Kako je nastala Ustna medicina?
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ogledovala prostore. Koncept ima torej trdne temelje. Ključno je ravno 
to, da sva si dovolj podobna in hkrati tudi dovolj različna, da se razumeva 
in dopolnjujeva pri uresničevanju sodobne vizije. Ljubezen do poklica in 
delavnosti je tako združena z veliko dela na sebi. Ne manjka pripravlje-
nosti za odstranjevanje plašnic, ki jih nadeva kolektivna zavest oz. okolje, 
ter poguma za stopanje onstran meja znanega v neznano oz. iz območja 
udobja v morda malce neudobno rast. To je ključno za uspeh.

Matejeva pot do Ustne medicine se je začela kakšno leto pred Seba-
stjanovo. Na začetku je deloval kot osamljen otok v organizaciji drugih 
zobozdravnikov, kjer sodelovanje sicer je bilo prisotno, hkrati pa so ga 
drugi tudi spodbujali, naj se vendar loti samostojne poti. Odgovarjal je, 
da bo že šel, ko bo čas. Veliko se je spraševal, kaj biti zasebnik pomeni. 
Sicer lahko ta ponosno stoji za svojim delom, vendar je pri tem sam. Za-
vedal se je, da lahko »biti na svojem« prav tako vključuje omejitve, saj 
bi se strokovna, poslovna in družbena pot, povezana s poklicem, ki ga 
opravlja, na določeni točki končala. 

Tako je odlašal in čakal ter dočakal. Leta 2012 sva se nekega junijskega 
dne na družabnem dogodku začela pogovarjati o tem, kakšno je zasebno 
zobozdravstvo in zobozdravstvo nasploh ter kakšna je vloga pacientov 
in zobozdravnikov v slovenskem prostoru. Ugotovila sva, da je premalo 
pozornosti posvečene zdravju obzobnih tkiv, niti o dlesnih se ni govorilo, 
kaj šele o konceptu celostnega zobozdravstva. Govorilo se je samo o zo-
beh. Prepoznala sva skupno točko, ki naju je združila in postala odskočna 
deska za nadaljnje sodelovanje, v katerem si prizadevava združiti koncept 
celostnega zobozdravstva in zdravih obzobnih tkiv ter odnos s pacientom.

Začela sva s projektom Ustna medicina, v katerem je bil poudarek na 
zdravih obzobnih tkivih ter njihovi povezavi z ustnim in telesnim zdravjem. 
Kmalu sva spoznala, da bi bila, da bi projekt zaživel in se razvijal, nujna 
ustanovitev klinike oz. praktično sodelovanje. Tako je na novi lokaciji nas-
tala klinika Ustna medicina, ki je v obdobju treh let postala, vsaj mislimo, 
največja zobozdravstvena klinika v Sloveniji. To je uspelo kljub dvomom 
vase, znanemu glasu še iz otroštva, ki pravi »ne, kdo pa si ti, dvakrat pre-
misli, preden deluješ«. Čas ustanovitve je bil izjemno neugoden, ravno 
ob koncu krize, ko so se mnoge druge klinike zapirale. Mnenje mnogih 
je bilo, da se odpira ob nepravem času in da središče Ljubljane ni prava 



26

lokacija, ker da je predrago itd. Vse to je bilo treba namensko preslišati in 
zakorakati v »areno« kljub jasno izraženim dvomom iz sicer dobromisleče 
okolice. Kdor želi uspeti, mora te glasove, v kakršni koli obliki se pojavljajo, 
preprosto odmisliti.

Zamisel o kliniki Ustna medicina je nastala junija 2012. Marca 2013 je 
klinika odprla vrata.
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Vprašanje ni nikoli neumno, 
neumen je lahko le odgovor. 

– ljudski pregovor
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2.Najpogostejša
vprašanja, 
ki jih postavljate



NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA, KI JIH POSTAVLJATE      29

K linika Ustna medicina je znana po svojih inovativnih pristopih, ne 
samo pri uporabi najnovejših dognanj v materialih, tehnologijah 
in terapevtskih postopkih, ampak tudi po mehkih komunikacijskih 

veščinah. Za to je ključno izobraževanje ljudi, da bi bili čim bolje obveščeni 
ter pripravljeni na zobozdravnika in posege, ki jih ta opravlja. Stara šola 
in staro znanje zobozdravnikom nista dopuščala približevanja vedênja o 
ustnem zdravju na ljudem razumljiv način. Hkrati je huda bolečina zaradi 
bolezni ali med posegi botrovala čustveni in komunikacijski oviri v od-
nosu med zobozdravnikom in pacientom. Izum lokalnega anestetika in 
njegova množična uporaba sta bila ključna v približevanju teh dveh ljudi v 
terapevtskem odnosu. Danes lahko rečemo, da je mogoče iti k zobozdrav-
niku brez predhodne nekajdnevne paralize in obujanja slabih spominov. 
Avtorja se spominjava, da sva se tudi sama zelo bala zobozdravnika, še 
preden sva dobila prvo zalivko, kar nakazuje na kolektivni strah, ki se je 
dodobra ugnezdil v naši podzavesti. To čustvo je razlog, ki nam prepre-
čuje trezen razmislek pri odločanju za ustrezne in načrtovane posege v 
ustih. Zelo pogosto želimo na hitro opraviti s to nadlogo in se vrniti v 
ustaljene tirnice. Zobozdravstvo je zelo napredovalo, ne samo, kar zadeva 
strah. Uporabniki teh storitev smo preprosto izgubljeni med vso različno 
ponudbo in možnostmi, ki jih imamo na voljo za vzpostavljanje ustnega 
zdravja. Po pravici povedano smo tudi zobozdravniki zmedeni, saj npr. na 
področju vsadkov teoretično izbiramo med 2200 različnimi modeli, kar 
je precejšen zalogaj. Pogosto si zaželite točno določen model in vam ni 
jasno, kako, da ravno tega ne delamo. Hkrati se je sodobno zobozdravstvo 
razvilo do te mere, da boste dobili vsaj 5 različnih načrtov, če obiščete 10 
zobozdravnikov. Morda so vsi ustrezni, morda pa tudi ne.

To je tudi razlog, da sva se odločila napisati to besedilo. Avtorja poskuša-
va odstreti ozadje v zobozdravstvu ter na podlagi izkušenj in izobrazbe, 
ki sva jih pridobila na tem področju, usmerjevati k pravilnemu odločanju 
za doseganje ustnega zdravja. Zgodbe pacientov so resnične, le njihova 
imena so spremenjena.
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Vizija brez dejanja je sanjarjenje. 
Dejanje brez vizije je nočna mora. 

– japonski pregovor
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Z godbe ljudi, ki jih slišimo v naših ordinacijah, imajo pogost skup-
ni imenovalec, ki se glasi: »Zakaj mi tega niso že prej povedali?« 
Marija je celo življenje hodila k zobozdravniku in skrbela za ustno 

higieno, kot so jo poučili v zdravstvenem domu in na televiziji. Ščetka 
trikrat na dan, medzobno ščetko uporablja enkrat na teden. Danes je stara 
63 let in odločila se je, da si bo enkrat za vselej uredila zgornje zobe. Ti so 
namreč porumeneli ter kažejo znake staranja, razpok in okrušenj. Občas-
no jo tudi skeli v zgornji čeljusti. Opazila je, da ji dlesen krvavi, vendar ji 
nihče ni posebej svetoval, kako naj se spopade s tem, je pa v televizijskih 
reklamah videla, kako lahko to preprosto reši. Zgodba se nadaljuje na 
naslednjih straneh, še prej pa se osredotočimo na vprašanje: »Kako se 
tradicionalno zobozdravstvo loči od sodobnega?«

Kot sva poudarila v uvodu, je naš namen zobozdravstvo vrniti nazaj v me-
dicino. Med študijem smo opažali, da marsikateri profesor v to vlaga veliko 
truda, praksa pa je še zdaj svetlobna leta oddaljena od tega cilja. Vračanje 
v medicino pomeni, da povzemamo sodobna dognanja, ki jih sicer lahko 
upošteva tudi nekdo v t. i. tradicionalni zobozdravstveni ordinaciji, in jih 
povežemo na način, da vas lahko optimalno oskrbimo glede na začetno 
stanje. Ob takem načinu dela vam lahko obljubimo, da boste svoje zobe 
obdržali do konca življenja in, kar je mogoče celo pomembneje, izničili 
vpliv obolenj v ustih na vaše telo. S celostnim zobozdravstvom lahko 
odpravimo ponavljajoče se skrbi in pogovore s prijatelji ali doma na temo 
neprestanih obiskov zobozdravnika, vnetih dlesni, majavih zob, izpadlih 
zalivk, vsakič novih zalivk, mrtvih zob ali celo izgube zob. V tradicional-
nem zobozdravstvu, ki smo ga bolj ali manj izkusili vsi, bolj odpravljajo 
najbolj pereče težave kot aktivno sodelujejo v procesu ozdravitve. Izrazje, 
ki ga uporabljamo zobozdravniki, govori o prehajanju iz terapevtske faze 
v vzdrževalno fazo, v kateri z rednimi kontrolnimi pregledi pri ustnem 
higieniku, higieničarki ali zobozdravniku natančno pregledujemo doga-
janje v ustih in ga spremljamo. Terapevtsko obdobje je praviloma samo 
eno na življenje, sodoben filozofski pogled na ustno zdravje ter kritična 
izbira tehnologij in materialov namreč omogočata izredno dolgotrajne 
rešitve. Seveda le v primeru, da doma sledite navodilom za vzdrževanje 

Primerjava med tradicionalnim 
in sodobnim zobozdravstvom
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optimalnega ustnega zdravja in se obenem izogibate navadam/razvadam, 
ki škodijo ustnim tkivom.

V primeru tradicionalnega zobozdravstva je naš čas v ordinaciji skrbno 
odmerjen in tega časa, kot vemo, ni ravno veliko. Pacient se hitro znajde 
na stolu z odprtimi usti, saj zobozdravnik pod pritiskom določenih siste-
mov in ureditev, tj. koncesije ali javnega zobozdravstva, hiti z namenom 
izpolnitve norme. Na vrsto morajo priti vsi ljudje, ki so v čakalnici. Kako 
mislite, da se zobozdravnik počuti, ko vidi zmeraj več ljudi pred vrati? 
Hitenje ne pomeni slabe kakovosti zobozdravnika, temveč sistema, v kate-
rem smo. V odmerjenem kratkem času mu ne preostane drugega, kot da 
naredi tisto, kar se mu v tistem trenutku zdi najbolj nujno. Precej verjetno 
se zaveda, da v ustih pušča obolenja, ki bi se jim bilo treba še posvetiti. 
Tak način delovanja nam pogosto opišejo kolegi, ki so se nam pridružili v 
našem pristopu in so v preteklosti delali v zdravstvenem domu. Tak način, 
v takšnem zdravstvenem sistemu, kot ga imamo v Sloveniji – zelo podo-
ben je tudi v Veliki Britaniji – ne prinaša dobrih rezultatov, kar je mogoče 
opaziti na naših ulicah.
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V celostnem zobozdravstvu posvetimo precej časa diagnostiki, kar pome-
ni, da na vseh mogočih področjih in kategorijah vašega ustnega zdravja 
določimo pomanjkljivosti in na podlagi tega zgradimo individualni načrt, 
ki torej ni šablonski. Sledi daljši, 30–45 minutni pogovor, kjer vas na-
tančno obvestimo o stanju in o načrtu, ki bo pripomogel k udobnemu 
in lepemu življenju. Na ta način se zobozdravniki in pacienti s skupnimi 
močmi zavestno lotimo dela, za uspeh katerega je ključno že na začetku 
predvideti končni rezultat in se zavedati stanj, na katera moramo biti 
še posebej pozorni v fazi vzdrževanja. Tako je dosežen pravi namen ce-
lostnega zobozdravstva.

Celostno zobozdravstvo se odmika od dela po načelu zob za zobom, ki 
smo ga bili deležni v preteklosti. Da npr. pridete z bolečo štirico desno 
zgoraj in naredimo samo ta zob, naslednjič pridete z luknjo v spodnji levi 
petici in se popravi le ta zob. Takšno reaktivno zobozdravstvo dandanes 
ne bi smelo obstajati. Imenujemo ga tudi zobozdravstvo »zavrtaj, zapolni 
in zaračunaj« (tj. Drill, Fill, Bill v angleščini). Tak način dela se osredotoča 
le na posamezen zob in še to bolj na zobno krono.

V kliniki Ustna medicina smo se zavezali, da se posvetimo najprej človeku. 
Želimo izvedeti, kdo naš gost sploh je, kakšne so njegove želje, njegovi 
strahovi, s kakšnimi prepričanji je odraščal, kakšen je njegov odnos do 
zobozdravstva in podobno. Temu bi lahko rekli čustveno-psihološka dia-
gnostika ali po domače odkrit pogovor. Pogovoru sledi telesna diagno-
stika, kjer ugotovimo, kje trenutno ste na zemljevidu ustnega zdravja in 
kako vam pomagati priti v stanje, ki si ga želite. Pri tem je bistven odnos 
in tega v tradicionalnem zobozdravstvu res niso gojili. Rojeni v sedemde-
setih, osemdesetih letih ali še prej se lahko spomnimo, da zobozdravniki 
niso vedeli niti naših imen. Usedel si se na stol, odprl usta in počakal, da 
so naredili, kar so menili, da je potrebno. Če bi naslednjič prišel z drugim 
imenom, tega nihče ne bi opazil. Edina komunikacija, ki je v preteklosti 
potekala v ordinaciji, je bila »izpljuni, izplakni«. Danes rečemo: »dober dan, 
kako je, zanima me, kdo ste…« Šele nato se ukvarjamo z usti in čisto na 
koncu se ukvarjamo z zobmi. To je zelo pomembna ločnica med tradici-
onalnim in sodobnim zobozdravstvom.

V Ustni medicini vas želimo čim manj dolgoročno zadrževati na stolu. To 
pomeni, da s celostnimi optimalnimi rešitvami poskrbimo za to, da se 
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zmanjšajo tveganja za zaplete v prihodnosti. Ne ukvarjamo se samo s 
kariesom ali parodontalno boleznijo, škripanjem, belim nasmehom, tem-
več z vsemi nevarnostmi v ustih. Seveda je pri odnosu s človekom zelo 
pomembno, kako to sporočamo. Zato smo na naši kliniki že na začetku 
vzpostavili štiri temelje ustnega zdravja, ki so:

biologija dlesni in čeljustna kost, kako se obnašajo usta kot organ;

biomehanika zobne krone in korenine, na čemer temelji tradicionalno  
  zobozdravstvo;

funkcija  kako zobje medsebojno sodelujejo in funkcionirajo;

estetika zobje kot nasmeh.

Pomembno je pojasniti, da bi moral človek, ki želi doseči optimalno dol-
goročno ustno zdravje v tradicionalnem zobozdravstvu, precej prehajati 
iz ene lokacije na druge. Splošni zobozdravnik je pri svojem delu in znanju 
omejen, zato mora pacienta v želji, da ga čim bolje pozdravi in oskrbi, 
napotiti k specialistom različnih področij, k ortodontu na eno lokacijo, h 
čeljustnemu kirurgu na drugo lokacijo, k higieniku spet na nov naslov. V 
Ustni medicini je vse združeno pod eno streho in tu vas obravnava skupina 
strokovnjakov. Glede na prej omenjena štiri področja postane načrtova-
nje zelo zapleteno in to smo rešili tako, da za vaša usta skrbita vsaj dva 
zobozdravnika. Tako samodejno prejmete dvoje mnenj in dvoje izkušenj, 
čeprav bo v resnici v vaših ustih delal samo en terapevt. Če je potrebno 
svetovanje specialista oralnega kirurga in/ali ortodonta, je mogoče tudi 
to, zato imate optimiziran načrt celostne oskrbe na enem mestu. Celo 
bolj ali manj v isti ordinaciji, saj se terapevti prilagajamo vašemu udobju.

okvirčki za resnico

Neizpodbitna resnica št. 1: 
Tradicionalno zobozdravstvo se ukvarja z zobom. 
Sodobno zobozdravstvo se ukvarja s človekom.





Kajti ni ga še bilo   
filozofa, ki bi zmogel   
mirno pretrpeti zobobol. 

– William Shakespeare,   
  Mnogo hrupa za nič



38

M arija je bila sicer vestna pri skrbi za svoje zobe, vendar je bila 
vključena v tradicionalno, reaktivno zobozdravstvo, v katerem 
je način dela posledica bistveno manj možnosti za implemen-

tacijo pridobljenega znanja in sistema zavarovanja, ki se je ukoreninil pri 
nas. Pred časom smo prebrali članek, ki je pojasnil pristop k postavljanju 
zobozdravstvenega sistema v naši državi. Takrat je tak pristop deloval, da-
nes smo v drugih časih z drugačno resničnostjo. Marija takrat ne bi imela 
realnih možnosti obdržati svoje zobe do konca življenja. Kljub vsemu je 
imela Marija toliko sreče, da je zobje niso velikokrat boleli in da so ji pri 63 
letih manjkali le štirje. Sicer je večkrat opozorila, da v ustih krvavi, vendar 
so ji zagotovili, da je to nekaj povsem običajnega.

Koncesije nimamo. Ne zato, ker je ne bi želeli, ampak zato ker nam ne 
omogoča celostnega zobozdravstva. Za ohranjanje koncesije je treba 
zbirati točke in dosegati letno normo, v pravilniku o sodelovanju pa so 
zapisane reči, ki jih je znanost že zdavnaj ovrgla. Če se zobozdravnik 
želi ukvarjati s celostnim zobozdravstvom, hitro spozna, da je to mogoče 
le takrat, ko ni zunanjih zaviralcev. Pri odločanju, kako posamezniku s 
skupnimi močmi pomagati do optimalnega, celostnega in dolgoročnega 
ustnega zdravja, zobozdravnik preprosto ne sme biti omejen s pravili, iz-
borom tehnologij in materialov ter z odmerjenim časom in t. i. glavarino, 
ki določa število pacientov v oskrbi enega zobozdravnika. Ta številka je 
kar precej visoka, 1500 ljudi, kar se v celostnem zobozdravstvu ne more 
zgoditi, zato pri nas niste samo številka. Odločitve zobozdravnika morajo 
biti svobodne. Za dobro oskrbo pacienta se je treba odločati na podlagi 
drugih vodil ali smernic. Zelo učinkovito vodilo v ne povsem jasnih situa-
cijah je, ali bi predlagano terapijo naredil sebi ali bližnjim.

Trenutna situacija pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje je žal takšna, 
da to sodelovanje preprosto ni mogoče. Radi bi poudarili, da naš namen 
ni prikazati sistema kot slabega. Želimo le orisati, kaj vam različni pristo-
pi pravzaprav ponujajo. Obstoječi sistem zagotavlja osnovno zobozdra-
vstveno oskrbo, kar je po našem mnenju tudi glavni namen zavarovalnega 
sistema, ki se izvaja v zdravstvenih domovih in koncesijskih ordinacijah. 

Ali imate koncesijo?
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2.2

Na kliniki Ustna medicina pa smo sprejeli odločitev, da bomo ljudem, ki 
nam zaupajo svoje ustno zdravje, pomagali po poti, za katero menimo, 
da je ustreznejša. Tistim, ki jih podrobneje zanima, zakaj se koncesija ne 
more ohraniti v sedanji obliki, predlagamo analizo nastanka obstoječega 
sistema. Verodostojen članek na to temo smo prebrali na spletu. Hitro je 
postalo jasno, da gre za umeten in rigiden izračun, ki upošteva le število 
prebivalstva in povprečja storitev v posameznih ustih. Na podlagi tega 
je bila določena vrednost točke in v sistemu točk se je ovrednotila dolo-
čena zobozdravstvena storitev z določenim številom točk. To je potekalo 
pred več kot 35 leti, zdaj smo v letu 2018. Omenjen izračun ni v konte-
kstu današnjega stanja, političnega in družbenega ustroja ter bistvenih 
sprememb na področju storitev in tehnologij. Danes so postopki komple-
ksnejši, materiali naprednejši, zato potrebujemo bistveno več časa že za 
zalivko, kaj šele za kompleksnejše posege. Zato so tudi neizbežna plačila 
v samoplačniških ordinacijah, kamor so ljudje usmerjeni po oskrbi po za-
varovalnem sistemu. Ali je to smiselno? Sistem bi bilo treba vzpostaviti 
povsem na novo. Podoben sistem kot pri nas imajo tudi v Veliki Britaniji, 
kjer se prav tako zavedajo, da ne deluje. Potrebne so spremembe. 
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Resnično upamo, da bomo kmalu lahko tudi zobozdravniki, ki želimo de-
lati celostno in dobro, dosegljivi ljudem, ki si tovrstne oskrbe vsaj v celoti 
morda ne morejo privoščiti. Stanje je takšno, da si večina privošči vsaj tisti 
nujni zdravstveni del, da imajo možnost obdržati zobe do konca življenja.

Želeli bi sodelovati z zavarovalnico, da bi skupaj zagotavljali ustno zdravje, 
vendar to v trenutnih razmerah ni mogoče. V zadnjih 15 letih se je zgodil 
izreden napredek na področju materialov, pristopov in načinov dela, če-
mur zavarovalniški vidik ni sledil. Zobozdravnik, ki se ukvarja s sodobnim, 
celostnim zobozdravstvom potrebuje za celostni pregled uro in pol, 36 
let star sistem pa predvideva, da naj bi bil opravljen v nekaj minutah, ker 
tako veleva glavarina. Kako naj bi torej v tem času dejansko pomagali? 
Združitev obojega bi bila mogoča le v primeru, da bi imeli dobrodelno 
ustanovo, ki bi financirala finančno razliko med pričakovanji zavarovalne-
ga sistema in našo vizijo celostnega ustnega zdravja. Zdaj žal ugotavljamo, 
da v Sloveniji koncesija ni način plačila zobozdravstvenih storitev, ampak 
je postala način zobozdravstvene oskrbe.

Neizpodbitna resnica št. 2: 
Če želiš človeku pomagati, moraš spoznati 
in razumeti njegove individualne potrebe, 
ne potreb prebivalstva.



Pomembno je, da ne prenehamo 
spraševati. Zvedavost ima že sama 
po sebi pravico, da obstaja. 

– Albert Einstein
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Marija je pri reševanju stanja z željo po ohranjanju normalne funkcije 
žvečenja ubrala sodoben pristop zbiranja podatkov. Cene med 
samoplačniškimi ponudniki se zelo razlikujejo in Marija ni vedela, 

na podlagi česa naj se odloči, komu bo zaupala zdravje svojih ust. Otroci 
so odšli od doma, zdaj je na vrsti ona. Prijateljica ji je svetovala, naj na-
redi ortopan in ga pošlje na več elektronskih naslovov zobozdravstvenih 
ordinacij s povpraševanjem o načrtu zdravljenja in o finančnem vložku.

Takšno početje samo po sebi vodi v težave, se je pa ta pristop k načrto-
vanju zdravja pojavil zaradi dela zobozdravnikov pod časovnimi pritiski, 
t. i. glavarine, pojava dentalnega turizma in vse večjega števila zasebnih 
ordinacij brez koncesije. Niti vi niti mi se v novonastalih razmerah ne znaj-
demo. Smo v dobi naglega razvoja informacijske tehnologije, ki omogoča 
hiter prenos informacij, zato pogosto poskušamo prehitro načrtovati kom-
pleksne terapije. Zavedati se je treba, da je ortopan, čeprav je eden izmed 
petih diagnostičnih pripomočkov, ki omogočajo panoramski pregled in 
diagnostiko za napredovale bolezni, vseeno dvodimenzionalni posnetek. 
Z njim lahko torej ocenimo le dva dejavnika tveganja za dolgoročno sta-
bilnost od petnajstih, ki jih gledamo s celostno diagnostiko. Tako omejen 
pogled na vašo zobozdravstveno problematiko ne more zagotoviti ce-
lostnih rezultatov, kar zadeva ustno zdravje in v ožjem smislu ohranjanje 
zob. V vsakem primeru boste morali torej obiskati več ordinacij, če boste 
želeli pridobiti več finančnih projekcij za posege za ohranjanje zdravja v 
ustih in svojih zob do konca življenja. Na srečo res drži, da lahko diagno-
stične podatke prinesete s seboj, tako da imate s celostno diagnostiko 
samo enkrat strošek. Vsak zobozdravnik jih bo znal uporabiti pri načrto-
vanju konkretne, z diagnozami podprte terapije.

Celostni pregled je sestavljen iz meritev zdravstvenega stanja obzobnih 
tkiv, rentgenskega posnetka ortopana, po potrebi trodimenzionalnega 
rentgenskega posnetka (CBCT), analize funkcije, tj. priprave študijskega 
modela, digitalnih fotografij ust, pri katerih se ocenjuje stanje funkcije in 
estetike, ter iz klasičnega pregleda ust. Šele ko so opravljene vse preiska-
ve, se lahko začnemo pogovarjati o načrtu ustne rehabilitacije. 

Ortopan in predračun
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Samo na podlagi rentgenskega posnetka, tj. ortopana, ni mogoče in je celo 
zavajajoče govoriti o finančni plati zobozdravstvene oskrbe. Zobozdra-
vstvene storitve plačamo neposredno sami ali so plačane prek zavaro-
valnice. Razlika je v tem, da v zavarovalnico poleg nas prispevajo še naši 
partnerji, starši, otroci, prijatelji, znanci itd. Torej vsi. Zato je smiselno na 
zobozdravstvene storitve gledati kot na vložek v dolgoročno ustno zdrav-
je, v dobro počutje, v samozavesten nastop in izboljšano samopodobo. Ne 
drži torej, da je »tam zastonj«. To je le podzavesten odnos do zavaroval-
niških storitev. Vložek je naš in se na koncu pozna pri kakovosti življenja. 
Po drugi strani v samoplačniškem svetu cenejša zalivka, cenejši vsadek, 
najcenejši material itd. pomenijo manj razmisleka, manj časa za terapijo 
in posledično slabšo kakovost dela. V primeru zavarovalnice to pomeni 
zapravljanje denarja nas vseh, v primeru samoplačniškega zobozdravstva 
pa samo vašega.

Če zobozdravnik naredi načrt terapije in finančno oceno oskrbe izključno 
na podlagi ortopana, se večinoma izkaže, da se je uštel. To se bo na koncu 
odrazilo v hitrejši izvedbi postopkov, v uporabi manj ustreznih postopkov, 
slabših tehnologij, cenejših zalivk, cenejših vsadkov, najcenejših materialov, 
manj bo časa za terapijo in kakovost dela bo slabša. Zato izdelava predra-
čuna izključno na osnovi ortopana, poslanega prek elektronske pošte, ne 
more biti realna. Pri takem pristopu ljudje zase ne pričakujejo dovolj, saj 
preprosto ne pretehtajo razlike med vrednostjo in ceno. Visoka vrednost 
za dobro ceno je nekaj povsem drugega kot nizka vrednost za nizko ceno. 
Na dolgi rok se izkaže, da je ta nizka cena vseeno bistveno dražja. Če 
gremo npr. k mizarju, je povsem običajno, da najprej povemo, kakšno 
kuhinjo želimo, kakšna pričakovanja imamo, kakšne so omejitve, sledijo 
izmere ter šele nato predračun in načrt izvedbe. Enako bi se morali v so-
dobnem zobozdravstvu obnašati tudi zobozdravniki. Kakršni koli zaključki 
ali predračuni o terapiji izključno na podlagi ortopana so pomanjkljivi. Za 
realno oceno oskrbe potrebujemo dejstva.

Na koncu se morate odločiti sami. Po kakšnem merilu naj se torej prek 
telefona ali na hitrem desetminutnem obisku v ordinaciji sploh odločite za 
ponudnika? Na osnovi česa naj se tako hitro odločite za izbiro zobozdrav-
nika? Če se ne pozanimate o vseh ostalih pomembnih merilih, ki jih opi-
sujemo v tej knjigi, ostane za odločitev samo cena. Ta res ne pove vsega. 
Zato naj odločanje poteka na podlagi celotne slike.
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Neizpodbitna resnica št. 3: 
Na podlagi ortopana se lahko izdela načrt 
oskrbe izključno na osnovi domnev. S tem 
zanemarimo priložnosti in tveganja, ki vpli-
vajo na optimalen rezultat oskrbe.





Če bi vprašal ljudi, kaj želijo, 
bi rekli: »hitrejše konje«. 

– Henry Ford
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Z aradi tehnološkega razvoja se dandanes skorajda ne moremo po-
govarjati o samo enem zobu, ampak o oskrbi celotnih ust. Na trgu 
se je v dobi samoplačništva pojavil trend povpraševanj po ceni 

posameznih storitev po elektronski pošti, telefonu in neposredno v ordi-
nacijah. Tudi z Marijo smo tako pričeli skupno pot. Na ta način je preprosto 
primerjati ponudnike med sabo in preprečiti, da bi nam kdo prodal mačka 
v žaklju. Naloga sodobnega pacienta je težka, če samo pomislimo, kaj vse 
je prestala Marija.

Koliko torej stane en zob, prevleka, vsadek? Ljudje seveda poskušamo 
kompleksne storitve razdeliti na osnovne sestavine, ki jih potem posku-
šamo denarno ovrednotiti in primerjati med različnimi ponudniki. Dober 
primer je gradnja ali prenova hiše, kjer se je bilo v preteklosti relativno 
preprosto sporazumeti npr. z zidarjem, vodovodarjem in mizarjem. Pro-
cese dela in tehnologije smo lahko razumeli in v končni fazi primerjali 
ponudbe. Dandanes, z vsemi novodobnimi sistemi ogrevanj, prezračevanj, 
pametnih hiš itd., postajajo procesi in tehnologije že tako kompleksni, da 
nam še tako razdelan proces, sosledje komponent, primerne tehnologije 
za naše zahteve po bivanju in na koncu razdelana ponudba ne omogočajo 
realne ali racionalne odločitve za enega izmed izvajalcev, od katerih smo 
ponudbe dobili. Preprosto ne moremo razumeti vsega oz. bi nam razi-
skovanje vzelo bistveno preveč časa. Na koncu se odločimo na podlagi 
priporočil in občutka integritete, ki ga dobimo ob izvajalcu v pogovorih 
in pogajanjih. Po selitvi v novo hišo, ki je del naselja štirih dvojčkov, eden 
od avtorjev ugotavlja, da samo dva soseda približno razumeta, kaj tehno-
logije, ki smo jih vgradili, v resnici pomenijo in kako jih upravljati, čeprav 
smo izbrali podobno. Ostali se prepuščamo toku in upamo, da bo vse v 
redu. Če nimamo dovolj časa, da bi vse preučili, kaj šele razumeli, se od-
ločamo na podlagi skromnega razumevanja in proračuna, ki je na voljo. 
Cena posamezne toplotne črpalke ni najbolj pomembna, ker je za dobro 
in dolgoročno delovanje pomemben cel sistem z izolacijo.

Pomembno vprašanje je torej, ali informacija o ceni ene same storitve 
sploh lahko pretehta odločitev v pravo smer? Ali se bomo odločili za en 

Koliko stane en zob?
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poseg ali drug poseg oz. nam bo poseg naredil en zobozdravnik ali nam 
bo poseg naredil naš sosed ali prijatelj, ki se tudi s tem ukvarja? Ali bo tisti, 
ki je cenejši, tudi dovolj kakovosten za naše potrebe? Življenje je posta-
lo zapleteno. Tako kot pri drugih dejavnostih so tudi v primeru ustnega 
zdravja celostne rehabilitacije izjemno kompleksne in jih vsebinsko težko 
primerjamo po ceni posamezne storitve.

Seveda imamo postavljene osnovne okvirje in si cen ne izmišljujemo kar za 
vsakega posebej. Težko jasno razložimo, da je delo na 3-kratni do 16-kratni 
povečavi bistveno več vredno kot delo s prostim očesom. Storitve bodo 
dolgotrajnejše, manj bo zapletov pri menjavi take zalivke čez recimo 15 
let. Če si samo ogledate cenik na spletni strani ali v elektronskem sporo-
čilu preberete denarno vrednost, nikoli ne boste realno primerjali dveh 
zobozdravnikov in tistega, kar boste od njiju dobili. V postopku zdravlje-
nja je bistveno bolj pomembno, kako se počutite in na kakšen način vam 
bo zobozdravnik omogočil dobro celostno oskrbo. Ključnega pomena je, 

2.09
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koliko zaupanja imate v terapevta, da vam bo za predstavljeno finančno 
oceno izvedel tudi temu primerno vrednost storitve. Ni enako, če name-
nite 2000 EUR za proteze, ki med govorom in jedjo padajo iz ust, ali za 
proteze, ki ostajajo v ustih ter omogočajo brezskrbno pogovarjanje in 
smejanje. Se strinjate? Ista denarna vrednost, a popolnoma različna upo-
rabna vrednost. Glavna past dentalnega turizma je, da se lahko pri vsadku 
in prevleki za 500 EUR težave pojavijo že po enem tednu in obstaja velika 
možnost izpada v 10 letih. Sledi ponovna operacija, tokrat težja, ker ste 
izgubili veliko kosti, kar poveča strošek. Ali pa zdaj zobem namenite 1500 
EUR in imate zelo veliko možnosti, da boste vsadek z zobom ohranili do-
življenjsko. Kaj je slišati bolje?

Zato moramo biti tako zobozdravniki kot pacienti pozorni, da se med 
pogovorom ujamemo in si zaupamo. Raje najprej povprašajmo, kako bo 
vsadek vstavljen v usta, ali bo izbrano primerno mesto, ali bodo potrebni 
pripravljalni postopki, ali ima ta vsadek možnost dolgoročnega obstoja in 
šele nazadnje postavimo vprašanje, koliko vsadek stane. Hkrati se je treba 
zavedati, da se lahko v množici ponudb izgubite. Nekdo ima lahko poceni 
vsadek, pa je vsa nadaljnja oskrba dražja, drug ima drag vsadek in poceni 
prevleko. Pregledali smo trg kakovostnih storitev, vključno s tujino, in ugo-
tovili, da ni bistvenih razlik, če seštejemo vse storitve. Primerjali smo torej 
cene strokovnjakov, tudi iz Hrvaške, za katere menimo, da so verodostojni 
in imajo dovolj sodobnega znanja, da bi bili njihove storitve pripravljeni 
uporabljati tudi sami. Ugotovili smo, da tudi na cenovno ugodnejših trgih 
te storitve stanejo podobno kot pri nas. Zato se sladkost ponujenih nizkih 
cen velikokrat pretvori v grenkobo razočaranja. Odločitve, ki zadevajo 
dolgoročno zdravje in udobje, je treba sprejemati odgovorno ter z veliko 
mero zahtevnosti in previdnosti.

To ne velja samo za celostne rehabilitacije. Tudi pri eni sami zalivki velja, 
da vam ne pomagamo zares, če povemo samo ceno. Zakaj potem ljudje 
največkrat sprašujemo po cenah? Ker preprosto ne vemo, kaj drugega 
vprašati. Tudi zobozdravniki se kot laiki na drugih področjih obnašamo 
podobno. Kaj naj vprašamo, če ne poznamo meril, po katerih naj se od-
ločamo? Vprašamo po tistem, po čemer nam je najlažje primerjati, to je 
številka. Ker nimamo potrebnega znanja in običajno niti ne pravega vo-
denja, ne moremo sami kritično presojati, kaj se skriva za številko. Če se 
odločamo sami, se velikokrat odločimo na podlagi popolnoma neracional-
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nih dejavnikov. Pomembno je, da je zobozdravnik tisti, ki s pravilno držo 
pove, zakaj določena storitev toliko stane, in ne dopušča, da se odločitev 
za koristno zdravljenje giblje izključno samo okoli številk. Če torej posa-
meznik pokliče v eno ordinacijo in izve številko dvesto, v drugi ordinaciji 
mu povedo številko dvesto petdeset za isto storitev ali izdelek, recimo 
prevleko, v tretji ordinaciji prevleka stane tristo, v četrti šesto, v peti tisoč 
itd. Za katero menite, da se odloči? Odloči se le na podlagi številke. Če bi 
kupovali točno določen model TV sprejemnika in bi bil razpon v ceni tak, 
potem je jasno, da v vsakem primeru dobite isto, zato se je lažje odločiti 
za cenejšo možnost. Pri storitvah je drugače, saj ne dobite iste! Večina 
ljudi bi verjetno izbrala srednjo vrednost, kdor je že imel slabe izkušnje, 
najverjetneje višjo. Bi se v medicini zadovoljili s srednjo ali bi posegli po 
višji, če ne najvišji? Bi si vgradili poceni stent v srčno žilje ali bi v tem 
primeru cela vaša širša okolica podprla nakup stenta v dražji kategoriji? 
Usta so pomemben del telesa. Zdrava usta mogoče lahko celo preprečijo 
odločitev o kakovosti stenta glede na znane povezave med boleznimi ust 
in telesa. Potem je odločitev za boljše in dražje storitve lažja.

Zobozdravniki vas zaradi pomanjkanja vodstvenih in komunikacijskih ve-
ščin postavljamo v izjemno neprijeten položaj. V notranjem dialogu primer-
jate cene, se kot nestrokovnjak sprašujete, kaj za navedeni denar sploh do-
bite. Ne morete vedeti, ali so številke precenjene, in počutite se izgubljeno.

Odkrit pogovor o ceni je zelo pomemben, ne sme pa biti prvo vprašanje, 
ki ga zastavimo.

Neizpodbitna resnica št. 4: 
Zobozdravstvene oskrbe ne smemo razbijati 
na osnovne dele, podobno kot vrhunske jedi 
v restavraciji ne razbijamo na posamezne se-
stavine. Potrebno je videti vrednost celote.
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Če ni časa, da bi bilo nareje-
no prav, si bo treba vzeti čas, 
da bo narejeno znova.  

– ruski pregovor
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Č e se znova vrnemo na Marijino resnično zgodbo, je ta v iskanju dol-
goročno učinkovitega zdravljenja poklicala v več samoplačniških 
ordinacij. Na koncu se je mukotrpno iskanje ustreznega zobozdrav-

nika končalo z odločitvijo za celostno rehabilitacijo v Ustni medicini. Da-
nes je zelo zadovoljna, da ima končno mir, tj. zdrava, udobna, funkcionalna 
in lepa usta, kljub visokemu časovnemu in finančnemu vložku. V spoznav-
nih pogovorih smo se z Marijo največ pogovarjali o vrednosti in ceni pose-
gov. Ker je natančna oseba, je v svoji raziskavi trga ugotovila, da cene niso 
poenotene. Nekateri imajo dražje določene vrste storitev in cenejše druge 
vrste storitev, nekaterim ni jasno, zakaj imajo cene, kakršne imajo, nekateri 
se opirajo na tržno situacijo, obstajamo pa tudi taki, ki imamo ceno dolo-
čeno glede na vrednost, ki jo ljudje dobijo. Zakaj torej zobozdravstvene 
storitve stanejo toliko denarja? Zakaj smo zobozdravniki dragi?

Na temo cen v zobozdravstvu med ljudmi kroži veliko mitov. Posebno 
vlogo v njihovem pojavu ima t. i. dentalni turizem, ki ima svetovne razse-
žnosti. Torej miti niso vezani le na Slovenijo, ampak so globalno prisotni. 
Tako se tudi Murakami v knjižni uspešnici Norveški gozd sprašuje, zakaj 
so zobozdravstvene storitve na Japonskem tako drage. Tako kot pri vseh 
storitvah so tudi zobozdravstvene storitve sestavljene iz več elementov, ki 
jih različno vrednotimo. Najpomembnejše pri tem ni, koliko kaj stane, torej 
kakšna je cena, čeprav je tudi ta pomembna, temveč predvsem kakšno 
nedenarno vrednost dobivamo za to ceno. Vse preveč se govori o izdelkih, 
kot so prevleke, zalivke, mostički in vsadki, vse manj pa o številnih merilih, 
ki so bolj pomembna za to, da ste lahko prepričani v to, da bo oskrba 
zagotovila zdravje, da bo dolgoročno dobro delovala, da bo izvedena v 
prijetnem okolju, na prijeten način in da bo estetsko sprejemljiva. Narejena 
skratka tako, da boste vi popolnoma zadovoljni. Takrat lahko govorimo o 
pošteni ceni, ker ima za vas vrednost.

Treba je spregovoriti o vseh merilih, da bo vaša odločitev temeljila na 
argumentih in ne samo na ceni. Merila oz. dejavniki odločanja so lahko v 
različnih situacijah nakupa različni. Če se npr. pogovarjamo o izdelku, ki 
smo ga izbrali za nakup, je med primerjavo ponudnikov seveda cena tista, 

Zakaj ste tako dragi?
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ki jo vidimo. Zobozdravstvo je, tako kot marsikatera druga dejavnost, zelo 
zapleteno. Večinoma se ukvarjamo z reševanjem kompleksnih situacij in 
treba se je osredotočiti na načrtovanje ustnega zdravja. Slednje žal ni se-
števek toliko prevlek in toliko zalivk, ampak gre za zelo zapleten proces, 
ki ima svojo vrednost.

Poudarjamo, da dobra dentalna medicina, ne samo, da ni, ampak tudi ne 
more biti poceni. V sodobnem zobozdravstvu se upoštevajo vsa za vas 
pomembna merila, tudi takšna, ki se jih sploh ne zavedate. Od prvega pre-
gleda do dokončne vstavitve ene same prevleke je npr. potrebnih kar 120 
korakov. Nekateri potekajo v ordinaciji, drugi v zobotehničnem laboratori-
ju. Ti koraki so lahko narejeni na optimalen ali površen način, seveda jih je 
mogoče tudi preskočiti. Če se zobozdravnik drži vseh korakov ter izvede 
svoje delo po vseh najnovejših smernicah in merilih, to ne sme in tudi ne 
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more biti poceni. Trdimo, da je poceni prevleka narejena morda s polovico, 
torej 60 koraki. Seveda je pomembno, da prejemniki zobozdravstvenih 
uslug razumete, zakaj je cena storitev takšna, kot je, in pomembno je, da 
vam pojasnimo njihovo finančno ozadje. Največkrat se zgodi, da vam po 
jasni razlagi postopkov cena postane drugotnega pomena. Zanima vas 
predvsem, ali plačujete pošteno ceno oz. ali boste za to ceno dobili to, kar 
iščete. Pravilno vprašanje pri iskanju ustrezne oskrbe je torej: »Ali bom 
za določen denar res dobil obljubljeno vrednost?« To je ključna razlika 
med zobozdravstvenimi ordinacijami ter predvsem državami in sistemi v 
primeru zagotavljanja ustnega zdravja. Vrednost je tista, ki določa ceno.

Vrednost v Ustni medicini utemeljuje tudi to, da imamo več kot sedem-
deset odstotkov priporočil. Ljudje naše storitve priporočajo drugim, zato 
nismo odvisni od akcij s popusti, ponudb v slogu dva za enega in oglasov. 
Tisti, ki so bili pri nas deležni celostne oskrbe, vedo, da je opravljeno delo 
vredno cene, ki so jo plačali. Pomembno je, ali je zalivka, vsadek, mosti-
ček, proteza ali fiksno-snemna kombinacija ali kompleksna rehabilitacija 
posledica truda enih možganov, znanja in izkušenj ali dveh strokovnjakov 
oz. konziliarnega posveta. To je vrednost, ki jo iščete. Seveda so takšne 
storitve nekoliko dražje, vendar si večina ljudi želi urejena, udobna, funkci-
onalna in lepa usta. Pristop »več glav več ve« se je izkazal za bistveno bolj 
napovednega pri načrtovanju predlaganih terapij in njihovi dolgoročnosti.

Razlog za spraševanje po ceni je pridobiti razumevanje, primerjati, ovre-
dnotiti storitev na hiter način. Običajno ob tem želimo izvedeti več o 
vrednosti, ki jo cena ponuja. Če menimo, da je nekaj predrago, je cena 
višja od vrednosti, ki jo ima storitev ali izdelek za nas. Zobozdravniki ne 
bi smeli dovoliti takšnega površnega razmišljanja o storitvah, ki jih op-
ravljamo, in dopuščati jemanja cene kot merodajne za kakovost opravlje-
nega posega. Konec koncev se sami odločate, ali se vam glede na vaše 
dojemanje vrednosti ter želje po ustnem zdravju in stabilnosti zdi vredno, 
da bi vložili toliko in toliko denarja. Povsem razumljivo je, če je v dolo-
čenem obdobju odgovor: »Ne, poiskal bom cenejšega ponudnika.« Če je 
odgovor »ne« zaradi tega, ker vam zobozdravniki nismo pojasnili meril 
odločanja, torej na podlagi česa naj se odločate, če vam nismo pojasnili 
razlike med tradicionalno in sodobno zalivko ter tega, kako danes poteka 
mikroskopsko zobozdravstvo, potem lahko odločitev za cenejšega ponu-
dnika postane tvegana. Ali menite, da je boleče narejena zalivka, ki stane 
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80 evrov, cenejša od zalivke, za katero odštejete 100 evrov, ob posegu pa 
ne čutite bolečine? Saj razumete, kaj želimo povedati.

Ko se ljudje odločajo za zobozdravnika, želijo dobiti odgovore na veliko 
vprašanj, ne samo na vprašanja finančne narave. Zobozdravniki velikokrat 
poskrbimo za mnogo drugih dejavnikov, ki se jih morda niti ne zavedate. 
Za vas je pomembno, da imate možnost odločanja, da je človek, ki skrbi 
za vas, pristen, da mu lahko zaupate, da je okolje zagotavljanja storitev 
prijetno, da so vam postopki po potrebi pojasnjeni večkrat, da je v odnosu 
prisotno razumevanje, da je zobozdravnik primerno izurjen in vešč, da je 
vstavljen izdelek kakovosten, da se res potrudimo za dvosmerno komuni-
kacijo. Zanimivo, raziskave kažejo, da je večini ljudi merilo cene na tretjem, 
četrtem, petem mestu odločanja, ne na prvem. Če bi bila ljudem cena 
najpomembnejša, bi imeli v garažah vsi najcenejše avtomobile. Vemo pa, 
kako je s tem. Vprašanje je torej, ali plačujem pošteno ceno za vrednost, 
ki je meni pomembna.

Želeli bi izpostaviti še splošen napačen vtis, da si zobozdravstvo brez 
koncesije privoščijo samo določeni ljudje. Resnica je daleč od tega. Sa-
moplačniško ali zasebno zobozdravstvo si privoščijo tisti, ki prepoznavajo 
vrednost ustnega zdravja in se zavedajo, da jim tak pristop v življenju pri-
nese več koristi. Prenehali so se vrteti v začaranem krogu sicer finančno 
ugodnejšega zobozdravstva, ki ne daje želenih končnih rezultatov. V Ustni 
medicini skrbimo za to, da zdravstvena težava, ki jo imate, ne postane še 
finančna težava.

Neizpodbitna resnica št. 5: 
Ob odsotnosti ostalih meril odločanja postane 
odločujoči dejavnik cena. Naloga odgovornega 
zobozdravnika je, da vas pouči o vseh dejavnikih, 
ki vplivajo na dolgoročno stabilnost oskrbe, da 
bo imela pošteno ceno.





Lepota brez kreposti je kot 
cvetlica, ki ne dehti.   

– francoski pregovor
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M arija je na srečo naletela na zobozdravstveno revijo Od ust do 
ust. Šele ko je prebirala strani novičnika, je pričela poglobljeno 
razmišljati o svojih ustih in žalostno ugotovila, da bo postala sa-

moplačnik. Uvidela je, da je do tega trenutka obiskovala zobozdravnike 
v zavarovalniškem sistemu, ki je namenjen izključno gašenju požarov. Ker 
je samoplačniško zobozdravstvo drago, se je seveda vprašala, ali obstaja 
kakšno jamstvo za narejeno delo. Nima namreč toliko prihrankov, da bi 
za zobe plačevala dvakrat.

Naj najprej pojasnimo, kaj jamstvo pomeni. Po eni strani lahko doživljenj-
sko jamstvo razumemo tako, da bo nakup deloval za vedno in da ne bo 
potrebe po menjavah. Drugo razumevanje jamstva je, da se v primeru 
odpovedi implantat ali zalivka brez vprašanj in nadlegovanja nadomesti z 
novim izdelkom. Jamstvo lahko torej razumemo v kontekstu dolgotrajne 
rešitve, lahko pa ga razumemo kot poslovno strategijo, ki si jo lahko nekdo 
privošči, ker ustvari dovolj prometa, da lahko finančno krije zamenjavo ali 
popravilo izdelka, recimo čez dve leti. Pri tem se je treba zavedati, da zobje 
niso kot televizija ali omara, ki jo preprosto zamenjamo. V medicini in v 
telesu stvari niso kar tako zamenljive. Vedno, ko v telesu nekaj zamenjamo 
ali popravimo, izgubljamo zdravo biološko substanco, tj. tkivo. V primeru 
vsadkov izgubljamo kost in v primeru zalivk izgubljamo zobno substanco. 
To je razlog, zakaj je govoriti o jamstvu izredno težko. Pri verodostojnem 
pristopu in odkritem odnosu je bolj primerno govoriti o odstotkih uspeha 
in tveganja, ki jih sprejemamo terapevti in pacienti.

V celostnem zobozdravstvu je s primernim načrtovanjem in izvedbo z 
upoštevanjem naših navodil in zavedanjem glede tveganj danes popol-
noma uresničljivo dolgoročno zadovoljstvo. Ob upoštevanju statističnih 
študij in izkušenj se lahko vnaprej pripravimo na situacije, ki bi se lahko 
zgodile. Ključno je že na začetku vedeti, kako bomo ravnali v primeru, 
če se zgodi mogoč zaplet. Po intenzivnem obdobju zdravljenja je treba 
dosledno upoštevati osnovna načela rednih kontrolnih pregledov, rednih 
higienskih obiskov in vsakodnevne ustne higiene. Prav tako se je treba 
odpovedati razvadam in navadam ali jih vsaj zmanjšati, kolikor le gre. 

Jamstvo
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Če smo disciplinirani, se celostna oskrba zgodi samo enkrat v življenju. Na 
poti do te stopnje ustnega zdravja je treba upoštevati tisoč in en dejavnik, 
vključno s specifičnimi značilnostmi posameznika in njegovega organizma. 
Tudi zaradi tega je težko posploševati jamstvo na celotno prebivalstvo. 
Doživljenjsko jamstvo v smislu ortopana in načrta terapije pomeni, da se 
bo tkivo izčrpavalo do točke, ko bo že priprava preproste popolne proteze 
lahko zelo težaven proces in proteza brez ustnih lepil ne bo stala v ustih.

Jamstvo je eden najbolj zlorabljenih pojmov v medicini. V medicini jamstva 
ni. En vidik je jamčiti za svoje delo, povsem drug vidik je prevzeti odgo-
vornost za zapletene procese, ki se dogajajo v ustih in so zunaj nadzora 
zobozdravnika. Usta so izredno dinamično okolje in ne moremo jih pri-
merjati s televizijo ali hladilnikom, ki ju nekam postavimo, da opravljata 
svojo funkcijo. V ustih moramo ločiti tehnični del izvedbe in biološki status 
človeka, katerega zobe želimo spraviti na optimalno raven. Uspeh je zelo 
odvisen od stanja, v katerem se je pričela celostna diagnostika. Diagnosti-
ka dobi svoj pravi pomen in smisel, ko razumemo pomembno razliko med 
terapijo in biologijo. Če vas želimo usmeriti na pot optimalnih dolgoročnih 
celostnih rešitev, bomo z dobrimi in pravilnimi diagnostičnimi ugotovitvami 
zmanjšali tveganje za zaplete v prihodnosti oz. jih bomo lahko zelo dobro 
predvideli in se nanje pripravili. To je smisel vsega.

Če zobozdravniki v usta le vstavljajo izdelke, kot so prevleke, zalivke, im-
plantati, proteze, brez upoštevanja dejavnikov tveganja, zadovoljstva ne 
morejo zagotavljati. Pri takem načinu dela izgubimo nadzor nad morebit-
nimi zapleti. Pomemben namen dobre diagnostike je pri človeku ugotoviti 
pomembne mejnike, npr. kakšno je stanje obzobnih tkiv in tveganje za 
parodontalno bolezen, v kakšnem stanju so zobne krone in zobne korenine, 
kako je z ugrizom, ali se smeji brez zadržkov itd. Če ugotovimo vsa dejstva 
in vse dejavnike tveganja pred terapevtskimi postopki oz. oskrbo, potem 
lahko zobozdravniki samozavestno rečemo naslednje: »Zagotavljamo vam, 
da boste naslednjih toliko in toliko let zadovoljni. V primeru, da pride do 
česar koli vam bomo iz lastnega žepa popravili oz. dodatno pozdravili. 
Vse to velja ob redni dnevni ustni higieni in predlaganih rednih polletnih 
kontrolnih pregledih«.

Pri jamstvu sodelujeta dva udeleženca. Ponudniki in izvajalci zobozdra-
vstvenih storitev na eni ter vi na drugi strani. Če smo do zdaj govorili 
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predvsem o vlogi zobozdravnikov, bi v nadaljevanju poudarili tudi po-
membnost prispevanja pacientov k temu, da lahko jamstvo »uveljavljajo«. 
Za dolgotrajno stabilno ustno zdravje so nujni redni kontrolni pregledi pri 
zobozdravniku, ki so takoj po končanih zahtevnih celostnih oskrbah zelo 
pogosti, potekajo na en mesec, pozneje na tri mesece in šele, ko je ugo-
tovljena dolgoročna stabilnost, na pol leta. Enako nujna je dobra sodobna 
ustna higiena in seveda upoštevanje vseh napotkov, ki vam jih zobozdrav-
nik ali ustni higienik poda, da jih upoštevate doma. Če npr. stiskate zobe, 
morate ponoči nujno nositi opornico proti stiskanju zob, ker brez nje dol-
goročnega rezultata ne moremo zagotoviti. Če ne boste uporabljali med-
zobne nitke ali drugega pripomočka za nego medzobnih prostorov enkrat 
na dan, tudi ne moremo zagotavljati dolgoročnosti. Če kadite, bo veliko 
težje zagotoviti zdrava obzobna tkiva, predvsem na dolgi rok. Za oboje-
stransko dolgoročno zadovoljstvo moramo v našem partnerskem odnosu 
poskrbeti, da bo jamstvo imelo smisel. Na žalost si pacienti pod jamstvom 
pogosto napačno predstavljajo, kaj to je. Gre torej za dolgoročno zado-
voljstvo, ki ga bo pacient deležen. Ko se srečamo čez pet let na kontrolnem 
pregledu, si rečemo: »Še vedno je vse super in hvala«.

Doživljenjsko jamstvo v bistvu ne more obstajati. Niti vaši naravni zobje 
nimajo doživljenjskega jamstva, pa vam jih je dala narava. Zobozdravniki 
lahko samo po najboljših močeh zagotovimo najboljše, kar lahko. Življenje 
je dolgo in po našem mnenju ponudniki doživljenjskih jamstev ne razmi-
šljajo o tem, kaj se bo z vami dogajalo čez dvajset ali trideset let oz. ko 
boste stari sedemdeset, osemdeset, devetdeset let. Nepremišljene oskrbe 
z raznoraznimi vsadki in puljenjem zob, ki še niso v brezupnem stanju, in 
to še v mladih letih, povečujejo verjetnost, da se v starosti pojavijo resni 
zapleti. Zobje s svojimi koreninami so najboljši vsadki, s primernim pristo-
pom in tehnologijo jih zato poskušamo ohraniti čim dlje. Vsadke lahko še 
zmeraj vstavimo pozneje.

V nadaljevanju bomo navedli resnično zgodbo enega izmed naših obi-
skovalcev, ki se je pri petinšestdesetih letih odločil, da si želi urediti ustno 
zdravje. Zaradi izjemnega strahu ni bil redni obiskovalec zobozdravnikov, 
zato je prišel v slabem stanju. Na vprašanje, kaj ga je spodbudilo k tej 
odločitvi, je povedal nekaj zelo poučnega. Misel je slišal od znanke, ko je 
praznovala stočetrti rojstni dan. V enem od naslednjih poglavij vam bomo 
zaupali njen zgovoren pogled na zadovoljstvo v tako dolgem življenju.
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Za zaključek te teme predlagamo nov pristop k ustnemu zdravju in poj-
mu jamstvo. Svetujemo, da zobozdravnika raje vprašate, na kakšen način 
bo zmanjšal tveganje za dolgoročne zaplete. Neetično in nestrokovno je 
narediti dobro prevleko, dober vsadek ali kateri koli izdelek, če dejavni-
ki tveganja za zaplete niso bili obravnavani. Če zobozdravnik zmanjšuje 
tveganja, veste, da lahko stoji za svojim delom. Največje jamstvo je torej, 
da se zavedate, da so bila zmanjšana tveganja za zaplete na dolgi rok, da 
imate zobozdravnika, ki želi odgovarjati na vaša vprašanja, da imate za 
partnerja zobozdravnika, ki bo stal in sploh lahko stoji za svojim delom, 
ker k njemu pristopa celostno.

Neizpodbitna resnica št. 6: 
Največje jamstvo za vaše zadovoljstvo 
je kritično razmišljanje zobozdravnika, 
ustrezen pristop k ustnemu zdravju in 
zaupanja vreden odnos. Najboljši mate-
riali in sodobna tehnologija pridejo do 
izraza šele po navedenem, sami zase 
niso dovolj.
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Kar ljudje govorijo in si 
mislijo o meni, ni moja stvar. 
Sem, kdor sem, in delam, 
kar delam. Ne pričakujem 
ničesar in sprejemam vse. 

– Anthony Hopkins



66

K o smo pri Mariji pozdravili biološko in biomehansko plat ustnega 
zdravja, tj. parodontalno bolezen in granulome, ter odstranili zobno 
gnilobo in zamenjali amalgam, smo ji lahko pripravili predstavitev 

celostne rehabilitacije. Ta zajema pogovor o trenutnem stanju z analizo 
dosedanjih terapij skupaj z oceno njihove uspešnosti in pogovor o možno-
stih dolgoročnega reševanja njene situacije. Pomemben del pogovora je 
kritična ocena izbora pravilne vrste protetičnih postopkov in tehnologije 
z upoštevanjem, da je stara 60 let in da mora rešitev trajati nadaljnjih 20 
in več let. Človek se stara in lahko po 80. letu prenese samo krajše po-
sege v ustih. Ko predstavimo najboljšo rešitev stanja, hkrati predstavimo 
tudi finančni načrt. Kljub temu, da ima Marija še večino svojih zob, je bilo 
njeno stanje precej resno, zato je bilo predvideno zdravljenje kompleksno 
in drago.

Vprašanje, ki ga pogosto dobimo, ko se začnemo pogovarjati o celotnem 
znesku zobozdravstvene rehabilitacije, je:     
»Ali ponujate obročno odplačevanje?«

Celostne rešitve so večinoma finančno bolj zapletene oz. zahtevne kot le 
rešitev za en zob ali en mostiček. Del dobre storitve oz. celostnega pristo-
pa je priprava pacientu prirejenega načrta oskrbe. Tak načrt je sestavljen 
iz treh sestavin:

vsebinske − kaj bomo delali in predvsem zakaj;

časovne − koliko časa bo oskrba trajala;

finančne − koliko bo stalo.

Finančni del načrtovanja zdravljenja je zelo pomemben. Vedeti morate, 
kakšna bo razporeditev finančnih obveznosti oz. finančnega bremena. 
Stres vpliva tudi na stanje v ustih in pomembno je, da se pri finančnem 
načrtovanju obe strani trudita za čim manj stresa. Da je cenovna napoved 

Obročno odplačevanje
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lahko čim bolj točna, je prej pogosto treba opraviti pripravljalne postopke, 
da na koncu ne prihaja do prevelikih odstopanj in slabe volje. Pripravljalni 
postopki imajo ceno, ki se jo določi pred začetkom izvajanja posegov. Zelo 
se trudimo in si prizadevamo, da vaša zdravstvena težava ne bi postala 
tudi finančna težava. Omogočiti poskušamo večjo dostopnost kakovostne 
stomatološke oskrbe, zato iščemo načine, kako vam pomagati. Zavedamo 
se, da zobozdravstvo ni edini strošek oz. naložba, ki jo imate v življenju. 
Z odkritim pogovorom tudi pri finančnem načrtu skoraj vedno najdemo 
pravo rešitev. Razdelitev finančnih obveznosti čez daljše časovno obdobje 
omogoča, da se lahko za zobozdravstveno oskrbo odločite hitreje in tudi 
v primernejšem obsegu, kot če bi to breme prelagali samo na razpoložlji-
ve osebne finance. Poudariti želimo, da finančno stanje ni ovira na poti 
do optimalne izvedbe oskrbe, ki smo si jo zastavili. Na podlagi različnih 
bančnih instrumentov poskušamo omogočiti, da vseeno prejmete, kar je 
najboljše za vas.

Takšna povezanost terapije in finančnih rešitev je mogoča zaradi zdravlje-
nja celotnih ust in ne le najbolj perečih težav. Tradicionalno področno 
reševanje zagotavlja le kratkoročne koristi, celosten pristop pa zahteva 
drugačne priprave. Na krajši rok pomeni večji vložek v ustno zdravje, na 
daljši rok pa vsekakor ogromno prihranjenega denarja in razočaranj. Se-
veda je treba upoštevati življenjske okoliščine osebe in delovati v skladu 
z zmožnostmi, v skladu z dogovorom in pogovorom. Tudi pri celostnih 
rehabilitacijah prejmete dva ali tri različne načrte, ki se tudi finančno raz-
likujejo. V tem okviru poskušamo poiskati dogovor, da je volk sit in koza 
cela. Seveda pri tem ohranjamo načela celostnega pristopa in obljube, 
da boste s takim stanjem dobro funkcionirali tudi pri osemdesetih, če so 
izpolnjeni omenjeni pogoji.

Celostni pristop oz. dobro načrtovanje hkrati omogoča razdelitev oskrbe 
na več faz, po katerih se lažje pripravi časovnica za dober načrt. Pri kom-
pleksnih rešitvah so velikokrat potrebna obdobja, ko se ustna tkiva celijo, 
zorijo in postajajo stabilna. Ko je dosežena stabilna faza, ko so mehka 
tkiva pozdravljena, ugriz urejen in estetske smernice postavljene, sledi 
zaključno dejanje, ki večinoma predstavlja največji denarni vložek. Oskrba 
torej poteka dalj časa in v več fazah, kar je zaradi porazdelitve finančne 
obremenitve velika prednost celostne oskrbe. Sodobne, predvsem digi-
talne tehnologije zobozdravniku omogočajo, da stanje rešuje postopoma, 
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po delih, z vmesnimi rešitvami in premori. To je torej velika prednost, ki jo 
lahko doživite s celostnim pristopom.

Zavedanje ljudi o vrednosti telesa in pomembnosti udobja v telesu se po-
večuje. Ugotavljamo, da obdajanje z zunanjimi dobrinami ne ponuja tako 
velikega zadovoljstva kot užitek bivanja v lastni koži. Kdor sprejme odlo-
čitev za celostno oskrbo, bolj ali manj brez težav optimizira tudi finančno 
plat. Toliko o tem, kaj je v življenju zares pomembno. V našo kliniko priha-
jajo po celostno ureditev ljudje vseh družbenih slojev. Celostno ne pomeni, 
da je najboljša najdražja rešitev. Prava je tista rešitev, ki je optimalna za vas, 
kar je pogosto odvisno od obdobja, v katerem ste. Zaradi čedalje večjega 
posvečanja pozornosti tematiki finančne dostopnosti si lahko pogosteje 
privoščite želeno oskrbo, namesto da bi čakali, da boste vanjo prisiljeni. 
Največ nam pomeni pogosto slišan stavek: »Nisem si mislil, da bo tako 
drago, hkrati pa nisem vedel niti tega, da bom za ta denar toliko dobil«.

Neizpodbitna resnica št. 7: 
Celostni pristop k ustnemu zdravju po-
meni tudi, da zdravstvene težave nikoli 
ne pretvorimo v finančne. Primerna 
finančna dinamika vam omogoča lažji 
dostop do zobozdravstvenih storitev, ki 
jih potrebujete.
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Kar se začne v jezi,   
se konča s sramom.  

– Benjamin Franklin  
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Resnici na ljubo Marija med 30. in 40. letom starosti ni preveč vestno 
obiskovala zobozdravnika. Dobro se spomni, kako neprijetno se 
je počutila, ko jo je zobozdravnik okaral, kje da je bila vsa ta leta. 

Pretekla izkušnja z odstranjevanjem modrostnika je bila zanjo preprosto 
tako travmatična, da je strah prevladal nad razumom in zobozdravnika 
raje sploh ni več obiskovala.

Veliko pacientov je prepričanih, da jih bo zobozdravniška ekipa, npr. 
zobozdravnik ali asistent, obsojala, ker so predolgo odlašali z obiskom 
in so v teh petih ali desetih letih zanemarili skrb zase. Zato odlašajo tudi 
takrat, ko čutijo, da bi bilo vseeno pametno priti, ker se z zobmi nekaj 
dogaja. Ne želijo se počutiti osramočeni oz. obsojani. To je zelo pogosta 
zgodba, ki jo slišimo.

Zakaj do tega pride oz. kako lahko v takšni situaciji človeku pomagamo?

V preteklosti se zobozdravniki res niso veliko posvečali odnosu in komu-
nikaciji, pravzaprav odnosu s pacientom nasploh. Tako so velikokrat pri 
nekom, ki je prišel po dolgem času, v katerem si ni prizadeval za ustno 
zdravje, nehote še poglobili bolečino in odpor do zobozdravstva z izja-
vami, kot so »Zakaj niste prišli prej?« in »Kaj ste naredili s svojimi usti?«.

Naslednja govorna nerodnost, ki jo terapevti pogosto naredijo, je gla-
sna opazka v smislu, ja, kdo vam je pa to delal. S tem pokažemo, da ne 
spoštujemo lastnih kolegov. Kako naj potem vi verjamete, da spoštujemo 
vas? Pogosto vas to prepriča v napačnost odločitve in obžalujete obisk 
zobozdravnika. Način, kako se zobozdravniki izražamo, ima izredno težo. 
Ljudje, ki pokličejo zobozdravnika po petletni ali desetletni odsotnosti, se 
zelo dobro zavedajo svojega stanja. Torej stanja zanemarjenosti, odlašanja, 
neodločnosti, prelaganja obiska zobozdravnika iz leta v leto. Telefonsko 
slušalko so morda držali v roki že mesec dni prej in odložili, ko se je kdo 
javil na drugi strani. Izredno težko jim je. V trenutku, ko so zbrali pogum in 
se naročili za pregled pri zobozdravniku, jim je treba pomagati in jih pra-
vilno voditi. Skratka, biti tam, kjer trenutno so. Z neprimernimi pripombami 

Dolga odsotnost in obsojanje



2.05



74

jih le prestavljamo nazaj v čustveno stanje podoživljanja preteklosti. Ljudi 
je treba sprejeti takšne, kot so, takrat, ko so. Ne smete doživeti obsojanja 
in pika.

Ko pridejo ljudje, ki že dolgo niso obiskali zobozdravstvene ordinacije, 
v kliniko Ustna medicina, se z njimi odkrito pogovorimo o njihovih pre-
teklih izkušnjah z zobozdravniki. Iz njihovih zgodb je mogoče izluščiti, 
da zobozdravniki pacientov pravzaprav ne razumemo. Njihov strah pred 
zobozdravnikom, posegi in bolečino je tako globoko zakoreninjen, da 
jim preprečuje, da bi primerno ukrepali. S tem jim te pretekle izkušnje 
preprečujejo, da bi pridobili zdrav nasmeh. Naša naloga in dolžnost sta, 
da svoje goste razumemo in jim pomagamo stopiti v lepšo prihodnost, 
tako da jih poslušamo in poskušamo razumeti ter jih sprašujemo, da se 
lahko sproščeno odprejo. Vzdržimo se pripomb in obsojanja. Ljudje si 
želijo zdravih ust in lepega nasmeha, nihče si ne želi grdih ust. Nekaterim 
je morda vseeno, kako so videti, od ustnega zdravja pričakujejo samo, 
da ne bo bolečin. Večina ljudi od ustnega zdravja vseeno pričakuje več. 
Zobozdravniki smo tisti, ki vas lahko v tako kritičnem in občutljivem ob-
dobju prestavimo v pravo stanje. Čar celostnega pristopa je dovolj časa 
za pogovor, zato se ne lotimo takoj dela v ustih. S pogovorom na prvem, 
drugem, včasih tudi tretjem obisku lahko včasih naredimo veliko več, kot 
lahko naredimo kliničnega v ustih.

Nelagodje, ki ga ljudje občutijo, je resno in zanj obstajajo tehtni razlogi, ki 
so lahko povezani s slabimi izkušnjami v preteklosti ali zgolj s pomanjka-
njem časa. Pogosto ob obisku pri nas poveste: »No, zdaj so otroci na 
svojem, zdaj sem na vrsti jaz.« Obdobje odsotnosti je morda trajalo deset 
in več let. Nekega dne se je na vratih pojavil gospod s solzami v očeh, 
v takšni stiski je bil predvsem zaradi sramu. Potrudimo se, da so ljudje 
slišani. Rade volje napredujemo počasi, na več obiskih, da se globoko 
zasidran strah ali sram počasi odpravi. To je naša poklicanost in zave-
damo se, da hkrati s težavami v ustih odpravljamo tudi nastale ovire v 
duševnosti človeka.

Pri tem se vprašamo tudi, kaj je to, kar pri človeku sproži podoživljanje 
pretekle izkušnje in močno notranjo čustveno reakcijo, zaradi katere v 
trenutku postane kot nebogljen otrok, čeprav se je usodna izkušnja morda 
zgodila že v odraslosti. Zelo pomembno je vplivati na okolje, v katerem 
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ste. Vonj je med glavnimi okoljskimi dejavniki oz. sprožili, saj je vonj v 
zobozdravstveni ordinaciji specifičen. Če kdo po dolgem času znova pride 
k zobozdravniku in takoj zavoha razkužila, je čisto mogoče, da se bo hitro 
odpravil proti izhodu in ga spet nekaj časa ne bo na spregled.

Pomembno je doživetje prostora. Ob sterilnem občutku ordinacije ali 
čakalnice se bodo znova aktivirali spomini na trenutke iz preteklosti in 
pripravljenost na zobozdravnika bo izpuhtela. Ne smemo zanemariti niti 
sprejema. Začetni pogovor je smiselno izvesti v bolj prijetnem okolju in ne 
v zobozdravstveni ordinaciji. To je po naših izkušnjah bistvenega pome-
na, saj se lahko v naslonjaču sprostite bolj kot na zobozdravniškem stolu. 
Sproščeni poveste čisto drugačno zgodbo.

Neizpodbitna resnica št. 8: 
Skoraj polovica Slovencev nima izbranega 
zobozdravnika zaradi slabih izkušenj 
v preteklosti in strahu pred posegi. To pa 
ne pomeni, da ga ne potrebujejo.





Prijateljstvo se rodi v trenutku, 
ko ena oseba reče drugi: 
»Kaj! Tudi ti? Pa le nisem edini.« 
– C. S. Lewis  
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N ajpogostejše vprašanje, ki ga dobimo, je: »Ali bo bolelo?« 
Marijo je med odstranjevanjem modrostnika, ko je bila stara 29 
let, tako bolelo, da ji je pozneje postalo nelagodno že, če je samo 

slišala besedo zobozdravnik. Ker je bolj introvertirane narave, je ta obču-
tenja doživljala in držala v sebi ter o tem ni govorila. Čeprav je bila takrat 
že poročena, v pogovoru z možem nekako nikoli ni naneslo na to temo. 
Celo desetletje je trajalo, da je zbrala pogum in šla spet na pregled.

Bolečina je dejavnik, ki se ga bojimo vsi, tudi tisti, ki nismo imeli večjih 
posegov v ustih. Spomnimo se strahu pred zobozdravniki iz našega otro-
štva. S strahom pred bolečino med zobozdravstvenimi posegi se prak-
tično rodimo. Dejstvo je, da je zobna bolečina izjemno huda in je precej 
visoko na lestvici najmočnejših bolečin. Primerja se s tisto ob ledvičnih 
kamnih. Bolečina je lahko posledica bolezenskih procesov v ustih ali dela 
zobozdravnika na zobu, obzobnih tkivih itd. Vse to zelo boli, res je, tako 
je uredila narava. Obenem je poskrbela tudi za to, da se bolečina pojavi 
sorazmerno pozno. Tako nas v ustih vsaj ne boli za vsako malenkost. Obi-
čajno se bolečina pojavi, ko so bolezenski procesi že napredovali.

Sodobno zobozdravstvo omogoča brezbolečinsko delo z uporabo lokal-
ne anestezije. Aplikacija lokalnega anestetika je sicer nekoliko neudob-
na, a zelo kratek čas. Morda se bomo nekoč v prihodnosti z napredkom 
zobozdravstva izognili še temu malce neprijetnemu, a sprejemljivemu 
dogodku, da bo obisk zobozdravnika celo prijeten. Bomo videli.

Ljudje se želimo bolečine na vsak način znebiti, pogosto tudi z odlašanjem 
obiska pri zobozdravniku. Bolečina je namreč zares intimna stvar. Naše 
pretekle izkušnje se skrivajo globoko v naši podzavesti oz. so zakoreni-
njene globoko v našem limbičnem sistemu. Zobna bolečina se je zapisala 
v nas in tudi, če je ne doživimo trideset let, se je lahko zlahka spomnimo. 
To moramo razumeti. Na srečo je kakršno koli delo z bolečino ali celo bo-
lečina, sprožena zaradi zobozdravniškega posega, dandanes nepotrebna 
in celo neupravičena. Minili so časi, ko so zobozdravniki upravičeno govo-
rili, da potrebujejo bolečinski odziv vašega telesa, da bi ugotovili bližino 

Ali bo bolelo?
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živca ali zobne pulpe. To je izmislek, saj zobozdravnik dobro vidi, kje dela 
in kako globoko je. Še več, običajno je najbolj boleče delo na meji med 
sklenino in zobovino, kar je še zelo na površini zoba. Po pravici povedano 
je ta bolečinski odziv zelo pogosto ustavil zobozdravnika pri delu. Pogos-
to se zaradi bolečin, premikanja pacienta in splošne neprijetnosti zobna 
gniloba ni očistila do konca. Zobozdravniki resnično nismo sadisti, zato je 
marsikateri prenehal s čiščenjem zoba in prehitro pristopil k izdelavi za-
livke oz. prevleke. Materiali so bili v preteklosti slabše kakovosti in zalivka 
se zaradi bolečine ni izdelovala v mirnih in predvidljivih pogojih, zato ni 
presenetljivo, da je okužba, ki je povzročila zobno gnilobo, pod zalivko 
potekala naprej v globino. Posledično so se razvijali granulomi, zobe je 
bilo treba puliti ter pojavljale so se vedno nove bolečine in neudobja.

Kar nam je omogočeno danes, bi lahko označili kot brezbolečinsko 
zobozdravstvo ter zobozdravstvo, kjer lahko v ustih delamo sproščeno in 
brez neprijetnega občutka. Eden od sto pacientov se zbodljaja z iglo sicer 
tako boji, da raje celoten postopek vrtanja pretrpi. Na poseg brez aneste-
zije sicer s težkim srcem pristanemo, saj ne želimo gledati nikogar, kako 
trpi pod našimi rokami. Biti v vlogi mučitelja nikakor ni prijetno in zato 
poskušamo še ta mali odstotek ljudi prepričati, da bi vendarle uporabili 
anestezijo, saj bomo poseg tako lažje izpeljali. Verjeli ali ne, običajno že 
po prvem obisku brez anestezije spremenijo prepričanje. Na naslednjem 

2.06
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obisku se ne upirajo več, temveč sami zaprosijo za anestezijo in potrpijo 
tistih nekaj sekund ob vbodu.

Hude pretekle izkušnje v zobozdravstvu so zaslužne tudi za legendarni 
stavek, ki nam ga pogosto zaupajo dame: »Raje bi še enkrat rodila, kot 
da mi vrtate po zobu!« Tako hudo je doživetje bolečine. Danes so posegi 
resnično lahko neboleči zaradi anestezije ter tudi načina dela, ki je za pa-
cienta manj neroden in bolj prijeten, kot je bil včasih. Če ne bi bilo aneste-
zije, ne bi bili zobozdravniki. Vsem, ki berete to knjigo in zaradi strahu že 
več kot pet let niste bili pri zobozdravniku, sporočamo, da je način dela 
zobozdravnika danes bistveno bolj nežen kot nekdaj. Razvoj celotnega 
zobozdravstva se usmerja tako, da se povzroča čim manj nelagodja.

Kar zadeva bolečino, je zelo pomembno, da se pacient pri zobozdravniku 
počuti varno. To je pogoj, da bo imelo delo z anestetikom največji učinek. 
Predvsem je pomembno, da tiste, ki so zelo boječi ali iz različnih razlogov 
zobozdravnikom ne zaupajo več, pripravimo do tega, da uvidijo, da je 
resničnost v sodobnem okolju drugačna. Šele potem bodo videli smisel 
v našem delu.

Kljub anesteziji velikokrat opazimo, da ta na človeku, ki ni pripravljen, 
nima pravega učinka. Zaradi prevladujočega strahu še vedno nekaj čuti. 
Ta občutek bi težko označili kot bolečino, običajno gre za gromozan-
sko nelagodje, ki kaže, da ni le anestezija tista, ki zmanjša bolečino, am-
pak tudi odnos med pacientom in zobozdravnikom. Če se vam zdi, da 
je zobozdravniku mar za vas, ter se počutite varno, slišano in sprejeto, 
potem smo začeli zdraviti tudi strah.

Neizpodbitna resnica št. 9: 
Z uporabo anestetika lahko vse zobozdravniške 
posege izvajamo brez bolečin. Prav tako se zmanj-
ša možnost za težave po posegu. Še več, zaradi 
hitrejšega dela na stolu preživite manj časa.



Zamenjam vse jutrišnje dni 
za en sam včeraj.   

– Kris Kristofferson
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Z a konec tega sklopa vprašanj in odgovorov še zadnja tema, o kateri 
se s pacienti veliko pogovarjamo. Verjeli ali ne, Marija je kot siste-
matična ženska obiskala tudi dve od večjih poliklinik dentalnega 

turizma. Preden se je z organiziranim avtobusnim prevozom podala na 
pot, je poslala ortopan ter prejela informacije o predvidenih postopkih 
dela in ceni. Prevoz in stanovanje sta bila vključena v ceni. Potek dela je bil 
v obeh zelo podoben. Ponujali naj bi hitre preproste rešitve z doživljenj-
skim jamstvom. V obeh primerih so ji predlagali, da bi ji nekaj zob izruvali 
in jih nadomestili z vsadki ter ostale prevlekli v porcelan. Krvaveča dlesen 
naj ne bi bila težava, Marije niti vprašali niso, ali vsak dan skrbi za higieno 
medzobnih prostorov.

Pogosto se torej postavlja vprašanje: »Nasmeh si nameravam urediti v 
tujini, ker je Slovenija predraga, kaj bi povedali na to temo?«

Najprej v razmislek zastavljamo nekaj vprašanj. Zakaj si po vašem mnenju 
v tujini tako želijo slovenskih pacientov? Ali imajo v tujini, tj. večinoma na 
Hrvaškem, njihovi državljani že urejeno ustno zdravje? Ali torej pri doma-
čih ljudeh ne uživajo dovolj zaupanja, da morajo paciente iskati zunaj meja 
svoje države? Od česa v teh državah živijo zobozdravniki, ki zagotavljajo 
enako kakovost kot mi in imajo enake cene? Tukaj je nekaj sumljivo.

Zanimivo je, da se osredotočajo samo na ceno storitve, ne sporočajo pa, 
kaj počnejo in kako to počnejo. Na podlagi njihovega medijskega pri-
stopa lahko sklepamo, da storitve in izdelke obravnavajo, kot da so dis-
kontna prodajalna. Takšni prijemi imajo pasti in posledice, ki jih domači 
zobozdravniki, tudi v naši kliniki, rešujemo nekaj let po obisku pri sosedih. 
Ob začetku tega pojava smo tudi mi nekoliko zastrigli z ušesi in se vpra-
šali, kaj se dogaja, da si lahko privoščijo in zagotavljajo vrhunske storitve 
po tako nizkih cenah. Upoštevati moramo namreč stroške obratovanja, 
izobraževanja, uvajanja novih tehnologij in vlaganja v znanost v domačih 
ordinacijah. Kaj je torej njihova skrivnost? Po nekaj letih se je pokazalo, da 
z nižjo ceno pridejo tudi rešitve slabše kakovosti. Ljudje posledice rešujejo 
doma v Sloveniji, ker se sosedje ne oglašajo več ali ne znajo rešiti, kar so 

Dentalni turizem – ni vse zlato, kar se sveti



NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA, KI JIH POSTAVLJATE      83

zakuhali. Posledice so običajno hude. Zaradi nekaj zalivk se ne splača v 
tujino, zato so pacienti večinoma odhajali na celostne rehabilitacije, ki 
zahtevajo kompleksne načrte ter s tem veliko mero natančne diagnostike 
in zobozdravniškega timskega obnašanja. Zahtevajo premišljene korake 
od začetka do konca, po pripovedovanjih ljudi pa te turistične ordinacije 
namenjajo premalo časa za celovite rešitve. S posledicami se na koncu 
ukvarjamo mi.

Popravljamo in odpravljamo hude stiske ljudi, ki hitro znova potrebu-
jejo pomoč. Podobno zgrešenih primerov, ki bi jih zagrešili slovenski 
zobozdravniki, še nismo videli. Če se za dentalni turizem odločate na 
podlagi cene, se zavedajte, da se naložba na dolgi rok pravzaprav podvoji 
ali potroji. Svetujemo, da že na začetku pretehtate tudi vse druge razloge 
za obisk domačih zobozdravnikov. Ni vse zlato, kar se sveti!

Vsak se odloča po svoji vesti in ni razloga za nespoštljivo obravnavo ljudi 
zaradi v preteklosti sprejetih odločitev. Tako zavedenim pacientom se v 
naših ordinacijah zaradi zdravstvene in finančne stiske pogosto orosijo oči. 
Res je lahko na prvi pogled ceneje kot pri nas, vendar specifično ozadje 
dela v dentalnem turizmu na koncu privede do slabšega stanja, kot je 
bilo začetno. Če želite iti le po zalivko ali očistiti zobni kamen, kar pojdite. 
Težko pa gledamo protetične rešitve, narejene pred pol leta na praktič-
no gnijoča usta. Običajno že sami po posegu ugotovite, da nekaj le ni v 
redu. Potem doma rešujemo kritična stanja, ki se pojavijo zaradi hitrega 
in nepremišljenega dela. Če nekaj rešujemo, se osredotočamo na to, da 
stanje spravimo na sprejemljivo raven. Reševanje v tem primeru ni načr-
tovano zdravljenje, ker slikovito rečeno popravljamo narejeno in končano 
streho, ki stoji na stebrih, zidovih in temeljih, ki so trhli, saj preprosto niso 
bili vključeni v predračun. V takšnih primerih smo v stiski tudi mi.

Privlačnost obiska zobozdravnika v tujini izhaja izključno iz cene storitev, 
ki jo največkrat ponujajo na najbolj neokusen, našega poklica nevreden 
način. Ponujajo velikanske popuste, akcije po načelu dva za enega in po-
dobne prijeme, s katerimi želijo vstopiti na slovenski trg, ki ga obravnavajo 
kot plen. Na žalost je to edini motiv, zakaj bi kdo sploh odšel »po zobe v 
tujino«, kot pogosto pišejo naši mediji. Ljudje ne izvedo, kakšna je realna 
ocena finančno ugodnejših rešitev, ki jih ti ponudniki prek različnih medi-
jev agresivno ponujajo slovenskim in ostalim državljanom iz ekonomsko 
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bolj razvitih družb. Se vam ne zdi čudno, da se sleherno oglasno sporočilo 
vrti izključno okoli denarja, popustov in prihrankov? Ali bi enako razmi-
šljali tudi, če bi pošiljali svojega otroka na operacijo srca ali možganov? 
Ali bi zaupali svoje življenje ali življenje ljubljene osebe v roke nekoga, ki 
za svoje storitve ponuja 50–80-% popust? Seveda ne, življenje svojega 
otroka bi v tujini zaupali samo najboljši skupini strokovnjakov.

Poraja se torej upravičen dvom v to, ali zobozdravnik sploh verjame v 
vrednost dela, ki ga opravlja, in v kakovost svojih storitev, če že na začetku 
ceno zniža za tretjino ali več. Drug pokazatelj, ki je zelo zaskrbljujoč, je 
drža zobozdravnika, ki naj bi bil konkurent na trgu samoplačniških stori-
tev. V Ustni medicini se s tem sicer ne ukvarjamo, ker na medicino takšna 
vrsta konkurenčnosti ne vpliva dobro. Gledano s poslovnega vidika tak 
zobozdravnik ali poliklinika izkazuje majhne ambicije in stopnjo inova-
tivnosti. Ves napor, vložen v pridobivanje novih pacientov, je ponujanje 
diskontnih storitev. Strokovno in poslovno gledano je to izjemno površna 
in pacienta nevredna drža. Trud ponudnikov ni iskren, ne oglašujejo dob-
rih storitev, ne ponujajo neprimerljivih doživetij, ampak samo čim nižje 

2.10
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plačilo za še sprejemljivo vrednost. Za paciente je bolje, da se takšnim 
ponudnikom izognejo v širokem loku.

Glavna težava, ki jo vidimo v dentalnem turizmu, je ta, da je v kratkem 
času obiska dentalnoturistične destinacije nemogoče prepoznati prave 
potrebe pacienta. Zobozdravnik nima časa ugotavljati, kaj je za vas res 
najboljše. Seveda po eni zalivki, narejeni v letovišču, ne bo sledila tragedija. 
Če potrebujete obsežnejše zdravljenje, ne bo mogoče zagotoviti nižjega 
tveganja za zaplete na štirih področjih ustnega zdravja in udobja. To so 
biološko (obzobna tkiva), biomehansko (krone in korenine zob), funkci-
onalno (ugriz) in estetsko področje.

Vedeti je treba, da razlika v ceni ne nastane zaradi cenejših materialov 
ali bistveno cenejših zobotehničnih storitev. Cene materialov in zoboteh-
ničnih storitev so namreč med Slovenijo in ostalimi državami podobne. 
Evropski trg je enoten in cene materialov na Hrvaškem ne morejo biti nižje, 
ne glede na to, kaj pravijo. Kako so torej lahko nižje cene storitev? Vsaka 
dejavnost ima stroške. Stroške opreme, stroške obnov, stroške izobraže-
vanj, stroške trženja, stroške dela itd. Velik del nižjih cen se pojavi zaradi 
nižjih plač delavcev, manj vlaganj v izobraževanja in tehnologije, vlaganj 
v znanstvene raziskave zagotovo ni. Zato so te turistične storitve lahko 
cenejše v primerjavi s slovenskimi.

Takšen prihranek pravzaprav zagotovo ne koristi nikomur. Na slabšem so 
zaposleni in tudi pacienti. Upamo, da je bilo to pojasnilo razumljivo in da 
boste resnično dobro premislili pred takšnim skokom v neznano. Pri vsaki 
kompleksnejši rehabilitaciji oz. večjih težavah je treba najprej razmisliti in 
se izogniti hipnim rešitvam. Večina ljudi, ki se odloči urediti zobe v tujini, 
potrebuje kompleksne rešitve, zato je celostni pristop še bolj pomemben. 
Pri tem jih pri odločitvi močno motivira občutek, da bodo prihranili znatni 
del finančnih sredstev. Na žalost se ne zavedajo, da se vse začne pri dia-
gnostiki. Diagnostika je že takoj na začetku izjemno zapletena. Za pridobi-
tev vseh kritičnih podatkov, ki bi zagotovili dobro rešitev, je potreben čas. 
Če diagnostika ni popolna, je že začetek slab. Opraviti je treba 2D in/ali 
3D (CBCT) rentgensko slikanje, fotografirati vaš obraz in nasmeh, narediti 
osnovni pregled ust, ki mu sledi poglobljen pregled ust in ugriza z izde-
lavo študijskih modelov, ter šele nato sledi želeni predračun. V celostnem 
načrtovanem zobozdravstvu je potrebnih več obiskov in ne smemo hiteti. 
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Kdo se želi šestindvajsetkrat in celo večkrat odpraviti na pot iz Ljublja-
ne, Maribora, Novega mesta, Kopra v Zagreb, Samobor, Opatijo ali kam 
drugam? V celostnem načrtovanem zobozdravstvu obstaja velika verje-
tnost, da bo potrebnih toliko obiskov. Če se terapije opravljajo prehitro, 
se porušijo biološke zahteve organizma, ki potrebuje čas za celjenje, za 
prilagoditev itd. Če slabo plačani ponudniki hitijo, se ne izobražujejo, ne 
uporabljajo sodobnih tehnologij, je to slaba popotnica za dolgoročno re-
šitev ustnega zdravja. Nato se v domačih ordinacijah soočamo s pacienti 
z nerešenimi težavami, ki so bile spregledane v želji po hitrih rešitvah. V 
kratkem času preprosto ni mogoče izvajati strokovnih rešitev, ki upošte-
vajo in izpolnjujejo zahteve sodobnih standardov. Preprosto ne more biti 
strokovno oz. kakovostno in hkrati še izjemno poceni.

Razmišljanja o dentalnem turizmu zaključujemo z naslednjim:

Pri dentalnem turizmu in zobozdravstvu nasploh se vse preveč govo-
ri o materialih, tehnologijah in tehnikah, premalo poudarka je na pris-
topu in pravilnem vodenju pacienta skozi mnoge jasne in skrite ovire.

Še tako dobra pogodba s posrednikom ali ponudnikom dentalnih 
storitev v tujini vam ne more prihraniti razočaranj in zdravstvenih 
tveganj, ki jih zobozdravstveni turizem vključuje.

Na naši kliniki še nismo doživeli, da bi pacient, nekdanji dentalni 
turist, imel pozdravljena obzobna tkiva in parodontalno bolezen.

V sodobnem zobozdravstvu glavni izziv ni cilj, temveč primerna pot 
do cilja. Pot pa je odvisna od tega, kje pacient trenutno je na »zemlje-
vidu« ustnega zdravja. To lahko ugotovimo le s celostnim pregledom.

Pomembno je razlikovati med tema dvema pojmoma: zadovoljen 
pacient in primerno oskrbljen pacient. Pacient je sicer lahko navdu-
šen nad novimi hitro pridobljenimi zobmi, če pa je pod njimi mnogo 
neobravnavanih bolezenskih stanj, ki se še ne kažejo v obliki simp-
tomov, to ni ustno zdravje.

1.

2.
3.
4.

5.
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Zavedamo se, da ima določen delež slovenskih pacientov slabe iz-
kušnje z zobozdravniki v Sloveniji. V tem primeru naj ga zamenjajo. 
Dolge čakalne vrste za poseg ali razočaranje s prejšnjim zobozdravni-
kom naj ne bodo razlog za lahkomiseln odhod po nove zobe v tujino.

Popusti, ki jih mnoge ordinacije uporabljajo kot vabo za pridobivanje 
novih pacientov, so sporočilo, da je vrednost storitev, ki jih zago-
tavljajo, manjša od cene. Ob sodelovanju z najboljšimi zobotehniki, 
dobavitelji in sodelavci, stalnem vlaganju v razvoj podpornega osebja 
in vlaganju v zobozdravstvene izkušnje, spremljanju pacienta ter delu 
po sodobnih smernicah in pristopih, kjer so vključeni vsi klinični koraki 
do optimalnega rezultata, si niti 5 % popusta ne moremo predstavljati.

6.

7.

Neizpodbitna resnica št. 10: 
Dentalni turizem ima ogromno pasti. 
Škoda, ki nastane zaradi nekritičnih odločitev, 
je največkrat nepopravljiva, na začetku prihra-
njen denar pa se porabi za kompromisne 
in neoptimalne rešitve.
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Na pravem popotovanju 
odkrivanja ne iščemo novih 
pokrajin, temveč gledamo  
z novimi očmi.   

– Marcel Proust
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3.Vprašanja, ki bi jih 
morali zastaviti, 
pa jih ne
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N amen tega sklopa vprašanj je olajšati vaše delo pri izbiri primernega 
zdravljenja, da bo odločitev argumentirana. Izpostavili bomo teme, 
za katere bi zobozdravniki želeli, da bi se o njih pogovorili, vendar 

vas ta vprašanja zaenkrat manj zanimajo.

Ko je Marija nekaj mesecev po končani terapiji prišla na kontrolni pregled, 
nam je zaupala ključne vidike, na podlagi katerih se je odrekla najcenejši 
in najhitrejši terapiji z doživljenjskim jamstvom ter se odločila za dražjo in 
obsežnejšo rehabilitacijo. Pravi, da je bila to ena izmed najboljših odločitev 
v njenem življenju. Kot je v navadi, je nato v celostno terapijo prepričala 
tudi moža, ki je nekaj časa še trmasto vztrajal pri dvomih zaradi skrbi za 
prihranke za starost. Po Marijinih besedah naj bi jih imela dovolj in tudi ot-
roci so bili pripravljeni pomagati. Finance torej niso bile odločujoči dejavnik, 
marsikoga drugega pa resnično hromijo. V tej knjigi nagovarjamo zakoreni-
njena prepričanja, ki so v primeru zobozdravstva globoko potlačena. Zaradi 
razvoja raznih ekonomskih modelov je na prvi pogled lahko videti, da so na 
voljo poceni in dobre rešitve, v resničnosti pa ne obstanejo. V nadaljevanju 
bomo predstavili dejavnike, ki bi se jim morali posvetiti v skrbi za zdravje. 
Še prej navajamo zgodbo pacienta, ki nam je ključno pomagala pri obliko-
vanju pristopa in zavedanja o resnosti našega dela.

Gospod Boris nas je v podobni starosti kot Marija obiskal s hudim strahom 
pred zobozdravnikom, ki je bil razviden tudi iz stanja v ustih. Na začetnih 
obiskih nismo bistveno poglobili odnosa, saj je bil gospod izjemno zadr-
žan. Po prvem pregledu se je nekaj mesecev odločal, nato poklical in rekel: 
»Gremo!« Začeli smo z delom, ki je potekalo izvrstno. Ko smo po desetem 
obisku začutili, da se je strah nekoliko polegel, smo ga vprašali: »Kako to, 
da ste se zdaj vendarle odločili za tako obsežen poseg?« Odgovor je bil 
presunljiv. Še zdaj nas spreleti srh, ko se spomnimo na globok uvid, ki 
smo ga doživeli ob njegovem odgovoru. Rekel je: »Z otroci smo bili na 
praznovanju 104. rojstnega dne znanke v Mariboru, kjer so bili prisotni tudi 
novinarji in župan. Eno izmed vprašanj za gospo je bilo, kaj bi spremenila 
v svojem dolgem življenju«. Gospa naj bi odgovorila: »Dragi moji, s svojim 
življenjem sem pomirjena in ga sprejemam. Obstaja le ena zadeva, ki bi jo 
naredila drugače. Ko sem bila še mlada, pri šestdesetih ali sedemdesetih 
letih, bi si uredila zobe. Danes težko žvečim, kakšnih večjih posegov pa ne 
bi prenesla.«





Nenehno napredovanje prekaša 
zapoznelo popolnost.  

– Mark Twain
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B oris je prepoznal resnico v besedah gospe in začutil, da je prišel čas 
za soočenje s strahom. Odločitev je bila sprejeta. Vsak si želi imeti 
mir med jedjo, sploh ko pride v leta, pri katerih je vse drugo bolj 

pomembno kot to, ali lahko jemo le na eni strani, ali je proteza nestabilna 
med jedjo in govorom, ali so mostički dotrajani itd. To so leta, ko naj bi se 
človek zadovoljno ozrl na svoje življenje ter deloval kot strpen mentor svo-
jim otrokom in vnukom. Takšnim situacijam se seveda lahko izognemo z 
razumevanjem in vzpostavljenim odnosom z zobozdravnikom že od malih 
nog. Še pred desetletjem se temu ni namenjalo toliko pozornosti. Danes 
vemo, da lahko naravi pomagamo in obdržimo zobe do konca življenja, če 
ščetkamo dvakrat dnevno in očistimo medzobne prostore enkrat dnevno. 
Če se vrnemo k Borisovi zgodbi, nam je ta zaupal, da je imel v življenju 
ženo, ki jo je imel zelo rad, in svoje podjetje. Zaradi vpetosti v posel je torej 
znal ločevati med ceno in vrednostjo. Njegova pot do celostne oskrbe je 
bila bistveno krajša kot Marijina.

Kateri so štirje dejavniki, ki vplivajo na dolgoročni uspeh celostne oskr-
be ali uspeh oskrbe enega samega zoba?

Preden pričnemo z razlago, naj omenimo še redko nastale situacije, ki 
vam bodo pomagale razumeti te štiri dejavnike. Včasih se namreč zgodi, 
da naredimo čisto običajno zalivko, zvečer pa zaskrbljeni pokličete, da 
zob boli, da je morda kaj narobe. Ali zob zdravimo in se po posegu pojavi 
bolečina. Skratka po posegu pride do zapletov ali neželenih stanj. Zelo 
redko, se pa tudi zgodi, popravljamo zob, ki ni bolel nikoli do zdaj, po naši 
intervenciji oz. našem enkratnem delu in najboljših materialih, ki smo jih 
zagotovili, ta zob začne boleti. Takrat se poskušamo vživeti v kožo osebe, 
ki doživlja kaj takšnega in se seveda sprašuje, kako je mogoče, da težav 
do posega ni bilo. Kaj se torej dogaja?

Veliko smo že povedali o celostnem zobozdravstvu in o pomenu celostne 
diagnostike, o pomenu načrtovanja na podlagi dejstev in ne domnev, o 
pomenu načrtovanja šele po tem, ko je zobozdravnik seznanjen z osebo in 
njenimi specifikami – ozadje pa je vendarle bolj kompleksno. Pri procesu 

Štirje dejavniki
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zdravljenja sodelujeta dve osebi, vsaka s svojo osebnostjo, z dobrimi in 
slabimi dnevi. Da, tudi zobozdravniki lahko imamo slab dan.

Na kratkoročni in dolgoročni uspeh oskrbe vplivajo naslednji štirje dejavniki:

Prvi dejavnik je zagotovo sam pacient, torej komu opravljamo poseg. 
Ženske se npr. na posege odzivajo veliko bolje kot moški, kljub temu ima 
vsak človek svoje posebnosti in se po svoje odziva na spremembe v telesu 

– tako psihološko kot fizično, biološko. Te spremembe je treba sprejeti rea-
listično oz. pričakovati njihov vpliv na končni rezultat. Nekatere po posegu 
boli, spet drugi po enakem posegu ne občutijo nič. Redki vztrajajo celo pri 
posegu brez injekcije, medtem ko jo večina sprejema z odprtimi rokami ali 
bolje rečeno z odprtimi usti. Nekateri so veliko bolj nagnjeni k dojemanju 
določenih sprememb kot hudih, čeprav mogoče ni tako. Govorimo torej 
o notranjem doživljanju in ta dejavnik je treba upoštevati.

3.01
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Drugi dejavnik je terapevt, torej kdo opravlja poseg, kako dela in s čim 
dela. Njegovo znanje in veščine imajo nedvomno pomembno vlogo. Danes 
je zobozdravstvo lahko izjemno natančno zaradi uporabe mikroskopov in 
povečevalnih stekel. Poleg tega znanje in predvsem izkušnje, ki jih tera-
pevt ima, vsekakor povečujejo verjetnost, da po posegu ne bo prihajalo 
do zapletov. To seveda ne pomeni, da zapleti pri najboljšem kirurgu ali 
najboljšem zobozdravniku niso mogoči, se pa z zdravnikovim pridobiva-
njem veščin ta verjetnost zmanjšuje.

Tretji dejavnik, ki vpliva na potek zdravljenja, so tehnologije in materiali, ki 
se uporabljajo pri delu. Razvoj materialov in znanost nasploh sta v zadnjih 
desetih letih doživela svetlobni preskok in vse to prispeva k vašemu dob-
remu počutju. Kljub temu organizem zahteva svoj čas za celjenje – tega 
dejstva ne morejo odpraviti še tako dobri materiali in aparature.

Četrti dejavnik je terapevtov pristop oz. vodenje skozi potek in proces 
zdravljenja, torej terapevtov filozofski pristop k obravnavi. Ta dejavnik ni 
enak drugemu dejavniku. Ni namreč nujno, da ima dobro izurjen terapevt 
širok pogled na ustno zdravje. O tem smo že veliko govorili, predvsem ko 
smo opisovali razliko med celostnim in tradicionalnim zobozdravstvom. 
Seveda je zelo pomembno, kako vas terapevt vodi čez določene prepreke, 
ki se pojavijo.

Iz lastnih izkušenj vemo, če vam po posegu razložimo, da se bo verjetno 
pojavila prehodna bolečina, je ta manjša, kot če ne bi opozorili na to 
možnost. Na tem področju je bilo opravljenih veliko raziskav. Če nekaj 
pričakujete, se lahko pripravite, zato se ob pojavu ne odzovete nebogljeno 
ali presenečeno.

Svetujemo vam, da ob izbiri terapevta poskušate upoštevati te štiri de-
javnike. Predvsem kar zadeva prvi dejavnik, sporočite svoje izkušnje pred 
delom, da se zobozdravnik lažje pripravi na posege in lažje komunicira 
z vami. Ničesar vam ni treba skrivati. Povejte, če hkrati obiskujete dva 
različna zobozdravnika. To je vaša pravica. Če eden izmed njiju tega ne 
more sprejeti, raje premislite, ali je pravi za vas. To se sicer redko zgodi, 
je pa to bolje povedati, da se terapevt lahko pripravi in izvaja načrtova-
ne posege. Tehnologija sicer je pomemben dejavnik, vendar ne odtehta 
izkušenj, filozofskega nazora in duhovne širine terapevta ter tega, koliko 
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je pripravljen vlagati v svoje znanje, obiskovati konference v oddaljenih 
krajih in koliko se je pripravljen o pridobljenem znanju pogovarjati s kole-
gi. Seveda na to težko vplivate oz. se tega težko sploh zavedate. Zaupati 
je treba svojim občutkom, ki so običajno kar ustrezni. Vedno se lahko 
pri zobozdravniku tudi pozanimate o prej naštetih dejavnikih. Torej teh-
nologija sama po sebi ni dovolj, sodobne aparature niso dovolj, dober 
zobozdravnik je zobozdravnik s človeškimi nazori in širino, saj zaradi njiju 
opravi svoje delo bolje.

Ali vaš zobozdravnik upošteva te dejavnike?     
Najboljši materiali in najboljše aparature so drugotnega pomena, če vo-
denje zdravljenja ali odločanje o poti do ustnega zdravja nista ustrezna.

Neizpodbitna resnica št. 11: 
Od štirih dejavnikov je pristop terapevta k vaše-
mu ustnemu zdravju najpomembnejši. Izurjenost 
terapevta in vaše psihofizične posebnosti si delijo 
drugo mesto, materiali in tehnologija pa so na 
zadnjem mestu.





Če nimaš mavrice, da bi jo 
podaril, podari nasmeh. 
Učinek je enak.

– Anthony T. Hincks
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B oris sicer ni obiskal več ordinacij in se je, kljub časovnemu zamiku 
začetka terapije, hitro odločil za nas. Vseeno je imel precej vpra-
šanj o našem pristopu. Zelo pomembno vprašanje, ki ga je pos-

tavil, je naslednje: »Za katera področja zobozdravstva ste še posebej 
usposobljeni?«

Živimo v času skokovitega tehnološkega napredka. Danes je znanje na 
vseh področjih postalo izredno poglobljeno in hitro dostopno za tiste, ki 
ga iščemo. Nemogoče je, kar je bilo mogoče še pred dvajsetimi leti, ko 
je lahko en človek zelo dobro sledil novostim v zobozdravstvu in jih tudi 
uvajal v vsakodnevno prakso. Takrat je v zobozdravstvu lahko bolj ali 
manj vsa področja pokrival en zobozdravnik, ker se je zmogel seznaniti 
s celotnim takratnim znanstvenim znanjem, ki ni bilo tako obsežno. Da-
nes je znanje na vsakem od štirih osnovnih področjih, ki tvorijo celostno 
zobozdravstvo, tj. biološkem, biomehanskem, funkcijskem in estetskem, 
že tako poglobljeno, da ga je nemogoče združiti v »eni glavi«. Zato smo 
ekipe v bistveni prednosti oz. ste v bistveni prednosti pacienti, ki obisku-
jete ekipo strokovnjakov, v primerjavi s tistimi, ki obiskujejo samo enega 
zobozdravnika, ki ne sodeluje s kolegi.

Pri tem ne mislimo na izvedbo in ročne spretnosti, saj razen kirurških in 
ortodontskih posegov, pri katerih je obiskovanje različnih strokovnjakov 
potrebno, izvedbena plat ni tako težavna. Govorimo predvsem o razu-
mevanju, kaj v določeni situaciji pri določeni diagnozi storiti. Tu je pot-
rebna precejšnja seznanjenost z obsežno literaturo. Pri nas si posamezna 
področja razdelimo po zanimanju, tako da vsak zobozdravnik v globino 
pokriva svoje področje. Ločeno obiskujemo seminarje in strokovna izo-
braževanja. Znanje redno nadgrajujemo tudi z naročanjem gradiva prek 
spleta. Imamo torej lastno knjižnico znanja, iz katere črpamo rešitve, ki 
vam jih nato ponudimo v obliki načrta. Redkokatera usta so tako enostav-
na, da jih obravnava samo en zobozdravnik, pri nas pogosto sodelujeta 
vsaj dva, če že ne kar vsi, ki smo del ekipe v Ustni medicini.

Za kaj ste usposobljeni?



Po naših izkušnjah po predstavitvi zamišljenega načrta za pacienta ožji ali 
širši skupini zobozdravnikov zmeraj najdemo prostor za izboljšave. Čeprav 
smo za načrt sprva mislili, da je najboljši. Tako izrazit učinek imata ekipno 
delo in sodelovanje. Izkušnje imajo pomembno vlogo pri uspešnem sveto-
vanju, kaj bi bilo najbolje v zadevni situaciji. Tak način dela zahteva veliko 
organizacije. Če prestopite prag ustanove, v kateri dela več zobozdravni-
kov, to še ne pomeni, da delajo ekipno. Ali se boste pri zobozdravniku, ki 
vas bo sprejel, pozanimali, ali namerava načrtovati in delati sam ali z ekipo?

Katera so torej tista področja, kjer se nekdo umakne, da bi drugi naredil 
res najboljše? Katerim področjem pri nas posvečamo posebno pozornost?

Specifična področja, za katera smo posamezniki temeljiteje usposoblje-
ni, so področje parodontalne bolezni, področje zdravljenja granulomov 
oz. endodontije, področje zalivk, področje funkcije, ki je pogosto zapos-
tavljeno, in področje estetike. To so osnovna področja, ki si jih glede na 
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izobrazbo ali poglobljeno znanje razdelimo in se pri vsakem primeru po-
sebej odločimo, ali je potrebno, da se z vašim ustnim zdravjem ukvarjata 
dva ali trije različni zobozdravniki. Zelo dobro je na vseh omenjenih pod-
ročjih uporabljati povečevalne pripomočke, kot so lupe in mikroskop, o 
čemer podrobneje govorimo v naslednjem poglavju. V primeru uporabe 
mikroskopa govorimo o t. i. mikroskopskem zobozdravstvu. Človek lahko 
naredi, kar vidi, in pri večjih povečavah vidimo več, zato so posegi bolj na-
tančni in zmoremo z večjo gotovostjo podajati dolgoročne napovedi o us-
pehu. Hkrati so v naši ekipi prisotni specialisti oralne kirurgije za področje 
implantologije in specialisti ortodonti, ki so nepogrešljiv del funkcijskega 
in estetskega reševanja nekega primera ali priprave na vsadke. Menimo, 
da smo v Ustni medicini visoko usposobljeni in vam kot ekipa zahtevanih 
strokovnjakov lahko ponudimo visokokakovostne načrte rehabilitacije.

Neizpodbitna resnica št. 12: 
Sodobno zobozdravstvo temelji na sodelovanju. 
Celostne rešitve zahtevajo interdisciplinarni 
pristop, kjer se združuje znanje posameznikov, 
posebej usposobljenih za specifično področje 
ustnega zdravja.



Boj se osebe, ki se ji ne ljubi 
ukvarjati s podrobnostmi. 

– William Feather
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Boris nam je pozneje povedal, da ga je presenetilo in najbolj pri-
pomoglo k temu, da se je odločil za nas, da v pogovorih nismo 
veliko govorili o materialih in tehnologijah, je pa v ordinaciji opazil 

velik mikroskop. Tega ni bil vajen. Aparat je poznal, zato si je zelo dobro 
predstavljal, za kakšno natančnost dela gre. Veliko smo mu torej povedali 
brez besed, je pa povsem na mestu, če sami zobozdravnika vprašate: 
»Zakaj je tako pomembno, da zobozdravniki delajo s povečevalnimi 
stekli oz. lupami?«

V zadnjih letih je bila ravno zaradi izboljšane vidljivosti marsikatera stara z 
znanostjo podprta resnica ovržena, ker z očmi preprosto vidimo drugače 
in dokažemo, da smo se v preteklosti motili. To je pomembno zato, ker 
ima gledanje s prostim očesom jasne omejitve in ker posege opravljamo 
na podlagi tega, kar vidimo. Povečevalna stekla imajo v zobozdravstvu tri- 
do petkratno povečavo, zdaj so nam na voljo tudi operativni mikroskopi z 
do 25 kratnimi povečavami. To zagotavlja, da vidimo, česar s prostim oče-
som ne moremo. Tako vam lahko ponudimo kakovostnejšo in natančnejšo 
storitev, ki omogoča ohranitev vaše zobne substance v največji mogoči 
meri. Predvsem se zavedamo in vidimo, da smo poseg opravili tako, kot 
smo želeli in kot si zaslužite. Sami smo ob prehodu z dela s prostim oče-
som na delo s povečevalnim steklom doživeli neverjetno razodetje.

Še dobro, da smo mikroskop začeli uporabljati že na začetku obstoja 
klinike Ustna medicina, saj bi drugače želeli nazaj poklicati vse pretekle 
paciente, pri katerih smo opravljali posege samo s prostim očesom. Pod 
povečevalnimi stekli bi namreč videli, kaj smo naredili in če smo kakšno 
podrobnost morda spregledali. Danes pri delu povečevalna stekla upo-
rabljamo rutinsko, pravzaprav si prizadevamo tudi za pogosto uporabo 
mikroskopa, zato so naši standardi še višji. Pri čisto vsakem posegu mi-
kroskop sicer ni potreben, je pa nenadomestljiv takrat, ko lahko zagotovi 
nujne informacije, ki jih drugače ni mogoče dobiti. Tu izpostavljamo po-
dročje zdravljenja korenin, tj. endodontsko zdravljenje, vse primere zak-
ljučkov del in vse estetske posege, skratka dela, kjer je potrebna visoka 
ločljivost, da se lahko zobozdravnik prepriča o vrhunsko opravljenem delu.

Povečevalna stekla in mikroskopi
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Povečevalna stekla zdaj uporabljamo pri večini posegov, v kar petindevet-
desetih odstotkih našega dela. Kljub navedenim prednostim jih po svetu 
uporablja manj kot 10 % zobozdravnikov, mikroskop naj bi uporabljalo 
celo manj kot 1 % zobozdravnikov. Mikroskop je daleč najboljša tehnološka 
naložba v prakso, ki si jo zobozdravnik lahko privošči. Poleg intraoralne 
kamere, ki je zelo dober komunikacijski pripomoček, bi moral biti ta tera-
pevtsko diagnostični pripomoček vsekakor na prvem mestu. Zobozdrav-
niki se mikroskopa preprosto izogibajo, saj menijo, da zmorejo delati tudi 
brez njega, kar je sicer res. Zagotovo je mogoče delati brez dodatnih oro-
dij. Vsak zobozdravnik se zase odloči, ali je prav, da dela brez mikroskopa 
ali celo brez povečevalnih stekel. Ko so raziskovali, zakaj zobozdravniki ne 
uporabljajo tako preprostega pripomočka, kot so povečevalna stekla, je 
bil najpogostejši odgovor, da si nočejo uničiti dobrega vida. To je seveda 
nesmiselno, saj uporaba lup ob pravilnem delu oko celo ščiti in omogoča 
njegovo sproščenost, če se seveda dela na pravi način.

To je torej med štirimi naštetimi dejavniki, ki so pacient, zdravnik, mate-
riali in pristop, filozofska komponenta dobrega dela. Stvar pristopa je, ali 
zdravnik sledi inovativnemu tehnološkemu razvoju. Vsekakor mislimo, da 
danes dobrih zobozdravstvenih storitev brez uporabe povečevalnih stekel 
ne moremo zagotavljati. Na področju endodontije in zahtevne protetike 
je po našem mnenju nepogrešljiv tudi mikroskop.

Neizpodbitna resnica št. 13: 
Če ne vidiš dovolj natančno, ne veš vsega. 
Če ne veš vsega, je zobozdravstvena storitev 
posledica ugibanj. S pomočjo povečevalnih 
stekel in mikroskopa lahko zobozdravstvo 
izvajamo na osnovi dejstev.



Smej se in svet se bo smejal 
s tabo, joči in jokal boš sam.

– angleški pregovor
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B oris je sicer že kar v letih, vendar mu ni vseeno, kako izgleda. Že 
takoj je bilo opaziti, da je zelo urejen gospod. Na koncu pogovorov 
smo se dotaknili tudi videza, ki bo nastal ob uporabi načrtovane 

tehnologije. Lep nasmeh ni kar tako in pomembno je vprašati, katera je 
glavna značilnost nasmeha, da bo ta lep. Kaj je lepo?

Slovenci smo, kar zadeva lepoto in učinek lepih zob, zlasti lepega kom-
pleta sprednjih zob, zelo zadržani. To ne pomeni, da si ne želimo lepih 
nasmehov, temveč, da se bomo težje odločili za ta korak. Statistični po-
datki kažejo, da:

99,7 % odraslega prebivalstva meni, da je lep nasmeh zelo pomemben 
pri socialnih stikih in je pomembna prednost. Bil naj bi pomembnejši od 
ravnega nosu, lepih oči ali drugih značilnosti na obrazu.

96 % ljudi verjame, da smo z lepim nasmehom bolj privlačni.

74 % odraslih verjame, da lahko neprivlačen nasmeh škodi osebnemu in 
poslovnemu uspehu. Če gre kandidat npr. na razgovor za novo službo, se 
zaveda, da osebna urejenost vpliva na to, kako ga dojema tisti, ki izvaja 
razgovor. Usta so resnično na vidnem mestu, zato je estetika pomembna. 
Lep nasmeh prinaša tudi večjo samozavest, saj je nastop prepričljivejši 
in učinkovitejši, če se človek z veseljem zasmeji. Če oseba skriva nasmeh 
in je zadržana, morda prav zaradi nesproščenosti ne zmore prepričati o 
svoji primernosti za delovno mesto.

Lep nasmeh seveda sestavljajo vsi štirje temelji ustnega zdravja. Poleg 
urejenih in zdravih dlesni, trdne zobne krone in zdrave zobne korenine, 
tj. funkcionalnega vidika, še estetski, ki ga načrtujemo istočasno. Recimo, 
da so prvi trije dejavniki pri vas urejeni in vas moti samo nekaj postrani 
postavljenih zob v sprednjem delu ust. Ob tem se postavlja vprašanje, ali 
je to pomembno upoštevati, glede na to, da vas podzavestno moti, zato 
umikate in zakrivate nasmeh z ustnicami, postavljate roko pred zobe, ko 
se na ves glas smejite. Drugo vprašanje je, ali je primerno brusiti zdrave 

Merila lepega nasmeha
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zobe, da bi dosegli urejenost sprednjih zob. V preteklosti je bil lahko za-
radi tega estetski izid slabši, ker so se uporabljale kovinsko keramične 
tehnologije, ki ne omogočajo biomimetičnega pristopa.

Že nekaj let obstajajo minimalno invazivne tehnike, ki jim je sledil tudi ra-
zvoj zobotehničnih laboratorijev, zato sta omogočena minimalno invaziv-
no delo in estetska ureditev. Če zelo poenostavimo, po estetskem posegu 
veliko več pridobite pri sproščenosti, kot pri brušenju dejansko izgubite 
zobne substance. Pogosto niti ne posegamo prek meja zobne sklenine, 
temveč ostajamo v tem najbolj pomembnem zobnem tkivu. Popolnoma 
ste presenečeni, kako da bomo že namestili luske, če nismo še ničesar 
odbrusili. Tako minimalni posegi so to.

Ob uporabi starih pristopov, materialov ali tehnologij je bilo praktično ne-
izogibno, da je zobozdravnik pri posegu prizadel eno kategorijo ustnega 
zdravja, da bi dosegel drugo. Če je prvi temelj biologija, drugi biome-
hanika, tj. zdravi zobje in korenine, tretji temelj harmonična funkcija, tj. 
udobje pri grizenju in žvečenju, ter četrti estetika, je to nekdaj pomenilo, 
da je bilo treba za doseganje estetike žrtvovati biologijo ali biomehaniko. 
Zob je bilo treba zelo agresivno obrusiti, da je nastal prostor za kovino in 
keramiko. Ob večjih rehabilitacijah je bila žrtvovana funkcija in je bil ugriz 
manj udoben kot prej.

Danes ni več tako. Danes ni treba žrtvovati ene kategorije ustnega zdravja, 
da bi dosegli drugo. Vse štiri ideale, h katerim težimo, lahko dosežemo s 
konzervativnim pristopom, ki je podprt z znanostjo, pri čemer posnema-
mo naravo. Sodelovanje z ortodontom, ki zobe najprej postavi na pravilno 
mesto, še zmanjša potrebo po nepotrebnem poseganju v zobe.

Radi bi poudarili, da mora biti za urejen nasmeh najprej poskrbljeno za tri 
temeljne kategorije. Zdrave dlesni, zdrave zobe in zdrav ugriz. Šele nato se 
lahko izvajajo beljenje, zahtevnejše luske in druge estetske restavracije. V 
nasprotnem primeru večinoma niste zadovoljni, ker vaša pričakovanja niso 
izpolnjena. Dokler so dlesni vnete, je ugriz nestabilen in neudoben, vas 
zobje bolijo ali imate celo granulome pod zobmi, ki nosijo novo keramiko, 
zagotovo ne boste dosegli želenega. Tak nasmeh ne bo sproščen. Tudi pri 
tem torej odsvetujemo hitre rešitve. Bistvo nasmeha je namreč v zdravju, 
dolgoročnosti in sproščenosti.
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Neizpodbitna resnica št. 14: 
Sodobno zobozdravstvo ne teži le k odpravljanju 
bolezni, temveč tudi k izboljševanju zdravja in 
splošnega počutja pacienta. Zdravje, stabilnost, 
udobje in videz so ideali, ki jih danes lahko 
dosežemo z minimalno invazivnimi pristopi.

Alan Ford bi v zvezi s tem verjetno pripomnil, da je bolje imeti lep nasmeh, 
ki je tudi zdrav. Če se nasmeha sramujete, vam namreč ne pomeni veliko, 
da imate parodontalno bolezen in boleč ugriz.
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Vse stvari so težke preden 
postanejo enostavne.

– Thomas Fuler
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V se te teme in pomembna vprašanja, za katera vam svetujemo, da 
o njih kar povprašate pri svojem zobozdravniku, lahko pridejo v 
poštev pri enem samem človeku, kar dobro ponazarja pomen ce-

lostne obravnave. Tudi pri Borisu, ki je imel kljub veliko mostičkom še 
vedno nekaj svojih zob, ki smo jih morali vključiti v nov načrt. Glede na 
njegovo stanje ni bilo pomislekov o vključevanju dveh nedotaknjenih zob, 
ker je bilo več kot očitno, da ju potrebujemo. Neredko se pojavi dvom o 
smiselnosti brušenja zob, s pomočjo katerih bi naredili recimo mostiček.

Naslednje vprašanje, za katerega bi bilo smiselno, da bi ga zastavljali, a 
ga skoraj nikoli ne, je: »Kaj določa zdravje zoba? Na podlagi katerih de-
javnikov lahko zagotovo vemo, ali je zob zdrav ali ne?«

V preteklosti je bil najpogostejši in najbolj razumljiv razlog za izgubo zob 
zobna gniloba. Če so zob napadle bakterije in naredile »luknjo«, je bilo 
tako zobozdravnikom kot pacientom jasno, da je na zobu potrebno po-
sredovanje, da se ustavi napredovanje okužbe in propadanje zoba ter da 
se zagotovi obnova zoba z zalivko, prevleko ali drugim nadomestkom. 
Ko se je obolevnost za zobno gnilobo manjšala, je zaradi počasnejšega 
poteka okužbe obzobnih tkiv prišla do izraza parodontalna bolezen. Zob 
izpade zaradi propada okolice, tj. kosti, ki ga je držala stabilnega v ustih. 
V primeru parodontalne bolezni se na koncu izgubijo povsem zdravi zobje, 
zobje brez luknje, zato je odpravljanje parodontalne bolezni prav tako 
nujno. Zob lahko uničuje tudi poškodba, ki je po značaju lahko kemična. 
To so največkrat kisline, ki pridejo od zunaj ali iz telesa, tj. želodca. Tudi v 
tem primeru je jasno, da je za takšen zob potrebno posredovanje. Najbolj 
zanimiva pa je kategorija uničenja zoba zaradi mehanskih razlogov oz. 
zaradi funkcije. Ta kategorija zobozdravnikom predstavlja največji izziv, 
zlasti ob prepričevanju pacientov o potrebi zdravljenja in posredovanja.

Verjetno tudi bralci te knjige poznate koga, ki ima zdrave zobe, nima niti 
lukenj niti kislinskih razjed, ima mogoče celo zdrave dlesni in čeljustne 
kosti, vendar zaradi obrabe manjkata dva do trije milimetri zob. Zelo po-
membno vprašanje ob tem je: »Ali pustiti takšen zob pri miru?«

Brušenje zdravega zoba – žrtev ali korist?
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Seveda je takšen odkrušen, skrajšan in stanjšan zob redko samo eden. 
Največkrat govorimo o skupini poškodovanih, stanjšanih, obrabljenih in 
okrušenih zob, v bolj ekstremnih primerih celo o stanju, ko so tako poško-
dovani vsi zobje. Sklenina predstavlja zunanji plašč, ki pokriva zob. Je bela 
in zaradi nje je vaš nasmeh lep. Je sicer res najtrša snov v telesu, vendar ko 
je poškodovana, se pod njo izpostavi zobovina ali dentin, rumena zobna 
substanca, ki je mehkejša in izpostavljena hitrejši obrabi. Zobovina je kar 
sedemkrat mehkejša od sklenine, zato na obrabo ni tako odporna. Ko je 
torej sklenina uničena, obraba napreduje hitreje in zobje postanejo bolj 
občutljivi na razne dražljaje ter dovzetni za dokončno obrabo, odlome, 
razpoke itd.

Pogosto pravite, da ne bi radi, da zobe brusimo in popravljamo, dokler še 
imate svoje zdrave zobe. To lahko razumemo, hkrati pa se zavedamo, da 
s tem zamujamo priložnost za posredovanje v pravi smeri.

Kakšno je posredovanje v pravi smeri? Posredovanje v pravi smeri je, da 
vam najprej razložimo, kaj se dogaja z vašimi zobmi, ter da se propadanje, 
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tj. tanjšanje in krajšanje zob, ne bo ustavilo samo od sebe. Če je bila ne-
koč dolžina sprednjega sekalca enajst milimetrov in je danes samo osem 
milimetrov, to pomeni, da je tri milimetre zoba oz. 28 % zoba uničenega. 
Pravzaprav ne obstaja nič manjša zaskrbljenost zaradi takšne izgube, kot 
če bi to izgubo povzročile bakterije. Obnova anatomije, obnova funkcije, 
obnova videza enega zoba in tudi celotne estetike je v takšnih primerih ne 
samo smiselna, ampak pravzaprav nujna. Takšno stanje običajno zajema 
več zob. Lahko zajema vse zobe, ki jih še imamo, lahko večjo skupino zob 
ali samo zobe na eni strani. Izredno redko se takšno stanje pojavlja na 
samo enem zobu, ni pa izključeno. Opisano stanje pomeni nestabilnost v 
celotnem žvečnem aparatu ali sistemu, kar pomeni, da se zaradi izginotja 
zobne snovi, npr. izgube dveh milimetrov v zgornji in dveh milimetrov v 
spodnji čeljusti, spodnja čeljust za tri do štiri milimetre približa k zgornji 
čeljusti. To vodi v spremenjen položaj čeljustnega sklepa, novo stanje 
v dolžini in napetosti mišic, znižano višino griza, povečano število gub 
okoli ust in nasploh starejši videz. Seveda se kratki zobje pri nasmehu ne 
vidijo, tudi zaradi tega, ker jih začne prekrivati zgornja ustnica. Poglobljen 
pregled navidezno nedolžnega stanja nam razkrije, da so pri takšni me-
hanski obrabi prizadeta vsa štiri področja ustnega zdravja. Kost se lahko 
zaradi preobremenitve topi hitreje, kar še spodbudi prisotno vnetje dlesni. 
Zobje so obrabljeni, okrušeni in napokani, pretirana obraba zoba pa lahko 
povzroči nebakterijsko odmrtje živca. Prizadeto je torej tudi biomehansko 
področje. Funkcijskega področja ni treba še dodatno razlagati. Četrto 
področje, estetika, je prizadeto na mnogo načinov. Poenostavljeno, zaradi 
pretirane obrabe nasmeh izginja in postaja vse bolj rumen.

Odpravljanje takšnega stanja ne vključuje samo nadomeščanja izgubljene 
zobne substance in preprečevanja nadaljnjega propadanja zoba. Gre tudi 
za obnovo funkcije in vrnitev čeljustnih sklepov v običajni položaj, da se 
lahko žvečne mišice končno spet sprostijo. V takšnih primerih bi težko 
rekli, da smo s posegom, običajno porcelanskimi luskami ali biomimetični-
mi restavracijami, na zobu kar koli žrtvovali, kar zadeva zobno substanco. 
Prednost posega, s katerim smo popravili širšo sliko in vrnili žvečnemu 
aparatu t. i. vertikalno dimenzijo, namreč pretehta vse pomisleke, ki so 
tema tega poglavja. Bistveno pri tem je, da se izziva lotimo preudarno, 
skrbno in načrtovano. Hitro delo tu ne prinese želenih rezultatov. Največ-
krat se tako zahtevni posegi izvajajo v dveh fazah. Najprej pripravimo 
provizorične restavracije, da sploh vidimo, ali so vaše mišice pripravljene 
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na tako velike spremembe v kratkem času ali je morda potrebno daljše 
obdobje. Šele ko je dosežena stabilnost, lahko pristopimo h končnim ke-
ramičnim restavracijam.

V zobozdravstvu torej obstajajo stanja, ki na prvi pogled morda ne delujejo 
težavna niti zobozdravnikom. Ko zobozdravnik ugotovi neskladje in propa-
danje, mora vložiti veliko truda v komunikacijo s pacienti, da ti začutijo pot-
rebo po ukrepanju. Mislijo, da je že v redu in da »ne dajo« zdravega zoba. 
S sodobnimi minimalno invazivnimi postopki lahko popravljamo celostno 
stanje, tako da žrtvujemo le del še zdrave substance. Ker se torej ukvarja-
mo s celostnim vidikom, bi težko govorili o žrtvi na ravni zoba. Takšen zob 
sicer ni bakterijsko okužen, ni pa zdrav in tudi cel ni, ker manjka sklenina. 
Pod mikroskopom vidimo, da je površina takšnega zoba napokana in da 
potrebuje učinkovito zaščito od zunaj. Morda se iz preteklosti še predob-
ro spominjate slik obrušenih špičastih zob, ki so jih včasih zelo agresivno 
preparirali, da so pridobili prostor za kovinsko keramične prevleke. Te so 
bile dvakrat do trikrat debelejše od današnjih polnokeramičnih prevlek, če 
jih primerjamo z luskami, ki so najtanjše, pa so bile kar 5–7-krat debelejše. 
Sodobno zobozdravstvo je to pustilo za sabo.

Pri obnovi funkcije, kjer je prišlo do uničenja zoba ali manjvrednosti zoba 
zaradi obrabe, dodajamo, kar je preteklost odvzela. Z zelo konzervativ-
nim pristopom k obdelavi zoba in z novimi biomimetičnimi materiali, ki 
posnemajo naravo, vrnemo, kar je bilo izgubljeno.

Neizpodbitna resnica št. 15: 
Normalna obraba zob poteka s hitrostjo 1 mm v sto 
letih. Če vam manjka 3 mm zoba, to lahko pomeni samo 
dvoje. Ali ste stari 300 let ali ga uničuje proces, ki se 
ga najverjetneje ne zavedate in ki se brez posredovanja 
zobozdravnika ne bo niti ustavil niti upočasnil.





Povej mi, pozabim.
Pokaži mi, si zapomnim.
Vključi me, razumem.
– kitajski pregovor
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O  srebrnih, črnih in sivih zalivkah pogosto teče beseda. Boris je 
predvideval, da amalgama nima, ker je imel zobe prevlečene, kar 
pa je še bilo njegovih, so bili oskrbljeni z belimi zalivkami. Hm, če 

smo že pri tem, plomba ali zalivka? Pogovorno se uporablja oboje. Plom-
ba se navezuje na svinec, zato je bolje, da uporabljamo besedo zalivka, 
glede na to, da kovinskih ne delamo več. Neredko se zgodi, da so zobje 
pod prevlekami tudi oskrbljeni z amalgamom. Izkazalo se je, da je tako 
tudi pri Borisu.

Smiselno vprašanje za zobozdravnika je: »Ali je pametno zamenjati stare 
amalgamske zalivke?«

Da, to bi bila zelo dobra odločitev. Amalgam je kovinski material, me-
šanica živega srebra in srebra s primesmi, ki nikakor ne sodi v človeško 
telo. V sodobnem zobozdravstvu se na vse pretege trudimo, da v ustih 
ne bi bilo kovin. Amalgam je v preteklosti pomembno pripomogel k nad-
gradnji ustnega zdravja, saj je prvi omogočal ohranjanje zob oz. zobnih 
kron. Amalgam ima poleg nekaj dobrih tudi šest zelo slabih lastnosti, ki 
jih navajamo v nadaljevanju.

Prva: Če želimo zob oskrbeti z amalgamsko zalivko, ga moramo izvrtati 
na tak način, da se bo amalgam po strjevanju v zobu zagozdil. To pome-
ni, da so bili zobozdravniki v preteklosti primorani odvrtati tudi velik del 
zdravega zoba ter ga s tem narediti biološko in mehansko manjvrednega. 
Sodobne tehnike nam omogočajo, da odstranimo res samo tisti del zoba, 
ki je uničen zaradi zobne gnilobe, ter nato z novim materialom in lepilnimi 
tehnikami obnovimo poškodovan del z belo zalivko. Postopek je izredno 
konzervativen in ohranimo bistveno več zdrave zobne substance kot pri 
uporabi amalgama.

Druga: Amalgam je zlitina kovin, zato se po svojih fizikalnih in kemij-
skih lastnostih močno razlikuje od zoba. Z leti »leze«, kar pomeni, da se 
sčasoma spreminja njegova oblika ter se lahko na stiku med zalivko in 
preostalim delom zoba pojavi »stopnica«, saj amalgam začne štrleti prek 

Amalgam
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roba zoba. Tu se zobne obloge še bolj nabirajo in je čiščenje nemogoče, 
kar pomembno poveča možnost za nastanek ponovnega kariesa in pa-
rodontalne bolezni. Omenjeni okužbi se lahko razširita do te mere, da je 
reševanje zoba lahko zelo oteženo.

Tretja: Ker je amalgam torej kovinska zlitina, se ob temperaturnih spre-
membah širi in krči. Ko jeste sladoled, se krči, ko pijete vroč čaj ali sre-
bate vročo juho, se širi. Dolgoročno to skoraj vedno vodi v dve neželeni 
stanji. Zaradi širjenja se ustvarijo v preostali zobni strukturi razpoke, kar 
mehansko zelo oslabi zob. Razpoka postane mesto, kjer se zob prelomi 
oz. skozi takšno razpoko bakterije neovirano prodirajo v notranjost zoba. 
Zob zaradi tega odmre, razvije se granulom. Po drugi strani zaradi krčenja 
amalgama med zobom in zalivko nastane špranja, v kateri zastaja hrana 
ter je idealno gojišče za nove bakterije in razvoj gnilobe. Potrebno je 
povedati, da se seveda pri temperaturnih spremembah širijo in krčijo vsi 
materiali, tudi zobje. Vendar je krčenje in širjenje pri amalgamu večje kot 
pri zobu, zaradi česar prihaja do omenjenih težav.

3.07
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Četrta: Slaba lastnost amalgama je tudi visoka vsebnost živega srebra. 
Približno polovico vsake amalgamske zalivke tvori živo srebro. Živo srebro 
se počasi in v nizkih koncentracijah sprošča iz amalgamskih zalivk ter prek 
sluznice, pljuč in prebavil prehaja v telo. Najhuje je takoj po vstavitvi take 
zalivke, sproščanje pa poteka tudi, ko je zalivka že strjena. Kako to vemo? 
Z merilniki vsebnosti živega srebra v zraku je mogoče zaznati povišano 
vrednost živega srebra že v prostoru srednje velikosti, v katerem je dvaj-
set ljudi z amalgamskimi zalivkami. O negativnih vplivih živega srebra na 
telo je bilo že veliko napisanega drugje. Dejstvo je, da je takoj po vstavitvi 
amalgama v zob sproščanje živega srebra največje, dokler se ne strdi v 
končno obliko. Tudi izvrtanje amalgama je izredno obremenjujoče za telo, 
saj se takrat prav tako sprosti veliko živega srebra. Zato je amalgamske 
zalivke treba odstranjevati na varen način in z vsemi razpoložljivimi zaš-
čitami, za kar obstaja jasen protokol.

Peta: Amalgam kot kovina omogoča galvanske reakcije v ustih. Če imate 
v ustih poleg amalgama še kako drugo kovino ali zlitino, se lahko sklene 
tokokrog, saj je slina ionska raztopina. Morda se vam je že zgodilo, da se 
je pojavil neprijeten kovinski občutek, ko ste na zalivko prislonili žlico oz. 
kovinski pribor. Vzpostavitev galvanskega toka je neprijetna, določene 
raziskave celo nakazujejo, da vpliva na procese v avtonomnem živčevju.

Šesta: Zadnja slabost amalgama je seveda estetska. Amalgam je siv. Če 
želimo biti romantični, rečemo, da je srebrn. V vsakem primeru je neestet-
ski in tudi ta vidik je v sodobnem času pomemben zaradi socialnih stikov 
in počutja človeka.

Iz teh šestih razlogov amalgam ni več primeren material v zobozdravstvu. 
Alternative v belih ali keramičnih materialih so tako izpopolnjene, da ga na 
vseh področjih presegajo. Prvi beli materiali so bili sicer slabši v osnovni 
funkciji, če se omejimo samo na zobno krono, zdaj pa so beli materiali 
veliko boljši, kakovostnejši in trajnejši. Včasih je bela zalivka predstavljala 
tveganje za zob, zlasti, ko je bilo uničenje zoba obsežno. Eden od najbolj 
razširjenih mitov je zagotovo, da amalgamske zalivke držijo trideset let. 
Odkar delujemo kot zobozdravniki, smo videli morda dva amalgama, pod 
katerima je bil po tridesetih letih še vedno zdrav zob. Večinoma najdemo 
pod amalgamom veliko kariesa, morda vnetje živca, lahko je že prisoten 
granulom. Zaradi lastnosti amalgam onemogoča dobro diagnostiko. 
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Dogajanja neposredno pod amalgamsko zalivko torej ni mogoče takoj 
videti, niti rentgensko ne.

Odstranjevanja amalgama se vedno lotimo zelo previdno. Kot smo že 
zapisali, se pri odstranjevanju sproščajo večje količine živega srebra. Da 
je poseg varen, popolnoma zaščitimo vaše telo, kar pomeni, da namesti-
mo gumijaste opne in pregrinjala, uporabimo posebne svedre, ki med 
vrtanjem ustvarjajo manjše delce, lahko uporabimo tudi zaščito s kisikom. 
Namen medicinskega kisika je, da med postopkom ne vdihujete hlapov, ki 
nastajajo med vrtanjem. Primerna mora biti tudi zaščita osebja, ki izvaja 
postopek, da se tudi zanj zmanjša izpostavljenost živemu srebru.

Pri tem se poraja novo vprašanje, ki ga pogosto zastavljate: »Zakaj odstra-
niti dobro amalgamsko zalivko in ali ta sploh obstaja?«

Dobra amalgamska zalivka ni tista, ki se še drži zoba. Zaradi specifične 
izdelave tudi slaba amalgamska zalivka najverjetneje ne bo padla iz zoba, 
ker je zagozdena. Osemdeset odstotkov zob, na katerih se ponovi karies, 
nima jasnih simptomov. Bolečina je prisotna le pri dvajsetih odstotkih 
primerov. Svetujemo vam, da amalgamske zalivke odstranite, ko še ni-
mate težav, ko še ni prišlo do odloma zoba, odmrtja zobnega živca in 
granuloma. Danes lahko rečemo, da je amalgam material, ki škodi zobem 
in posledično telesu, ne samo zaradi živega srebra, ampak tudi zaradi 
osnovnih mehanskih lastnosti. Ob primerjavi z belimi plombirnimi ma-
teriali ali celo keramičnimi zalivkami lahko amalgam označimo kot zelo 
neprimeren material.

Neizpodbitna resnica št. 16: 
V določenih državah je amalgam že zakonsko 
prepovedan. Ob izvajanju z znanostjo podprtega 
zobozdravstva in upoštevanju bioloških potreb zoba 
pa je mogoče že brez zakonske ureditve ugotoviti, 
da je amalgam material, ki ne posnema narave in ki 
je zaradi svojih lastnosti škodljiv za ljudi.





Sladek okus ljubezni je,
ko srci, kot najini, srečata se.
Kot otroka prevzelo me je,
ogenj razplamtel se je.

– Johnny Cash
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P ogovor o zobnih pastah in njihovi vlogi v ustnem zdravju je lahko 
neskončen. Boris je preizkusil vse. Je gospod v zrelih letih, ki je do-
živel že veliko, zato je bil z njim pogovor na to temo zelo kratek. Po-

vedali smo mu, da zobna pasta ni ključna za ustno zdravje, kar je potrjeno 
dejstvo. Ključno je pravilno ščetkanje dvakrat dnevno in temeljita higiena 
medzobnih prostorov enkrat dnevno. Zobna pasta ima lahko pomembno 
vlogo pri preprečevanju občutljivosti zob na hladne, tople, sladke in kisle 
dražljaje ter lahko tudi zmanjša krvavitev dlesni. Dolgoročno gledano to 
pomeni, da boste pozneje poiskali pomoč zobozdravnika, zato bo obrav-
nava potekala v težje rešljivih napredovalih stadijih bolezni obzobnih tkiv. 
Kdor razume in izvaja pravilno ustno higieno ter redno hodi na kontrolne 
preglede, je naredil vse, kar je pomembno. Zobna pasta osveži dah in 
seveda jo uporabljamo tudi zobozdravniki. Nima pa takšnega učinka, kot 
bi ga lahko kdo pričakoval na podlagi televizijskih reklam.

Zobozdravnika seveda lahko vprašate: »Katero zobno pasto bi svetovali 
za krvaveče dlesni? Ali bi sploh katero priporočili?«

Pri zobnih pastah in ustnih vodah, ki jih oglašujejo v podobni vlogi, ne 
razumemo, zakaj se stroka ne odzove na neprimerne oglase po televiziji 
in v ostalih medijih. Oglašujejo namreč nemogoče. Zobna pasta in/ali 
ustna voda namreč ne zmoreta ozdraviti vnetih dlesni. Poudarjamo, to 
ni mogoče. Zobne paste in ustne vode so pripomočki, ki lahko v manjši 
meri pomagajo pri blaženju simptomov, žal pa lahko tudi zakrijejo aktivno 
vnetje globje v obzobnih tkivih, kar bomo opisali v nadaljevanju. Ljudje 
pogosto poiščejo pomoč šele takrat, ko sta vnetje dlesni ali parodontalna 
bolezen že zelo napredovala ter močno ogrožata njihovo ustno zdravje 
in obenem tudi celotno telo. Zobne paste imajo določene učinkovine in 
opravljajo funkcijo zmanjševanja simptomov, dlesni torej manj krvavijo 
in so manj otečene, boleče itd. Simptomi se zmanjšajo, a težava ostaja.

Uporaba paste in ustne vode ne sme biti izgovor, da ne obiščete 
zobozdravnika. Rešiti je treba vzrok težave. Tako kot se možganskega 
tumorja ne odpravi s protibolečinskimi tabletami, ampak se obolenja loti 

Zobne paste in krvaveče dlesni
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kirurško. Ni zobne paste, ki bi pomagala ozdraviti parodontalno bolezen 
in odstraniti njene povzročitelje. To vnetje se dogaja globlje v tkivih, kjer 
imunski sistem sicer deluje, vendar moramo kljub temu enkrat dnevno 
medzobne prostore očistiti s pripomočki za nego in čiščenje medzobnih 
prostorov, pa naj bo to medzobna nitka, medzobna ščetka ali zobna prha. 
Le tako se lahko imunski sistem sproti učinkovito bori proti razvijajočim 
se bakterijam. Mikroskopski znaki vnetja se pojavijo že 48 ur po zadnjem 
čiščenju zobnih oblog, ne glede na površino zoba. Medzobne ploskve zob 
so zagotovo bolj izpostavljene vnetju, ker se ljudem preprosto ne ljubi 
ukvarjati s tem. Izgovor je vedno enak, češ, da so v družini dedno slabi 
zobje. Medtem mi menimo, da so dedne slabe higienske navade, če nam 

3.04



128

ne zamerite odkritosti. Če bi morali zobozdravniki izbirati, bi svetovali, da 
v kopalnici raje kot zobne paste in ustne vode uporabljate zobno ščet-
ko in medzobno nitko. To je dovolj, »ustni detergent« ni nujno potreben 
pripomoček. Sicer tudi mi uporabljamo zobne paste, vendar se ob tem 
zavedamo, da je to le dodatek za osvežitev z nebistvenim učinkom, kar 
zadeva odstranjevanje vzroka vnetih dlesni.

Oglasi, kjer se pojavlja krvav izpljunek v umivalniku in je zobna pasta pred-
stavljena kot rešitev težave, so izjemno zavajajoči. Pravzaprav bi morali 
svetovati takojšen obisk zobozdravnika, zobno pasto pa le kot dodatno 
pomoč. Oglasov za pripomočke za čiščenje medzobnih prostorov ni zas-
lediti, saj ljudje po naravi težimo k preprostim rešitvam in bi raje izbrali 
zobno pasto ali ustno vodo kot nitko. Nitka je namreč zahtevnejša za 
uporabo. Treba jo je namestiti okoli prsta in znati uporabljati v ustih, za 
kar je potrebna vaja. Pasta pa se razmaže in takoj daje odličen občutek 
svežine, tiste tri sekunde, ko dejansko deluje. Z izobraževalnega stališča 
bi bilo smiselno pokazati pravilno uporabo zobne nitke, čeprav bi bilo 
to manj priljubljeno in prodajano. Zagotovo bi z vsakodnevno uporabo 
enega izmed pripomočkov za nego medzobnih prostorov prihranili vsaj 
polovico tega, kar boste zapravili za zobozdravstvene storitve v življenju. 
To drži kot pribito.

Neizpodbitna resnica št. 17: 
Zobne paste in ustne vode ne pozdravijo vne-
tja dlesni, če je to že prisotno. To lahko stori 
le zobozdravnik. Lahko se uporabljajo zgolj 
kot dodatna pomoč zobni ščetki in nitki pri 
preprečevanju nastanka vnetja dlesni.



Ne želim priti nenadoma, nepovabljena, 
toda morala sem, bila sem premamljena.
Ko bi le videl moj obraz, opomnik ta,
da zame še ni zaključka.

– Adele
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B oris je imel v zgornji čeljusti zelo star fiksni mostiček na vseh zobeh, 
v spodnji čeljusti nekaj svojih zob in ob straneh mostičke. Mostički 
so bili narejeni na podlagi zavarovalniško priznanih storitev in so 

bili izredno težko dostopni za primerno ustno higieno. Boris je veliko bral 
o parodontozi, ker je opazil, da se mu je ob vseh zobeh dlesen precej 
spustila oz. so se zobje »podaljšali«. Slišal je tudi o tem, da naj bi to vnetje 
vplivalo na celotno telesno zdravje, saj ne gre le za bolezen ust in zob. Eno 
izmed pomembnejših vprašanj, ki bi si jih moral vsak posameznik zastaviti, 
je: »Kako parodontalna bolezen vpliva na telesno zdravje?« Odgovoru bi 
bilo pametno zelo dobro prisluhniti.

Naj najprej na kratko pojasnimo, kaj je parodontalna bolezen, da si bomo 
v nadaljevanju lažje predstavljali, kakšen vpliv ima na organizem.

Parodontalna bolezen je vnetje obzobnih tkiv, ki se začne z vnetjem dlesni 
in napreduje na spodaj ležečo kost. Glavni vzrok za nastanek vnetja dlesni 
oz. parodontalne bolezni so zobne obloge, ki so mešanica propadlega 
tkiva in hrane, ki zastaja med zobmi. Bakterije se prehranjujejo z isto hrano 
kot mi, se razmnožijo, napadejo tkivo in sprožijo imunski odziv. Ta imun-
ski odziv bi bil uspešen, če bi enkrat dnevno očistili medzobne prostore, 
kot smo opisali na prejšnjih straneh. Če tega ne naredimo, se bakterije 
še naprej razmnožujejo. Tudi zobne paste in ustne vode jih ne dosežejo, 
zato vnetje na takih predelih ostaja in napreduje. Sčasoma, lahko v nekaj 
letih, se vnetje prenese na kost in kost prične propadati oz. gniti. S tem se 
običajno pojavi slab zadah. Glavni razlog za zadah iz ust je prav v ustih in 
ne drugje v telesu, npr. v želodcu in v pljučih. Propadanje obzobnih tkiv 
sčasoma postaja hitrejše. Na začetku bolezen napreduje počasi, a glob-
lje kot bakterije prodirajo ob zobu, agresivnejše postajajo. Napredovanje 
vnetja postane hitrejše. Tudi zaradi ugodnega skritega okolja, ki je težko 
dostopno za čiščenje. Bolezen lahko poteka ob enem zobu, ob treh zobeh, 
lahko tudi ob vseh zobeh v ustih. Zato je ključna dobra in natančna dia-
gnostika z merjenjem obzobnih žepov. Ta poteka tako, da z računalniškimi 
ali ročnimi inštrumenti posežemo v prostor med zobom in dlesnijo, ki ga 
imenujemo obzobni žep, in izmerimo njegovo globino. Ugotovimo torej, 

Parodontalna bolezen
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kakšna je razdalja od roba dlesni oz. površine do dna tega žepka, tj. do 
kosti, ki je še ostala. Ko imamo okoli zoba na šestih točkah opravljene me-
ritve, lahko izmerimo površino takega vnetišča. Pri zmerni do napredovali 
obliki izginotja čeljustne kosti oz. parodontalne bolezni je lahko površina 
vnetišča enaka površini ene ali obeh dlani. Govorimo torej o ogromni 
površini rane, ki je razjedena in krvavi, je otekla in se lahko celo gnoji. Če 
bi imeli takšno rano vsak dan pred očmi na rokah, bi seveda hitro poiskali 
zdravniško pomoč in pričeli z ustrezno terapijo. Rane na rokah bi nas tudi 
bolele, medtem ko je parodontalna bolezen skrita v ustih in na začetku ne 
boli. Pojavljajo se le krvavitve ob ščetkanju, krvavitve ob prehranjevanju, 
ko npr. ugriznemo v jabolko, in slab zadah iz ust. Šele pozneje se pojavi 
majavost zob zaradi uničenja ali gnitja večje količine kosti. V napredovalih 
stadijih bolezni se zobje celo začnejo pomikati.

Želeli bi opozoriti tudi na to, da smo se v praksi že srečali s pacienti, ki so 
imeli že zelo napredovalo parodontalno bolezen, pa jim dlesen ob ščetka-
nju ni krvavela. To je mogoče ravno zaradi uporabe površinskih učinkoval-
cev na bolezen, tj. zobne paste, ustne vode in naravnih pripravkov. Ti imajo 
določen pozitiven učinek, vendar so potrebni vodeni posegi, da lahko te 
sestavine pomagajo pri ustnem zdravju. Zgodba zase so kadilci, pri katerih 
se zaradi cigaretnega dima odebeli ustna sluznica in zaradi nikotina skrči 
periferno ožilje, zato običajno zelo pozno zaznajo, da se z njimi nekaj 
dogaja. Najpogosteje takrat, ko so zobje že majavi. Torej takrat, ko imajo 
posamezni zobje že brezupno prognozo in so tako primerni za odstranitev.

Ali se parodontalna bolezen pri nitkanju zmeraj kaže v obliki krvavitve? Ali 
je mogoče parodontalno bolezen pozdraviti z redno uporabo zobne nitke?

Če govorimo samo o vnetju dlesni, bi se ga teoretično zagotovo dalo 
pozdravili s čiščenjem zobnega kamna in redno vsakodnevno higieno 
medzobnih prostorov. V primeru začetne, zmerne ali napredovale oblike 
bolezni, kjer je uničena tudi čeljustna kost, bi s čiščenjem medzobnih 
prostorov lahko izboljšali simptom krvavitve. Mogoče celo do te mere, 
da je ne bi več opazili, vendar parodontoze ne bi zaustavili. Če bi šel 
zobozdravnik z inštrumentom v tak obzobni žep, bi ta zagotovo zakrva-
vel. Ko se parodontalna bolezen pojavi, jo je mogoče zaustaviti samo s 
strokovno pomočjo – nato je vaša naloga, da dnevno čistite medzobne 
prostore. Če tega ne počnete, se bo parodontalna bolezen znova pojavila. 
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Tipična ponovna aktivacija vnetja obzobnih tkiv oz. parodontoze se zgodi 
po dveh do treh letih po pravilno vodenem zdravljenju. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da redno prihajate na polletne kontrolne preglede, na 
katerih lahko že dovolj zgodaj ugotavljamo začetke vnetja. V najboljšem 
primeru imamo v ustih osemindvajset do dvaintrideset zob, ki jih želimo 
ohraniti, zato je doslednost pri ustni higieni ključnega pomena. Včasih kdo 
po letu in pol misli, da je že vse v redu in začne določena mesta pri higi-
eni čistiti bolj površno. Takrat se lahko – zlasti, če je bila zdravljena težja 
oblika parodontoze – bolezen znova pojavi in kmalu smo spet na začetku.

Vnetje obzobnih tkiv poteka najprej kot vnetje dlesni, ki ga imenujemo 
gingivitis. Po vseh raziskavah je takrat naše telo še varno. Stik dlesni z 
zobom in zobno korenino je zasnovan tako, da preprečuje vdor v telo sno-
vem, ki jih vnašamo v usta, tudi bakterijam. Dokler je vneta samo dlesen, 
je notranjost našega telesa še zavarovana. Ko pa se stik dlesni poškoduje 
in se vnetje prenese na obzobno kost, govorimo o parodontalni bolezni. 
S poškodbo pripoja je prepreka med zunanjostjo in notranjostjo porušena, 
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pojavi se razgradnja kosti in parodontalna bolezen začne vplivati na telo. 
Bolj kot okužba napreduje, bolj se spreminja tudi bakterijska sestava v 
teh poglobljenih žepih. Bakterije postajajo vedno bolj agresivne in anae-
robne, kar pomeni, da živijo brez kisika, ter za naš organizem tudi vedno 
bolj škodljive.

Parodontalna bolezen torej na organizem vpliva na več načinov. S prehaja-
njem bakterij v telo, z molekulami, ki nastajajo kot produkt bakterij in so za 
naše telo obremenjujoče, ter z molekulami, ki jih sproščajo celice našega 
imunskega sistema. V telo pridejo s prehajanjem v kri in limfo, nato se 
prek krvi zelo hitro razširijo po celotnem telesu in prek limfe v bezgavke, 
ki so lahko tudi povečane.

S katerimi boleznimi se pojavlja parodontalna bolezen?

Dokazane so povezave s sladkorno boleznijo, z boleznimi srca in ožilja, 
ki vključujejo možgansko kap in srčni infarkt, ter z drugimi kroničnimi 
vnetnimi boleznimi, kot so artritisi. Vpliva na potek nosečnosti, izkazana 
je tudi dvosmerna povezava z debelostjo ter stresom in kajenjem. Danes 
se diabetologi zavedajo, da morajo sladkorni bolniki opraviti diagnostiko 
zdravstvenega stanja obzobnih tkiv, saj je pri diabetikih petnajstkrat večja 
verjetnost, da bodo ob parodontalni bolezni izgubili zobe, ker imajo tudi 
sladkorno bolezen. Hkrati ob tako veliki površini vnetja v ustih težje pazijo 
na režim inzulina pri uravnavanju krvnega sladkorja.

Postaja tudi vse bolj jasno, da zadebelitev žilja ni posledica holesterola, 
temveč vnetja, ki nastane nekje v telesu in poškoduje žilno steno, kamor 
se pozneje odloži holesterol. S tem nastane zadebelitev žile, tj. aterom, 
ter pozneje krvni strdek in nato zmanjšan pretok skozi dotično žilo. To je 
razlog, da pred velikimi operacijami, npr. menjavo kolka, menjavo srčnih 
zaklopk, menjavo ledvic, kirurg pošlje pacienta k zobozdravniku na pre-
gled t. i. vnetnih žarišč oz. fokusov. Vse zobe s parodontalno boleznijo ali 
granulomi je treba odstraniti, saj takrat časa za zdravljenje ni več.

Za bodoče mamice je pomembno, da se zavedajo vpliva parodontalne bo-
lezni na prezgodnji porod oz. s tem povezano nizko porodno težo novo-
rojenčka. Dokazano je, da pri mamicah s parodontalno boleznijo obstaja 
sedemkrat večja možnost, da bodo rodile predčasno oz. da se bo otrok 
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okvirčki za resnico

rodil s prenizko porodno težo. V raziskavah v ZDA so ocenili, da je dvaj-
set odstotkov spontanih splavov povezanih s kroničnim vnetjem v telesu, 
kamor spada tudi parodontalna bolezen. Zadnje raziskave o povezavah 
se usmerjajo zlasti na nevrodegenerativne bolezni, kot so Parkinsonova 
bolezen in Alzheimerjeva bolezen.

Poudariti želimo, da ob nastanku parodontalne bolezni torej ni nujno, da 
bo osebo doletel srčni infarkt, ampak je tveganje zanj dvakrat višje.

Parodontalna bolezen je soustvarjalec kroničnega vnetnega stanja v te-
lesu. Zaradi blagih simptomov se lahko zgodi, da pomoč zobozdravnika 
poiščete pozno, vendar gre za okužbo z zelo agresivnimi bakterijami, ki jo 
je treba jemati izjemno resno. Najmanj, kar lahko storite, je, da se oglasite 
na pregledu, da bomo lahko pravočasno ukrepali s pravilno terapijo ter 
odpravili to bolezen, ki poveča tveganja za nastanek resnih sistemskih 
bolezni ob poznejšem času. Tako boste lahko tudi ohranili svoje zobe do 
konca življenja.

Boris je zgoraj navedeno prebral že pred prihodom k nam. Tako smo po di-
agnostičnih meritvah pričeli s terapijo v obliki popolne dezinfekcije ust. Ko 
odstranimo bolezenske bakterije in vzpostavimo pravilne higienske navade, 
se lahko v obzobnih žepih spet namnožijo dobre in potrebne bakterije.

Parodontalna bolezen ni ustna bolezen – je telesna bolezen, ki ima izvor 
v ustih.

Neizpodbitna resnica št. 18: 
Parodontalna bolezen je najbolj razširjena bole-
zen človeštva. V Sloveniji je prizadetih 85–90 % 
ljudi. Le zobozdravnik vam lahko z natančnim 
pregledom obzobnih tkiv potrdi, ali ste v srečni 
manjšini neobolelih!



Vsak zob v človekovih ustih 
je dragocenejši od diamanta.  

– Miguel de Cervantes
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B   oris je imel poleg parodontalne bolezni zaradi globoke zobne gni-
lobe še granulome na štirih zobeh. Tudi o tej tematiki je Boris veliko 
bral na spletu in v pogovoru smo dopolnjevali njegovo znanje. Za 

vas, dragi bralci, spodaj sledijo pomembne informacije, ki dajejo odgovor 
na vprašanje: »Ali so mrtvi zobje res škodljivi?«

Da, škodljivi so, če so nezdravljeni. Gre za podoben mehanizem, kot je bil 
omenjen na prejšnjih straneh v primeru parodontalne bolezni. Pri obeh 
okužbah so povzročiteljice izredno agresivne bakterije, nekatere od njih 
sodelujejo celo pri obeh boleznih. Če smo pri parodontalni bolezni govorili 
o gnitju oz. izginevanju tkiv ob zobu, v tem primeru govorimo o propa-
danju tkiv znotraj zoba, o propadanju zobnega živca ali pravilneje zobne 
pulpe. Proces se prične tako, da bakterije prek »luknje« oz. zobne gnilobe 
dosežejo notranjost zoba, kjer sprožijo imunski odziv. Zob je trde strukture. 
Oteklina, ki se vedno pojavi pri imunskemu odzivu na okužbo, se ne more 
širiti, zato pride do stiskanja žilja in zob se »zaduši«, kar pospeši odmiranje 
živca. Ko zobni živec odmre po celotnem koreninskem kanalu, bakterije 
dosežejo spodaj oz. v zgornji čeljusti zgoraj ležečo kost. Tukaj pa se že 
lahko tvori imunski odziv, ki ga imenujemo granulom ali strokovno kronič-
ni periapikalni parodontitis. Bakterije po kosti, ki so jo prek zoba dosegle, 
ne prehajajo prosto, pač pa se pojavi t. i. »fronta«. Na eni strani bakterije 
prodirajo s svojimi izločki globlje v kost, na drugi strani imunski odziv po-
skuša to zamejiti. Ker je dotok bakterij iz notranjosti zoba stalen ter imajo 
pravzaprav zelo dobro skrivališče in zaledje, imunski sistem granuloma ne 
zmore pozdraviti. Tak zob nezdravljen sčasoma v vsakem primeru izpade. 
Dokler je še prisoten, kost čedalje bolj izginja. Če je prisotna še parodon-
talna bolezen, se procesa lahko združita, tako da zob praktično nima več 
kostne opore. Ker so bakterije v obeh procesih zelo podobne, je tudi vpliv 
na telo podoben. Takšni zobje so za telo skrajno škodljivi, zato je treba pri 
pregledu in terapiji ravnati temu primerno.

Ali imate tak zob prisoten v ustih, je mogoče sklepati. Vedeti je treba, da se 
veliko bolezenskih stanj v ustih ne kaže v obliki bolečih občutkov ali občut-
kov neudobja. Tako kar 80 % granulomov odkrijemo rutinsko ob pregledih.

Ali so mrtvi zobje res škodljivi?



VPRAŠANJA, KI BI JIH MORALI ZASTAVITI, PA JIH NE      137

Najpogostejše opozorilo na tovrstno dogajanje je nedefinirana oz. nespe-
cifična bolečina, ki se ne pojavlja stalno. Pogosto tarnate, da ste si prehla-
dili čeljust, da vas je napihalo, da ste po jadranju, hribolazenju in po-
dobnem več dni čutili nekaj nenavadnega. To je jasno opozorilo, da je v 
čeljustni kosti morda granulom in da je treba nujno ukrepati. Granulomi 
namreč predstavljajo veliko tveganje za telesno zdravje.

Naj za boljšo predstavo ponovimo, da v primeru večjih operacij vsak že 
samo sumljiv zob odstranimo. Tako se med študijem bodoči zobozdrav-
niki pod nadzorom nadzornih specialistov učijo odstranjevati zobe pri 
ljudeh, ki jih čakajo večje operacije. Ravno v času pisanja te knjige nas je 
obiskal gospod, ki je imel načrtovano menjavo kolka. Ortoped, ki naj bi 
ga operiral, je gospoda poslal na odstranitev fokusov oz. vnetnih žarišč, 
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nakar smo ugotovili, da je treba zaradi prisotnosti parodontalne bolezni in 
granulomov odstraniti enajst zob. Takšne situacije si verjetno nihče ne želi, 
še posebej, ker je običajno treba to narediti hitro, gospod je namreč že 
imel datum za operacijo. To pomeni, da smo v dveh obiskih odstranili vse.

Posege zdravljenja granulomov je bistveno bolje izvajati v obdobju, ko 
je organizem v dobri pripravljenosti in ko še ni hudih simptomov, kot 
so bolečina, oteklina, majavost zob. Takrat so možnosti za uspešen izid 
zdravljenja večje za 20–25 % in napoved za dolgoročen obstoj zoba v 
ustih dobra. Seveda to velja ob upoštevanju in doslednem izvajanju vseh 
sodobnih smernic zdravljenja koreninskega kanala. Obvezni so uporaba 
operativnega mikroskopa, primerna izolacija zoba, da se zagotovijo čisti 
pogoji dela, bioaktivna polnila in dovolj časa za poseg. Takih posegov 
se praviloma ne dela pod časovnimi pritiski. Tako lahko šele po enoletni 
rentgenski kontroli ocenimo, ali se je granulom zacelil. Šele takrat lahko 
govorimo o uspešnem zdravljenju zadevnega zoba. Če zdravljenje ni us-
pešno, so potrebni dodatni kirurški postopki ali se začnemo pogovarjati 
o odstranitvi takega zoba.

Danes so možnosti, da se mrtvi zobje ustrezno oskrbijo, velike. Seveda 
ob uporabi najnovejših materialov in tehnologij, torej tehničnih zmožnosti, 
pomembna pa je tudi primerna izurjenost terapevta. Primerno oskrbljeni 
in rentgensko kontrolirani mrtvi zobje so veliko boljši od vsadkov. Težava 
so zobje, ki niso optimalno pozdravljeni. Takih zob je v ustih po svetu 
zelo veliko. Treba je poudariti, da to ni posledica površnosti ali neznanja 
zobozdravnikov, pač pa nekoč ni bilo tako napredne tehnologije, materia-
lov in znanja na tem področju. Zobozdravniki 21. stoletja lahko zagotovimo 
zares vrhunske storitve.

Če je zob dobro pozdravljen in kanalski sistem temeljito očiščen, je lah-
ko enakovreden običajnemu zobu, ki še ima zobni živec. Vloga živca je 
bolj razvojna kot funkcijska. Je pa res, da so mrtvi zobje mehansko bolj 
ogroženi, kar je treba upoštevati pri oskrbi zoba. Zato moramo v večini 
primerov takšne zobe oskrbeti z dolgotrajnejšimi restavracijami, kot so 
polnokeramične prevleke, ne samo z zalivko.

Kaj pa zobje, ki niso popolnoma oskrbljeni? Takšni zobje so huda težava in 
jih je treba odstraniti. Oskrbljene mrtve zobe redno rentgensko spremlja-
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mo. Če rentgensko vidimo, da je kost zaceljena, potem je ta zob zagotovo 
neškodljiv za vaš organizem. Če kost ni zaceljena, imamo dve možnosti. 
Prva je t. i. mikroskopska apikotomija, pri kateri s pomočjo mikroskopa 
počistimo neozdravljeni granulom iz telesa, tako da odstranimo še spodnji 
del korenine. Druga možnost je odstranitev zoba.

Za konec poudarjamo, da je odločitev vaša. Sami se odločite, ali boste 
imeli v telesu zdravljene mrtve zobe oz. zobe brez živca. V Ustni medicini 
menimo, da zdravstveno gledano ni večjega tveganja v primeru, če je zob 
dobro očiščen in napolnjen. Vse to drži, če je telo zdravo. Če je prisotna 
katera od sistemskih bolezni, je stanje drugačno in prej se odločimo za 
odstranitev takega zoba.

Vaš zob je najboljši vsadek. Tehnološko izdelani vsadki ne morejo nado-
mestiti kakovosti vašega zoba. Mrtvi zobje so res bolj krhki in manj prožni, 
kar pomeni, da je ob istih obremenitvah tveganje za pok in odlom večje. 
Zato ni dovolj, da jih oskrbimo samo s klasičnimi plombirnimi materiali, 
temveč iščemo primernejše protetične rešitve, ki močno zmanjšajo tve-
ganja za poznejše zaplete.

Neizpodbitna resnica št. 19: 
Mrtev zob je lahko boljši kot vsadek, če se 
dosledno upošteva pravilen protokol zdravljenja 
koreninskega kanala:
1.  Operativni mikroskop
2.  Dovolj časa za odstranitev bakterij
3.  Sterilni pogoji dela
4.  Bioaktivna polnila





Kot pri manjkajočem zobu,
je odsotnost včasih bolj 
opazna kot prisotnost.

– Jodi Picoult
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B oris je v zrelih letih izgubil veliko zob. Lahko si predstavljate, kako 
težavno je za posameznika, če mu manjka več zob na različnih 
mestih ali v liniji. Boris se dobro spomni tudi, da je že zelo zgodaj 

izgubil spodnjo desno šestico. Šestice so prvi stalni kočniki, ki izrastejo pri 
šestih letih in so običajno tudi prvi stalni zob, ki zapusti usta. Če manjka 
en sam zob, se lahko oseba na to stanje navadi in je praviloma ne ovira 
v vsakdanjem življenju. Pomembno pa je osvetliti, kaj ta na prvi pogled 
preprosta težava povzroči v bližnji ali oddaljeni prihodnosti. O le enem 
manjkajočem zobu pišemo zato, ker vas stanje več manjkajočih zob samo 
po sebi tako zelo ovira pri žvečenju, da jasno poiščete pomoč.

Vprašanje za vašega obstoječega ali novega zobozdravnika je torej:  
»Ali je treba en manjkajoči zob nadomestiti?«

Verjetno slutite, da je odgovor spet pritrdilen in prav imate. Zobje imajo 
v našem življenju več namenov in med najpomembnejšimi je zagotovo 
funkcija. V ustih imamo od osemindvajset oz. skupaj z modrostniki tja 
do dvaintrideset stalnih zob, ki delujejo popolno in usklajeno le, ko imajo 
dobrega soseda. Prav ste prebrali, tudi v ustih so pomembni urejeni so-
sedski odnosi. V primeru, da se odstrani le en zob, v ustih pride do spre-
memb, ki vam sprva ne bodo povzročale hujših težav. Kljub temu se bo 
neizogibno pričela rušiti statična stabilnost zobnega loka. Pogosto ljudje 
začnejo intenzivneje žvečiti na drugi strani, kjer je zobni lok sklenjen in 
ugriz še vedno takšen, kot je bil. Oboje v praksi pomeni, da so na zdravi 
strani mišice in ligamenti dalj časa obremenjeni ter da se zaradi tega ne-
ravnovesja pojavijo razlike v obremenjenosti obeh čeljustnih sklepov. To 
počasi, a zagotovo vodi v okvare žvečnega sistema.

Če stanje ponazorimo v obliki metafore, predstavljajte si daljšo bolniško 
odsotnost sodelavca, za katerega specializirano delo preprosto ne najdete 
nadomeščanja. Več dela morajo samodejno opraviti tisti, ki so še prisotni, 
kakšen izmed njih pa mora morda celo opravljati delo, ki ga prej ni op-
ravljal. Zelo podobno se dogaja v ustih. Sosedje morajo opravljati preveč 
dela in/ali delo, za katerega sploh niso naravno določeni. Poleg tega se 

Vpliv enega manjkajočega zoba na žvečenje
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pričnejo nagibati v novonastali prostor, s čimer se spreminja celoten ugriz. 
Nadalje, zobje nasprotne čeljusti izraščajo v ta prostor, zato se spreminja 
odnos med zgornjo in spodnjo čeljustjo. Omenjeni procesi se dogajajo 
sočasno in poznamo petnajst različnih simptomov z vsemi mogočimi kom-
binacijami med njimi.

Ko so zobje v normalnem položaju, z normalno obliko in višino zobnih 
kron, se ugoden vpliv ne odraža samo na zobnih kronah, ampak na celot-
nem žvečnem sistemu. Tega sestavljajo poleg zob še čeljustne kosti, dva 
čeljustna sklepa, žvečne mišice in ligamenti, s katerimi se mišice pripenja-
jo na kosti. Vsako statično porušenje vpliva tudi na omenjene strukture. 
Najpogosteje se pojavi prekomerna obraba zob, zobje postanejo obču-
tljivi in majavi, lahko boli le en zob ali predel celih ust. Ker je vse skupaj v 
glavi, lahko zaradi takih posledic začutimo tudi bolečine v mišicah, lahko 
se zaradi tega pojavijo spremembe v sklepih, glavoboli, celo migrenski 
glavoboli in bolečine v vratu. Ugotavljali so celo povezavo z napetostmi 
drugod ob hrbteničnem mišičju in skeletu. Primer smo videli pri gospe, ki 
je čutila bolečino na dveh zobeh. Ko smo izključili vzroke v smislu paro-
dontalne bolezni, granuloma, kariesa in zobne gnilobe, smo pomislili še 
na neskladje v ugrizu. S terapijo uravnoteženja ugriza smo lahko rešili to 
dolgotrajno težavo.

Omenjene spremembe lahko celo spodbudijo škripanje zob ali bruksizem, 
torej motnjo gibanja, pri kateri poskušamo podzavestno izravnati ugriz, da 
bi bil enakomeren. Zaradi tega stalno škripamo in ponoči obrabljamo zobe, 
poleg nastale obrabe pa se še dodatno poveča obremenitev žvečnih mišic.

Celostno gledano je ključnega pomena, da imamo vse zobe poravnane, da 
so stiki med zobmi razporejeni med obema zobnima lokoma in med vsemi 
zobmi čimbolj enakomerno ter da se zavedamo, da vsak manjkajoči zob 
pomeni destabilizacijo. Če pa je manjkajočih zob več, je tako stanje seve-
da še bolj nestabilno. Če v spodnji ali zgornji čeljusti manjkajo vsi zadnji 
zobje, torej zobje, s katerimi meljemo hrano, bomo funkcijo mletja prenesli 
na sprednje zobe, ki so anatomsko in strukturno drugačni. Zato jih bomo 
z leti hitreje obrabili, zobje bodo spremenili svojo lego in usmerjenost ter 
potrebovali bomo obsežnejše intervencije, da bi znova vzpostavili obliko 
zobnih kron, funkcijo in videz.
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Simptomov je torej veliko ter jih lahko razumemo šele po primernem in 
previdnem raziskovanju. Z eliminacijo in detektivskim pristopom lahko 
ugotovimo, kaj povzroča težave v predelu glave, v mišičju ali v predelu 
sklepa. Neskladje v ugrizu se lahko npr. kaže z bolečino v ušesu. Obiščete 
vse mogoče specialiste, bolečina v ušesih pa kar ne preneha. Ko tudi na 
zobeh ne najdemo nič, posumimo na težave v sklepu, nakar se izkaže, da 
gre za kronično vnetno obrabo v sklepu. Po obisku specializiranega fizi-
oterapevta se stanje z ustrezno terapijo izboljša ali celo izgine.

Vse te nadaljnje nevšečnosti nastanejo zaradi enega manjkajočega zoba. 
Lahko si torej mislite, do česar vse lahko prihaja, če je manjkajočih zob 
več. Edina rešitev je, da se manjkajoči zob ali zobje čimprej nadomestijo 
z novimi.

Neizpodbitna resnica št. 20: 
Če smo se na nekaj navadili, še ne pomeni, 
da ni treba ukrepati. Vsak manjkajoči zob, 
razen modrostnih, je treba nadomestiti z novim. 
Za to obstaja 15 dobrih razlogov.
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4.Slovar
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Ni je stvari na tem svetu, ki je 
človek ne bi mogel narediti mal-
ce slabše in prodati malo ceneje. 
Tisti, ki mu je cena med vsemi 
merili najpomembnejša, postane 
lahek plen tega človeka..  

– John Ruskin
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A
Abrazija: nefiziološka oz. ne-
normalna obraba zoba ali dlesni 
zaradi mehanskih vzrokov (ščet-
kanje, brušenje, škrtanje itd.).

Absces: lokalizirano gnojno 
vnetje ali votlina, pojavi se kot 
posledica vdora mikrobov pod 
dlesen ali v kost.

Absorpcija: sprejemanje, vsrkava-
nje delcev ali tekočine.

Adhezija: privlačna sila med po-
vršinama dveh teles ali snovi.

Afta: boleča razjeda različnih 
velikosti na ustni sluznici, lahko je 
ena sama ali se jih pojavi več.

Akuten: nenaden, če se hitro 
razvije.

Alveola: v čeljusti jamica, v kateri 
je vsidran zob.

Aleolitis: vnetje kosti, ki se pojavi 
po propadu krvnega strdka na 
mestu izpuljenega zoba.

Anestezija: stanje brez čutnih 
zaznav, ko z anestetikom omrtvi-
čimo območje in omogočimo 
brezbolečinsko delo.

Antibiotik: zdravilo, ki zavira raz-
množevanje ali uničuje mikrobe.

Apeks: končni del zobne korenine, 
zobni vršiček.

Apikotomija: kirurški poseg, pri 
katerem zaradi bolezenskega 
procesa odrežemo vršiček kore-
nine.

Artikulacija: sovpadanje zob 
z zobmi nasprotnega loka, 
prilagajanje ugriza.

Artikulator: naprava oz. pripo-
moček za simulacijo čeljustnega 
sklepa ter položaja čeljusti in zob 
v prostoru.

B
Benigen: če je stanje ozdravljivo 
oz. poteka v blažji obliki.

Bruksizem: nezavedno nočno 
stiskanje in škrtanje z zobmi, ka-
terega posledica je prekomerna 
obraba.

Bruksistična opornica: pripo-
moček, ščitnik za zobe, ki ublaži 
škodljive vplive nočnega stiskanja 
in škrtanja z zobmi.

C
CT: računalniška tomografija, 
3D-posnetek trdih in delno meh-
kih tkiv.

CBCT: posebna tehnika 3D-slika-
nja s stožčastim snopom žarkov 
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oz. CT, ki se uporablja za slikanje 
čeljusti v zobozdravstvu.

Cement, zobni: kostnini podobna 
snov, ki pokriva zob na zobnem 
vratu in korenini.

Cement, cementiranje: postopek, 
pri katerem s posebnim lepilom, tj. 
cementom, prilepimo npr. prevle-
ko na krn zoba.

Cirkon: keramika visoke trdote, ki 
se uporablja za izdelavo prevlek 
in mostičkov v brezkovinski 
tehniki, saj je povsem ustrezen 
nadomestek.

Č
Čeljust: kostna sestavina ustne 
votline z obdajajočimi mehkimi 
tkivi.

Čeljustnica: kost v čeljusti (spo-
dnja je mandibula, zgornja je 
maksila).

Člen: sestavni del mostička, ki v 
obliki zobne krone nadomešča 
manjkajoči zob.

D
Demineralizacija: izguba mineral-
nih snovi iz kosti ali zob (največ-
krat točkovna ali ploskovna).

Dens: zob.

Dentalen: ki zadeva zobe.

Dentin: zobovina, sestavni del 
jedra zoba.

Diabetes: žargonsko sladkorna 
bolezen.

Diagnoza: poimenovanje in ugo-
tavljanje bolezni.

E 
Edem: nabreklina kože ali organa 
zaradi nabiranja tekočine.

Endodontija: veja zobozdravstva, 
ki se ukvarja s proučevanjem in 
zdravljenjem zobne pulpe, kore-
nine in tkiv v neposredni okolici 
korenine.

Endodont: zobozdravnik specia-
list za področje endodontije.

Erozija: nepovratna izguba trde 
zobne substance zaradi kemične 
razgradnje, ki jo povzročijo kisline 
nebakterijskega izvora.

Erupcija: proces izraščanja zoba 
v ustno votlino.

Ekscizija: kirurška odstranitev 
tkiva.

Eksostoza: benigna kostna tvor-
ba, ki raste na površini kosti. 
Glej torus.
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Ekstirpacija pulpe: odstranitev 
vnete ali okužene zobne pulpe.

Ekstraoralno: izven ustne votline

Ekstrakcija: postopek izdrtja 
zoba.

Ekstruzija: izrast zoba čez njegov 
normalni okluzijski položaj ali ki-
rurški premik zoba v smeri zobne 
krone.

F
Faseta: del prevleke zoba, ki je 
prilepljen na njen kovinski del, je 
v barvi zoba in izdelan iz porcela-
na ali kompozita.

Fenestracija: nastanek okenca 
v tkivu zaradi razvojne nepravil-
nosti, bolezenskega procesa ali 
operativnega posega.

Fisura: razbrazdana in vbočena 
površina v sklenini grizne površi-
ne stranskih zob.

Fluorid: mineral, ki se uporablja 
za utrditev zobne sklenine in za 
preprečevanje nastanka zobnega 
kariesa.

Fluoroza: pojavljanje lisaste zob-
ne sklenine zaradi uživanja preve-
likih količin fluoridov v obdobju 
razvoja sklenine.

Fistula: patološki odvodni kanal-
ček, po katerem se izceja gnoj. 

Fraktura: prelom kosti ali zoba.

Frenulum: sluznična guba, ki 
povezuje dve sosednji površini 
sluznice; običajno na licih, jeziku 
in ustnicah.

Furkacija: anatomsko področje 
večkoreninskih zob, kjer se prične 
delitev korenin.

G
Gingiva: sluznica, ki obkroža zob 
v področju zobnega vratu. Glej 
dlesen. 

Gingivektomija: kirurška odstra-
nitev dela dlesni.

Gingivitis: vnetje dlesni, ki pred-
stavlja začetno obliko parodon-
talne bolezni.

Gingivoplastika: kirurški poseg 
za preoblikovanje poteka dlesni.

Granulom: kronično vnetje če-
ljustne kosti v okolici vrha zobne 
korenine, ki je posledica delova-
nja bakterij iz okuženega korenin-
skega kanala zoba.

Graft: tkivo ali kirurški material, s 
katerim se nadomesti manjkajočo 
dlesen ali kost. Glej presadek.
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Gutaperča: kavčuku podobna 
drevesna smola, ki se uporablja 
v zobozdravstvu za polnjenje 
zobnih kanalov.

H
Halitoza: ustni zadah.

Hemisekcija: kirurška odstrani-
tev korenine pri večkoreninskih 
zobeh.

Hemostaza: postopki za zaustavi-
tev krvavitev.

Hiperplazija: čezmerno poveča-
nje organa ali tkiva zaradi nasta-
janja novih celic.

Hipoplazija: nepopolna razvitost 
organa ali tkiva.

I
Iatrogen: nastal v zvezi z zdravni-
škim posegom.

Imediatna proteza: začasna pro-
teza, ki se izdela takoj po odstra-
nitvi naravnih zob.

Imobilizacija: postopek, s kate-
rim se z medsebojno povezavo 
napravi zobe negibljive.

Impaktiran zob: neizrasel ali 
delno izrasel zob, ki bi glede na 
dentalno starost pacienta že 
moral izrasti.

Implantat: nadomestek korenine 
manjkajočega zoba, izdelan iz 
titanove zlitine ali keramike. Glej 
vsadek.

Impregnacija zob: kemična zašči-
ta poroznih delov zob za zmanj-
šano občutljivost zob.

Incizalni rob: grizni rob na sekal-
cih.

Inciziv: vsak od štirih sprednjih 
zob v zgornji oziroma spodnji 
čeljusti. Glej sekalec.

Incizija: rez ali kirurška rana, 
povzročena s skalpelom, običajno 
z namenom drenaže patološke 
tekoče vsebine pod površino 
ustne sluznice.

Indirektno kritje pulpe: posto-
pek, pri katerem pod zalivko na 
področje najbližje zobni pulpi 
apliciramo zdravilo, s katerim 
preprečimo dodatno poškodbo 
zobne pulpe in hkrati spodbudi-
mo zaščitne mehanizme v zobni 
pulpi.

Indirektna restavracija: nadome-
stek manjkajočega dela zoba, ki 
ga izdelamo izven ust, običajno v 
zobnem laboratoriju ali v ordina-
ciji. 



Inlej: zalivki podoben keramičen 
ali kompozitni nadomestek manj-
kajočega dela zoba, ki se izdela v 
zobotehničnem laboratoriju. Upo-
rabimo ga, kadar manjka več kot 
polovica grizne površine, vendar 
ne zajema vrškov zoba. 

Intakten: nedotaknjen ali nepo-
škodovan.

Interproksimalno: območje med 
površinama dveh sosednjih zob v 
istem zobnem loku.

Intraoralno: območje v ustih.

J
Jedkanje: priprava zobne površi-
ne s kislino za učinkovito lepljenje 
plombirnega materiala ali cemen-
ta.

K
Kalcijev hidroksid: krajše kalcij, 
je zdravilo, ki se uporablja med 
koreninskim zdravljenjem za raz-
kuževanje kanalov.

Kapilare: najmanjše žile v telesu, 
lahko tudi zelo tanke cevčice.

Karies detektor: barvilo, ki obar-
va s kariesom prizadeta območja 
zoba.

Kavter: ali elektrokavter, je pripo-
moček za odstranjevanje tkiva s 

pomočjo električnega toka, lahko 
se uporablja tudi za zaustavljanje 
krvavitve.

Kireta: oster pripomoček, ki se 
uporablja pri ročnem čiščenju 
zobnega kamna in mehkih oblog 
z zobnega vratu in korenin, lahko 
tudi za zgladitev zalivk.

Kiretaža: postopek, pri kate-
rem zdravnik ali zobozdravnik z 
instrumentom, tj. kireto, izpraska 
neželeno vsebino telesne votline 
ali obzobnega žepa.

Kirurgija: veja medicine, ki se 
ukvarja z zdravljenjem bolezni s 
fizičnim posegom oz. prekinitvijo 
tkiva, npr. operacije, odvzemi tkiv, 
vstavitev vsadkov, izkles zob.

Kislina: večinoma se navezuje na 
fosforno kislino, ki jo uporablja-
mo za pripravo zobne površine 
pred lepljenjem, lahko pa tudi na 
hidroflorno kislino, ki jo uporab-
ljamo za pripravo površin določe-
nih keramik.

Klešče: v zobozdravstvu pozna-
mo izredno veliko število različ-
nih vrst klešč, ki jih uporabljamo 
bodisi kot pomoč pri puljenju zob 
ali pri rokovanju z žicami v orto-
dontiji bodisi pri drugih opravilih, 
kjer je potrebna velika sila na 
majhnem območju.
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Klorheksidin: sredstvo za razku-
ževanje, ki uničuje bakterije.

Koagulacija: strjevanje oz. spre-
minjanje beljakovin tako, da se 
sprimejo v skupke.

Koagulum: večinoma se nanaša 
na krvni strdek.

Koferdam: gumijasta opna, s ka-
tero izoliramo zob pri odstranje-
vanju amalgama, izdelavi zalivk 
in koreninskem zdravljenju zob. Z 
njo preprečimo vdor sline na de-
lovno območje in razliv dražečih 
snovi po ustni votlini.

Kompozit: plombirni material za 
bele zalivke, sestavljen iz organ-
skih monomerov in steklenih ali 
keramičnih delcev.

Kontrakcija: skrčenje.

Kroničen: ali dolgotrajen; neka-
tere bolezni zaradi stalno po-
navljajočih se izbruhov preidejo 
v kronično, težko ozdravljivo ali 
celo neozdravljivo obliko, npr. 
parodontalna bolezen.

L
Labialno: stran, ki gleda proti licu.

Laser: naprava, ki oddaja visoko-
energijsko svetlobo točno določe-
ne valovne dolžine.

Laserska terapija: terapija, pri ka-
teri se uporablja laserska svetloba 
za razkuževanje in pospeševanje 
celjenja.

Lingvalno: stran, ki gleda proti 
jeziku.

Lopatka: modelirni pripomoček 
za oblikovanje plombirnega mate-
riala ali nanašanje cementa.

Lučka: naprava, ki oddaja modro 
svetlobo visoke energije in se 
uporablja za strjevanje plombir-
nega materiala, kompozita.

Lokalni rentgenski posnetek: 
rentgenski posnetek omejenega 
območja v ustih, večinoma od 1 
do 3 zob.

Lokalna anestezija: anestezija, ki 
omrtviči manjše omejeno obmo-
čje.

Luska (ang. veneer): tanka 
prozorna večinoma keramična 
plast, ki se nalepi na zob ter s tem 
popravi obliko in barvo zoba.

M
M2: sistem igel, ki se uporablja-
jo za strojno širjenje in čiščenje 
koreninskih kanalov zob.

Maksila: latinsko zgornja čelju-
stna kost.



154

Maksilofacialni kirurg: kirurg, ki 
se ukvarja z operativnim zdravlje-
njem obraznega dela lobanje in 
vratu.

Maligen: nevaren, hud, malignom, 
tj. rakasta tvorba. Bolezen, pri ka-
teri se telesne celice nekontrolira-
no množijo. Nasprotje je benigen.

Mandibula: spodnja čeljustna kost.

Martin: pripomoček za odstra-
njevanje prevlek in mostičkov s 
tehniko zbijanja.

Matrica: ograjica, ki se uporablja 
pri izdelavi zalivke ter ki prepre-
čuje stike s sosednjimi zobmi in 
omejuje izhajanje plombirnega 
materiala na neželena mesta.

Membrana: opna npr. PRF mem-
brana, je membrana pripravljena 
iz trombocitov in krvne plazme iz 
pacientove krvi.

Meritve: imenovano tudi paro-
dontalna diagnostika, postopek, 
pri katerem ugotovimo prisotnost 
parodontalne bolezni.

Metastaza: bolezenski zasevek, 
raztros, prenos malignih, rakavih 
celic iz enega organa v drugega.

Mikrokirurgija: operacije z mi-
kroskopom.

Mikroskop: naprava, ki omogoča 
povečavo in boljšo osvetlitev ter s 
tem preglednost delovnega polja.

Molar: zob kočnik, zadnji tri-
je zobje na vsaki strani čeljusti, 
vključno z modrostnim zobom.

Mostiček: protetično delo, kjer je 
zajeta vrzel, z mostičkom nadome-
ščamo manjkajoče zobe.

MTA: organizmu prijazen material, 
ki se uporablja pri koreninskem 
zdravljenju, poškodbi zobnega živ-
ca in kirurškem zdravljenju korenin.

Mukogingivalna kirurgija: kirurgija 
ustne sluznice in dlesni.

Multicore: kompozitni material, ki 
se uporablja za hitrejšo izpolnitev 
večjih izgub zobne substance.

N
Nekroza: odmrtje, prenehanje ži-
vljenjskih procesov v delu organiz-
ma, nekroza kosti, nekroza dlesni.

Nevralgija: nespecifična boleči-
na v celotnem območju ali delu 
območja, ki je oživčeno z določe-
nim živcem, in v območju poteka 
tega živca kot posledica motnje v 
delovanju tega živca.

Nitka: pletena vrvica, ki se upo-
rablja za odmaknitev dlesni, za 
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bolj natančen odtis, lahko tudi 
ustavitev krvavitve pri izdelavi 
zalivke.

O
Obliteriran koreninski kanal: 
koreninski kanal, katerega notra-
njost je zapolnjena s trdimi tkivi, 
običajno pa tu potekajo žile in 
živci, pogosto nastane po po-
škodbi zob.

Obrobna zapora: stik med mate-
rialom in zobom. 

Obrobni greben: del trde zobne 
substance, ki predstavlja stranska 
grizna robova zadnjih zob, po-
memben je za ustvarjanje tesne-
ga stika med zobmi.

Obzobna tkiva: ali parodoncij 
predstavljajo mehka in trda tkiva, 
ki obdajajo zobe (kostnina, dle-
sen, cement na površini korenine 
in vlakna, ki vpenjajo korenino 
zoba v kost).

Obzobni žep: žep med površi-
no zoba in dlesnijo, ki v primeru 
zdrave dlesni meri do 3 mm, pri-
sotnost globjih žepov pa predsta-
vlja parodontalno bolezen.

Okluzija ali ugriz: medsebojni 
stik griznih površin zgornjih in 
spodnjih zob. 

Okluzalna ploskev: grizna plo-
skev na ličnikih (4. in 5. zobje) in 
kočnikih (6., 7., 8. zobje). 

Onlej: v laboratoriju izdelana ke-
ramična zalivka, s katero posne-
mamo naravno substanco zoba, 
za razliko od inleja prekriva tudi 
vrške zob, torej prekriva večjo 
površino zoba.

Operkulum: mehka tkiva oz. 
dlesen, ki prerašča delno izraščen 
zob.

Operkulotomija: odstranitev 
operkuluma, po navadi na podro-
čju modrostnikov.

Ortopan: panoramski rentgenski 
posnetek, ki prikaže vse zobe, ko-
stnino zgornje in spodje čeljustni-
ce ter čeljustna sklepa.

Ortodont: zobozdravnik spe-
cialist, ki se ukvarja z zdravlje-
njem nepravilnega položaja zob, 
neskladnim ugrizom ter nesklad-
nim odnosom zgornje in spodnje 
čeljusti.

Ortodontski aparat: snemni ali 
fiksni aparat, s katerim urejamo 
razvojne in funkcionalne nep-
ravilnosti zob in medčeljustnih 
odnosov.
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Ortodontske nepravilnosti: 
razvojni in funkcionalni odkloni v 
obliki in delovanju zob.

P
Palatinalna ploskev zoba: nebna 
ploskev zoba.

Parodontalni absces: lokalizirano, 
zamejeno gnojno vnetje obzob-
nega izvora.

Parodontalna bolezen ali paro-
dontoza: kronično vnetje obzob-
nih tkiv, torej dlesni, sluznice in 
spodaj ležeče kosti, ki v prvi vrsti 
nastane zaradi pomankljive ustne 
higiene, med dejavnike tveganja 
pa štejemo tudi kajenje, genetsko 
predispozicijo, stres in sladkorno 
bolezen.

Parodontalna špranja: špranja 
med korenino zoba in kostjo, 
prepletena z vezivnimi vlakni, ki 
pripenjajo zob v kost in omogo-
čajo minimalne, normalne premi-
ke zob. 

Parodontologija:  veja zobozdra-
vstva, ki se ukvarja z boleznimi 
mehkih in trdih tkiv, ki obdajajo 
zobe.

Periapikalno vnetje: oz. . granu-
lom, je vnetje ob vršku korenine, 
ki nastane kot posledica napre-
dovanja zobne gnilobe do pulpe 

(zobnega živca) in nato v okolna 
tkiva ob vršku korenine.

Perikoronitis: vnetje mehkih tkiv 
ob delno izraščenem zobu zaradi 
mehanske travme ali  bakterijske 
okužbe kot posledica otežene 
ustne higiene.

Plak: mehke zobne obloge oz. bi-
ofilm, ki je skupek ostankov hrane, 
bakterij in sline.

Plomba:  oz. zalivka je polnilo 
kavitete v zobu, ki nastane po 
odstranitvi kariesa oz. zobne 
gnilobe.

Podočniki: oz. kanini so tretji 
zobje v obeh čeljustih. 

Polnitev koreninskega kanala 
oziroma obturacija: faza kore-
ninskega zdravljenja zoba, kadar 
notranjost kanala, kjer so potekali 
žile in živci, napolnimo s polnilni-
mi sredstvi.

Premolar: četrti in peti zob v 
obeh čeljustnicah.

Premolarizacija: preoblikovanje 
zob (kočnikov v premolarje) z 
ločevanjem večkoreninskih zob 
na več delov.

Preparacija: poseg v trda zobna 
tkiva s svedri, s katerimi odstra-
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nimo karies in/ali preoblikujemo 
zob v tako obliko, da lahko nare-
dimo zalivko ali prevleko.

Prevleka: ali zobna krona, je 
protetični nadomestek, s katerim 
nadomestimo manjkajočo zobno 
substanco tako, da prekrijemo 
celotno površino zoba.

PRF-membrana: membrana, na-
rejena iz krvnega pripravka, ki se 
uporablja za aktivnejše in hitrejše 
celjenje po kirurških posegi.

Protetika: veja v zobozdravstvu, 
ki se ukvarja z izdelavo fiksnih ali 
snemnih nadomestkov za manj-
kajoče ali močno poškodovane 
zobe.

Provizorij: začasen nadomestek 
v ustni votlini v obliki zalivke, 
prevleke ali proteze.

Proteza: snemni protetični na-
domestek, ki nadomešča zobe in 
obzobna tkiva.

Pulpa:  krvne žile in živec, ki po-
tekajo v koreninskem kanalu.

Pulpitis: vnetje pulpe, ki nastane 
zaradi napredovanja zobne gnilo-
be do živca znotraj koreninskega 
kanala.
    

R
Radiks: zaostala zobna korenina 
(brez zobne krone).

Radiolucenčna sprememba: svet-
lina na rentgenskem posnetku, ki 
pogosto predstavlja pomanjkanje 
trdih tkiv kot posledica vnetja.

Resekcija korenine: odstranitev 
ene ali dveh korenin večkorenin-
skega zoba.

Resorbcija kosti, korenine: raz-
topitev trde zobne substance ali 
kostnine zaradi vnetja, ki lahko 
nastane kot posledica bolezen-
skega dogajanja v ustni votlini, 
kirurških posegov ali poškodbe.

Reteiner: pripomoček za stabi-
lizacijo zob po ortodontskem 
zdravljenju ali v primeru močno 
majavih zob.

Reženjska operacija: kirurški 
poseg za zdravljenje napredova-
le oblike parodontalne bolezni, 
kadar poglobljene obzobne žepe 
ne moremo pozdraviti na konzer-
vativen način.

S
Sekalci: prvi in drugi zobje v 
zgornji in spodnji čeljusti.

»Sken«: oziroma digitalni odtis je 
posnetek stanja v ustni votlini, na 
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podlagi katerega lahko izpeljemo 
različne diagnostične in terapev-
tske postopke v zobozdravstvu.

Sklenina: zunanja plast trde zob-
ne substance, ki hkrati predstavlja 
najtršo snov v našem telesu.

Stomatitis: generalizirano vnetje 
mehkih tkiv (dlesni in sluznice) v 
ustni votlini.

Š
Šablona (grizna): iz akrilata 
in voska narejen predložek, 
s katerim določimo pravilno viši-
no griza ob protetični obnovi zob 
pacienta.

Škripaška opornica: snemni pri-
pomoček, izdelan v zobotehnič-
nem laboratoriju za preprečitev 
poškodb zob, ki nastanejo kot 
posledica škripanja z zobmi, obi-
čajno ga uporabljamo ponoči.

Študijski model: model, izlit iz 
mavca, oz. model, narejen v digi-
talni obliki, ki ponazarja dejansko 
stanje v ustih pacienta in se upo-
rablja predvsem v diagnostične 
namene.

T
Tesno zobno stanje: čezmerno 
pregosto izrasli zobje, zaradi če-
sar ne morejo zavzeti svojega na-
ravnega položaja v zobnem loku. 

Zobje so rotirani oz. se prekrivajo.

Trajnostna doba: čas, ki začne 
teči od opravljene storitve do 
konca garancijskega obdobja.

Transkanini predel (TKS): predel 
v zobnem loku, ki obsega ličnike 
in kočnike.

Totalna proteza: pri popolni izgu-
bi zob v eni ali obeh čeljustnicah 
naredimo snemljiv pripomoček, ki 
nadomesti vse zobe v čeljusti.

Trepanacija: t. i. odprtje zoba. To 
storimo tako, da s svedrom izvr-
tamo dostop do pulpne votline z 
namenom nadaljnjega zdravljenja 
zoba.

U
Ugriz/nepravilen ugriz (maloklu-
zija): stik oz. nepravilen stik zgor-
njih in spodnjih zob ob ugrizu.

Ustna higiena: Ukrepi, ki ohra-
njajo usta in zobe čiste in zdrave. 
Dobra ustna higiena zmanjša 
nabiranje trdih in mehkih zobnih 
oblog, pojavljanje zobne gnilobe, 
preprečuje vnetje in krvavenje 
dlesni, preprečuje nastanek pa-
rodontoze in odganja slab zadah 
iz ust. Ustna higiena se deli na 
osebno, ki jo izvajamo doma s 
ščetkanjem in nitkanjem, ter pro-
fesionalno, kjer ustni higienik oz. 
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zobozdravnik vsaj enkrat letno 
odstrani trdovratne obloge in 
zobni kamen.

Ustna kirurgija: specialnost v 
zobozdravstvu, kjer se zdravijo 
poškodovani, bolni ali nepravilno 
izrasli zobje, odstranjujejo zobje, 
ki nam nagajajo, ter vstavljajo 
zobni vsadki, operirata pa se tudi 
čeljust in glava.

Ustna medicina: klinika, ki jo pa-
cienti zapustijo z nasmehom.

Ustni preddvor (vestibulum): 
predel v ustih, ki je pred zobmi, 
vidi se ob nasmehu in je obdan 
na eni strani z ustnicami in lici ter 
na drugi strani z zobmi.

Ustna votlina: predel v ustih, ki se 
skriva za zobmi, v večji meri ga 
zapolnjuje jezik.

V
Vidni sektor: sprednji zobje, ki 
jih razkrijemo pri nasmehu, ljudje 
s prešernim nasmehom poleg 
sekalcev in podočnikov razkrijejo 
vse zobe tja do kočnikov.

Vitalna ekstirpacija: pomeni 
odstranitev žive zobne pulpe pod 
lokalno anestezijo.

Vizil proteza (proteza z ulito 
bazo): delno snemna proteza, 

katere ogrodje z zaponami je uli-
to v enem delu iz kovinske zlitine.

Vršiček: najbolj špičast del zobne 
ploskve na grizni površini zoba, 
spodnja šestica jih ima recimo kar 
pet.

Vrzel: prostor v zobni vrsti, ki ni 
zapolnjen z zobmi. Nastane po 
izdrtju zoba ali zaradi manjkajo-
čih zob.

Z
Začasna proteza (žabica): snem-
na delna proteza, ki se izdela 
in vstavi v usta neposredno po 
izdrtju zoba v vidnem predelu za 
čas celjenja zobne rane.

Začasne prevleke (provizoriji): 
so namenjeni za zaščito obruše-
nih zob ter posnemajo obliko in 
barvo končne prevleke.

Zalitje fisure: polnjenje najglob-
ljih delov griznih ploskev zoba s 
kompozitnim materialom, s čimer 
preprečimo nabiranje hranil na 
mestih, kjer je odstranjevanje 
oteženo; preventivna storitev, 
predvsem na novoizraslih zobeh.

Zalivka (plomba): zapolnitev 
zobne luknje po kariesu ali dela 
zoba po poškodbi z uporabo 
kompozitnih materialov.
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Zapona: element, s katerim pri-
trdimo snemno delno protezo na 
preostale zobe v čeljusti. Zapone 
so lahko ulite, rezkane ali obliko-
vane iz različnih materialov.

Zdravljenje zoba (endodontija): 
je treba izvesti, ko živec v zobu 
odmre. Najpogostejši vzrok za 
zdravljenje zob je globoki karies, 
ki lahko privede do vnetja ali celo 
odmrtja pulpe in terja odstranitev 
živca iz pulpne votline. Lahko pa 
je vzrok tudi poškodba zoba.

Zob: je sestavljen iz zobne krone, 
ki je vidna v ustih, in korenine, ki 
je prek vlaken povezana s kostjo 
v čeljusti.

Zobna korenina: del zoba, ki 
je prek vlaken trdno zasidran v 
čeljustni kosti.

Zobna krona: del zoba, ki ga vidi-
mo v ustih. Po navadi je prekrit z 
najtršim materialom v človeškem 
telesu, tj. sklenino.

Zobna pulpa (t. i. živec): žile in 
živci v notranjosti zoba.

Zobni ekvator: najbolj izbočeni 
predeli na zobni kroni. Pri gri-
zenju odriva hrano in tako ščiti 
dlesen.

Zobne bolezni: veda v zobozdra-
vstvu, ki zdravi ter obravnava bo-
lezni in nepravilnosti pri izrašča-
nju zoba.

Zobni kamen: zobne obloge, ki 
nastanejo z mineralizacijo plaka 
ter se nabirajo na zobeh in zobnih 
nadomestkih.

Zobni lok: zobne krone so v 
čeljusti razporejene v obliki loka. 
Imamo dva zobna loka, zgornje-
ga v obliki elipse in spodnjega, ki 
ima obliko parabole.

Zobni vrat: del zoba na prehodu 
med zobno krono in korenino.

Zobnoprotetični nadomestek: vsi 
v laboratoriju izdelani pripomočki, 
ki nadomestijo manjkajoče dele 
zoba ali manjkajoče zobe.

Ž
Žvečenje: premikanje zgornje in 
spodnje čeljusti za potrebe grize-
nja hrane.

Žvečne mišice: so primikalke 
spodnje čeljusti, ločimo mišice 
žvekalke in odpiralke ust.
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David Dovšak, dr. med. specialist maksilofacialne kirurgije
Vesel sem, da je med zobozdravniki vedno več pogumnežev, 
ki se najprej odločijo, da bodo izstopili iz tradicionalnega 
zdravstvenega sistema, ker v njem enostavno ni mogoče 
kvalitetno delati, nato pa se še aktivno trudijo, da bi 
sistem spremenili. Ko bodo to knjigo prebrali slovenski 
zobozdravniki in pacienti, bo to verjetno pomenilo, da se 
je sistem končno spremenil.

Marko Mandić, slovenski gledališki in filmski igralec
Knjiga navdihuje in spodbuja. Samo upamo lahko, da 
bo v knjigi predstavljena praksa čim prej povsod nekaj 
običajnega. Avtorja nas opogumljata in nas, paciente, tako 
rekoč spreminjata v male strokovnjake in enakovredne 
sogovorce.

Doc. dr. Andraž Kocjan, nanoznanosti in nanotehnologije
Knjiga poleg ostalega razgalja tudi nekatere polresnice, 
nastale v prepletu tradicionalne (s koncesijo zavarovalnice) 
in privatne zobozdravstvene oskrbe. Preplet, ki je že včeraj 
rabil skrben premislek in prevetritev, saj že predolgo ne 
sledi družbenemu sistemu, razvoju zobozdravstvenih 
storitev ter materialov in tehnologij.


