
Spoštovane dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi! 

 

Vesela sem, ko vidim toliko mladih kolegic in kolegov, kako z nasmehom in 
pričakovanjem prejemajo listine ob zaključenem dodiplomskem magistrskem študiju 
dentalne medicine ali specialističnem študiju. To je pomemben dogodek za vsakega 
med vami, za vašo družino, ki vam je stala ob strani, in ne nazadnje tudi za vaše 
mentorje.  
Kot predstavnica zobozdravnikov bi danes dala poseben poudarek 
zobozdravniškemu poklicu, ki je nekaj posebnega. Posebnega zato, ker se osnovno 
zdravje vsakega posameznika začne pri nas – zobozdravnikih. Zato je poslanstvo 
vsakega zobozdravnika in specialista s področja dentalne medicine zelo pomembno.  
Ustno zdravje, kakovost življenja in splošno zdravje so medsebojno neločljivi in  
temeljna človekova pravica. To potrjuje tudi Deklaracija o nenalezljivih boleznih, ki jo 
je leta 2011 sprejela Organizacija združenih narodov. Ustno zdravje je prepoznano 
kot pomemben dejavnik pri razvoju bolezni, ki so vodilen globalni zdravstveni 
problem (diabetes, srčno-žilne bolezni, kronične pljučne bolezni, rak ...). 
Na svetu več kot 3,8 milijarde ljudi boleha za eno od ustnih bolezni, zato je 
dvigovanje ozaveščenosti o skrbi za ustno zdravje in vplivu ustnega zdravja na dobro 
telesno in psihično počutje zelo pomembno. To pomeni, da smo ambasadorji zdravja 
in prevzemamo vodilno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva.  
 
Zato smo v skrbi za svoje paciente in pod okriljem Odbora za zobozdravstvo 
Zdravniške zbornice Slovenije ter v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za 
maksilofacialno in oralno kirurgijo UKCL in Centrom za ustne bolezni in 
parodontologijo Stomatološke klinike že leta 2014 organizirali projekt Pravočasen 
pregled ustne votline lahko reši življenje. Zobozdravniki, vključeni v projekt, so  
prebivalcem ponudili brezplačne preventivne preglede ustne votline, da bi odkrili  
morebitne zgodnje maligne spremembe in ozavestili prebivalstvo o tej hudi bolezni. 

Takrat je v projektu sodelovalo 250 zobozdravnikov in opravilo 2000 pregledov. Od 
pregledanih pacientov je bilo 125 napotenih k specialistu. Po podatkih Kliničnega 
oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani so med napotenimi pacienti pri štirih odkrili zgodnje maligne spremembe in 
pacienti so bili takoj operirani. V letu 2017 smo se odločili za nadaljevanje projekta. 
Pobuda je prišla s strani strokovne javnosti, kolegov zobozdravnikov, ki so projekt 
ocenili kot zelo dober v smislu promocije ustnega zdravja in ozaveščanja prebivalstva 
o raku ustne votline. Pobuda je prišla tudi s strani medijev in širše javnosti, ki so 
prepoznali, da je pozitivna promocija zdravja in ozaveščanje prebivalstva o lastnem 
zdravju skupna pomembna naloga. Letos je v projekt vključenih več kot 500 
slovenskih zobozdravnikov, ki so v mesecu maju ponudili brezplačne preventivne 
preglede. Zanje smo 18. marca organizirali tudi brezplačni seminar o raku ustne 
votline. 

Verjamemo, da bo projekt tudi letos izpolnil vsa pričakovanja in zaradi izjemne 
motiviranosti slovenskih zobozdravnikov postal pozitivna zgodba. 

Želimo si, da bi naša prizadevanja in napore pri doseganju ciljev zdravja združili tudi 
s prizadevanji odločevalcev. Želimo si, da bi lahko naslednje leto ob enaki priložnosti 
razglasili, da smo določene dosežke, pomembne za državo, zobozdravstveno stroko, 



predvsem pa za prebivalce, za katere trdimo, da so v središču sistema (ustnega) 
zdravja, dosegli skupaj. Zobozdravniki smo pripravljeni tvorno sodelovati pri iskanju 
in izpeljavi ustreznih rešitev na nacionalni ravni. 

Vse to so naše naloge v prihodnosti, ta trenutek pa bi vam rada zgolj čestitala, da ste 
uspešno prehodili strokovno poklicno pot, da stopate na pot samostojnega dela, a 
kar je morda najpomembnejše, na pot poklica, ki daje zadovoljstvo in smisel našemu 
izbranemu poslanstvu. Na tej poti vam želim veliko uspehov, osebnih in poklicnih! 
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