
 
Prihodnost dentalne medicine 

Današnja vizija jutrišnje resničnosti 

Ena najpogostejših otroških nočnih mor je obisk pri zobozdravniku. Kdo tega ne bi razumel? Sedeti 

morate v ogromnem stolu, osvetljenem s svetlobo kot iz vesoljske ladje. Morate zdržati, da nekdo 

gleda v notranjost vaših ust in dela z uporabo ostrih in zastrašujočih naprav. In končno, ko je mučenja 

konec, vam taisti pravi, da ne jejte svojih najljubših sladkarij in si redno umivajte zobe. Nihče ne mara 

hoditi k zobozdravniku kljub dejstvu, da vsi vedo, kako pomembno je ustno zdravje in kako močno je 

povezano s celotnim zdravjem. 

Zaradi novih tehnologij, prihodnosti zobozdravstva je to veliko in hitro rastoče področje videti zelo 

drugače kot danes, z večjim poudarkom na preventivi, kar bo privedlo do manj kariesa in manj 

parodontalne bolezni; lažjega dostopa do nege; krajšega časa zdravljenja… 

Tako kot v primeru drugih zdravstvenih specialnosti, bodo novosti močno vplivale na to, kako se bo 

zobozdravstvo izvajalo in kako bodo pacienti skrbeli zase v prihodnosti. Si lahko predstavljate, da boste 

morda dobili 3D-natisnjeno protezo v eni uri namesto v 4-5 sejah pri zobozdravniku? Si lahko 

predstavljate, da bi imeli tele-zobozdravnika? Ali pa, da vam lahko pri starosti 80 let rastejo novi zobje? 

Vse to  in še več bo že v bližnji prihodnosti mogoče! Nekatere moderne stvari, ki ste se jih učili med 

dodiplomskim študijem ali med vašo specializacijo bodo jutri že zastarele. Regeneracija zob bo mogoče 

omogočila, da se bo dentin pod pametno zalivko sam regeneriral, tehnologija urejanja genov s svojo 

sposobnostjo prepoznavanja, brisanja ali zamenjave genov bo lahko izboljšala prognozo karcinoma 

ustne votline, ki nastane zaradi virusnih in bakterijskih dejavnikov, velike baze podatkov obdelane z 

umetno inteligenco bodo omogočile resnično z dokazi podprto stomatolgijo in k bolniku individialno 

usmerjeno zdravljenje. 

Izbira poklica je ena najpomembnejših odločitev, ki jo sprejmemo v življenju. Nekateri sprejemajo 

karierne odločitve v srednji šoli, drugi na fakulteti in spet drugi, potem ko delajo že več let. Ne glede 

na to, kdaj se odločimo, to lahko in bo vplivalo na naše življenje in na vrsto dela, ki ga opravljamo. 

Zobozdravstvo je vznemirljiva kariera in ponuja številne edinstvene priložnosti za zdravljenje in 

sodelovanje z bolniki. Ko se boste v svojih službah ustalili se boste nehote začeli ukvarjati s svojo javno 

podobo in javno podobo zobozdravnikov ter jo tudi soustvarjati. Naša javna podoba ni prišla od 

zunanjih sil, ampak od nas, zobozdravnikov - vsa razdajanja, žrtvovanja in dela v dobro javnosti ter 

stroke. Prepričan sem, da bo prihodnost določena na isti način. Skupaj lahko določimo najpametnejše 

korake in se nato zavežemo ukrepom, potrebnim za krepitev zobozdravstvene izobrazbe, raziskav, 

prakse, dostop do oskrbe ranljivim skupinam, naše vloge v soustvarjanju zdravstvenega sistema in 

drugim ključnim vidikom tega poklica  Prihodnost je v naših rokah…Prihodnost dentalne medicine ste 

VI! 


