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Tik pred koncem študijskega leta 2016/2017 je le izšla pomla-
danska izdaja časopisa Sveder. Časopisa, ki obstaja zaradi 

dobre volje prgišča piscev, ki želijo soustvarjati našemu študijske-
mu programu svojstven časopis. Časopisa, ki mora ostati in bo ostal 
samostojen. 

Naj najprej poudarim, da je razumevanje naše želje po lastnem 
časopisu pri predstavnikih ŠSMF in ŠOMF izredno dobro in spod-
budno. Prav tako je prisotna tudi prepotrebna podpora Društva za 
mednarodno dejavnost študentov stomatologije – SiDSIC. In vendar 
nam marsikdo še vedno mnogokrat zastavi naslednji vprašanji: 

»Zakaj potrebujete svoj časopis? Zakaj se ne bi preprosto združili 
s projektom Erektor?« 

V tem zapisu nikakor ne želim deliti projektov po študijskih 
smereh; navsezadnje smo vsi skupaj ponosni študenti Medicinske fa-
kultete v Ljubljani. Obenem mi je časopis in projekt Erektor povsem 
všeč in ga zelo spoštujem, vendar pa upam, da študentje dentalne 
medicine premoremo dovolj znanja in predvsem volje, da izdajamo 
svoj časopis, ki vsebinsko pokriva naše področje, predstavlja naše 
težave in tudi naše udejstvovanje pri mednarodnih projektih. 

Sam dojemam projekt Sveder in projekt Zobek kot možnost za 
študente nižjih letnikov, da se srečajo s študenti višjih letnikov in 
tako spoznajo številne možnosti za iskanje in pridobivanje znanja na 
našem področju, ki jih lahko preizkusijo v okviru SiDSIC. S sode-
lovanjem morda izvedo tudi za nekatere teme s področja dentalne 
medicine, ki jih lahko nato sami podrobneje raziščejo.

Število aktivnih članov pri obeh omenjenih projektih našega dru-
štva je letos padlo. Projekta Zobek in Sveder sta bila edina projekta, 
ki sta v letošnjem študijskem letu sploh delovala od samega začetka. 
Ostali so še fazi nastajanja oz. se še razvijajo, vendar se zdi, da bosta 
imela tudi omenjena projekta v prihodnjih letih težave z obstojem. 
Prav na tej točki vidim pomen obstoja dentalskega časopisa Sveder 
kot samostojne revije, ki cilja predvsem na študente nižjih letnikov 
študijske smeri dentalna medicina in jim daje vpogled v dogajanje 
v Društvu za mednarodne dejavnosti študentov stomatologije ter jih 
že v prvih letnikih naveže na »stomo«. Članki s področja dentalne 
medicine, objavljeni v Erektorju, so sicer dobri za osveščanje širše 
publike, vendar nikakor ne morejo in ne smejo nadomestiti celotnega 
časopisa. Dokler se bo zavedanje, da projekti društva – časopis Sveder 
in ostali – niso namenjeni njihovim ustvarjalcem in ne predstavljajo 
zgolj alineje v življenjepisu, bodo živeli. Kasneje pa? 

Želim si, da bi se oktobra predavalnica na stomatološki kliniki 
napolnila na uvodnih sestankih projektov, ki bodo tudi v naslednjem 
letu nudili možnost vedoželjnim.  

Tomaž Hvala 

Z upanjem 
na sodelovanje … 
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EVP - European Visiting Programme

3. mednarodni študentski 
kongres

● Dora Elisa Gahona Gliha

● Pia Hrovat,  predsednica organizacijskega odbora

EDSA ali European Dental Students' Association je, kot pove že samo ime, zdru-
ženje evropskih študentov dentalne medicine, ki študentom omogoča medse-
bojno sodelovanje na kongresih, izmenjavah, delovnih praksah ter humanitar-
nih odpravah in poletnih taborih. 

Od 24. do 26. marca 2017 je v organizaciji SiDSIC potekal že tretji medn-
arodni študentski kongres dentalne medicine v Ljubljani. Pomlajena ekipa 
organizatorjev se je soočila z zahtevno nalogo: nadaljevati uspešno tradicijo 
prvih dveh kongresov. 

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

Specifična dejavnost, ki jo ponuja EDSA, je 
tudi European Visiting Programme (EVP). 

Gre za enega od prvih projektov, ki ga je obliko-
valo združenje. Študentom omogoča izkušanje 
načina študija v tujini in pridobivanje dodatnih 
strokovnih znanj. Seveda je vse prepleteno s 
tkanjem novih prijateljstev in spoznavanjem 
drugačnih kultur.

EVP-ja se lahko udeleži vsak študent, ki 
v svojih rokah še ne drži diplome, študent-
sko društvo na njegovi matični fakulteti pa 

Delo se je začelo že jeseni in po odprtju pri-
jav konec leta 2016 je bilo hitro jasno, da 

je zanimanje veliko in nas čaka še en izjemen 
dogodek. Na kongres se je prijavilo skoraj 140 
študentov, od tega kar 90 tujih. Večina tujcev 
je že tradicionalno prišla iz republik nekdanje 
skupne države, pridružili pa so se nam tudi ude-
leženci iz Avstrije in Češke.

Kongres se je začel s pozdravnim nagovo-
rom prodekana prof. dr. Igorja Kopača, ki je 
vse udeležence prijazno pozdravil in jim izrekel 
dobrodošlico. Z nekaj besedami je prisotne na-
govoril tudi dekan Medicinske fakultete prof. 
dr. Dušan Šuput. Sledil je še pozdrav vodje 
organizacijske ekipe Pie Hrovat, nato pa prvi 
del predavanj. Le-te so pripravili prof. Ksenija 
Renar, asist. Žiga Kovačič, asist. Rok Ovsenik in 
doc. Neli Vintar, ki je predstavila možnost upo-
rabe akupunkture v zobozdravstvu. Po kratkem 
premoru so sledile še predstavitve raziskovalnih 
nalog in posterjev tako naših kot tujih študen-

mora biti včlanjeno v EDSA. Nekatere fakultete 
določajo še druge kriterije za sodelovanje v 
programu. 

Postavlja se vprašanje, kaj EVP ponuja 
študentu obiskovalcu v nekaj dneh izmenjave. 
Načeloma vključuje tako obisk posameznih spe-
cialističnih področij fakultete kot tudi praktične 
delavnice in strokovna predavanja. Zraven pa 
kakopak spadata še raziskovanje mesta in dru-
žabni program. Pri tem je treba poudariti, da 
se tuji študenje lahko udeležijo kliničnih vaj na 
gostujočih fakultetah, vendar samega dela ne 
smejo opravljati. 

tov. Po kosilu je sledil ogled mesta in večerno 
druženje ter spoznavanje v eni od ljubljanskih 
diskotek.

Sobota je dan, ko lahko študentje izpo-
polnijo svoje pridobljeno znanje na številnih 
delavnicah s področja dentalne medicine. Na 
voljo so imeli 7 delavnic, ki so zajemale vse od 
novih tehnik uporabe kompozitnih materialov in 
strojnega širjenja koreninskih kanalov do osnov 
kirurškega šivanja. Udeleženci so bili nad delav-
nicami navdušeni. Sobotni večer smo popestrili 
z uradno gala zaključno prireditvijo, ki smo jo 
izvedli v mestnem središču na enim od starih 
mestnih dvorišč. Ambient je bil kot nalašč za 
zaključek kongresa. Večer so popestrili mlada 
glasbena skupina, ki je igrala glasbene hite, in 
nadarjeni kolegi z dentalne medicine; skupaj 
so pričarali prav posebno ozračje. Podelili smo 
nagrade za najboljše aktivne študente in slav-
nostno razrezali torto. Sproščeno druženje se je 
nadaljevalo dolgo v noč.

Kot je v navadi, smo nedeljo izkoristili za 
ogled lepot Slovenije. Ogledali smo si kobilarno 

Ob zaključku programa vsak študent prej-
me certifikat, ki potrjuje njegovo udeležbo, sam 
pa napiše poročilo in posreduje fotografije. Se-
znam članic, ki sodelujejo v EVP-ju, je dostopen 
na uradni internetni strani EDSA. Namignem 
lahko, da so najbolj priljubljeni programi v me-
stih Rennes, Malmö, Zagreb, Witten ...

Program EVP se je med študenti že dodobra 
uveljavil in ima dober sloves; posledično žanje 
mnogo zanimanja in pohval študentov, ki so 
takšno izkušnjo doživeli tudi sami. s

Lipica, njene lipicance in arhitekturo. Pot smo 
nadaljevali proti Piranu, kjer je sledil voden 
ogled bisera naše obale. 

Naj zaključim z zahvalo vsem, ki so omo-
gočili, da je kongres popolnoma uspel, celotni 
ekipi organizatorjev, vsem profesorjem, Medi-
cinski fakulteti in sponzorjem. Brez vsakega 
posebej kongres ne bi mogel uspeti. 

Že sedaj pa vas vabim, da se prihodnje 
leto udeležite že četrtega kongresa študentov 
dentalne medicine v Ljubljani. s

Dogajanje v društvu

● Lenart Škrjanc 

V sklopu zabavnega obštudijskega dogajanja, 
ki služi predvsem sprostitvi in povezovanju 

študentov vseh letnikov dentalne medicine, smo 
v izteku leta 2016 organizirali druženje ob igri 
indoor paintball in večerno pohajkovanje po okra-
šeni praznični Ljubljani. Aprila 2017 je potekal 
tradicionalni motivacijski vikend, ki se je letos 
odvijal na Debelem rtiču. Motivacijskega vikenda 
so se udeležili študentje iz vseh šestih letnikov. 

Marca 2017 je v Ljubljani že tretjič potekal 
mednarodni dentalni kongres. Udeležilo se ga je 
140 študentov, in sicer iz držav nekdanje Jugo-
slavije, Avstrije in Češke. Udeleženci so bili zelo 
zadovoljni z vsebino in organizacijo kongresa, 
še posebej pa so jih presunili čari naše prestolni-
ce. Pohvaliti velja predsednico organizacijskega 

Minilo je dobrih pet mesecev od zadnje številke Svedra, edinega časopisa 
študentov dentalne medicine v Sloveniji. V tem času so člani društva poleg 
izpolnjevanja študijskih obveznosti skrbeli za širjenje svojih in vaših obzorij z 
dodatnim izobraževanjem in predajanjem znanja ter za atraktivno obštudijsko 
dogajanje. Beležila so se nova dognanja in spomini, stkala nova prijateljstva – del 
vsega tega je bilo v manjši ali večji meri tudi društvo. Nekatere zgodbe in dog-
odki so zbrani v tej številki Svedra; zatorej vabljeni k branju.

komiteja Pio Hrovat in ostalo organizacijsko za-
sedbo. Prav tako gredo zahvale vsem profesor-
jem, asistentom in študentom naše fakultete, ki 
so predavali oz. predstavili svoja raziskovalna 
dela ter izkazali pripravljenost za sodelovanje. 
Na uspešno sodelovanje s katedrami dentalne 
medicine upamo tudi v bodoče, saj kongres služi 
tudi kot uspešno orodje za mednarodno prepo-
znavnost in uveljavitev naše fakultete. 

V PRIHODNJE ...
V izteku letošnjega študijskega leta bomo 

gostili predavanje dr. Tomaža Veca, spec. psih., 
ki bo predaval o vzpostavitvi stika s pacientom, 
o tem, kako klientu pomagati ubesediti njegova 
čustva, o pomenu razlikovanja med navidezno 
podobnimi čustvi, kot so skrb, strah, sram, tre-
ma itd. Sledila bo tudi krajša delavnica za vse 

 SiDSIC - naše društvo 

udeležence, v primeru interesa pa tudi nadalj-
nja svetovalna praksa v manjših skupinah. Že v 
naprej vabljeni tako študentje kot vsi zaposleni 
na stomatološki kliniki.

Prav tako se v društvu dogovarjamo glede 
izvedbe predavanja o ergonomiji pri delu zo-
bozdravnika in organizacije vadb z namenom 
preprečevanja bolezni oz. bolečin skeletno-mi-
šičnega sistema. Predavanje in vadbe bodo or-
ganizirani konec letošnjega oz. v začetku novega 
študijskega leta.

AMBICIJE
Ena od glavnih prioritet društva ostaja ure-

ditev prostorov na stomatološki kliniki oz. v nje-
ni neposredni bližini. Zavedamo se prostorske 
podhranjenosti klinike. Svojo alternativo smo že 
predstavili njeni predstojnici v upanju na kon-
struktiven dogovor in morebitno realizacijo v 
prihodnjem letu. 

Naša želja je tudi okrepiti osnovni namen 
društva, to je integracija: med študenti, z zapo-
slenimi na stomatološki kliniki, ciljno populacijo, 
tujimi študenti in institucijami dentalne medicine. 

ZA KONEC
Pozdrav vsem bralcem Svedra in vabilo vsem 

študentom, ki niste del društva oz. imate ideje za 
nove dogodke in projekte, da se nam pridružite. s

Slika:  osebni arhiv
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kot če ne bi bil športno aktiven. Zadnjo sezono sem igral za košarkarski 
klub Parklji. To leto smo bili mladinski državni podprvaki, tako da lahko 
z veseljem rečem, da sem zaključil svojo košarkarsko zgodbo na najlepši 
možen način. Sledil je vpis na Medicinsko fakulteto, ki pa seveda pred-
stavlja prevelik zalogaj za neko zelo uspešno vzporedno športno kariero. 
Kljub vsemu košarke nisem povsem odrinil na stranski tir, saj se z njo 
še vedno ukvarjam rekreativno, obenem pa tudi zastopam košarkarsko 
ekipo Medicinske fakultete.

Zavedam se, da v vsakem športu uspehom sledijo tudi neuspehi. 
Kako se je najlažje spopasti s porazom in na tej točki ne obupati? 
Ima morda pri tem ključno vlogo tudi trener?
Povsem normalno je, da se že na samem začetku kariere športnik sooči 
z razočaranji in neuspehom. Na nek način so prav porazi največji čar 
športa, saj te utrdijo in pripravijo na nadaljnje življenje. Ne glede na 
rezultat moraš kot pravi športnik čestitati nasprotniku, hkrati pa si v 
še tako stresnih situacijah primoran ostati zbran in se boriti za nekaj, 
kar te veseli in izpopolnjuje. Nedvomno ima pri ekipnih športih izjemno 
pomembno nalogo tudi trener. Pravzaprav vsak dober trener predstavlja 
neko trdno vez in spodbudo za igralce v lepih in malo manj lepih trenut-
kih. Če karikiram, da je trener enak nosilnemu stebru neke zgradbe, se 
bo, če je steber krhek, skupaj z njim porušila tudi celotna konstrukcija. 

Košarka velja za ekipni šport, kjer je slogan »Vsi za enega, eden 
za vse« še toliko bolj zasidran v srca igralcev. Misliš, da ti bo to 
pomagalo tudi na tvoji poklicni poti?
Sam gledam na ekipo kot na neko celoto in ne na posameznike znotraj 
celote. Naloga mene kot posameznika pa je, da poskušam doprinesti čim 
več za dosego karseda dobrega rezultata celotnega moštva. Nedvomno 
mi bodo izkušnje na področju ekipnega dela predstavljale zelo dobro po-
potnico za naprej. Pravzaprav se z ekipo srečujemo čisto vsi v različnih 
kolektivih v povsem običajnem vsakdanu.  

So te v karieri zaznamovale tudi kakšne resnejše poškodbe?
Lahko bi se reklo, da sem imel pri tem res velikansko srečo, saj v celotni 
športni karieri nisem imel nobene resnejše poškodbe, ki bi me odtujila 
od igrišča za več mesecev. Imel sem sicer zlomljen nos, kar je bilo zares 
zelo neprijetno, in manjšo stresno frakturo metatarzalne kosti, pri čemer 
je celotna rehabilitacija trajala vsega skupaj pičla dva tedna.

Omenil si, da zastopaš košarkarsko ekipo Medicinske fakultete. 
Kaj ti to pomeni?
V prvi vrsti se lahko kljub pomanjkanju časa še vedno aktivno ukvar-
jam s košarko. Štejem pa si tudi v veliko čast, da lahko zastopam barve 
Medicinske fakultete. Košarkarska ekipa, ki zastopa našo fakulteto, je 
sestavljena iz študentov različnih letnikov tako splošne kot tudi den-
talne medicine, ki v večini gojimo ljubezen do košarke že vrsto let. Po 
končani naporni tekmi ali vsakotedenskem sredinem treningu se dobimo 
na pijači, kjer poklepetamo še o kakšnih »moških temah« in ne samo 
o medicini (smeh). S fanti smo prav zares postali prava »klapa«. Lahko 
rečem, da je igranje pri košarkarski ekipi MF odlična priložnost za ohran-
janje in navezovanje novih stikov, obenem pa lahko dosledno združim 
prijetno s koristnim. 

Nič nenavadnega ni, da ima športnik vzornika, po katerem se 
poskuša zgledovati. Predvidevam, da imaš tudi ti svoje moštvo oziroma 
posameznika, za katerega stiskaš pesti pred televizijskim zaslonom?
Nobena skrivnost ni, da sem velik ljubitelj športa, zato gledam in 
seveda spoštujem prav vse športnike. Na košarkarskem področju bi iz-
postavil predvsem Michaela Jordana, saj pooseblja nekakšno ikono no-

vodobne košarke. Seveda pa ne smem pozabiti na LeBrona Jamesa, Kobeja 
Bryanta in ostale talentirane zvezdnike, ki me vedno znova navdušijo. 
Poleg lige NBA z veseljem spremljam tudi evroligo. V sami ligi NBA bi 
najbolj privoščil še kakšno lovoriko ekipi Cleveland Cavaliers na čelu z 
LeBronom Jamesom.

Letošnje poletje je bilo zate še posebej pestro. Nam lahko zaupaš 
kaj več o tem?
Po treh napornih letih študija sem se odločil, da konec poletja začinim 
s potovanjem v eksotično državo Kubo. Posebna strast do potovanj se 
je v meni razvijala že v času aktivne športne kariere, saj sem se kot 
član slovenske košarkarske reprezentance mlajših kategorij udeleževal 
turnirjev, ki so potekali širom Evrope. Kubo sem spremljal že vrsto let 
in želja, da jo obiščem, se je končno tudi udejanjila. Lahko rečem, da 
je bila res neverjetna izkušnja. Zame definitivno izjemen kulturni šok! 
Spoznal sem ljudi, ki so najrevnejši, a obenem po vsej verjetnosti tudi 
najbogatejši prebivalci tega planeta. Zdi se, da Kuba velja za državo, ki 
je popolnoma zastala v procesu tranzicije. Verjamem, da je med najbolj 
rasno, etnično in ekonomsko raznolikimi državami na svetu. A po drugi 
strani ljudje ne bi mogli biti bolj povezani in kolegialni drug do drugega. 
Za razliko od naših otrok, ki večino svojega prostega časa preživijo ob 
najnovejši strelski igrici, se kubanski otroci dan za dnem igrajo z žogo 
na ulicah, tudi ko »na nebo že pade mrak«. Kljub temu da v razvitem 

David (levo) ponosno zastopa barve Medicinske fakultete.

● Domen Tomič  

Slišal sem, da si velik del svojega življenja namenil športu. Mi lahko 
poveš kaj več o svoji športni karieri in o hobijih, ki te izpopolnjujejo?
S športom sem se začel ukvarjati tako rekoč že v rosnih letih svojega 
življenja. Ljubiteljsko sem se preizkušal v najrazličnejših športih, ven-
dar sem kaj kmalu doumel, da je prav košarka tisto, kar me bo kasneje 
zaznamovalo na športnem področju. Dandanes je moj najhujši sovražnik 
postalo ravno pomanjkanje časa, tako da se s košarko uspem ukvarjati 
zgolj še rekreativno. Kljub vsemu pa ohranjam kondicijo skozi celotno 
leto s tekom, vadbo v fitnesu in daljšimi sprehodi s psom, kar me še 
posebej sprosti po napornem tednu.

Kakšni so bili tvoji košarkarski začetki?
Začetki moje košarkarske kariere segajo v osnovno šolo, ko sem igral za 
šolski klub v Logatcu. Kmalu nato sem bil poklican v košarkarski klub 
Slovan. Nanj gojim še posebej lepe spomine, saj sem bil z njimi tudi 
državni kadetski prvak. Vzporedno sem obiskoval Gimnazijo Šentvid. 
Tudi tam smo bili dvakratni prvaki ŠKL. Na mojo veliko srečo je bil prav 
tu prisoten naš trener, kar mi je na nek način olajšalo usklajevanje šolskih 
obveznosti s treningi in tekmami. Treningi so potekali tako rekoč vsak 
dan. Vikendi so bili še toliko bolj naporni, saj ni bila nikakršna redkost, 
da smo odigrali kar dve do tri tekme v posameznem vikendu. Priznam, 
ogromno je bilo odrekanja in ni mi bilo vedno lahko. Pogostokrat sem 
se zjutraj zbujal, »še preden je petelin sploh prvič zapel«. Medtem ko so 
bili ostali sošolci še globoko zatopljeni v svoje sanje, sem sam že opravil 
s prvim jutranjim treningom. Po drugi strani pa mi je to prineslo tudi 
veliko pozitivnih rezultatov na šolskem področju, saj menim, da sem pri-
dobil dobre delovne navade. Čas sem si znal dosti bolje razporediti, bil 
sem zelo dobro organiziran in tudi učenje je bilo dosti bolj produktivno, 

Poleg tega, da je vesten študent in zelo uspešen v svoji 
karieri, je tudi povsem predan športu in svoji družini. 
Brez kančka slabe vesti si upam trditi, da je lahko vsakemu 
od nas za zgled! Verjamem, da si je marsikdo že ogledal 
tekmo, na kateri je David zadel kakšen koš, ki bi mu ga 
zavidal še sam Goran Dragić. Morda pa vas nekega dne 
pot zanese v širni svet in boste imeli priložnost srečati 
Davida z nahrbtnikom na ramenih, ko bo v objektiv svo-
jega novega fotoaparata ravno poskušal zajeti karseda 
lep sončni vzhod na zahodni obali Pacifika.

Odrekanje, beseda, 
ki opiše uspeh
Za tokratno izdajo časopisa sem poklepetal z Davidom 
Milićem, študentom 4. letnika dentalne medicine.

ZNAN OBRAZ
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Bel nasmeh, prosim!

● Maja Dolenc in Tonka Jezernik 

VRTAMO ZA ZNANJEM

V zadnjih letih je predvsem med ženskami vse bolj popu-
larno beljenje zob, ki je postalo ena najpogostejših storitev, 
ki jih od zobozdravnika zahtevajo pacienti. Lep, bleščeč in 
bel nasmeh pa predstavlja precej tveganj za zdravje zob in 
dlesni. Najpogosteje se po beljenju pojavita povečana ob-
čutljivost zob in neprijetno draženje dlesni, novejše raziska-
ve pa so pokazale, da obstajajo tudi druga tveganja, kot so 
mehčanje zobne površine, večja možnost demineralizacije 
zob, degradacija in sprememba barve dentalnih protetičnih 
izdelkov. Nove metode se osredotočajo predvsem na opti-
mizacijo postopkov beljenja, ki bi zmanjšali občutljivost zob 
in povečali obstojnost beljenja.[1] Kam torej po bel nasmeh 
brez nepotrebne škode za zdravje naših zob?

Zobni madeži so sestavljeni iz kromogenov. Ti so lahko akumulirani 
v zobu ali na zobu. Glede na to delimo zabarvanje zoba na notranje 

ali zunanje. Pri notranjem zabarvanju pride do vgraditve kromatogenih 
snovi v sklenino in dentin v času razvoja zoba ali po njegovi izrasti v 
ustno votlino. Lahko je posledica genetskega dejavnika, starosti, an-
tibiotikov ali izpostavljenosti visokim koncentracijam fluoridov. Po 
izrasti zoba notranje zabarvanje najpogosteje povzročijo amalgamske 
plombe, endodontski polnilni materiali, srebrni koreninski zatički in 
barvila iz ust pri slabi obrobni zapori plombe.[1, 2] Zunanje zabarvanje 
je v veliki meri posledica okoljskih dejavnikov, vključno s kajenjem 
ter pigmenti v hrani in pijači, kot so rdeče vino, kava in čaj. Obarvane 
spojine iz teh snovi se adsorbirajo na zobni pelikel ali neposredno na 
površino zoba, kjer nastane madež.[1,2]

Beljenje zob je v osnovi definirano kot kemična razgradnja kromog-
enov. Lahko ga izvedemo s fizično odstranitvijo madeža ali s kemično 
reakcijo, ki posvetli barvo zoba. Danes za beljenje zob uporabljamo 
sredstva na osnovi različnih koncentracij vodikovega peroksida. Be-
lilni učinek pri sodobnih sredstvih za beljenje pripisujemo produktom 
razgradnje vodikovega peroksida, ki prek reakcij prostih radikalov in 
redukcijsko-oksidacijskih reakcij reagirajo z različnimi kromatogenimi 
organskimi spojinami, ki se zato razbarvajo.[2]

Kromogene delimo v dve kategoriji: velike organske spojine, ki 
imajo konjugirane dvojne vezi, in kovinske spojine. Beljenje organ-
skih spojin z vodikovim peroksidom povzroči oksidacijo dvojne vezi, 
zaradi česar postane kromogen svetlejši. Beljenje kovinskih spojin 
je težavnejše. Boljše estetske možnosti od beljenja takšnih madežev 
omogočajo prevleke in fasete.[2]

Čas zdravljenja, ki je potreben za dosego želene barve zoba, je 
odvisen od koncentracije in časa učinkovanja, pomembno pa je, da 
je zadostna količina aktivnega sredstva dovolj dolgo v stiku s kroma-
togenimi molekulami. Končni rezultat je odvisen od vrste izdelka – pos-
vetlitev zoba za 1 ali 2 odtenka s pomočjo izdelkov za domačo uporabo 
in posvetlitev za več odtenkov z izdelki, ki se uporabljajo profesionalno 
v ordinaciji.[1]

Danes uporabljamo več tipov belilnih sistemov.

Belilne zobne paste običajno temeljijo na abraziji. Vsebujejo ma-
jhne, blago abrazivne delce, ki v kombinaciji s ščetkanjem odstranijo 
nečistoče na zobni površini. Nekatere vsebujejo nizke koncentracije 
peroksidnih sestavin, ki pomagajo posvetliti barvo zob, večinoma pa 
ne vsebujejo belil.[1]

Belilni trakovi za domačo uporabo imajo nanešeno tanko plast 
peroksidnega gela na polimernih trakovih, ki se prilegajo bukalni 
površini zob. Običajno jih uporabljamo 2 tedna, dvakrat na dan po 
30 minut. Posvetlitev zob je opazna že po nekaj dneh. Obstajajo tudi 
novejši belilni trakovi, s katerimi dosežemo enak rezultat z le 30-minut-
no vsakodnevno uporabo.[1]

Belilni geli za domačo uporabo temeljijo na peroksidu. S čopičem 
jih nanesemo direktno na površino zob. Navodila običajno narekujejo 
aplikacijo 2 tedna dvakrat na dan.[1]

Belilne ustne vode vsebujejo kisik kot vir vodikovega peroksida, 
ki reagira s kromogeni. Običajno je potrebno izpiranje dvakrat dnevno 
po 60 sekund. Za posvetlitev barve zob za 1 ali 2 odtenka je treba 
izdelek uporabljati približno 3 mesece.[1]

Nosilci z belilnim gelom so na voljo tako profesionalno kot v 
prosti prodaji. Zobozdravnik v ordinaciji pacientu odvzame odtise, na 

svetu premoremo veliko več materialnih dobrin, kot si jih lahko privošči 
povprečen Kubanec, pa za razliko od njih prepogosto ostajamo ujetniki 
lastnega časa in tudi duhovno še ne povsem dorasli. Morda sem dobil 
napačen občutek, a v času bivanja na Kubi se mi je zdelo, kot da sem na 
najbolj varnem koncu sveta. 

Kako pa je z zdravstvom/zobozdravstvom na Kubi?
Kubo sem začel še toliko bolj spoštovati, ko me je do potankosti fas-
ciniral njihov zdravstveni sistem. Velja za eno od držav z največjim 
številom zdravnikov na prebivalca in tako rekoč je, kar zadeva zdravs-
tvo, zelo dobro poskrbljeno za vsakega od prebivalcev ne glede na nje-
gov socialni status. Na ulicah mest sem lahko opazil velik delež starejše 
populacije, ki je bil še povsem aktiven in vitalen, česar ne morem z 
gotovostjo trditi za našo državo. Ne preseneča me dejstvo, da spadajo v 
sam vrh držav sveta z najvišjo pričakovano življenjsko dobo (v Ameriki 
se uvrščajo na tretje mesto, takoj za Kanado in Čilom). Sam sem za 
časa bivanja v Havani1 živel v najbogatejšem okrožju Vedado, in sicer v 
neposredni bližini najrazličnejših klinik. Na ta način sem imel možnost 
videti zdravnike in študente medicine, kako se brezskrbno, v belih hal-
jah ter s stetoskopi okoli ramen sprehajajo in družijo po ulicah Havane. 
Ne nazadnje sem videl tudi ogromno ordinacij svoje stroke. V spomin 
se mi je najbolj vtisnila slikovita ordinacija v majhnem kolonialnem 
mestecu Trinidad, ki se je popolnoma zlila z dano okolico.

Imaš že začrtane cilje za prihodnost? Se morda po končanem 
študiju dentalne medicine vidiš kot zobozdravnik na Kubi? Ali pa 
si bolj želiš nadaljevati športno kariero in se kot igralec nasprotne 
ekipe v ligi NBA pomeriti s samim Goranom Dragićem?
Prav zares se ne bi branil uspešne kariere v ligi NBA, vendar je žal sedaj 
za to že malce prepozno. Bi pa v primeru, da bi imel kakšen centimeter 
ali dva več, z veseljem pod košem ubranil kakšen koš Goranu Dragiću 
(smeh). Šalo na stran, že od osnovne šole dalje je bila moja edina velika 
želja na poklicnem področju postati uspešen zobozdravnik. Imam zelo 
dobre izkušnje z zobozdravniki, tako da so me prepričali že kot malega 
otroka in res nikdar nisem čutil prav nobenega strahu pred njimi. Ned-
vomno je tudi moj cilj in obenem motivacija zastopati in predstaviti lju-
dem zobozdravstvo v takšni luči. Veseli me prav vsak aspekt tega pokli-
ca, od dela z ljudmi in pomoči slednjim do širokega znanja o delovanju 
človeškega telesa ter seveda uporabe ročnih spretnosti. Vso svojo ener-
gijo tako vlagam v nadaljnjo kariero in izobraževanje na področju den-
talne medicine. Če se mi ponudi možnost za delo v tujini, bi to ned-
vomno pritegnilo mojo pozornost. Zelo rad potujem, spoznavam nova 
okolja, ljudi in kulture; prav moja izobrazba mi lahko morda nekega dne 
omogoči, da grem na delo v tujino in hkrati v neko novo okolje. Zakaj pa 
ne? Čisto verjetno je, da bi nekega dne res lahko delal na Kubi. Podnebje 
je ugodno, okolje pa slikovito, kar mi popolnoma ustreza. Upam samo, 
da Kuba do takrat ostane v vsej svoji veličini in taka, kakršno sem jo 
uspel pobližje spoznati poleti leta 2016. s

Tipičen oldtimer, ki velja za razpoznavni znak Kube pri vseh potovalnih agencijah.

Brezskrbno igranje otrok na ulicah Havane.

  1 Havana je glavno mesto Kube.
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Kaj pa zdaj?

● Urška Marhl

Ta sestavek pišem v prvi vrsti zase, ker, kot pravim, stojim tik ob robu 
prepada. Kmalu se bom vrgla v popolnoma drugačen, do sedaj nepo-

znan svet. Občutek imam, kakor da se mečem v nekakšno enolončnico, 
polno naključno nametanih pričakovanj in občutkov. In priznati mo-
ram, da tako zelo kot se veselim te preobrazbe v svojem življenju, tako 
zelo me tudi spreletavajo občutki nemira in strahu. No, dovolj o mo-
jem duševnem stanju. Rada bi, da mi uspe zapisati to besedilo v obliki 
nekakšnega vodiča, ki bo tako meni kot tudi ostalim, ki se približujete 
(ali se boste slej kot prej približali) tej prelomni točki v svojem življenju, 
olajšal pot naprej. Ne nazadnje je to skupen cilj in končna točka vseh 
študentov dentalne medicine ne glede na to, na kateri točki smo tre-
nutno, mar ne?

Pa gremo lepo po vrsti. Predstavljajmo si torej, da smo pravkar 
opravili še zadnji izpit. Od zdaj naprej nas bodo nazivali z dr. dent. med. 
Na stomi nam izdajo potrdilo o diplomi, s katerim se gremo nato malce 
považit na zdravniško zbornico (ZZS), da nas vpišejo v register zdravnik-
ov oziroma se včlanimo v zbornico. In kaj potem? Potem se moramo 
zaposliti kot pripravniki. Da, da, novopečeni dr. dent. med. nima več 
statusa študenta. In kaj to pomeni? To pomeni, da je sedaj brezposeln in 
mu prenehajo veljati vse bonitete, ki jih je imel do sedaj kot študent: nič 
več bonov, dela preko napotnice in, najpomembneje, treba si bo urediti 
zdravstveno zavarovanje (za več informacij se obrni na ZZZS). 

Kako torej dobiti zaposlitev? Treba bo iti na lov za razpisi, ki jih 
lahko najdemo na internetnih straneh ZZS, ZZZS in raznih agencij za za-
poslovanje (prav tako bomo kasneje, po opravljenem stažu in pridobljeni 
licenci, iskali razpise za prosta delovna mesta). Pomembno je poudari-
ti, da se lahko zaposlimo pri komurkoli (zdravstveni dom, zasebniki) 
in kjerkoli, lahko tudi v drugem kraju, kjer bomo dejansko opravljali 
pripravništvo ali po domače staž. O čem govorim? Res je, ne sliši se 
pretirano logično, ampak takšno je trenutno stanje. Pomembno je torej, 
da z delodajalcem podpišemo enoletno pogodbo o delovnem razmerju. 
Ta list papirja potrebujemo, da se lahko potem dalje dogovarjamo za 
opravljanje samega staža. 

In kje lahko opravljamo staž? Za to obstaja na strani ZZS poseben 
seznam pooblaščenih izvajalcev oziroma mentorjev, pri katerih se lahko 
opravlja pripravništvo. Predstavljam si, da je lahko ta del precejšen izziv 
v smislu organizacije in usklajevanja. Zakaj? Pripravništvo poteka po 
predpisanem programu in traja 12 mesecev, toliko kot naša pogodba o 
delovnem razmerju. Vse lepo in prav, ampak v tem času moramo uskla-
diti 45 tednov staža na različnih oddelkih oziroma strokovnih področjih 
zobozdravstvene dejavnosti (zobno, otroško, parodonta itd.), kot opre-
deljuje ZZS (na strani ZZS je natančno predpisano tudi, koliko tednov 
pripada določenem področju). Poleg teh 45 tednov je treba rezervirati 
še 3 tedne za seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki socialne 
medicine, epidemiologije in higiene na Katedri za javno zdravje ter 1 

Počasi prihajam do prelomnice, ko bom zaključila študij, 
in pred mano se postavlja že zapisano vprašanje: Kaj pa 
zdaj? Kaj se zgodi, ko opraviš zadnji izpit in v rokah držiš 
diplomo? Kaj je naslednji korak v karieri študenta den-
talne medicine oziroma sveže pečenega dr. dent. med.?

VRTAMO ZA ZNANJEM

teden za seznanjanje z dejavnostjo upravljanja, organiziranja dela, s 
poslovanjem javne zdravstvene službe in varstvom pri delu. Mogoče je 
vredno omeniti, da se lahko posamezne tedne poljubno kombinira med 
seboj, saj vrstni red ni predpisan. Prav tako je določeno področje mogoče 
spoznavati pri različnih mentorjih. Odlično, ko nam vse to uspe uskla-
diti in stlačiti v eno leto, smo na konju. V tem letu torej krožimo med 
posameznimi oddelki in si pridno nabiramo nova znanja in izkušnje. Naj 
samo še omenim, da smo v tem času zaposleni, teče nam delovna doba, 
krito imamo zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, dobivamo tudi 
plačo (je pa treba od nje odšteti nekaj evrov za mentorstvo).

Za zaključek na hitro preletimo še dogodke po stažu, ko bomo imeli 
že drugič (in upajmo, da zadnjič) v življenju status brezposelnega. Treba 
je opraviti še strokovni izpit za pridobitev licence, da lahko pričnemo 
samostojno, tj. brez mentorstva, opravljati zobozdravstveno dejavnost, 
da torej vse odločitve in vso odgovornost prenesemo nase. In končno se 
zaposlimo srečno do konca svojih dni … No, obstaja tudi opcija, da se 
odločimo za specializacijo, za kar obstajajo spet drugi razpisi in post-
opki; mislim, da to že presega okvirje tega članka in si zasluži samostojen 
prispevek. Mogoče pa čez nekaj let napišem tudi kaj na to temo, nikoli 
se ne ve … ;) 

Zdaj pa: kamen na kamen palača. s

podlagi katerih zobotehnik pripravi gumijaste nosilce. V nosilec nato 
pacient vbrizga belilno sredstvo in ga nosi nekaj ur čez dan ali preko 
noči, lahko tudi do nekaj tednov. Geli za beljenje preko noči poleg per-
oksida vsebujejo še druge sestavine in arome, med drugim tudi natri-
jev fluorid, ki zmanjšuje občutljivost zob in poveča njihovo trdoto [1]. 
Beljenje doma pogosto uporabljamo v povezavi z beljenjem v ordinaciji 
pri močnejših in trdovratnejših zabarvanjih.

Ordinacijsko beljenje pod nadzorom zobozdravnika pomeni kon-
trolirano uporabo vodikovega peroksida z izbrano koncentracijo za vs-
akega pacienta posebej. Na ta način dosežemo hitrejšo posvetlitev zob 
kot z izdelki za domačo uporabo, saj v ordinaciji uporabljamo izdelke, 
ki vsebujejo višje koncentracije belilnih sredstev. Posledično je treba 
pred nanosom izdelka zaščititi dlesen. Zobozdravnik belilni gel nanese 
v ordinaciji ali pa pripravi nosilce, s katerimi pacient belilo v nižjih 
koncentracijah nanaša na zobe doma. Večina sredstev za beljenje zob v 
ordinaciji vsebuje 15- do 25-% vodikov peroksid, ki se aktivira s kemi-
jsko ali svetlobno reakcijo. Zadnje raziskave pod vprašaj postavljajo 
uporabo luči za aktivacijo gela, saj lahko močna luč s segrevanjem v 
kombinaciji z belilom preveč vzdraži zobno pulpo. Rezultati beljenja so 
opazni že po 30- ali 60-minutnem beljenju. Opaznejše rezultate lahko 
dosežemo z več aplikacijami [1].

Obstojnost beline je težko napovedati, saj je njeno trajanje odvisno 
tudi od izpostavljenosti hrani in pijači, ki ponovno obarva zobe. V pri-
meru, da zobje niso izpostavljeni kromogenom, lahko pričakujemo, da 
bo belina trajala približno eno leto.[1]

Pri beljenju nikakor ne smemo pozabiti na stranske učinke! Pogosta 
tveganja, o katerih so pacienti poročali po beljenju zob, vključujejo 
povečano občutljivost zob in draženje dlesni. Stopnja izraženosti teh 
dveh stranskih učinkov je neposredno povezana s koncentracijo per-
oksidne belilne komponente, trajanjem beljenja in uporabo nebelilne 
komponente. Občutljivost zob in gingivalno draženje se navadno po-
javita že v času beljenja in lahko trajata več dni.[1] Študije in vitro so 
pokazale še zmehčanje sklenine, nastanek hrapavosti zobnih površin in 
povečano dovzetnost zob za demineralizacijo.

Cena profesionalnega beljenja vseh zob se pri nas giblje nekje 
med 300 in 500 €. Ker je cena visoka, je pomembno, da nas cenejše 
ponudbe ne zavedejo in da se za beljenje odpravimo k osebi, ki je za 
to strokovno usposobljena. Pred beljenjem moramo biti seznanjeni s 
postopkom in možnimi neželenimi učinki. Vsaka terapija mora biti 
prilagojena posamezniku in njegovim potrebam. Kot cenejša alterna-
tiva beljenju obstajajo na tržišču zgoraj omenjene zobne paste, geli in 
belilni trakovi za domačo uporabo, ki so na voljo v vseh lekarnah ali 

večjih trgovinah. Pri uporabi moramo upoštevati navodila proizva-
jalca in v primeru neželenih učinkov pravočasno poiskati strokovno 
pomoč. Zavedati se moramo, da bomo belino za daljše obdobje lahko 
ohranili le z izogibanjem hrani in pijači, bogati s kromogeni, ter z 
rednim in pravilnim čiščenjem zob [1]. s
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»Odkril sem nekaj 
zanimivega …«

●  Maja Dolenc in Tonka Jezernik 

VRTAMO ZA ZNANJEM

Do februarja 1896 je bila večini mest po Združenih državah Amerike 
predstavljena demonstracija »nove luči«. Zdravstveni delavci so takoj 

prepoznali ogromno koristi tega odkritja, zato so se že približno leto dni 
kasneje začeli X-žarke uporabljati v diagnostiki. Uporabnost X-žarkov v den-
talni medicini je le 14 dni po Röntgenovi objavi prepoznal dr. Walkhoff, zo-
bozdravnik iz Braunschweiga v Nemčiji, ki je z njimi slikal zobe. Slikanje je 
izvedel z majhnimi steklenimi fotografskimi ploščami, ki so bile zavite v li-
ste črnega papirja in gumo. Poročal je, da je slikanje potekalo kar 25 minut, 
in dodal: »Bilo je pravo mučenje, vendar sem zelo vesel ob pogledu na 
rezultate, saj sem se zavedal pomembnosti odkritja X-žarkov v zobozdra-
vstvu.« Leta 1900 je v Združenih državah Amerike X-žarke uporabljalo pri-
bližno deset zobozdravnikov. Po obdobju skeptičnosti in razprav o prednosti 
in škodljivosti žarkov so zobozdravniki začeli rutinsko uporabljati rentgen. 
Pripomogel je k načrtovanju zdravljenja, diagnostiki in identifikaciji ana-
tomskih struktur. Čeprav je osnovna tehnologija dentalne radiografije za 
konvencionalno slikanje ostala nespremenjena, je bil pomemben razvoj hi-
trejših filmov, ki so zmanjšali odmerke sevanja za paciente. Ta razvoj je 
bil pospešen s predstavitvijo digitalne radiografije, ki omogoča natančnost 
ob hitrejšem slikanju, sposobnost shranjevanja slik za nedoločen čas v ra-
čunalniških arhivih brez poslabšanja kvalitete in sposobnost pošiljanja slik 
drugim klinikam [1].

Od začetkov odkritja rentgenskih žarkov se koncept vse do raz-
voja tridimenzionalnega slikanja ni bistveno spremenil. Leta 1980 je 
bilo v zobozdravstvu prvič uporabljeno tridimenzionalno slikanje z 
računalniško tomografijo, vendar je bilo zaradi visoke cene, omejenega 
dostopa in izpostavljenosti sevanju indicirano le v primerih kraniofacial-
nih nepravilnosti, zapletenih operacij in posebnih stanj na zobovju. Kot 
pri klasičnem rentgenu tudi to slikanje temelji na X-žarkih [1]. Razvoj 
klasičnih sekvenčnih CT-aparatov je omogočil nastanek tridimenzion-
alne slike s pomočjo številnih ravninskih rezin, ki so posnete vsaka pose-
bej. Tridimenzionalna slika omogoča boljšo vizualizacijo in natančnejši 
prikaz struktur v primerjavi z običajno rentgensko sliko [2]. Novejša 
metoda je spiralni CT, pri katerem izvor rentgenskih žarkov kroži okoli 
preiskovanca na mizi in se z enakomerno hitrostjo pomika vzdolž rotaci-
jske osi. Od hitrosti premikanja mize med rotacijo je odvisna natančnost 
rekonstrukcije slike. Vse zajete podatke s pomočjo računalniških pro-
gramov obdelamo in rekonstruiramo sliko, ki jo lahko opazujemo v več 
prerezih.

Leta 1988 je bila v zobozdravstvu predstavljena tehnologija računalniške 
tomografije s stožčastim snopom (CBCT), ki danes predstavlja pomemben 
del diagnostike v maksilofacialni in oralni kirurgiji, endodontiji in ortodon-

»… vendar ne vem, ali so moje ugotovitve pravilne,« je leta 
1895 zapisal Wilhelm Conrad Röntgen, ko je videl jasen 
prikaz kosti roke, ki jo je postavil med izvor žarkov na katodi 
in z barijem obložen zaslon. Tako je po naključju odkril 
nov tip elektromagnetnega valovanja, ki ga je poimenoval 
»žarki X« – te danes imenujemo rentgenski žarki [2].

tiji. Zanjo so značilni nižji odmerki sevanja kot pri navadni računalniški 
tomografiji (CT) [1]. Čeprav sta sliki, narejeni s klasičnim CT in CBCT, po-
dobni, primerljiva pa je tudi kvaliteta slike, so v tehnologiji številne raz-
like. Omejitev CBCT je v prikazu mehkih tkiv. Pomembna prednost CBCT v 
primerjavi s CT-jem je, da so detektorji razporejeni v ravnini, zato pri enem 
slikanju zajamemo več rezin hkrati, kar skrajša čas slikanja in zmanjša pa-
cientovo izpostavljenost sevanju [1]. Klasični CT-aparati med slikanjem več 
desetkrat potujejo okoli pacienta, pri CBCT pa sta potrebni le ena ali dve ro-
taciji, kar spominja na panoramsko rentgensko slikanje. Programska oprema 
za CBCT je specifična za maksilofacialno uporabo. Slikovne podatke lahko 
zberemo za celoten zobni ali maksilofacialni volumen, lahko pa se omejimo 
na lokalno področje. Tudi čas slikanja je krajši v primerjavi s CT-aparatom, 
saj traja le od 5 do 90 sekund [1]. 

Röntgenovo odkritje je nedvomno zaslužno za velik preskok v raz-
voju medicine pa tudi dentalne medicine. Danes si dela v ordinaciji 
pravzaprav ne predstavljamo brez rentgenskega posnetka, vse bolj pa so 
pri zahtevnejših primerih v pomoč tudi CBCT-posnetki. CBCT je nedvomno 
močno razširil področje diagnostike in možnosti zdravljenja. Kljub temu 
moramo pred napotitvijo pacienta na CBCT skrbno premisliti, ali nam 
bodo podatki, pridobljeni s slikanjem, pomagali pri postavitvi pravilne 
diagnoze in izboru ustreznega zdravljenja. Pomembno je, da vedno izber-
emo najnižjo možno sevalno dozo, s katero bomo še dobili vse potrebne 
podatke, pacientov pa ne bomo izpostavljali nepotrebnim dozam sevanja. 
Saj veste, ALARA (ang. As Low As Reasonably Acheavable)! s

Članki: 

[1] Mah J. The Genesis and Development of CBCT for Detistry. Academy of Dental 

Therapeutics and Stomatology, a division of PennWell. 2009.

[2] Rousseau C. The X-rays: their first applications in dentistry. Congrès IAHD. 2000. 

     Wilhelm Conrad Röntgen [2]                                                                                                     Posnetki z X-žarki dr. Walkhoffa [2]

Franc Čelešnik je eno od najbolj poznanih imen v slovenski dentalni 
medicini. Gre za velikega raziskovalca in akademika, predvsem pa 

maksilofacialnega kirurga, ki mu je s svojimi kirurškimi dosežki uspelo 
doseči svetovni sloves. 

Rojen je bil leta 1911 v Podkorenu na Gorenjskem. Osnovno šolo 
je obiskoval v Kranjski Gori, gimnazijo pa je končal v Ljubljani. Prve 
štiri semestre študija medicine je opravil v Ljubljani, nato pa je študij 
zaključil v Gradcu. Odločil se je za specializacijo iz dentalne medicine, 
ki jo je opravil na Dunaju. Sledila je vrnitev v Ljubljano, kjer je odprl 
zasebno ordinacijo. Ta je delovala od leta 1938 do leta 1944. Kot ak-
tivni član Osvobodilne fronte je bil leta 1944 ujet pri razstrelitvi Štam-
petovega mostu. Kmalu za tem so ga odpeljali v znano koncentracijsko 
taborišče na avstrijskih tleh Mauthausen. Sprva je delal v kamnolomu, 
nato pa je napredoval na mesto pisarja tamkajšnjega zdravnika. Ob raz-
pustitvi taborišča je pomagal pri organizaciji vrnitve interniranih [3].

Ko je bila ustanovljena stomatološka klinika v Ljubljani, je bil Če-
lesnik eden od prvih sodelavcev prof. Jožeta Ranta. Bil je tako prvi 
predstojnik klinike za čeljustno in ustno kirurgijo kot tudi prvi profesor 
čeljustne in ustne kirurgije na stomatološkem odseku Medicinske fakul-
tete v Ljubljani [3].

Revolucioniral je maksilofacialno kirurgijo in Slovenijo tako posta-
vil ob bok drugim evropskim državam. Izboljšal je načine odstranjeva-
nja obraznih tumorjev in popravljanja prirojenih napak ter predprote-
tično kirurgijo [3]. 

Z ustanovitvijo ločenih hospitalizacijskih oddelkov za odrasle in 
otroke je bila omogočena širitev kirurške dejavnosti. Tako so kirurgi 
poleg shiz, akutnih okužb, benignih in malignih tumorjev ter travm 
začeli zdraviti še bolezni žlez slinavk in čeljustnega sklepa, disgnatije, 
nevralgije n. trigeminusa, obrazne bolečine in obolenja maksilarnega 
sinusa. Posebno pozornost je Čelešnik posvečal tudi predprotetični ki-
rurgiji. S tem pojmom označujemo odstranitev anatomskih preprek, kar 
protetiku omogoča izdelavo funkcionalne proteze. Že leta 1951 je izve-
del svojo prvo originalno metodo tuberoplastike, ki je bila opisana tako 
v domači kot tudi v tuji literaturi. Gre za postopek, ki z zmanjšanjem 
maksilarnih tuberjev poveča stabilnost zgornje totalne proteze [1].

Čelesnik se je udejstvoval tudi na raziskovalnem področju. Njegova 
dela so nastajala iz potrebe po novem znanju. V Čelešnikovih zapisih je 

●  Dora Elisa Gahona Gliha 

Prvi profesor čeljustne 
in ustne kirurgije akademik 
prof. dr. Franc Čelešnik

zabeleženo, da ima strokovni članek, oplemeniten z lastnimi izkušnja-
mi, znanstveno težo [2]. 

Pod njegovim vodstvom so nastajale epidemiološke študije, ki so 
omogočale primerjavo z drugimi državami, zdravstveno načrtovanje 
in pridobitev znanja o določenih pojavih. Za Čelešnika so bile značil-
ne tudi prospektivne raziskave, v okviru katerih je poskušal preveriti 
primarno postavljene hipoteze. Tudi metode in materiale je določal cilj 
oziroma hipoteza. Rečemo lahko, da je bil Čelešnik tudi na raziskoval-
nem področju izjemno produktiven, saj je poleg petih knjig napisal tudi 
več kot osemdeset člankov [2]. 

Profesor Franc Čelesnik je gotovo vzor vsem, ki želimo iskati znanje. 
In čeprav se zdi to s tehničnega vidika danes neizmerno lažje, kot je bilo v 
času njegovega udejstvovanja, je še vedno potrebna tista neusahljiva želja 
po znanju. Profesor Franc Čelešnik in mnogi drugi profesorji – nekoč in 
danes – so nedvomno premogli oziroma premorejo mnogo želje; prav to 
je tisto, kar bi morali poleg znanja poiskati tudi študentje, saj bodo za nas 
drugače vsa pomagala za dostopanje do podatkov le neuporabna orodja. s

V času, ko je Cobiss oddaljen le klik na pametnem telefonu 
oziroma računalniku, si težko predstavljamo, da bi bilo 
znanje nedostopno. Vse o postopku odstranitve obraznega 
tumorja izvemo, če odpremo pravo knjigo ali poslušamo 
tematsko predavanje. Zanimivo pa je razmišljati o tem, da 
včasih ni bilo ne knjig ne znanja za pomoč pacientu. Za te 
pridobitve so zaslužni dobri zdravniki, med katere vsekakor 
štejemo tudi akademika prof. dr. Franca Čelešnika.

VRTAMO ZA ZNANJEM

[1]  Jurca M., Razvoj predprotetične kirurgije. Zbornik 3. strokovni seminar predprote-

tična kirurgija in implantologija 2010 december; Str. 5–6.

[2]  Koželj V., Akad. prof. dr. Franc Čelešnik, dr. med. - utemeljitelj maksilofacialne 

kirurgije na Slovenskem. Zobozdravstveni vestnik 2010 december; št. 3: str. 67–72.

[3]  Zupančič Slavec Z., Prva učitelja pediatrije in čeljustne kirurgije na popolni Medi-

cinski fakulteti, Bogdan Derč in Franc Čelešnik. Strokovna revija ISIS. 2010 december; 

št. 12: str. 30–38.

Levo: Akademik prof. dr. Franc Čelešnik [3].

Desno: Profesor Rant (levo) in profesor Čelešnik (desno)  [3].
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Drugi semester študijskega leta 2015/16 je Metka Kelbič, 
sedaj študentka 6. letnika dentalne medicine, preživela v 
mesto Oulu na Finskem. Predstavila nam je svoje vtise.

Metka, kako to, da si se odločila za izmenjavo?
Že od nekdaj sem si želela študirati v tujini, vendar se nekako ni izšlo. 
Izmenjava se mi je zdela odlična možnost, da vsaj delno izpolnim svojo 
željo. Rada potujem, spoznavam nove ljudi, nabiram nove izkušnje – vse 
to mi je izmenjava tudi ponudila. 

Zakaj ravno Finska?
Najprej sem za destinacijo izbrala München, po pogovoru z nekaterimi ko-
legi o njihovih izmenjavah v tem mestu pa sem si premislila. Na internetu 
sem našla podatke, da je univerza v Ouluju zelo dobra; tudi misel na to, da 
bom spoznala nekoliko drugačno podnebje in okolje, mi je bila zelo všeč.

Kako so potekale priprave na bivanje v tujini?
Želela sem si urediti čim več čim prej. Vendar se določene stvari zavlečejo 
in tako sem imela veliko dela tudi tik pred samim odhodom. Hodila 
sem od asistentov do profesorjev, pisala elektronsko pošto, izpolnjevala 
številne obrazce, reševala jezikovne teste, se prijavljala za štipendijo, 
iskala stanovanje – malo morje opravkov. Na koncu sem vse opravila 
pravočasno, tako da se je vse lepo izteklo.

Kako so te sprejeli – na fakulteti, ljudje iz mesta?
S tem imam zelo pozitivno izkušnjo. Že na letališču me je pričakala 
študentka dentalne medicine – moja tutorka – in me pospremila do 
študentskega doma. V času izmenjave spoznaš ogromno ljudi, ki so prav 
tako kot ti na izmenjavi in si prav tako želijo novih znanj, novih poznan-
stev. Tudi na fakulteti so bile zadeve dobro organizirane. Profesorji in 
študentje so bili vedno na voljo in pripravljeni pomagati. Prav tako sem 
v mestu, trgovinah z lahkoto našla pomoč, če sem jo potrebovala.

● Patricia Fras

SVETOVLJAN

Po izkušnje v tujino
Kateri jezik si večinoma uporabljala?

Za pogovor z ostalimi študenti sem uporabljala izključno angleščino. V 
tem jeziku smo imeli študentje na izmenjavi Erasmus tudi organizirana 
predavanja, medtem ko so na faksu govorili samo finsko. 

Koliko si imela stika s pacienti?
Veliko sem asistirala študentom iz Finske, ki so bili pomoči veseli, saj 
drugače nimajo asistence in delajo sami. Nekajkrat smo imeli vaje na 
fantomih. Sama pa pacientov nisem imela, saj je pogoj, da se z njimi 
sporazumevaš v njihovem maternem jeziku, tj. finščini. 
 

Si opazila kakšne razlike v študiju med našo in njihovo fakulteto?
Študij se le nekoliko razlikuje. Pri njih namreč traja 5 let, z delom 
na fantomih začnejo že v drugem letniku, nato pa vaje zadnja tri leta 
potekajo na pacientih. Imajo tudi nekoliko drugačno razporeditev pred-
metov v letnikih.

Za pisanje izpitov imajo v Ouluju na mesec razpisan dan ali dva. Na ta 
dan se piše veliko različnih izpitov. Sam izbereš, kateri datum za določen 
izpit ti najbolj ustreza, nato pa skupaj v eni predavalnici pišejo študentje 
medicine in dentalne medicine ne glede na to, kateri izpit opravljajo. Raz-
like so tudi pri vajah: vsak študent ima svoj ‘boks’, v katerem dela, v njem 
pa mu je na voljo računalnik, preko katerega lahko med delom stopi v stik 
s profesorjem ali sestro, če potrebuje nasvet ali pomoč.

Si kakšno stvar na Finskem pogrešala? 
Mislim, da sem najbolj pogrešala zobno ščetko Curaprox, saj je ni bilo 
mogoče najti v nobeni trgovini, ter seveda tudi družino in prijatelje. Vsak 
dan pa se dogaja toliko stvari, da tudi to nekako prebrodiš. 

Se ti je zgodilo še kaj posebno zanimivega? 
Vseh 5 mesecev je bilo res nepozabno doživetje. Spoznaš toliko ljudi, 
vidiš ogromno, marsikaj se naučiš – na fakulteti, o sebi, o okolici. V 
bistvu se je ves čas nekaj dogajalo, vedno nekaj novega in nepozabnega.

Metka, hvala. s

»Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, zobek na 
zobek matangška ordinacija,« je pregovor, ki na kratko pov-
zame naše delovanje na Madagaskarju. Riža nam res nikoli ni 
zmanjkalo, kamnoloma sta v glavnem mestu Antatanarivu kar 
dva, kupček izpuljenih zobkov pa je bil iz dneva v dan večji.

Oktobra 2016 se je skupina petih študentov Medicinske fakultete, tri 
dekleta splošne smeri ter dva študenta dentalne medicine, usedla na 

letalo in odletela proti Madagaskarju. Dežela me je popolnoma očarala s 
svojo barvito pokrajino, vse od opečnato rdeče prsti do svetlikajočih se 
zelenih listov riževih polj, in nemirnim valovitim morjem, ki je na plažo 
poleg jajčec parazitov (ki smo si jih novembra vsi veselo stiskali iz podkožja 
na nogah) naplavilo tudi školjke. 

Ljudje na Madagaskarju so skromni, izredno potrpežljivi in vzdržljivi 
ter imajo čut za sočloveka. Naš svet se spreminja v kraljestvo individua-
listov, a tam ima skupnost nepredstavljivo težo. To potrjuje tudi dejstvo, 
da je poškodovanca, čeprav z ranico na nogi, dolgo le dva centimetra, 
na hrbtih prinesla gruča ljudi, ki je štela 13 fantov, za katerimi je ho-
dila še skupina zaskrbljenih punc. Otroci so enostavno srečni. Nenehno 
oprezanje za električno vtičnico, da se ne izpraznijo baterije sodobnih 
napravic, nadomestita lovljenje korakov pri plesu in not pri petju (jaz 
še po šoli solo petja ne bi imela takšnega posluha) ter brezskrbna igra. 
Prečudovit svet. 

Namen naše humanitarno-medicinske odprave je bilo trimesečno 
nudenje medicinske oskrbe v majhni vasici Matanga na JV otoka. V času 
bivanja na otoku smo dober teden delovali tudi v vasici Ampitafa, kjer 
deluje misijonar Krmelj, in slab teden v vasi Manambondrondo pri mi-
sijonarju Mescu. Midva z Žigom sva bila zadolžena za zobozdravstveni 
del. Ob popoldnevih, ko pred vrati v ordinacijo ni bilo več ljudi, sem 
skočila še na drugo stran dispanzerja, kjer smo se borili proti infekcijam, 
malariji, podhranjenosti. Srečali smo se tudi s tuberkulozo, gobavostjo in 
kugo. Vrata so bila odprta pet dni v tednu, vikende pa smo izkoristili za 
izdelovanje plakatov, izlete do morja in lovljenje žoge z otroki. 

● Klara Rakuša

PO SVETU

Madagaskarska 
zobomanija

A smo res samo pulili? 
Delo zobozdravnika je bilo omejeno, saj nisva imela na voljo vseh 

pripomočkov. Poleg tega je imel stol bolj pokončen naslon, na kar sva se 
navadila, saj sva paciente izmenično posedala tudi ob steno, da sva lahko 
oskrbela več ljudi. 

Stanje ustne votline prebivalcev je v splošnem slabo. Učinek nepoznava-
nja zobne ščetke in pomembnosti umivanja zob dopolni še nenehno srkanje 
sladkih pijač. Prav tako ni nedolžen sladkorni trst. Kariozni procesi napredu-
jejo do te mere, da so v ustih večinoma korenine, ki zaradi povzročanja »že 
skoraj« kroničnega vnetja bolijo. Stanje napreduje tudi do abscesov, ki smo 
jih reševali z rokavičnimi dreni, in ekstraoralnih fistul, tudi shiznih pacientov 
je bilo precej. Če je bila patologija bolj obvladljiva, sva se lotila tudi zalivk 
in čiščenja kamna. Delovnik je popestrilo tudi »odganjanje« pacientov, ki 
so hoteli, da jim izpuliva zdrave sekalce v zgornjem zobnem loku. Modni 
trendi namreč narekujejo snemno protezico z bakrenimi zobki, ki olepšajo 
ustno votlino. Mojster za takšne proteze ima na bazarju svojo mizico.

Ste pravi za odpravo?
Če se ne bojite komarjev in kuščarjev (no, v bistvu se jih vsi navadijo, 

tako da to ravno ni ovira ;)), je za trimesečno avanturistično izkušnjo 
potrebno še veliko iznajdljivosti in potrpežljivosti. Z odpravo pomagaš 
ogromno soljudem in se naučiš znajti z manj sredstvi tako v ordinaciji 
kot v vsakdanjem življenju. 

Vas Matanga na Madagaskarju je tudi s stališča zobozdravstva za 
odpravo najbolj zaželena. Ordinacija je opremljena z zobozdravniškim 
stolom in prenosnim setom s kolenčniki. Vsaka odprava prinese tudi ma-
terial, ki je na voljo naslednjim odpravam. Ker zobozdravnikov tam ni, 
so nas res veseli. V času dela smo udeleženci pisali blog, ki je obogaten 
tudi z fotografijami – tam lahko preberete več o naših izkušnjah. Mogoče 
vas prepričamo v udeležbo na naslednji odpravi. s

Klinična slika zobovja večine Malgašev.

Fant, ki na tržnico nese lično zložene banane in liči.

Naša ekipca z lokalnimi otroki.
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Duda naj podpira naravno in zdravo 
rast čeljusti in zob

Duda kot eden izmed načinov prilagoditve nagona naravnega 
sesanja pri novorojenčkih in dojenčkih lahko pripomore k ne-
pravilnostim v razvoju čeljusti, motnjam dihanja in težavam 
pri požiranju. Sesanje običajne dude in prsta namreč vpliva na 
nepravilen razvoj otrokovih zob in čeljusti pri skoraj 70 ods-
totkih otrok, zato sta dojenje in neuporaba kakršne koli dude 
sploh najboljša načina za pomirjanje dojenčkov. To ugotavljajo 
tudi izsledki raziskave, objavljene v Zobozdravstvenem vestniku 
(2005, let. 60),* ki je preverjala povezavo med trajanjem dojenja, 
pogostostjo sesalnih razvad ter zobnih in čeljustnih nepravilnosti. 
Avtorji so ugotovili, da je pri otrocih, ki so bili dojeni kratek čas, 
pogostost sesalnih razvad ter zobnih in čeljustnih nepravilnosti 
večja kakor pri otrocih, ki so bili dojeni daljši čas. V raziska-
vo je bilo vključenih 362 otrok (179 deklic in 183 dečkov). 
Najpogostejše ugotovljene nepravilnosti pri otrocih, ki so sesali 
dudo, so bile odprti ugriz sekalcev, križni ugriz stranskih zob in 
distalni ugriz ter povečana sagitalna stopnica. Pri otrocih, ki so 
se prehranjevali po steklenički, je bilo najpogosteje opaziti odprti 
ugriz sekalcev in distalni ugriz ter povečano sagitalno stopnico. 
Najpogostejše nepravilnosti pri otrocih, ki so sesali prst, pa so 
bile odprti ugriz sekalcev ter distalni ugriz in povečana sagitalna 
stopnica.

Če otrok dudo že uporablja, je še toliko pomembneje, da ta pod-
pira naravno in zdravo rast čeljusti in zob. Kakšna duda to zmore, 
nam pove primerjava med običajno in ortodontsko optimizirano 
dudo. Dr. Herbert Pick pravi, da je pri dudi Curaprox Baby, ki jo 
je razvil, povezava med sesalnim delom dude in ustnim ščitom 
zasnovana tako, da je čim bolj ploska. S tem se kar najbolj 
zmanjša možnost za razvoj odprtega ugriza. Duda se prilega ob 
nebo v konkavni obliki in stranski krilci preprečujeta nastanek 
križnega ugriza prav s simuliranjem pritiska jezika na straneh 
neba. Duda je izdelana večinoma iz silikona, tako da mehka 
silikonska membrana daje prijeten občutek in podpira naravni 
proces požiranja. Druga velika prednost pa je, da duda posnema 
bradavico in tako spodbuja razvoj jezika. Vse druge običajne 
dude pritisnejo v sredino neba in preprečijo jeziku pritiskanje ob 
straneh neba. Taka duda zato lahko povzroči gotsko nebo, ki se 
navadno povezuje s križnim ugrizom. Z ortodontsko optimizira-
no dudo se želi nadomestiti funkcija jezika, da se s tem prepreči 
nastanek križnega ali odprtega ugriza.

Sinov križni ugriz je ortodontskega strokovnjaka Herberta Picka spodbudil k razvoju 
ortodontsko optimizirane dude, ki zaradi svoje posebne oblike in uporabljenih mate-
rialov izjemno zmanjšuje tveganje za neustrezen razvoj ust, čeljusti in ugriza. Ker je 
zasnovana biofunkcionalno, podpira otrokov naravni razvoj, ne povzroča deformacij in 
ne otežuje dihanja. Poleg preventivne funkcije ima duda tudi korektivni učinek.

DuDa s korektivnim učinkom

Vloga biofunkcionalne dude pa ni le preventivna, ampak tudi ko-
rektivna. To pomeni, da lahko celo pozdravi težave, ki so nastale 
ob uporabi običajne dude ali sesanju prsta. Dr. Pick pove, da se 
trenutno izvajajo začetni poskusi z vključevanjem logopedov in 
ortopedov, ki predpisujejo uporabo dude v terapevtske namene. 
Za dvo- ali triletnike druge možnosti zdravljenja skorajda ni. Pri 
tej starosti tradicionalne ortodontske metode ali terapije govora 
niso izvedljive ali le v omejenem obsegu. Iz svoje prakse navaja 
primer, ko je zdravil triletnega bolnika z izredno odprtim ugri-
zom in v približno 18 mesecih ga je uspelo bolj ali manj povsem 
odpraviti. Pravi, da dudo takoj, ko opazimo prve znake križnega 
ugriza, lahko uporabimo za preprečevanje, da bi stanje postalo 
očitno. Ortodontsko optimizirana duda namreč tako olajša širitev 
neba, da pri nastajajočem križnem ugrizu povzroči povrnitev v 
normalni ugriz. Duda Curaprox Baby tako povezuje rešitev za tve-
ganje nepravilnosti in priložnost, da se začne ortodontsko zdrav-
ljenje s pozitivnimi rezultati.

* B. Jelen, M. Ovsenik, G. Vidmar, N. Košir: Povezava med trajanjem dojenja, 

pogostostjo sesalnih razvad in zobnih ter čeljustnih nepravilnosti. 

Zobozdravstveni vestnik, 2005; 60: 263-270.

SPONZOR
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Pogosto se sprašujem, kaj je moje poslanstvo na tem svetu in ali je bila 
izbira mojega bodočega poklica pravilna. Odgovor iščem pri kolegih. 

Spoznavam ljudi, opazujem sošolce, kolege … Ogromno različnih profilov 
ljudi. Kaj nas povezuje? 

Ne glede na različne interese posameznikov in zaradi odsotnosti spre-
jemnih izpitov tudi raznolike sposobnosti, značilnosti in lastnosti bi morala 
biti naša mantra enotna – zdraviti ljudi.

Kaj je naše poslanstvo? Z mestom, ki smo ga zapolnili ob vpisu, nas je 
doletela tudi velika mera odgovornosti. Odgovornost do upravičenja prilo-
žnosti, ki nam jo je sistem dodelil, in poslanstva, da pomagamo ljudem. Torej, 
odgovornost doprinesti družbi svoj delež v zameno za priložnost, ki jo imamo. 

Interpretacija dejstva, da smo bodoči pripadniki zobozdravstvene stroke, 
bi torej morala zajemati hvaležnost in odgovornost. Kriteriji, ki so nam zago-
tovili mesto na Medicinski fakulteti (relativno uspešno opravljena matura), 
so, roko na srce, vse prej kot verodostojno zrcalo potencialno uspešnega 
zobozdravnika. Zato v nas zaenkrat še ne bi smeli vzbujati občutka pretirane 
samozavesti. Prejeta diploma in doktorski naziv morata biti sredstvo, da bomo 
lahko zdravili ljudi, in ne cilj samouresničevanja ali socialne varnosti. Pot 
do zastavljenega cilja pa nam ponuja neskončen vir informacij, ki nas lahko 
oblikujejo v uspešne in neodvisne ter na koncu tudi samozavestne posame-
znike. Če pot oziroma študij dojemamo na ta način, nam prinese tudi željo 
po napredku in učenju ter vedoželjnost. 

Kje smo izgubili vedoželjnost? Opažam, da so določena neobvezna pre-
davanja v povprečju slabo obiskana, dvigi rok in vprašanja pa vzniknejo 
predvsem zaradi organizacijskih ali neposredno vsebinskih tem, ki se tičejo 
izpitov in posledično ocen. Raziskovalnost in pridobivanje znanja v širšem 
kontekstu nam ne vzbujata izrazitega zanimanja. Dokaz za to je kronično 
obravnavanje starih vprašanj in odgovorov namesto prebiranja ustreznih 
virov in vzpostavitve lastne kritične slike o problemih pred preverjanji znanja. 
Spogledovanje s starimi vprašanji sicer lahko predstavlja okno do kratkoroč-
nega uspeha, a naša individualna presoja in lastno izoblikovanje širše slike 
pri tem trpita. Klinično delo kasneje od nas ne bo zahtevalo toliko detajlnih 
razlikovanj in zank kot nekatera izpitna vprašanja, temveč predvsem sposob-
nost hitrega odločanja in celostnega povezovanja znanja. Žal so kompleksna 
vprašanja v tako eksaktni vedi, kot je medicina, edino sito za približevanje 
Gaussovi porazdelitvi in vsaj minimalno razlikovanje med študenti, večkrat 
pa žal ne zagotavljajo ustrezne pripravljenosti na klinično delo. Zavedanju 
tega bi morala slediti vedoželjnost in prebiranje strokovnega gradiva s ciljem 
pridobivanja uporabnega znanja namesto izgubljanja energije ob iskanju 
pravih odgovorov na stara vprašanja zavoljo eno stopnjo višje ocene. 

Opažam, da me s kolegi povezuje predvsem ena lastnost – nevednost. Ob 
prvem stiku s kliničnim delom smo se počutili kot otroci, ki so bili vrženi v 
reko, da se naučijo plavati. Ta občutek nas je spremljal kljub ogromnim količi-
nam truda in energije, vloženih v predkliniko, ki bi nam naj nadela rokavčke. 
Obdobju, ko smo tavali v gori gradiva in se trudili izluščiti pomembno, sledi 
faza uporabe znanja in pridobivanja praktičnega znanja. 

Zgoraj navedene lastnosti se lahko znebimo zgolj, če nas bo v prihodnje 
spremljala vedoželjnost. 

Ta nas lahko oblikuje v intelektualce, ki delo opravljajo uspešno in kritič-
no. Če se tega ne bomo potrudili spremeniti, pa bomo namesto intelektualcev 
postali zgolj obrtniki. Delovanje za dobro ljudi po strokovnih smernicah z 

Veš, stomatolog, svoj dolg? 

● Klemen Leopold

KOLUMNA

željo po napredku lahko zelo hitro zamenja golo izvajanje storitev po ceniku, 
izobešenem pred ambulanto. 

Zato je nujno, da se že v fazi izobraževanja začnemo zavedati, kaj je naše 
poslanstvo in vloga, ki jo bomo igrali glavnino svojega življenja. 

Naslednja lastnost, ki bi nas lahko opisala, je pomanjkanje kritičnosti 
do sistema. Med učnim procesom smo se pripravljeni boriti le za minimal-
no število obveznih ur predavanj, vsebina pa nas kaj prida ne zanima. Z 
apatičnostjo in s tem povezanim zgoraj navedenim izpuščanjem predavanj 
sistema ne bomo izboljšali. Za spremembo bodo potrebne naše povratne 
informacije in kritike. 

Zavedati se moramo tudi, da politika preko določbe storitev, zdravil in 
materialov pomembno vpliva na naše delo in je za naš bodoči poklic zelo 
pomembna. Prozahodne politične ideje zavarovalništva spodbujajo k točno 
takšnemu sistemu prodajanja storitev in ne k individualni obravnavi posame-
znika; ameriški zavarovalniški sistem oralno zdravje celo obravnava ločeno od 
sistemskega. Kot bodoči intelektualci se lahko s strokovno podkovanostjo in 
kritično presojo temu zoperstavimo. Če pa bomo že v okviru učnega procesa 
ubirali krajše poti in sledili liniji minimalnega odpora, bomo tudi kasneje 
veliko težje delovali v okvirih strokovnosti in kvalitete storitev. Če nam ni mar 
za politiko, ki se tiče naše stroke, nas očitno ne zanima, kakšno bo naše delo. 

Na srečo lahko veliko stvari v zvezi s svojim pristopom še spremeni-
mo, hkrati pa nas bo klinično delo v marsikatero spremembo tudi prisililo; 
zato upam, da bom čez nekaj časa opazil, da me s kolegi ne povezuje več 
nevednost, ampak raziskovalnost, kritičnost, vedoželjnost in predvsem 
veselje do dela. s

Kot vsako leto je tudi letošnji 20. marec potekal v znamenju svetovnega dne-
va ustnega zdravja (World Oral Health Day, WOHD). Geslo letošnjega WOHD je 
bilo »Live mouth smart«, poudarek pa je bil na ohranjanju ustnega zdravja in s 
tem splošnega telesnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih. 

PROJEKT ZOBEK

Izraz »živeti ustom pametno oz. prijazno« 
opogumlja ljudi, naj prevzamejo nadzor nad 

svojim ustnim zdravjem in s tem poskrbijo za 
zdrava in funkcionalna usta vse od otroštva do 
zrelih let. Zajema vse, kar naj bi posameznik 
upošteval z namenom doseganja in ohranjanja 
brezhibnega ustnega zdravja – dobro ustno hi-
gieno, izogibanje dejavnikom tveganja in re-
dno zobozdravniško kontrolo. 

Ker se v projektu Zobek dobro zavedamo 
pomena ustnega zdravja za vsesplošno dobro 
počutje posameznika, smo letos aktivnosti ob 
našem največjem prazniku zastavili nekoliko 
drugače. Želeli smo izobraziti svoje kolege – 
študente splošne medicine. Zanje smo organi-
zirali posebno delavnico o ustnem zdravju in 
tako na nek način orali ledino, saj podobnih 
delavnic zanje v preteklih letih še ni bilo. Od-
ziv je bil izjemno pozitiven, udeležba visoka; 
izražena je bila tudi želja po izvedbi podobnih 
aktivnosti v prihodnje.

Dobili smo se v večernih urah v mali pre-
davalnici Medicinske fakultete. Pričeli smo 
s kratkimi in jedrnatimi predavanji o najpo-
membnejših stomatoloških problemih – kari-
esu in parodontalni bolezni –, nadaljevali pa 
s predavanjem na temo fluoridov, zobnih past 
in ustnih vodic. Zatem je sledil odmor s pogo-
stitvijo – slanimi in sladkimi prigrizki –, nato 
pa je bilo seveda treba očistiti zobe. Razdelili 
smo se v manjše skupine in v vsaki od njih iz-
vedli trening ustne preventive. Udeleženci so 
prejeli zobne paste, ščetke in medzobne ščet-
ke. Predstavili smo pravilno nego zob in med-
zobnih prostorov. Na koncu smo razdelili an-
kete, da bi dobili povratne podatke o uspehu 
delavnice, medicinci pa so odšli domov zado-
voljni, oboroženi z naprednim setom za ustno 
higieno in seveda neprecenljivim znanjem.

● Luka Birk 

Projekt Zobek ob svetovnem 
dnevu ustnega zdravja 2017 ali 
»izobraževanje kolegov 
medicincev«

Odziv je bil izredno dober, že med samimi 
predavanji so navzoči predavateljem postavili 
veliko vprašanj. Poslušali so z zanimanjem in 
tudi kasneje ob praktičnem prikazu zavzeto 
sodelovali. Rezultati anket pa so pokazali, da 
so se prav vsem predavanja zdela zanimiva ali 
zelo zanimiva in njihov obseg primeren. Prav 
tako so bili udeleženci zadovoljni z zanimivo-
stjo in dolžino delavnic, nekateri so celo iz-
razili željo po daljših delavnicah in več časa 
za vprašanja. Glavna motiva za udeležbo na 
dogodku pa sta bila v prvi vrsti zanimanje za 
temo in pomanjkljivo znanje na tem področju. 
Zaradi dobrega odziva verjamemo, da velja 
podobno delavnico v prihodnje ponoviti, jo 
nadgraditi in s tem ugoditi »znanja lačnim 
medicincem«. 

Več o ideji letošnjega WOHD najdete na 
povezavi: http://www.worldoralhealthday.
org/2017/live-mouth-smart. s
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● Petra Grebenc 

Izpitno obdobje je ponavadi odličen izgovor, da si 
privoščiš kakšno sladkarijo (pre)več. Ob tem si praviš: 
“Cel dan sem za knjigami, seveda si zaslužim trojno 
porcijo sladoleda.” in “Itak je znanstveno dokazano, da 
čokolada deluje antidepresivno, najbolje, da pojem kar 
celo.” Za tiste, ki se v kuhinji radi sproščamo ne le s 
konzumiranjem, ampak tudi s pripravo hrane, se kot 
nalašč ponudi priložnost, da si spečemo kakšen pribolj-
šek. Piškoti, narejeni z arašidovim maslom (ki, kot vemo, 
spada med bolj zdrave vire maščob), so na primer kot 
nalašč, da jih vzameš s sabo v knjižnico za terapevtski 
prigrizek med odmorom.

Priprava

1.) Z mešalnikom penasto vmešaj maslo, arašidovo maslo 
in sladkor, dodaj jajca in mešaj še nekaj minut, dokler 
masa ne postane svetla in puhasta.

2.) Dodaj navadno in kokosovo moko in zmešaj. Na kon-
cu dodaj še mandljevo moko in mandlje. Zdaj bo zmes 
postala pregosta za mešalnik, zato jo do konca zamesi 
na roke.

3.) Čokolado nalomi na srednje velike kose (približno 
2 cm x 2 cm ali malo manjše) in vsakega z vseh strani 
popolnoma prekrij s testom, tako da oblikuješ piškot. 

4.) Piškote peci pri 180 °C dvajset do trideset minut, 
odvisno od njihove velikosti. s

NEKAJ ZA POD ZOB

Piškoti z arašidovim 
maslom in čokolado

Horoskop

VODNAR: 21. januar - 18. februar
Postali ste obsedeni s svojimi zobmi, ki jih neprestano pre-
gledujete s pomočjo svetilk na telefonu, hkrati pa s svojimi 
namišljenimi težavami obremenjujete še svojega partnerja, 
ki mu neprestano kažete katastrofalne spremembe v svoji 
ustni votlini. Enkrat ste bruksist, drugič nimate RI po An-
glu, tretjič imate karies, četrtič recesijo, vaša hipohondrija 
pa je šla že tako daleč, da ste imeli ‘videnja’ resorpcije kosti 
na svojem ortopanu. Hej, dovolj! Z vami ni prav nič narobe, 
le malo vam škodi pridobljeno znanje …Težave raje odkri-
vajte v ustih svojih pacientov, ki vas dejansko potrebujejo!

RIBI: 19. februar - 20 marec
Pomlad na vas deluje vse prej kot pozitivno. Neprestano ste 
slabe volje, stalno se samo še učite in pesimistično gledate 
proti izpitom, ki jih imate šele čez dober mesec. Vzemite 
si malo pavze, pojdite na Rožnik ali v Tivoli; za vas bo že 
napredek že, če boste stopili iz svojega brloga (stanovanja), 
v katerem se učite. Opazili boste, da lahko spomladansko 
sonce vsaj malenkost popravi še tako turoben dan!

OVEN: 31. marec - 20. april
Zadnje čase ste prava sitnoba. Bog ne daj, da vam zjutraj kdo 
kaj reče, čez dan pa ste tudi take volje, da je čudno, da se vas 
še sami pacienti ne ustrašijo. Bolje bo, da svoje težave rešite 
tako, da jih zaupate svojim prijateljem ali partnerju – oni vas 
najbolje poznajo in vam jih bodo pomagali rešiti. Ni treba, 
da negativne misli prenašate na druge, pa še sami se boste 
rešili velikega bremena, ki ga prenašate s sabo.

KOZOROG: 22. december - 20. januar 
Kot vsako leto ste si tudi letos zadali enake zaobljube za 
40-dnevni post; žal pa so kot vsako leto ekspresno hitro 
propadle. Spomladi je pajzl pa stomič pa še brucovanje, 
večernemu pivu s prijatelji pa se tudi nikoli ne morete 
odreči, pa četudi je pred vami cela gora izpitov. Postati 
morate bolj odločni (tudi pred pacienti, kolegi), saj je 
neodločnost že dolgo časa vaša Ahilova peta!

DvoJček: 22. maj - 21. junij
Temperatura se je že zdavnaj dvignila nad ničlo, vaš račun 
pa žal ne, saj je kot zamrznjen obtičal v minusu. Varčevanje 
vam gre res slabo od rok: neprestano morate nekaj kopirati 
in kaj jesti; stanovati pa tudi morate v Ljubljani (no, tu in 
tam si morate tudi privoščiti kakšno stvar povsem zase ...). 
Še sreča, da vam je vedno na voljo posojilo brez vračila – 
mama –; kdo ve, kaj bi bilo z vami v nasprotnem primeru.

RAK: 22. junij - 22.julij 
Namesto da bi se malo več gibali, imate že dober mesec 
pravi maraton lenarjenja. Raje kot kosilo v centru imate 
dostavo na dom, sprehode ste nadomestili z gledanjem se-
rij, večerna telovadba oziroma fitnes pa za vas tako ali tako 
ne obstaja več. Hkrati ste sami sebe prepričali, da je tako 
prav – da si počitek več kot zaslužite. Temeljito boste mo-
rali spremeniti življenjski slog! Zima je že zdavnaj odšla, 
poletje pa že trka na vrata. Še imate čas, da zmigate svojo 
leno rit in skočite v poletje sveži in prerojeni!

DEVICA: 24. avgust - 22. september 
Občutek imate, da so vaši napori zaman, saj učenju na-
menite večino svojega časa, izpiti pa se vseeno ne izidejo 
tako, kot bi si želeli. Hkrati vam živce najeda kolega, ki se 
skoraj nič ne uči, pa vseeno vedno naredi izpit s pomočjo 
‘starih vprašanj’. Tako pač je v življenju – ne obremenjujte 
se preveč. Izpit boste naredili, hkrati pa naj vas tolaži to, 
da boste imeli ne glede na oceno precej več znanja kot 
kolega, kar vam bo prav prišlo pri delu. 

TEHTNICA: 23. september - 23. oktober
Študij se vse bolj bliža koncu, vi pa še vedno ne veste, kje 
boste, kaj boste. Takšne odločitve je težko sprejeti, saj bodo 
vplivale na vašo prihodnost in življenje. Vsekakor je po-
membno, da si pred dokončno odločitvijo vzamete dovolj 
časa, pretehtate vse možnosti in razmislite, kako bo služba 
vplivala na vas. Samo na tak način odločitve ne boste obžalo-
vali, v službo pa se boste vsak dan vračali veseli in zadovoljni.

ŠKORPIJON: 24. oktober - 22. november
Zadnje čase s svojimi kolegi razpravljate samo še o svojih pa-
cientih. S tem ni nič narobe, prav je, da si med seboj pomaga-
te; vendar ste po značaju (pre)glasna oseba, zaradi česar vaši 
komentarji odmevajo po celi stomi! Malo znižajte frekvenco, 
ne nazadnje pa se o svojem delu lahko pogovarjate na bolj 
primernih mestih, ne ravno na hodniku ali pred kavnimi av-
tomati, kjer pacientov kar mrgoli.

STRELEC: 23. november - 21. december
Spomladanska utrujenost je popolnoma zadela vaš organi-
zem, ki je bil še pred kratkim poln energije. Zadnje čase samo 
še spite (ne samo doma, ampak tudi na predavanjih), pa če-
prav si skušate pomagati s tremi kavami na uro, zdaj pa vas 
je na cedilu pustil še vaš zvesti prijatelj RedBull. Skrajni čas 
je, da zmigate svoje telo, tako da greste peš na faks in začnete 
namesto sirovk in krofov med predavanji jesti sadje. Počutili 
se boste bolje in ponovno pridobili ogromno energije za štu-
dij, prijatelje in vse ostale aktivnosti.

BIK: 21. april - 21. maj
Pomlad vas razganja kot zaljubljene ptičke na gregorjevo; pa 
še oni so se že zdavnaj umirili. Kljub napornim dnevom na fa-
ksu ste vedno dobre volje, veseli, zabavni, zaljubljeni – in tako 
je tudi prav. Ni prav, da se sekirate, če kdaj pride kak slab dan. 
Pomislite na smreke – one imajo smolo celo življenje. 

LEV: 23. julij - 23. avgust
Odkrivate nove razsežnosti ‘povzročanja nesnage’ s strani 
vaših cimrov. Čeprav ste mislili, da ste doživeli že vse, vas 
vedno znova preseneti kakšna stvar – npr. skoraj leto dni sta-
ro mleko v hladilniku, božični piškoti, ki še vedno samevajo 
na mizi (verjetno že v družbi moljev ali črvičkov), pa lasje 
po kopalniški steni, da o WC-ju raje ne govorimo. Mogoče je 
skrajni čas, da ukrepate glede svinjarije: če ne gre drugače, 
poiščite bolj primeren in čist dom zase. Vendar bodite previ-
dni, da ne zaidete v še slabše stanovanje!

MODROSTNIK
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Potrebuješ:

100 g zmehčanega masla
150 g arašidovega masla
90 g sladkorja
2 jajci
200 g moke
2 žlici kokosove moke
150 g mandljeve moke
50 g grobo nasekljanih mandljev
100 g temne čokolade (z vsaj 70% kakava) 
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MODROSTNIK

Prigode Vici in šale
Profesor med predavanji: »Pacientu naročimo, naj se oglasi 
čez približno eno leto. (Se nasmehne.) Ampak en fant iz 
Celja nas je pa res presenetil. Na kontrolnem pregledu se 
je zglasil točno čez eno leto, na isti datum in ob isti uri!«

Asistent opozori študenta, da se pacient boji igel. Študent 
korajžno stopi pred pacienta in začne prazniti zračne 
mehurčke iz igle.

Študentki med delom nagaja sesalec za slino. Pacient jo 
pomiri: »Bom kar sam posesal!« Se dvigne na stolu, vzame 
aspirator in si posesa usta.

Skelet pride k zobozdravniku. Ta ga pregleda in žalostno zmaje z glavo: 
“Zobe imate za svoja leta še kar v redu, toda dlesni, dlesni …”

V taksi privihra ženska in glasno reče: “V porodnišnico!” Šofer na vso moč 
požene avto, ženska pa mirno doda: “Saj ni treba tako hiteti. Jaz tam samo 
delam.”

Profesor se prvi dan poskusi prikupiti študentom. Vpraša jih, v katerem 
mesecu se rodi največ otrok. Iz ozadja prvi odgovor: »Oktobra.« »Ne, ni 
pravilno …«. Sledi drugi odgovor: »Februarja.« »Tudi to ni pravilno.«
Po šestem ugibanju ima dovolj in naznani: »V devetem mesecu, vendar!«
Takrat se oglasi blond študentka: »Ah, saj sem vedela, v septembru, torej!«

»Ni vam treba tako na široko odpirati ust,« reče zobozdravnik pacientu.
Pacient: »Ali ne boste vrtali?« Zobozdravnik: »Bom, a jaz bom ostal zunaj!«




