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Biološko zobozdravstvo
in celostna obravnava
V Centru Hočevar, ki se nahaja v Retečah, sledijo konceptu biološkega
zobozdravstva s poudarkom na celostni obravnavi človeka. Urejen
ambient z naravnimi materiali še dodatno pomirjujoče deluje na pacienta.
O prednostih tovrstne obravnave na vaše zdravje smo se pogovarjali
z vodjo centra Gregorjem Hočevarjem, dr. dent. med., Specialist in
Biological Dentistry and Ceramic Implants (ISMI Germany, IAOCI USA).
Kaj pravzaprav pomeni biološko
obozdravstvo in v čem se razlikuje od
klasičnega?
Biološko zobozdravstvo pomeni zobozdrav
stvo, pri katerem je na prvem mestu naraven,
človeškemu organizmu prijazen pristop. Naša
prednost oziroma razlika v pristopu je celovit
pogled na delovanje človeškega organizma.
Zavedamo se, da se procesi, ki se dogajajo v
ustih, odražajo v celem telesu. In obratno –
procesi, ki se dogajajo v telesu, se lahko odra
žajo v slabem stanju zobovja. Ko se ukvarjamo
z zobmi, vedno upoštevamo vpliv bolezenske
ga stanja in naših posegov na zdravje celotne
ga telesa. Zato je popolnoma razumljivo, da
izbiramo zgolj rešitve, orodja in materiale, ki so
organizmu prijazni oziroma drugače poveda
no “biološki”.
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Kot strokovnjaki za biološko zobozdravstvo in
keramične implantate pri svojem delu uporab
ljamo biokompatibilne materiale ter zdravimo
po načelu minimalno invazivnega pristopa.
Omenili ste vpliv zob in obzobnih tkiv na
zdravje pacienta.
Zobje, obremenjeni z različnimi kovinskimi
materiali, z živim srebrom, nadalje odmrli
zobje, skrita vnetja v kosti, vnetja obzobnih tkiv
predstavljajo določene obremenitve, ki lahko
slabijo imunski sistem. V sklopu biološkega
zobozdravstva skušamo pri pacientih vzposta
viti zdravo ustno votlino z zdravimi zobmi in
zdravimi obzobnimi tkivi. Zdrava usta namreč
izžarevajo zdravo osebnost. Če poudarim, naš
cilj je pri pacientu ohraniti zdrave in žive zobe.
Stanje v ustih lahko vpliva na celotno
telo in obratno, zato v Centru Hočevar
še posebno pred večjimi posegi opravite
imunološki pregled pacienta. Kako to
poteka in kaj temu sledi?
Raziskave v zadnjih desetih letih so pokazale,
da pomanjkanje vitaminov, mineralov in mi
kroelementov lahko pusti posledice tudi v us
tih. Se pravi na kosti, ki se tanjša, in na dlesni,
ki lahko postane bolj dovzetna za vnetja. Po
sledično pride tudi do večjega pojava kariesa.
Zato se v našem centru ne osredotočamo
samo na ustno votlino, ampak merimo vred
nosti vitamina D ter s posebno napravo op
ravimo spektrofotometrično merjenje ele
mentov v kožnem tkivu. Zelo je pomembna
vsebnost vitamina D pa tudi ostalih vitami
nov, mineralov in mikroelementov. Na ta na
čin hitro in neboleče pridemo do informacij o
zdravju pacienta. Naši strokovnjaki pacientom
razložijo izvide in predlagajo prilagojene uk
repe. Pri veliko pacientih je treba nadomestiti
primanjkljaj določenih elementov s sistema
tičnim pristopom. V ta namen ponujamo
kvalitetne biološke nadomestke priznanega
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nemškega proizvajalca.
V sodobnem svetu smo vsi zelo obremenjeni,
stres je naša stalnica; prehrana ni optimalna,
premalo spimo, okolje je onesnaženo v smislu
elektromagnetnega sevanja, težkih kovin, gli
fosatov ipd.; zaloge pomembnih elementov
pa se zmanjšajo tudi po boleznih, denimo po
prebolelem covidu-19..
Kako v Centru Hočevar poteka obravnava
pacienta pri večjih posegih?
Večji posegi so za paciente tako fizično kot
psihično velika obremenitev. Kot omenjeno,
pri nas velja načelo celostne obravnave paci
enta. Slednjemu se maksimalno posvetimo in
si zanj vzamemo veliko več časa, kot je to obi
čajna praksa. K boljšemu počutju pripomore
tudi strokovno osebje, vrhunska oprema in
stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.
Velik poudarek je na predoperacijski pripravi
z vitaminsko infuzijo. Ob posegih uporablja
mo matične celice in rastne faktorje, ki jih po
posebnem postopku pridobimo iz pacientove
lastne krvi, kar pripomore k hitrejši in boljši
regeneraciji. Pooperativna obravnava zajema
hlajenje s posebno masko, ki jo pacient dobi
tudi za domov, ter Bemer in kranisokralno
terapijo za podporo regeneraciji. S takšnim
pristopom pacient od nas odide zadovoljen in
brez prekomernih bolečin, značilnih za večje
posege.
Kako skrbite za varnost v smislu omejevanja širjenja covida-19?
V našem centru veliko pozornost namenjamo
zaščiti pred korono. Skrbimo za časovnico na
ročil, v čakalnici pa je zagotovljena razdalja.
Prav tako na vhodu merimo telesno tempera
turo naših obiskovalcev. Velik pomen dajemo
zračenju prostorov, nameščeno imamo reku
peracijo s posebnimi filtri, 24 ur na dan pa s
posebno napravo zagotavljamo sterilizacijo z
dezinfekcijo.

Zaradi povečanega obsega
dela v svojo ekipo vabimo
zobozdravnika/ico in zobnega
asistenta/tko. Več informacij
na spletni strani.
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