
Ako ste sa dostali k im-
plantológii? Predsa len 
zubná implantológia nie je 
bežná prax každého stoma-
tológa.
  
Ja som od začiatku inklinoval 
k parodontológii. Keďže môj otec 
sa celý život venoval parodonto-
lógii, mal som vynikajúceho uči-
teľa. Zároveň som mal unikátnu 
možnosť vzdelávať sa v zahraničí, 
či už počas štúdia na Univerzite 
alebo neskôr počas výkonu pra-
xe. A práve na týchto kongresoch 
a vzdelávacích akciách sa popri 
parodontológii „viezla“ aj implan-
tológia, pretože obe disciplíny 
majú veľa spoločného. Takže, 
postupom času som aj ja po do-
siahnutí vzdelania začal pracovať 
ako implantológ. A neskôr moje 
výsledky práce boli natoľko 
zaujímavé, že ich pravidelne pre-
zentujem na kongresoch doma 
a v zahraničí. 

Prečo by sme si nemali dá-
vať robiť implantát u toho 
najlacnejšieho zubára? Je 
rozdiel v materiáloch či 
postupoch?

Treba to rozlíšiť na dve základné 
skupiny. Prvá skupina je samot-
ný ošetrujúci zubný lekár, jeho 
vzdelanie, schopnosti, šikovnosť, 
kvalita a ochota sa ďalej vzde-
lávať. Zároveň aj jeho schopný 
a vyškolený tím spolupracovní-
kov. Druhá skupina predstavuje 
samotný výkon praxe, mate-
riály a technológie. Väčšinou 
sa stretávame s názorom, že 
implantológia je drahá disciplína, 
pretože sú to drahé veci. Je to 
smutné, že nikoho nenapadne, že 
skúsený a vyškolený implantológ 
je na tom celom to najdrahšie. 
A potom sa stáva, že pacienti sú 
zmätočne a nepravdivo informo-
vaný práve od zubných lekárov, 
ktorí nie sú v implantológii 

školení a nemajú certi� kát o spô-
sobilosti ju vykonávať.  A v tom sa 
potom odráža aj cena ich „práce“. 

Ako vieme, že sme v tých 
správnych rukách?

V implantológii sa jedna o súhrn 
rôznych faktorov. Jeden z naj-
dôležitejších je dôvera v naše 
schopnosti, že ten výsledok 
u pacienta bude perfektný. Mô-
žete mať informácie od známych, 
kolegov alebo priateľov, ktorým 
sme už niečo podobné robili. 
Ak pacient nikoho podobného 
v okolí nemá, je jedna možnosť 
prísť na vyšetrenie a presvedčiť 
sa, ako bude prebiehať samotné 
vyšetrenie, aký mame prístup 
k pacientovi a pod.

Ak by ste mali vypichnúť 
jednu vec, čo považujete 
za kľúčové pri výbave špič-
kového implantológa?

Za túto odpoveď ma moja pani 
manželka nebude mať rada, ale 
je to bezpodmienečná nutnosť 
samovzdelávania a hlavne 
osobného kontaktu so svetovými 
odborníkmi v tomto odbore. 
To prvé sa dá pokojne robiť aj 
z domu, ale to druhé nevyhnutne 
žiada účasť na odborných kon-
gresoch a cestovanie po celom 
svete, resp. publikačnú činnosť 
na svetovej úrovni. 
A to znamená byť mnohokrát 
mimo domova. 

My pacientom vieme garanto-
vať vzdelanie v implantológii, 
ktoré je okrem iného podporené 
písaním odborných článkov 
v zahraničných časopisoch a vy-
stupovaním na kongresoch doma 
a v zahraničí. 
A samozrejme, že dlhoročnými 
skúsenosťami a výsledkami. 
A v tom všetkom sa odráža aj 
celková cena práce.

Svetová implantológia 
aj na Slovensku
Na tému zubné implantáty sme 
sa rozprávali so stomatológom, 
špecialistom na implantológiu 
MUDr. Tomášom Siebertom, PhD. 
Okrem vlastnej stomatologickej 
praxe v Trnave, pôsobí na Jesseniovej 
Lekárskej Fakulte v pozícii vedúceho 
pre výučbu parodontológie a má 
na starosti aj predmet vedenie 
praxe zubného lekára. 
Za sebou má vzdelávanie 
na najlepších svetových 
stomatologických 
pracoviskách, 
kongresoch a na jeseň 
roku 2016 mu v U.S.A. vyšla 
monografia s kapitolou o zubnom 
ošetrení u pacientov s osteoporózou. 
Za jeho úspechom stojí jeho disciplína, 
vytrvalosť a túžba posúvať sa vpred.
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