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Klinične smernice in njihova uporaba v zobozdravniški praksi kot podporno
orodje
Udeleženci so bili večinoma: stari več kot 40 let (52 %); v praksi manj kot 20 let (60%); splošni
zdravniki (65 %); v zasebni praksi (75 %); v individualni ali skupinski praksi (80 %).

Klinična priporočila so znana (68 %) in se izvajajo (61 %) pri večini sodelujočih zobozdravnikov
(68 %). 81 % verjame v korist kliničnih smernic za zobozdravstveno prakso.

Med anketiranci iz različnih držav so opazne jasne razlike, ki temeljijo na lokalnih/geografskih
okoliščinah, starosti, letih poklicne prakse itn.

Več kot polovica (57 %) meni, da imajo državna zobozdravstvena združenja svojo vlogo, zlasti pri
oblikovanju splošne zavesti o kliničnih smernicah. Večina (> 80 %) meni, da bi lahko državna
zobozdravstvena združenja in višje zobozdravstvene izobraževalne ustanove sodelovali pri razvoju
in razširjanju kliničnih smernic.

Pacienti in zobozdravniki imajo enako korist pri izvajanju kliničnih smernic v praksi.
Pomanjkanje ozaveščenosti o kliničnih smernicah je bilo prvi razlog za njihovo neupoštevanje v
vsakodnevni praksi.

Državna zobozdravstvena združenja bodo morda morala upoštevati predlagano vlogo pri sodelovanju
z višjimi zobozdravstvenimi izobraževalnimi ustanovami v:
• razvijanju kliničnih smernic, ki temeljijo na dokazih;
• razširjanju kliničnih smernic;
• povečanju izvajanja kliničnih smernic v praksi.
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