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Kontekst
Trajno izobraževanje in strokovni razvoj sta poklicna obveznost zobozdravnikov in 

zobozdravstvenih združenj zaradi napredka v znanosti in raziskavah, potrebe po vključevanju 

novih znanj za najboljše izvajanje ustnega zdravja in zdravljenje bolezni, tehnološkega 

razvoja in inovacij, ki vplivajo na zobozdravstvo, povečane interakcije med drugimi 

zdravstvenimi poklici, boljšega razumevanja dvostranskega odnosa med ustnim in splošnim 

zdravjem, varnosti pacientov, kakovosti življenja, standardov oskrbe, podprtih z dokazi, 

nastajajočih izzivov pri javnem zdravju ter potreb, zahtev in pričakovanj posameznih 

pacientov in svetovnega prebivalstva.

Področje
Trajno zobozdravstveno izobraževanje (CDE) je strokovna in etična obveznost 

zobozdravnikov, strokovnjakov za ustno zdravstveno nego in državnega zobozdravstvenega 

združenja. Zobozdravstveni strokovnjaki imajo odgovornost, da se stalno učijo skozi 

izobraževanje. Vsak zobozdravnik mora biti obveščen in vključen v razvoj zobozdravstva, 

ovrednotenje novih raziskav in razpoložljivih najmočnejših znanstvenih dokazov, uporabljati 

mora reflektivno in kritično razmišljanje na načine, ki najbolje vključujejo nove tehnike v 

prakso, izboljšajo nego skladno s trenutnimi poklicnimi standardi in služijo javnosti. 

Strokovni razvoj skozi vso kariero izboljšuje ozaveščenost o ustrezni negi in krepi zavezanost 

posameznika do ohranjanja javnega zdravja. Zobozdravstveni poklic je zavezan ohranjanju 

visokokakovostnih, dokaznih in sodobnih standardov izobraževanja in usposabljanja, ki 

služijo pacientom in javnosti.

Opredelitev
Trajno zobozdravstveno izobraževanje velja tako za splošne zobozdravnike kot za 

specializirane zobozdravnike in je način, s katerim člani poklica vzdržujejo, izboljšujejo in 

širijo svoje znanje, strokovnost in kompetence ter razvijajo osebne in poklicne lastnosti, 

potrebne za njihovo poklicno pot. CDE naj bi tudi nudil pristop, ki se bolj usmerja na javnost 

in na pacienta za preprečevanje ustnih bolezni, ne pa zgolj na zdravljenje obstoječih bolezni. 

Njegov namen je vključiti izboljšanje obstoječega znanja in spretnosti ter sprožiti premislek, 

ustrezno vrednotenje in uporabo novih dosežkov in znanstvenih raziskav v okviru 

zobozdravstva.

Dobro načrtovani CDE in strokovni razvoj pomagata zobozdravnikom pri prepoznavanju 

njihovih posameznih področij zanimanja in znanja, njihovih omejitev, novih priložnosti za 

izboljšanje spretnosti in kompetenc ter potrebe pacientov, da se obrnejo nanje za nasvet in/ali 

za zdravljenje pri ustreznem strokovnjaku.



Načela
Osnovna načela CDE so odzivanje zobozdravstvenega poklica na spreminjajoče se javne 

potrebe, razumevanje in uporaba najboljših razpoložljivih praks z novimi tehnikami in 

znanjem ter omogočanje izvajalcem, da nudijo storitve za preprečevanje in uspešno 

obravnavanje ustnih bolezni.

Politika
FDI poziva državna zobozdravstvena združenja k:

 rednemu posodabljanju zavez zobozdravstvenega poklica za preprečevanje bolezni, 

zagotavljanju ustreznih zdravljenj ustnih bolezni in spodbujanju javnega ustnega 

zdravja;

 zagovarjanju razpoložljivosti strukturiranega in tekočega izobraževalnega sistema za 

vse zobozdravnike v etičnem okviru;

 navajanju narave, vsebine in količine CDE, ki je za zobozdravnike v njihovi regiji 

razumno in dosegljivo, vključno z novimi ter inovativnimi modeli izobraževanja in 

razvoja;

 priporočilom k vključevanju zdravstvenih tem v tečaje CDE, ki zobozdravnikom 

omogočajo nadgradnjo njihove usposobljenosti za medicinsko znanje in razumevanje 

dvostranskega odnosa med ustnim in splošnim zdravjem;

 pomoči pri ustreznih regulativnih agencijah pri zagovarjanju zahtev CDE;

 priporočanju sistema, ki bi lahko redno ocenjeval tečaje z revizijo glede kakovosti, 

vsebine in udeležbe; 

 podpiranju širokega področja prakse za zobozdravnike in razširitvi vloge pri 

izboljšanju blaginje skupnosti.

To izjavo je treba razumeti v povezavi z izjavo FDI o Basic Dental Education in podpornimi 

referencami.

Ključne besede
trajno zobozdravstveno izobraževanje, zobozdravstveno izobraževanje, izobraževalni sistem, 

izobraževalni standardi, vrednotenje in prilagajanje novim tehnologijam

Izjava o omejitvi odgovornosti
Informacije v tej izjavi o politiki temeljijo na najboljših znanstvenih dokazih, ki so bili v 

danem trenutku na voljo. Lahko jih razlagamo tako, da odražajo prevladujoče kulturne 

občutljivosti in socialno-ekonomske omejitve.

https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/basic-dental-%20education
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