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Kontekst
Namen te izjave je pregledati trenutno stanje ter opredeliti vlogo tretje osebe in načel, s katerimi 
se lahko podpira najboljše mogoče rezultate ustnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
varstva za pacienta brez ogrožanja etične obveznosti zobozdravnika in pravice pacientov do 
izbire zdravljenja v posvetovanju z zobozdravnikom po lastni izbiri.

Opredelitev
Plačniki kot tretje osebe 

Vsaka javna ali zasebna organizacija, ki plača ali prispeva k izdatkom zdravstvenega varstva v 
imenu upravičencev, na primer delodajalci, komercialne zavarovalnice in mehanizmi financiranja 
javnega zdravja. Ta plačila, imenovana plačila tretjih oseb, se razlikujejo glede na posameznika, 
ki prejme storitev (prva stranka), zobozdravnika, ki nudi storitev, (druga stranka) in organizacijo, 
ki jo plačuje (tretja oseba)1.

Pogoji, pravila in predpisi, ki urejajo obstoj ali neobstoj plačnikov kot tretjih oseb, pa tudi način 
delovanja, se razlikujejo od države do države. Pomembno je, da se tehnične enote ustrezno 
vključijo v financiranje zdravstvenega varstva, kjer lahko zagotovijo trdno podlago za varen in 
kakovostno usmerjen sistem zdravstvenega varstva brez poseganja v odločitve strokovne 
obravnave zobozdravnika ali odnosa pacienta do zobozdravnika.

Načela

 Plačniki kot tretje osebe so vir celotnega ali delnega plačila za zobozdravstveno 
zdravljenje ali zobozdravstveno neklinično delo.

 Njihova finančna udeležba bi morala podpirati ustrezno ustno zdravstveno varstvo 
pacientov in odločitve o zdravljenju, ki temeljijo na dokazih, o katerih se dogovorita 
zobozdravnik in pacient, namesto preko koristnih protokolov, kar bi pozitivno vplivalo na 
odnos med zobozdravnikom in pacientom.

 Plačniki kot tretje osebe so odgovorni za zagotavljanje jasnosti glede obsega pokritosti 
svojih pogodb in pogojev, povezanih z odločbami o kritem zdravljenju.

 Pacienti morajo dobiti potrebno zdravljenje in načrti morajo biti plačani pravično in hitro za
zmanjšanje ali odpravo stroškov, ki izhajajo iz pacientovega žepa. Vendar pacient ostane 
odgovoren za plačilo zobozdravniku, če plačnik kot tretja oseba ne plača.

 Zobozdravniki, ki so sprejeti k plačnikom kot tretjim osebam kot »pogodbeni  
zobozdravnik« ali »nepogodbeni zobozdravnik«, morajo prejeti pravično plačilo.

Politika



 Plačnik kot tretja oseba, javni ali zasebni, bi moral pošteno plačati zdravljenje, ki ga 
opravi zobozdravnik, in delovati v najboljšem interesu pacienta.

 Pogodbe med plačniki kot tretjimi osebami in pogodbenimi zobozdravniki je treba 
pregledati in redno prilagajati.

 Vključitev plačnikov kot tretjih oseb pri odločanju o zahtevkih mora upoštevati odločitve o 
zdravljenju med zobozdravnikom in pacientom, olajšati pozitivno razmerje med 
zobozdravnikom in pacientom ter omogočiti pacientu, da čim bolj skrbi za zaupnost in 
anonimnost.

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.

Ključne besede
financiranje zdravstvenega varstva, zobozdravstvena praksa, tretje osebe, zobozdravstveni 
zaslužki, nadomestila, zobozdravstveni načrti
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