
Smernice za zobozdravstvene 

prostovoljce

SPREJELA Generalna skupščina FDI, avgusta 2005 v Montrealu v Kanadi

FDI priznava pomemben prispevek prostovoljcev k ekonomskemu, socialnemu in medicinskemu razvoju 

po vsem svetu. Njihovo sodelovanje pri odpravljanju razlik v zdravstvenem stanju in premostitvi vrzeli 

med različnimi prebivalci in državami je zelo cenjeno in spodbujano, kadar koli je to le mogoče.

Cilj kakršne koli prostovoljne dejavnosti, povezane z ustnim zdravjem, bi moral biti izboljšanje ustnega 

zdravstvenega stanja prebivalstva in stalno povečevanje razpoložljivosti zdravstvenega varstva s trajnimi 

dejavnostmi. 

Zato predlagamo, da prostovoljci v projektih razvoja ustnega zdravja sledijo nekaterim osnovnim 

smernicam:

 Kadar je le mogoče, je treba dati prednost tistemu, ki je vključen v gostiteljsko skupnost in ga 

priznavajo državni vladni uradniki, državna zobozdravstvena zveza ali druge zdravstvene 

strokovne organizacije.

 V vseh okoliščinah se mora prostovoljec zavedati etičnega kodeksa zobozdravniškega poklica, 

prizadevati si mora, da ga uporablja v vseh situacijah in vseh okoljih. Zobozdravstveni prostovoljci

imajo pomembno vlogo kot ambasadorji dobre volje in predstavljajo tudi zobozdravstveni poklic 

kot celoto. Zato morajo vedno delovati profesionalno in biti odgovorni in etični tudi na osebni 

ravni.

 Prostovoljci morajo biti v skladu z zakonskimi zahtevami zobozdravstva v izbrani jurisdikciji, 

vključno z zahtevanimi kvalifikacijami in zavarovanjem poklicne odgovornosti.

 Nujna oskrba in zagotavljanje storitev sta pomembna vidika prostovoljnih dejavnosti. 

Zagotavljanje dolgoročnega učinka in trajnosti dejavnosti pa bi morala biti enako pomembna, tj. z 

usposabljanjem lokalnega osebja, uvedbo preventivnih ukrepov ali podobnimi dejavnostmi.

 Prostovoljec mora biti previden pri uvajanju novega materiala in opreme brez predhodnega 

poznavanja projekta, ker v določenem kontekstu morda ne bo koristen ali pa ustrezno vzdrževanje 

morda ne bo mogoče.

 Splošna načela, kot so načrtovanje projektov, poročanje in ocenjevanje, so bistvena za uspeh 

projekta in jih je treba spoštovati. Če je projekt nov ali ga je treba šele vzpostaviti, moramo 

pridobiti podporo in usmerjanje izkušenih kolegov ali strokovnjakov.



 Vsak prostovoljec mora spoštovati kulturo gostiteljske skupnosti in se poskušati čim bolj 

prilagoditi.

FDI poziva prostovoljce in organizacije, ki jih zaposlujejo, da spoštujejo omenjena načela, jih prilagodijo 

njihovim kontekstom in promovirajo med drugimi prostovoljci in organizacijami.


