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Državna zdravstvena politika 

SPREJELA FDI Generalna skupščina, oktobra 1998 v Barceloni v Španiji  

REVIDIRANO septembra 2018 v Buenos Airesu v Argentini 

Kontekst 

Nova opredelitev ustnega zdravja, ki jo je sprejela Generalna skupščina Svetovne 

zobozdravstvene Federacije (FDI) leta 2016, je določila okvir, ki omogoča, da stroka razmisli o 

tem, kaj zajema ustno zdravje in kakšne posledice ima za državno zobozdravstveno politiko.  

Nadalje ta opredelitev, ki je bila sprejeta s soglasjem FDI komponent, podpira vključitev ustnega 

zdravja v vse zdravstvene politike. 

Področje 

Državna zdravstvena politika mora odražati, da je ustno zdravje temeljna človekova pravica in 

neločljivo povezana s splošnim zdravjem. Državna zdravstvena politika mora ustno zdravje 

vključiti v vse zdravstvene politike. 

Opredelitve 

Zdravstvena politika se nanaša na odločitve, načrte in ukrepe, ki se izvajajo za doseganje 

zdravstvenih ciljev v družbi, ki vključuje ustno zdravstvo. To je bilo s strani FDI opredeljeno kot 

večplastno in vključuje: sposobnost govora, smejanja, vonjanja, okušanja, občutenja, žvečenja, 

goltanja in podajanja čustvenega razpona, z mimiko s samozavestjo, brez bolečine, nelagodja ali 

kranofacialnega kompleksa. Z oblikovanjem jedrnate zdravstvene politike se lahko vzpostavi 

jasna vizija za prihodnost s kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji ter referenčnimi točkami. Nadalje, 

jasna zdravstvena politika omogoča izpostavljanje prioritet s pričakovanimi vlogami različnih 

interesnih skupin, hkrati pa gradi soglasja in osvešča ljudi. 



Načela 

Člani državnih zobnih združenj (NDA) se morajo vključiti v vse politične in zakonodajne postopke 

ter odločitve v zvezi z ustnim zdravjem, sistemskim zdravjem, ki je povezano z ustnim zdravjem, 

promocijo, preprečevanje in oskrbo. V smislu skupne opredelitve ustnega zdravja se lahko 

zainteresirane strani združijo in vplivajo na obliko in parametre zdravstvenih sistemov (politike, 

raziskave, izobraževanje in vzorce za povračila stroškov) za oblikovanje prihodnosti 

zobozdravniškega poklica. 

Politika 

FDI podpira vse poslovne, politične, zakonodajne in strateške odločitve za izboljšanje ustnega 

zdravja v vseh politikah. 

Zainteresirane skupine in organi javnega zdravstva skupaj s člani NDA: 

 Morajo nuditi nasvete in podporo v zvezi z načrtovanjem ustnega zdravja in povezanih 

ukrepov. 

 Lahko znotraj svoje državne varnostne mreže pomagajo spodbujati sistem načela za 

zagotavljanje osnovnega ustnega zdravstvenega varstva kot nujno potrebne in temeljne 

človekove pravice. 

 Morajo spodbujati tesnejši odnos med zobozdravnikom in pacientom, in sicer na podlagi 

svobodne izbire zobozdravnika. 

 Morajo poskušati vzpostaviti diagnostično in terapevtsko svobodo kot glavni vidik 

zobozdravstvene prakse, če je izbrano klinično potrebno in dokazano zdravljenje na 

podlagi individualnih potreb in zahtev pri pacientih, brez zunanjih vplivov. 

 Morajo poskušati preprečiti ustanovitev družb/subjektov, ki so usmerjena k dobičku in ne 

podpirajo neodvisnega in etičnega ravnanja v zobozdravniškem poklicu. 

 Morajo spodbujati načelo zaupnosti in varstva podatkov, zlasti v zvezi z moderno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in izmenjavo informacij po vsem svetu. 

 Morajo spodbujati določitev pomenskega sistema za zbiranje podatkov s skladnimi 

metodologijami za ustni zdravstveni nadzor. 

 Morajo si prizadevati za izboljšanje distribucije delovne sile v ustnem zdravstvu v 

meščansko-podeželskih območjih. 

 Morajo spodbujati in zagotavljati zdravje delovne sile na vseh ravneh v mikro- in makro- 

zdravstvenih ustanovah. Analiza možnih ovir je za državne zdravstvene politike ključnega 

pomena. 



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. 
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