
 
 
 
 

 

ZOBOZDRAVSTVENI TIM, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: 
 

Vrhunska kakovost za varnost pacientov in varstvo ustnega zdravja 
 
 
 

1. PREAMBULA 
 

Zobozdravstvo je kompleksna medicinska znanost z visokimi standardi, ki zajema 
preprečevanje, diagnosticiranje in rehabilitacijsko zdravljenje celotnega 
mastikatornega sistema , trdih in mehkih ustnih tkiv, pljučnih žlez, živcev, mišic in 
čeljusti, ter prepozna simptome ustnih sistemskih bolezni, vključno s peroralnim 
rakom, malformacijami in poškodbami zob, ust in čeljusti ter zamenjavo 
manjkajočih zob in vzpostavitvijo primernega ustnega zdravja. 

 
Takšno zdravljenje zahteva zdravstveno znanje, pridobljeno z vsaj petimi leti 
univerzitetnega izobraževanja v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami. Te 
stopnje izobrazbe nimajo drugi člani zobozdravstvenega tima. 

 
Zobozdravstveni tim, ki ga vodi zobozdravnik, ima bistveno vlogo pri 
preprečevanju ustnih bolezni in zagotavljanju najboljše možne kakovosti varstva 
ustnega zdravja. Vsi člani zobozdravstvenega tima imjo ustrezno izobrazbo in 
usposobljenost na svojem področju in jim je zakonsko dovoljeno izvajati varstvo 
ustnega zdravja, ki je vedno pod nadzorom in odgovornostjo zobozdravnika. Vloge 
in odgovornosti vseh članov tima morajo določiti uradni regulativni organi in 
profesionalne zobozdravstvene organizacije. Profesionalne zobne kvalifikacije bi 
morale zobozdravstvenim organom, javnosti in pacientom zagotoviti strokovno 
usposobljenost zobozdravnika in upravičenost do prakse.  

 
Medtem ko mora pristojni državni organ odločati o zakonskih zahtevah in 
veljavnih omejitvah, bi lahko bila zdravstvena usposobljenost zavajajoča tako za 
paciente kot tudi za javnost, če se nakazuje na dosežek specialista ali drugo višjo 
izobrazbo. Zobozdravnik in vsi drugi člani zobozdravstvenega tima lahko 
uporabljajo samo tiste kvalifikacije ali nazive, ki jih odobri pristojni organ v 
zobozdravstvu v tej državi (zakonodaja države, ki jih podeljuje, kraj dela, država, v 
kateri se izvaja delo). 

 
 
 

2. DELOVNO RAZMERJE 
 

Ko zdravljenje zob vključuje sodelovanje med zobozdravnikom in 
zobozdravstvenim laboratorijskim tehnikom za zagotavljanje najboljše možne 
oskrbe ustnega zdravja prebivalstva, mora zobozdravnik sodelovati s primerno 
usposobljenim zobozdravstvenim laboratorijskim tehnikom in si dosledno 
prizadevati za razvoj in vzdrževanje najboljšega možnega delovnega odnosa.  



3. NALOGE 
 

Zobozdravnik mora: 
• Zagotoviti vrhunsko varnost pacientov in kakovost varstva ustnega zdravja. 
• Upoštevati vse zakonske odgovornosti pri izvajanju vseh kliničnih 

postopkov. 
• Biti edini odgovoren za diagnozo in nadaljnje ukrepe, s čimer se zagotovi 

nadaljnja oskrba pacienta. 
• Zahtevati, da zobozdravstveni laboratorijski tehnik in zobozdravstveni tim 

zagotovita najvišjo kakovost storitev. 
• Prevzeti pravne odgovornosti in trditve o pacientu tako za klinično 

zdravljenje kot tudi za proteze, ki so jih sprejeli in potrdili od 
zobozdravstvenega laboratorijskega tehnika, in za vse zdravljenje, ki jih ga 
določi drugim ustrezno usposobljenim članom zobozdravstvenega tima. 

• Zobozdravstvenemu tehniku, glede na recept, zagotoviti pisno specifikacijo 
in tridimenzionalne registre, ki so potrebni za uskladitev z 
zobozdravnikovimi navodili. 

• Zagotoviti, da imajo vsi člani zobozdravstvenega tima vedno ustrezne 
kompetence in usposabljanja za naloge, ki so jim dodeljene. 

• Spremljati in nadzirati delovanje zobozdravstvenega tima za zagotavljanje 
optimalne kakovosti varstva ustnega zdravja. 

• Biti odgovoren za nadzor dezinfekcije in sterilizacije v celotni 
zobozdravstveni praksi, kot tudi za zaščito pred sevanjem.  

• Stalno posodabljati svoje znanje in usposobljenost v nadaljnjem 
izobraževanju, znanstvenem in strokovnem razvoju v skladu z 
zobozdravstvom, ki temelji na dokazih. 

• Kot tudi vsi drugi člani zobozdravstvenega tima zaščititi vse podatke o 
pacientovem zdravljenju zob v skladu z državno zakonodajo. 

 

 

Zobozdravstveni laboratorijski tehnik mora: 
• Sprejeti in upoštevati navodila in specifikacije, ki jih nudi zobozdravnik, 

vključno z zaščito podatkov o pacientovi protetiki.  
• Zagotoviti skladnost s predpisom zobozdravnikovega delovnega postopka 

in uporabljenega materiala.  
• Upoštevati dejstvo, da ne sme delati v ustih pacienta.  

 

Drugi člani zobozdravstvenega tima morajo:  

• Izvajati samo dodeljene naloge, za katere so ustrezno usposobljeni v skladu 
z zakonom in v okviru državno potrjene prakse, ne pa nalog, za katere niso 
kvalificirani ali usposobljeni. 

• Opravljati te naloge samo pod nadzorom zobozdravnika, ki mora biti 
prisoten v zobozdravstveni ordinaciji. 

• Se obrniti na zobozdravnika za katero koli stanje ali nalogo, za katero niso 
usposobljeni. 

• Sprejeti in upoštevati navodila in specifikacije, ki jih nudi zobozdravnik, 
vključno z zaščito vseh podatkov pacienta. 

• Biti usposobljeni o pravilih in kodeksu ravnanja v odnosu do pacienta 
in znotraj zdravstvenega tima. 

 



SKLEPI 
 

Zobozdravstveni tim mora: 
 

• Izvajati zobozdravstvo, ki temelji na dokazih, in delovati v skladu s 
človekoljubnimi načeli. 

 
• Zaščititi ustno zdravje pacientov, ne glede na njihov individualni 

status. 
 
• Preprečevati neetične in nezakonite zobozdravstvene prakse. 
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Po odobritvi morajo vse države članice to izjavo sporočiti javnosti in vladi.  


