KONČNI OSNUTEK IZJAVE O PROFILU ZOBOZDRAVSTVENEGA TEHNIKA IN
ODNOSU Z ZOBOZDRAVNIKOM
UVOD
Znanstveni in tehnološki razvoj vodita do sprememb v zobozdravstvu, zobnih materialih in tehnologiji, npr.
digitalni potek dela, mednarodna trgovina z zobozdravstvenimi laboratorijskimi izdelki in odnosi do
sodelovanja, zaradi katerih je treba poudariti odnos med zobozdravstvenim laboratorijskim tehnikom in
zobozdravnikom.
OPREDELITEV
Zobozdravstveni laboratorijski tehnik*: Član širšega zobozdravstvenega tima, tudi če zobozdravstveni
tehnik ni del osebja zobozdravstvenega tima. Zobozdravstveni laboratorijski tehnik izdeluje in popravlja
zobne pripomočke, izdelane po meri, kot so inleji, onleji, krone, zobne luske, mostički, totalne ali delne
proteze, držalci prostora, aparati in žične ligature za labialni ali lingvalni lok, brez neposredne ali posredne
povezave s pacientom in samo z navodili in recepti zobozdravnika.
POLITIKA
Splošne odgovornosti
1.

Zobozdravstvo je kompleksna medicinska znanost s strokovnimi standardi, vključuje
preprečevanje, diagnozo in zdravljenje bolezni in nepravilnih tvorb trdih in mehkih tkiv ust, čeljusti
in stranskih tkiv, vključno z zdravljenjem poškodb zob in zamenjavo manjkajočih zob za obnovitev
primernega ustnega zdravja.

2. Dokazano je, da je ustno zdravje sestavni del splošnega zdravja. Vsako zdravljenje, kjer se vstavi
medicinski pripomoček v pacientova usta, je medicinsko dejanje, zato ga lahko opravi samo
zobozdravnik.
3. Zobozdravstveni laboratorijski tehnik odgovarja zobozdravniku za pripomočke, ki so narejeni po
meri v skladu s specifikacijami, podrobno opisanimi v navodilih in predpisih zobozdravnika.
EVROPSKA REGIONALNA ORGANIZACIJA FDI zato:
•

Nasprotuje kakršni koli diagnozi, načrtovanju ali zdravljenju pacientov zobozdravstvenih
laboratorijskih tehnikov.

•

Nasprotuje vsem vrstam zdravstvenih profilov, dodiplomskih in podiplomskih ali akademskih
univerzitetnih izobraževalnih programov, ki bi zobozdravstvenemu tehniku zagotovili naziv
in/ali status usposobljenega neodvisnega zdravstvenega delavca.

•

Opozarja organe v vseh državah o morebitnih škodljivih posledicah za zdravje prebivalstva in
varnost pacientov, če bi pravico do zdravljenja pacientov odobrili zobozdravstvenim
laboratorijskim tehnikom.

*Ta oseba ima lahko različne nazive v različnih državah, na primer tehnolog.

Delovni odnos
Za zagotovitev najboljšega možnega varstva ustnega zdravja prebivalstva mora zobozdravniku pomagati
ustrezno usposobljen zobozdravstveni laboratorijski tehnik.

Zobozdravnik:
•

izpolnjuje vse pravne in etične dolžnosti pri izvajanju vseh kliničnih postopkov;

•

je edini odgovoren tako za diagnozo kot za nadaljnje ukrepe, s čimer zagotavlja nadaljnjo
oskrbo pacienta;
prevzame pravno odgovornost tako za pacientovo klinično zdravljenje kot za napotene
pripomočke zobozdravstvenega laboratorijskega tehnika;

•

•
•

omogoča zobozdravstvenemu laboratorijskemu tehniku, da zagotovi najboljšo
kakovost storitev z zagotavljanjem najboljših informacij (odtis, modeli, fotografije,
podatki) in pisno s posebnimi navodili in specifikacijami;
prejme in hrani potrdilo o skladnosti pripomočka, ki je narejen po meri;
ščiti vse podatke o pacientovem zdravstvenem stanju in evidenci zdravljenja.

Zobozdravstveni laboratorijski tehnik mora:
•
•
•
•
•
•
•
•

delovati v mejah področja dela zobozdravstvenega laboratorijskega tehnika, kot je
določeno z zakonom in predpisi;
sprejeti vseživljenjski nenehni strokovni razvoj;
sprejeti in slediti navodilom in specifikacijam materiala, ki jih zagotovi zobozdravnik;
zagotoviti uporabo samo certificiranih izdelkov in metod za visok standard storitev;
dostaviti certifikat o skladnosti zobozdravniku, vključno z zunanjim delom pripomočka;
upoštevati navodila, smernice in nasvete proizvajalcev materialov, ki se uporabljajo
pri izdelavi zobnih pripomočkov;
prevzeti pravno odgovornost za delo v laboratoriju, kot je določeno v državnih zakonih
in predpisih in/ali vladni pristojnosti;
zaščititi vse podatke, vključno z osebnimi informacijami o pacientu in njegovih zobnih
pripomočkih.

