Mednarodna etična načela
za zobozdravniško dejavnost
SPREJELA Generalna skupščina FDI, septembra 1997 v Seulu v Južni Koreji
Ta mednarodna etična načela za zobozdravniški poklic so smernice, ki jih mora upoštevati vsak
zobozdravnik. Smernice ne morejo pokrivati vseh lokalnih ali državnih tradicij, zakonodaje ali
okoliščin.
Strokovni zobozdravnik bo:


deloval v skladu z zobozdravstveno znanostjo in načeli človeštva;



varoval ustno zdravje pacientov, ne glede na njihov individualni status.

Glavna naloga zobozdravnika je varovanje ustnega zdravja pacientov. Vendar pa ima
zobozdravnik pravico zavrniti obravnavo pacienta, razen zagotavljanja nujne oskrbe, iz
humanitarnih razlogov ali kadar zakonodaja države narekuje drugače.


Upošteval nasvete in/ali zdravljenje vsakega pacienta, ki zahteva raven usposobljenosti,
ki presega navedeno.

Potrebe pacienta so najpomembnejša skrb in zobozdravnik se mora sklicevati na nasvet ali
zdravljenje vsakega pacienta, ki zahteva višjo zobozdravstveno kompetenco, večjo od tiste, ki jo
ima sam.


Zagotavljal strokovno zaupnost vseh podatkov o pacientih in njihovem zdravljenju.

Zobozdravnik mora zagotoviti spoštovanje zaupnosti pacientov celotnega osebja, razen če
zakonodaja države narekuje drugače.


Mora prevzeti odgovornost in uporabljati zobozdravstvene pripomočke strogo v skladu z
zakonom.

Zobozdravnik mora prevzeti polno odgovornost za zdravljenje in nobeno zdravljenje ali
obravnavanje ne bi smelo biti preneseno na osebo, ki ni usposobljena ali ji delovanje ni zakonsko
dovoljeno.


Etično ravnal v vseh vidikih poklicnega življenja in upošteval pravila poklicnega prava.



Še naprej razvijal strokovno znanje in spretnosti.

Zobozdravnik je dolžan vzdrževati in posodabljati strokovno usposobljenost s stalnim
izobraževanjem prek svojega aktivnega poklicnega življenja.


Spodbujal ustno zdravje.

Zobozdravnik bi moral sodelovati pri izobraževanju za ustno zdravje in bi moral podpirati in
spodbujati sprejete ukrepe za izboljšanje javnega ustnega zdravja.


Moral biti spoštljiv do strokovnih sodelavcev in osebja.

Zobozdravnik se mora strokovno obnašati do vseh članov ustne zdravstvene ekipe in moral bi biti
pripravljen nuditi strokovno pomoč kolegom in ohranjati spoštovanje različnosti strokovnega
mnenja.


Delovati na način, ki bo povečal ugled poklica.

