RESOLUCIJA
Profil ustnega higienika
Preambula
Evropska regionalna organizacija FDI, ki zastopa več kot 540.000 zobozdravnikov po vsej Evropi,
si prizadeva promovirati visoke standarde varstva ustnega zdravja in zobozdravstva ter učinkovito
strokovno prakso, ki je usmerjena v varnost pacientov.
Vsi člani zobozdravstvenega tima morajo uporabljati samo tiste kvalifikacije ali nazive, ki jih odobri
pristojni zobozdravstveni organ v njihovih državah (zakonodaja države, ki jih podeljuje, kraj dela,
država, v kateri se izvaja dejavnost).
V državah članicah ERO, kjer obstaja profil ustnih higienikov v zdravstvenem varstvu, so zahteve
za izobraževanje, usposabljanje in področje pristojnosti zelo različne.
Poleg profilov »zobozdravstvenega asistenta« in »zobozdravstvenega preventivnega asistenta« je
v zobozdravstveni stroki opisan, izobražen in usposobljen poklicni profil »ustni higienik«.
Evropska regionalna organizacija FDI želi prispevati k varnosti pacientov z razvojem ustrezne
politike zobozdravstvenega tima in odnosa zobozdravstvenega tima s pacienti.
Zato so evropske zobozdravstvene organizacije predložile profil ustnega higienika na plenarnem
zasedanju ERO 25. aprila 2015.
Ustni higienik
Profesionalni profil
Ustni higienik deluje v zasebnih in javnih zobozdravstvenih ordinacijah le pod nadzorom
zobozdravnika.
Ustni higienik se usposablja in preverja v skladu z naslednjim strokovnim profilom, kot je opisano v
prilogi.
Ustni higienik pomaga zobozdravniku kot odgovoren za promocijo in vzdrževanje dobre
ustne/zobne higiene.
Poleg veščin in znanja zobozdravstvenega asistenta (ZA), zobozdravstvenega preventivnega
asistenta (ZPA), ustni higienik pridobi in izboljša znanja in veščine na naslednjih področjih, ki so
navedena tudi v prilogi:
Tehnične in strokovne spretnosti





Izvajanje individualnih preventivnih programov, ki jih odobri zobozdravnik
Pomoč pri kliničnih dokumentih
Priprava, zbiranje in hranjenje radiografske in fotografske dokumentacije
Zbiranje in beleženje kliničnih zobnih in parodontalnih seznamov







Opravljanje nekirurških periodontalnih terapij pod nadzorom zobozdravnika
Ozaveščenost o lastnostih topične preventivne farmakologije in njene uporabe
Topična farmakološka uporaba za preventivo

Izvajanje preventive ustnega zdravja


















Stalno motiviranje pacienta
Izobraževanje in usposabljanje pacienta ob domačih preventivnih ukrepih na področju
ustnega zdravja in dobre prakse ustne higiene
Poudarjanje pomena in spodbujanje ozaveščenosti javnosti o potrebi in pomembnosti
rednih kliničnih pregledov ust/zob
Poudarjanje pomena ustrezne in uravnotežene prehrane za zaščito ustnega/zobnega
zdravja
Ozaveščanje staršev
Izvajanje preventivnih programov: v nosečnosti, pri novorojenčku, otroku, v osnovnih in
srednjih šolah, pri pacientih s posebnimi potrebami, starejših pacientih in ljudeh, ki živijo
v ogroženih skupnostih
Motiviranje otrok o topičnih uporabah fluorida in posegih brez vrtanja
Svetovanje o prenehanju kajenja
Svetovanje o preprečevanju ustnega raka
Odstranjevanje razbarvanj in pigmentacij zob s poliranjem
Poliranje za zgladitev zobnih obnovitev

Sprejem pripravnika
Kot začetna zahteva za usposabljanje ustnega higienika:
Pripravnik bi moral opraviti izpopolnjevanje kot ZA in ZPA in bi moral imeti eno leto prakse
kot ZPA.
Minimalne zahteve za usposabljanje
Poleg omenjenega mora ponudnik usposabljanja zagotoviti vsaj 300 dodatnih ur
izobraževanja in usposabljanja.
Organizacijsko telo:
 regulativni organ države bi moral akreditirati organ za usposabljanje. 



Strokovnost:
 koordinator tečaja: diplomiran z izkušnjami v poučevanju na
medicinsko-zobozdravstvenem področju;
 nosilec tečaja: vsaj 3 leta izkušenj s strokovno prakso in didaktične izkušnje na
področju zobozdravstva.
Potrebna organizacija in oprema:
 prostor za predavanje teorije in učni pripomočki, ki se bodo
uporabljali za učenje v skladu z veljavno zakonodajo;
 možnosti usposabljanja z osnovno opremo zobozdravstvene prakse.

Zaključni izpit
Dovoljenje za zaključni izpit je predmet pozitivne predstavitve kandidata, ki ga organizacijski organ
odobri na podlagi testov in internih izpitov.
Kvalifikacije, ki jih izda zakoniti organ za preizkušanje, se dodelijo šele po praktični vaji in
zaključnem izpitu pred komisijo, sestavljeno iz predstavnikov pristojnih organov in državnih
zobozdravstvenih združenj.
Pridobljene pravice/prehodni pogoji
Za države Evropske unije profil ustnega higienika ni profil reguliranega poklica pod okriljem
PQD 36/2005: v tistih državah, kjer obstaja ta profil, ga ni mogoče samodejno ali delno
priznati v skladu z odstavkom 6, člen 4 (f).
V državah, kjer ni profila ustnega higienika, nikakor ne more opravljati dela.
Nadaljnje izobraževanje
Od ustnega higienika se pričakuje, da se stalno udeležuje nadaljevalnega izobraževanja v skladu s
posebnimi zahtevami te države.
Registracija/regulativni organ
V skladu z državno zakonodajo.

