
Smernice za zobozdravnike 

proti mučenju

SPREJELA Generalna skupščina FDI, oktobra 2007 v Dubaju v Združenih arabskih 

emiratih

Svetovna zobozdravstvena federacija FDI podpira in potrjuje smernice Svetovnega zdravstvenega 

združenja, od koder je bila prilagojena ta izjava.

1. Zobozdravnik ima privilegij opravljanja zobozdravstvene dejavnosti kot služenje človeštvu, 

ohranjanje in obnavljanje ustnega zdravja, brez razlikovanja med osebami, in olajšanje zobnih 

bolečin pacientov. Največje spoštovanje človeškega življenja je treba ohranjati tudi, ko je oseba 

ogrožena. Brez diskriminacije se vsi bolni in poškodovani zdravijo na podlagi njihovih kliničnih 

potreb in razpoložljivih zobozdravstvenih virov. Nobenega medicinskega ali zobozdravstvenega 

znanja ne smemo uporabljati v nasprotju s pravili človeštva.

2. Ob spoštovanju splošno priznanih pravic pacientov morajo imeti zobozdravniki popolno klinično 

neodvisnost pri odločanju o skrbi za osebe, za katere so odgovorni v zobozdravstvenem smislu. 

Glavna naloga zobozdravnikov je ublažitev zobozdravstvene stiske sočloveka, noben motiv, 

osebni, kolektivni ali politični, ne sme prevladati nad tem višjim namenom.

3. Zobozdravnik ne sme  sodelovati v mučenju ali drugih oblikah krutih, nečloveških ali ponižujočih 

postopkov, ne glede na kaznivo dejanje, za katerega se sumi žrtev takih postopkov, je obtožen ali 

kriv, ne glede na prepričanja ali motive žrtve ter v vseh situacijah, vključno z oboroženimi 

konflikti in civilnimi spori.

4. Zobozdravniki ne smejo uporabljati medicinskega ali zobozdravstvenega znanja, spretnosti ali 

zdravstvenih informacij, ki so specifične za posameznike, da olajšajo ali si kako drugače pomagajo

pri zakonitem ali nezakonitem zaslišanju teh posameznikov.

5. Zobozdravnik ne sme zagotoviti prostorov, instrumentov, snovi ali znanja za lažje izvajanje 

mučenja ali drugih oblik krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali zmanjšati zmožnost 

žrtve, da se upira takšnemu zdravljenju.

6. Zobozdravniki ne smejo biti prisotni med postopkom, v katerem se uporabljajo grožnje ali mučenje

ali druga oblika krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Takšnemu zahtevku se morajo 

odpovedati.



7. Zobozdravniki morajo pri nudenju zobozdravstvene pomoči prijetim ali zapornikom, ki so ali bi 

kasneje lahko bili zaslišani, zagotoviti zaupnost vseh osebnih zdravstvenih in zobnih informacij. 

8. Zobozdravnik mora skrbeti za zobozdravstvene zapise, ne sme jih spreminjati ali kako drugače 

zatreti informacij, ki so pomembne za pacientovo zobozdravstveno stanje in zdravljenje, če je 

takšna sprememba olajšanje mučenja ali drugih oblik krutih, nečloveških ali ponižujočih 

postopkov ali za prikrivanje takšnih dejanj od javne preučitve.

9. Kadar organi sodelujejo pri mučenju ali drugih oblikah krutega, nečloveškega ali ponižujočega 

ravnanja, mora zobozdravnik sodelovanje odpovedati in se temu organu upreti v največjem 

obsegu, ki ga omogoča preudarnost. Znanstveniki morajo v vsakem primeru pristojne organe 

obvestiti o vseh kršitvah Ženevske konvencije; poročilo bi moralo varovati zaupnost žrtve, da bi jo 

zaščitili pred nadaljnjo škodo.

10. Svetovna zobozdravstvena federacija bo podpirala in spodbujala mednarodno skupnost, državna 

zobna združenja in zobozdravnike pri podpori zobozdravnikov in njihovih družin pred grožnjami 

ali povračilnimi ukrepi zaradi zavrnitve uporabe mučenja ali drugih oblik krutega, nečloveškega ali

ponižujočega ravnanja.


