
 

 

 
 
 
 
 
 

Zobozdravstveni asistent 
 

Preambula 
 
Podrobna opredelitev profila ZA bi morala pomagati uskladiti položaj ZA z Evropskim okvirom kvalifikacij 

(EOU), ki je bil uveden leta 2012. Vsaka država mora podati predlog o tem, kako razviti ta koncept, ki 
vsebuje minimalna merila za kvalificiranega ZA.  
Zobozdravstvena stroka je popolnoma proti vsakršni obvezni standardizaciji. 
 
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 
imajo ustrezno izobrazbo in usposobljenost, ki ustrezata njihovim področjem odgovornosti, in jim je 
zakonsko dovoljeno nuditi zobozdravstveno oskrbo, ki se vedno izvaja pod nadzorom in odgovornostjo 
zobozdravnika. Vloge in odgovornosti vseh članov tima morajo določiti in definirati državni regulativni 
organi in/ali profesionalne zobozdravstvene organizacije.  
Člani zobozdravstvenega tima lahko uporabljajo le tiste kvalifikacije ali nazive, ki jih je odobril pristojni 

zobozdravstveni organ v tej državi (zakonodaja države, ki jih podeljuje, kraj dela, država, v kateri se 
izvaja delo). 
 
Asistentom v zobozdravstvenem timu je dovoljeno, da: 

 
• opravljajo samo dodeljene naloge, za katere so ustrezno in pravno usposobljeni ali usposobljeni v 

skladu z določbami te države;  
• te naloge opravljajo samo pod nadzorom zobozdravnika, ki je prisoten v zobni ordinaciji; 

• se obrnejo na zobozdravnika glede vseh situacij ali nalog, za katere niso kompetentni ali 

usposobljeni; 

• sprejmejo in upoštevajo vsa zobozdravnikova navodila in specifikacije, vključno z zaščito vseh 
podatkov pacientov; 

• se usposobijo o pravilih in kodeksu ravnanja v odnosu do pacienta in osebja zobozdravstvenega 

tima.  

 

Zobozdravstveni tim bi moral: 

  
• izvajati zobozdravstvo, ki temelji na dokazih, in delovati v skladu s človekoljubnimi načeli;  
• varovati ustno zdravje pacientov ne glede na njihov individualni status;  
• preprečevati nezakonite zobozdravstvene prakse v smislu etike in prava. 

 
Zobozdravstvena stroka meni, da bi moral imeti zobozdravstveni asistent opravljeno osnovno 

usposabljanje na splošno dogovorjeni ravni, zato si bo prizadevala za akreditirano usposabljanje za ZA. 

Treba je opredeliti in določiti minimalno obdobje usposabljanja, kraj usposabljanja in naloge. Zato so 

evropske zobozdravstvene organizacije na svoji generalni skupščini 15. in 16. aprila 2011 sprejele ta 

profil ZA in ga posredovale pristojnim evropskim zakonodajnim organom za uveljavitev v državah 
članicah. 
 
Zobozdravstveni asistent  
Profesionalni profil 
 
Zobozdravstveni asistent, ki je opravil usposabljanje in preizkuse skladno z naslednjim strokovnim 

profilom, deluje v zasebnih in javnih zobozdravstvenih ordinacijah le pod nadzorom zobozdravnika. 

Kvalificirani zobozdravstveni asistent pomaga zobozdravniku pri administrativnih nalogah in pripravi, 

izvedbi in nadaljnjem zdravljenju zob. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Med usposabljanjem mora kvalificiran ZA pridobiti spretnosti in znanja na naslednjih področjih, 
navedenih v prilogi: 
 
● Biomedicinske vede, ustna biologija in bolezni  
● Prva pomoč in nujni primeri v medicini 
● Znanost biomaterialov v zobozdravstvu 
● Zobozdravstvena radiografija 
● Vedenjske znanosti, komunikacijske spretnosti in zdravstvena informatika 
● Zakon, etika in profesionalnost 
● Bolečina in nadzor tesnobe 
● Pomoč zobozdravniku 
● Človeške bolezni 
● Zdravje, varnost in nadzor nad okužbami 
● Podatki o pacientu 
● Administracija 

 

 

1. Sprejem pripravnika 
 

Obvezno šolsko izobraževanje: srednja šola – tj. izobraževanje vsaj 9–10 let. Pripravnik ZA je star 

najmanj 15 let. 
 
 
2. Minimalne zahteve za usposabljanje 
 

3 leta praktičnega usposabljanja na akreditirani izobraževalni ustanovi in/ali v registrirani zobni ordinaciji; 

med triletnim usposabljanjem mora biti na akreditirani šoli zaključenih najmanj 500 ur teorije. 
 
Izobraževalne ustanove bodo zagotovile naslednje minimalne zahteve: 
 

Centri za usposabljanje: 

 

• centri za usposabljanje, ki jih akreditira pristojni regulativni organ v državi. 

Kvalifikacija učitelja: 
 
• mentorji: poučevanje na področju zobozdravstva, zadostne poklicne izkušnje in izkušnje pri 

poučevanju na področju zobozdravstva. 
 
Bistvene naprave in oprema: 

 

• prostor za teoretična predavanja in učne materiale v skladu z veljavno zakonodajo;  
• možnosti usposabljanja z osnovno opremo zobne ordinacije. 

 

 

3. Zaključni izpit 
 

Sprejem na zaključni izpit je odvisen od pozitivne predstavitve kandidata in ga organizacijski organ 

odobri na podlagi preizkusov in notranjih sprejemnih izpitov. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Kvalifikacije, ki jih izda zakoniti organ za preizkušanje, se dodelijo šele po praktični vaji in zaključnem 
izpitu pred komisijo, sestavljeno iz pristojnih organov in predstavnikov državnih zobozdravstvenih 
združenj. 
 
 

4. Pridobljene pravice/prehodni pogoji 
 

Vsi zobozdravstveni asistenti, ki do začetka veljavnosti tega profila delajo vsaj dve leti v javnih ali 
zasebnih zobozdravstvenih ordinacijah, kjer izvajajo ustrezne naloge ZA in lahko zagotovijo uradno 

dokazilo o zaposlitvi, imajo pravico do uveljavljanja celotne delovne dobe v zobozdravstvenih ordinacijah 

kot akreditirani predhodni učni proces. 
 
 

5. Nadaljnje izobraževanje 
 

Od ZA se pričakuje, da se stalno udeležuje nadaljnjega izobraževanja v skladu s posebnimi zahtevami te 

države. 
 
 
6. Register/regulatorni organ 
 

Ni obvezno. 


