Izjava ERO o »Viziji FDI 2020«
Odposlanci plenarnega zasedanja ERO so s spoštovanjem in razumevanjem obravnavali dokument FDI.
Dokument zahteva ustno zdravje kot temeljno človekovo pravico.
Navedeno je, da sedanji izobraževalni modeli in oblike zobozdravstvene prakse niso dovolj upoštevali
pomanjkanj in raznolikosti v ustnem zdravju. Zato ta dokument podrobno opisuje nov način reševanja tega
problema.
Vendar pa zahteve za dosego tega cilja obsegajo izjemno spremembo našega profesionalnega profila,
naše filozofije zdravljenja in naših izobraževalnih sistemov po vsem svetu.
Dokument FDI priporoča, da se oblikujejo novi izobraževalni sistemi, ki se osredotočajo na naloge v
javnem zdravju in ustvarijo nove vrste delovnih mest, kot so zobozdravstveni delavci s kvalifikacijami, ki
niso določene.
Razmislili smo o novem modelu zdravstvenega varstva, ki zobozdravnika spremeni v vodjo
zobozdravstvenega tima, ki dodeljuje naloge in nadzoruje strokovnjake za nego ustnega zdravja.
Cenovna raven zdravljenja zob je kritično obravnavana kot vzrok za neskladja v varstvu ustnega zdravja.
Obstajajo pritožbe o pomanjkanju informacij o inovacijah v zdravljenju, pa tudi o pomanjkanju spodbujanja
ustnega zdravja, preventive in raziskovalnih prizadevanj v zvezi s tem.
V skladu s tem dokumentom se bosta povpraševanje in potreba po zobozdravstveni oskrbi na globalni
ravni srečala s celovitimi spremembami.
Odposlanci plenarnega zasedanja ERO izjavljajo:
Dokument »Vizija FDI 2020« navaja pomanjkanje varstva ustnega zdravja na več mestih in zagotavlja
dober ter izvedljiv način za odpravo neskladij in kaže, kako bi se lahko ustno zdravje izboljšalo v strukturno
šibkih območjih na svetu.
Za države z dobro organiziranim varstvom zdravja bi sprejetje tega osnutka pomenilo nevarnost, da bi bilo
treba izvesti nepotrebno celovito preoblikovanje liberalnega zobozdravstvenega poklica, ki deluje na lastno
odgovornost, kar bi lahko pomenilo, da bi se deli varstva ustnega zdravja prenesli na nove strokovne
skupine. To bi bilo neizogibno povezano z ustreznimi zakonodajnimi in ureditvenimi sestavinami, ki bi
pomembno vplivale na poklic – ki pa jih ne bi določal sam zobozdravstveni poklic, temveč z usmeritvami
zakonodaje ali drugih strokovnih skupin in institucij.
Zato sedanjega osnutka »Vizija FDI 2020« ni mogoče uporabiti na vseh mestih za večino držav članic
ERO.
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