RESOLUCIJA ERO-FDI 2008
Sprejeto na plenarnem zasedanju ERO-FDI v Istanbulu v Turčiji leta 2008

ZUNANJE POSREDOVANJE V ZOBOZDRAVSTVENI PRAKSI
V vse več evropskih državah komercialne nepoklicne družbe, katerih delničarji niso zobozdravniki, izkoriščajo novo
zakonodajo za odpiranje, posedovanje in vodenje zobozdravstvenih ambulant.
Komercialni interesi zunanjih vlagateljev so potencialna pomanjkljivost za paciente, ker:
 vplivajo na odločitve o zdravljenju zob;
 ogrožajo kakovost zobozdravstvene oskrbe;
 negativno vplivajo na socialne in zasebne sisteme zobozdravstvene oskrbe, če zavarovalnice vodijo
zobozdravstvene ordinacije;
 posegajo v osnovno pravico pacienta do svobodne izbire svojega zobozdravnika;
 spodbujajo »prekomerno zdravljenje«.
Taka podjetja lahko zaradi svoje poslovne usmerjenosti pritiskajo na zobozdravnike, ki so zaposleni pri njih, in
preko dolžnosti, ki jih imajo zobozdravniki do svojih poslovno usmerjenih delodajalcev, vplivajo na njihovo delovanje,
posledično pa ti zobozdravniki prezrejo etične smernice in svoje glavne obveznosti za varstvo ustnega zdravja in
dobro počutje svojih pacientov.
Evropska regionalna organizacija FDI močno nasprotuje poseganju zunanjih ponudnikov na področju
zagotavljanja zobozdravstvene oskrbe.
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Svobodna zobozdravstvena praksa zagotavlja najboljšo podlago za zdravljenje pacienta, ker ni osredotočena
na poslovne koristi in se izvaja ob zobozdravnikovi terapevtski odgovornosti, ki temelji na vzajemnem zaupanju med
zobozdravnikom in pacientom.
Zato vsi zunanji posegi, kakršne koli posebne vladne pravice za komercialne vrste poklicne dejavnosti
ogrožajo ta poseben odnos med pacientom in zobozdravnikom, kar bi na dolgi rok ogrozilo zdravje na splošno.

Predsednik: dr. P. Hescot (Francija) • Izvoljeni predsednik: dr. Gerhard Seeberger (Italija) • Generalni sekretar: dr. Ph. Rusca (Švica) •
Člani odbora: dr. Bartolomeo Griffa (Italija) • dr. Vladimir Sadovski (Rusija)

Sekretariat ERO, Monika Lang, PO Box 664, CH-3000 Bern 7, tel.: + 41 31 311 74 71 / faks: + 41 311 74 70 / e-pošta: ero-sekretariat@sso.ch
Bančni račun: UBS AG, 3011 Bern, Švica - račun št. 0235-FJ146187.1, IBAN CH 98 0023 52 35 FJ1461871, v imenu Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
SSO, Postfach, CH-3000 Bern 7

