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Kontekst
Zobozdravnik ima do pacienta odgovornost glede diagnoze, svetovanja o možnostih zdravljenja,
zdravljenja in preprečevanja kakršne koli bolezni, motnje ali disfunkcije ustnega obraznega kompleksa v
skladu z veljavnimi zakoni. Zato je zobozdravnik edini usposobljeni zdravnik, ki nadzira zobozdravstveno
skupino.
V zadnjem času se je povečala pomembnost vloge povezanega zobozdravstvenega osebja v
zobozdravstveni ekipi, zlasti v tistih jurisdikcijah, kjer je povezanemu zobozdravstvu dovoljeno, da začne
zdravljenje pacientov v predpisanih okoliščinah.
Glede na to je pomembno pojasniti raven in vrsto nadzora, ki ga mora izvajati zobozdravnik kot vodja
zobozdravstvene skupine z ustreznim znanjem ali usposabljanjem, ki zagotavlja trenutne informacije,
zasnovane tako, da:


poveča dragoceno sodelovanje povezanega zobozdravstvenega osebja;



poveča in razširi učinek izobraževalnih in preventivnih dejavnosti;



zmanjša stroške ustne zdravstvene oskrbe in poveča sredstva za preprečevanje, diagnozo in
zdravljenje;



izboljša učinkovitost zobozdravstvenih ekip, tako da se zobozdravnik lahko osredotoči na dejanja,
kjer so potrebne veščine in znanje za zaščito javnosti.



Področje

Ta izjava o politiki se nanaša na vlogo nadzora podpornega osebja, ki mora potekati v skladu z lokalnimi
predpisi, hkrati pa spoštovati glavno vlogo zobozdravnika kot vodje zobozdravstvene skupine s polno
odgovornostjo za nadzorovanje osebja in nadzornih funkcij.

Opredelitve
Zobozdravnik: Vodja zobozdravstvene skupine, z izključno odgovornostjo za diagnosticiranje,
zdravljenje, organizacijo in vodenje ter nadzorovanje zobozdravstvenega osebja, z namenom, da se
zagotavljanja najvišje kakovosti ustnega zdravstvenega varstva za paciente.
Povezano zobozdravniško osebje: Člani zobozdravstvene skupine, na katero lahko zobozdravnik prenese
določene naloge, ki se nanašajo na dobavo ustne zdravstvene oskrbe. Funkcije, dolžnosti in vloge
povezanega zobozdravstvenega osebja se urejajo v skladu z veljavno zakonodajo države in/ali lokalnimi
predpisi.
Delegacija: Kadar to dovoljuje zakon, zobozdravnik določene naloge dodeli (pod stalnim nadzorom in s
polno odgovornostjo) drugemu, ustrezno usposobljenemu članu zobozdravstvene skupine.
Nadzor: Nadziranje, usmerjanje ali prevzemanje dejavnosti posameznika, da se zagotovi pravilno in varno
opravljanje nalog; nadzorna odgovornost itd.
Spremljanje: Opazovanje, nadzor ali pregled dolžnosti ali nalog, ki jih opravlja zobozdravstveno osebje
pod nadzorom zobozdravnika; ostati pod nadzorom; za merjenje ali testiranje v intervalih, še posebej za
namene regulacije ali nadzora.
Napotitev: Smer pacienta za zdravljenje k zdravniku, običajno zobozdravniku ali zobozdravstvenemu
specialistu.

Načela
Za varnost in optimalno oskrbo pacientov moramo določiti obseg in omejitve, izobraževanje, usposabljanje
in naloge, ki so primerni za vsakega člana zobozdravstvene skupine, in jasno opredeliti vlogo in
odgovornost zobozdravnika kot vodje ekipe. Tako se je mogoče izogniti etičnim in pravnim sporom znotraj
referenčnega okvira, ki ščiti dobro počutje in zagotavlja spoštovanje pacientov.

Politika
Zobozdravnik je odgovoren:



Zagotoviti, da imajo vsi zobozdravniški sodelavci ustrezno usposobljenost, kvalifikacije in
spretnosti za izvajanje nalog, ki so jim dodeljene.



Za spremljanje in nadzorovanje delovanja zaveznikovega zobozdravstvenega osebja z namenom
zagotovitve varnosti pacientov in kakovosti ustnega zdravstvenega varstva, ki se nudijo vsakemu
pacientu.

Vsak član zobozdravstvene ekipe je odgovoren:


Za izvajanje samo dodeljenih nalog, za katere so ustrezno usposobljeni v okviru pooblaščene
državne prakse oziroma jih priznavajo lokalni zakoni in predpisi.



Za napotitev vsakega pacienta nazaj k zobozdravniku, katerega stanje ali zahtevano zdravljenje
presegajo kompetence in usposobljenost posameznika.

