Resolucija ERO o pogojih morebitnega prenosa znotraj zobozdravstvenega tima
Zobozdravstvo je kompleksna medicinska znanost z visokimi standardi. Zdravljenje zob zahteva
posebno znanje, pridobljeno z vsaj petimi leti rednega univerzitetnega izobraževanja v skladu z
veljavnimi evropskimi direktivami. To je minimalna raven izobrazbe, ki je potrebna za zagotovitev
varnosti pacienta, ki jo doseže le zobozdravnik, in ne kateri koli drugi član zobozdravstvenega
tima.
Zobozdravnik je načeloma dolžan osebno zagotoviti zobozdravstveno oskrbo, v skladu z
nacionalnimi predpisi pa lahko zobozdravnik na druge člane zobozdravstvenega tima prenese
določeno izvajanje dejavnosti ali niz dejavnosti, ki so del celotne zobozdravstvene oskrbe.
Vsekakor je zobozdravnik tisti, ki je osebno odgovoren za celotno zdravljenje.
Zobozdravstvena oskrba, ki jo zagotovi osebni zobozdravnik, vključuje zlasti:













pregled pacienta,
diagnosticiranje in razlago,
odločanje o vseh korakih zdravljenja zob,
načrtovanje terapij,
invazivne diagnostične in terapevtske posege,
injekcije in vse vrste kirurških posegov.

Vsi člani zobozdravstvenega tima morajo imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost za svoje
področje ter pravno dovoljenje za sodelovanje pri izvajanju varstva ustnega zdravja, ki je vedno
pod nadzorom in odgovornostjo zobozdravnika. Nadzor zobozdravnika pomeni, da mora biti
zobozdravnik fizično prisoten v zobozdravstveni ordinaciji medtem, ko se opravlja dodeljena
dejavnost.
Posebne dejavnosti določi zobozdravnik, ki mora v skladu z državno zakonodajo obravnavati vsak
posamezen primer posebej.
Zobozdravstveni laboratorijski tehnik mora sprejeti in upoštevati zobozdravnikova navodila in
zaščititi vse podatke o pacientu in njegovih zobnih pripomočkih. Ne sme pa izvajati del v ustih
pacienta.
Vsi ti predpisi so namenjeni izpolnjevanju pravic pacientov in zagotavljanju varnosti pacientov na
najvišji možni ravni.
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