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Trajno zobozdravstveno izobraževanje
SPREJELA FDI Generalna skupščina, septembra 2018 v Buenos Airesu v Argentini

Kontekst
Ustno zdravje je sestavni del splošnega zdravja. Zobozdravniki imajo pomembno vlogo pri
vzdrževanju splošnega dobrega počutja svojih pacientov, kot je poudarjeno v FDI Istanbulski
deklaraciji. Današnji zobozdravstveni delavci bi morali biti medicinski strokovnjaki v prvi vrsti pri
preprečevanju, zgodnjem odkrivanju in spremljanju ustnih in sistemskih boleznih, s čimer so bolj
vključeni pri ocenjevanju in zagotavljanju splošnega zdravja pacientov.
Zobozdravstvo je edinstven poklic, ki prispeva k izboljšanju pacientovega splošnega zdravja.
Poleg ohranjanja ustnega zdravja pacientov lahko strokovnjaki za ustno zdravstvo (zobozdravniki
kot specialisti za ustno zdravje) prevzamejo dodatne naloge, kot je na primer ugotavljanje in
spremljanje neprenosljivih boleznih in izobraževanje pacientov o pomembnosti preprečevanja
bolezni, zgodnjega odkrivanja in njihovega spremljanja.

Področje
Zobozdravstveno izobraževanje bi moralo temeljiti na znanstvenih utemeljitvah in dokazih, torej
biti v skladu s sodobnim zobozdravstvom. To bi moralo vključevati zdravstveni napredek zunaj
zobozdravstvene prakse, s poudarkom na kliničnih uporabah, spodbujanju zdravja,
preprečevanju skupnih dejavnikov tveganja in zgodnjega odkrivanja ter napotitve, ko je to
potrebno. Zobozdravstveni izobraževalni sistem naj bi pomagal tudi pri rednem spremljanju ali
nadzoru najpogostejših bolezni, ki prevladujejo v praksi skupnosti.
Vseživljenjsko učenje je potrebno za stalno usposobljenost in znanje zobozdravnikov. Dostop do
trajnega izobraževanja (CME) v zobozdravstvu je izredno pomemben, saj so le tako
zobozdravstvenim strokovnjakom omogočeni pregled in posodobitev njihovih kliničnih izkušenj in
usposobljenosti.

Opredelitev
CME si v zobozdravstvu z zapolnitvijo vrzeli med zobozdravstvom in medicino prizadeva
izpopolniti princip celotnega ustnega in splošnega zdravje. Za zobozdravstvene strokovnjake so
najbolj pomembni znanje in sposobnosti za spopadanje s širšimi vprašanji in nalogami v
zdravstveni oskrbi, vključno z delovanjem na zdravstvene socialne determinante pri prispevanju h
kakovostnemu življenju pacienta.

Načela
Primarni cilj CME v zobozdravstvu je zagotavljanje, da lahko delavci izvajajo zobozdravstvene
storitve na podlagi znanstvenih dokazov za optimalno zdravstveno oskrbo. To je mogoče storiti z
obravnavo potreb za nadaljnji razvoj glede novih trendov v medicini, zobozdravstvu in
epidemiologiji. Upoštevati bi morali splošne zdravstvene potrebe pacienta z zagotavljanjem
širšega medicinskega znanja in izboljšanje spretnosti in kompetenc, povezanih z
zobozdravstvenimi znanostmi.

Politika
FDI poziva državna zobna združenja k poudarjanju:


ustno zdravje je sestavni del splošnega zdravja in vloga zobozdravnikov ni omejena samo
na ohranjanje ustnega zdravja pacientov, ampak vključuje tudi spodbujanje njihovega
celotnega zdravja;



ustni zdravstveni delavci lahko bistveno prispevajo k izboljšanju splošnega zdravja
pacientov z dodatnimi nalogami, kot je na primer pregled in spremljanje nenalezljivih
bolezni;



zobozdravstveno izobraževanje mora vključevati zadosti medicinskega znanja za
izpolnitev zahtevanih nalog.

Zaradi povečanega obsega poklica FDI priporoča:


pregled državnih zobozdravstvenih učnih načrtov (pred- in podiplomskih, vključno s
specializacijo) za poglobitev medicinskih znanosti v zobozdravstvenem izobraževanju,
vključno z medicinskimi temami in omogočanjem, da zobozdravniki povežejo in
nadgradijo svoje klinične izkušnje in usposobljenost na zdravstvenem področju;



poseben CME, s poudarkom na lokalni epidemiologiji nalezljivih in nenalezljivih bolezni, ki
je pripravljen za državna zobna združenja, predvsem ob izbruhih ali nevsakdanjih vzorcih;



boljše sodelovanje državnih zdravstvenih združenj in razvoj skupnih izobraževalnih
programov.

To izjavo je treba brati v povezavi s FDI izjavami o osnovnem zobozdravstvenem izobraževanju
in trajnem zobozdravstvenem izobraževanju, skupaj s podpornimi referencami.

Ključne besede
Trajno izobraževanje, trajno zobozdravstveno izobraževanje, zobozdravstvo, medicina.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Informacije v tej izjavi o politiki temeljijo na najboljših znanstvenih dokazih, ki so bili v danem
trenutku na voljo. Lahko jih razlagamo tako, da odražajo prevladujoče kulturne občutljivosti in
socialno-ekonomske omejitve.
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