
Spoštovane kolegice in kolegi, 

časi se spreminjajo in prav trenutna situacija v zvezi z epidemijo COVID-19,  

nas je z vso močjo opozorila na visoko tveganje za pojav poklicnih bolezni pri 

zobozdravnikih in njihovih sodelavcih.  Na perečo in pomembno problematiko 

smo prvi opozorili že na prvem simpoziju o poklicnih boleznih zobozdravnikov, 

marca 2019 v sodelovanju s Sekcijo za preventivno medicino SZD.  Zaradi 

velikega interesa smo organizirali drugi simpozij na to tematiko marca 2020. 

Žal smo datum izvedbe simpozija morali  prestaviti na 19. 9. 2020, ko 

upamo, da se bo situacija tako umirila, da ga bomo lahko izvedli v živo. 

Mislim, da smo si vsi edini, da smo ljudje socialna bitja in je stik in 

druženje še vedno nenadomestljivo. V primeru, da to ne bo mogoče, se 

bomo videli in slišali preko računalnikov v udobju lastnega doma oz. 

organiziran bo webinar o poklicnih boleznih zobozdravnikov. 

Cilj delovanja Združenja WDS in Sekcije za preventivno medicino SZD  je  

delovati preventivno  na področju varovanja zdravja zobozdravnikov in 

pomagati ustvariti pogoje za razvoj in izboljšanje postopkov dela v 

zobozdravstveni dejavnosti. Ozaveščanje o tveganjih  in načrtovanje nam daje 

možnost za preprečevanje poklicnih in drugih bolezni, povezanih z delom, zato 

smo začeli aktivno z izobraževanjem zobozdravnikov in njihovih sodelavcev.  

Delo zobozdravnika je daleč najbolj fizično obremenjujoče  v primerjavi z 

vsemi drugimi specialnostmi v medicini, pa tudi sicer, so ugotovili v številnih 

strokovnih in znanstvenih raziskavah in člankih. Po podatkih iz ameriških 

raziskav je poklic zobozdravnika, oralnega kirurga in zobozdravstvene 

asistentke na prvem mestu po izpostavljenosti dejavnikom tveganja, ki ogrožajo 

zdravje. Vzroki za to so dolgotrajna izpostavljenost za poklic specifičnim 

snovem, kemikalijam,  mikroorganizmom oz. okužbam, za zdravje škodljiv 

prisilni  položaj telesa pri opravljanju dela (skeletno mišični sistem).  

Žal je šele epidemija širši javnosti pokazala specifiko dela zobozdravnika.  

Izpostavljenost kemikalijam in mikroorganizmom se pri delu z  rotirajočimi 

inštrumenti z vodo in zrakom pod  pritiskom zelo poslabša in posledično je 

potrebna osebna varovalna oprema visoke stopnje, kar sicer nudi zaščito, a 

dodatno poslabša druge pogoje dela in ga upočasni.  

Zato je potrebno  z zavarovalnico izpogajati boljše vrednotenje našega dela, 

časovno in materialno oz. potrebna je sprememba zavarovalniških normativov, 

časovna  in finančna.  

Naš predlog je, da se čim prej sprejme  Pravilnik o seznamu  poklicnih boleznih 

na Ministrstvu za zdravje. V Pravilniku so poklicne bolezni definirane, tudi tiste, 

ki se pojavljajo pri opravljanju zobozdravniškega poklica. Po nekaterih 

raziskavah so med zobozdravniki najbolj pogoste poklicna naglušnost, poklicne 

kožne bolezni in poklicna mišično kostna obolenja. Le na ta način, se nam bodo 



priznale poklicne bolezni s posledicami. Namreč, v predavanju  prof. dr. Metode 

Dodič Fikfak, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in 

športa  na prvem simpoziju, nam je bilo predstavljeno, da poklicna bolezen ni le 

medicinski, pač pa tudi pravni pojem. Na diagnozo poklicne bolezni so vezane 

pravice delavcev. Diagnoza poklicne bolezni se ne razlikuje od klinične 

diagnoze, bistven je podatek o izpostavljenosti, ki je bolezen povzročila. Tudi 

terapija ne vključuje le zdravljenje delavca-pacienta, pač pa predvsem 

»zdravljenje delovnega mesta«. V urejenem okolju je padec poklicnih bolezni 

pri zobozdravnikih 60%. 

 

V zvezi s preventivo poklicnih bolezni  pri zobozdravnikih predlagamo, da se v 

dodiplomski študij vključi izobraževanje za urejeno delovno okolje v 

zobozdravstveni ambulanti  (ergonomija, nove tehnologije, nove nevarnosti, 

dejavniki tveganja za poklicne bolezni). Model dela se v možgane zapiše in ga je 

potem težko spreminjati, zato je pomembno zgodnje učenje. 

Ozaveščanje in izobraževanje o dejavnikih tveganja našega zahtevnega poklica 

je  prvi korak, da jih preprečimo in tako relativno zdravi pridemo do konca 

delovne dobe. 

Zato lahko sedaj med prezračevanjem ordinacije  med posameznimi pacienti 

tudi malo potelovadimo, bi priporočal učitelj joge Aleš Jazbec, ki nas je na 

simpoziju naučil nekaj vaj proti bolečinam v hrbtu in za dvig energetske ravni. 

 

Hvala vsem, ki ste se prijavili na drugi simpozij o poklicnih boleznih 

zobozdravnikov, vaše prijave pridno hranimo. 

 

Želim vam, kar se da lepo poletje in se iskreno veselim našega srečanja. 
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