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Zadeva: Poziv vodstvu javnih zavodov in ZZZS 
 
 
Spoštovani direktorji javnih zavodov, predstojniki in vodje zobozdravstvene dejavnosti, 
 
ob številnih koordinativnih sestankih zobozdravstvene dejavnosti ter tudi sporočili 
kolegov prejemamo zaskrbljujoča sporočila o pritiskih na zobozdravnike. Predvsem gre 
za zahteve po doseganju normativa in izvajanju vseh zobozdravstvenih storitev, tudi 
tistih, ki v tem trenutku spadajo v bolj zahtevna in jih je tudi Ministrstvo za zdravje 
odsvetovala v odloku. Še več, nedopustni so pritiski, grožnje in pozivi k odpovedi, če se 
normativa ne bo izpolnilo. 
 
V tem trenutku kolegi zobozdravniki vsakodnevno skrbimo za ustno zdravje naših 
pacientov ter iščemo rešitve, kako opraviti čim več storitev, ki bi bile s stališča sproščanja 
aerosola čim bolj minimalne. Torej vsekakor med najbolj rizične storitve sodijo: brušenje 
zob za izdelavo fiksne ali fiksno-snemne protetike, čiščenje zobnih oblog in seveda vsi 
tisti posegi, kjer ne moremo uporabiti gumijaste opne.  
 
Kolegi zobozdravniki imajo različno opremljene ordinacije, določeni javni zavodi v 
opremo vlagajo veliko, spet drugi zagotavljajo zgolj osnovno. Temu primerno je lahko 
izvajanje zobozdravstvenih storitev.  
 
Zobozdravniki so strokovnjaki in popolnoma suvereni na področju izvajanja 
zobozdravstvene dejavnosti in sami lahko objektivno presodijo, katere storitve lahko 
opravljajo in katerih ne, glede na okoliščine v ordinaciji. Zahteve o tem, katere storitve 
morajo opravljati v teh okoliščinah, je poseg v njihovo strokovnost in ogroža zdravje 
delavca na delavnem mestu, kot tudi zdravje pacienta.  
 
V 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije 
COVID-1 je Vlada RS zagotovila sredstva v višini 80% vrednosti programa ne glede na 
realizacijo, tako da tovrstne storitve za javni zavod z doplačili pomenijo samo še dodaten 
dobiček. Pritiski, ki se izvajajo ravno s tem razlogom na zaposlene, so nedopustni. 
 
Izvajalce tudi pozivamo, da dodatno ne obremenjujejo zaposlenih z nočnimi dežurnimi 
zobozdravstvenimi ordinacijami, saj za to tako iz trenutnih epidemioloških razlogov, kot 
strokovnih in pravnih vidikov, ni razloga. Zobozdravniki smo dolžni po Zakonu o 
pacientovih pravicah zagotoviti nujno zobozdravstveno oskrbo v roku 24 ur in ta dikcija 
se je izkazala za učinkovito v prvem valu epidemije. Vsa tista stanja v področju ustne 
votline, ki predstavljajo življenje ogrožajoča stanja, je treba obravnavati na sekundarnem 
in terciarnem nivoju, za kar pa dežurna zobozdravstvena ordinacija nima primerne 
opreme. Prebivalci imajo vsak dan 13 - 14 urno dostopnost do nujnih zobozdravstvenih 
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storitev, bolečine preko noči pa se da premostiti z analgetiki. ZZZS ne zagotavlja nočne 
nujne zobozdravstvene oskrbe kot pacientove pravice. Kolegi so preko dneva zelo 
obremenjeni in po poročilih s terena že prihajajo poročila o obremenitvah več kot 11 ur 
dnevno, poleg tega pa za tovrstno dejavnost nimajo podpisanih aneksov h pogodbi o 
delu.  
 
Menimo, da je sedaj ključnega pomena zagotavljanje redne dnevne dostopnosti do 
zobozdravstvenih storitev, k čemur pa ne bodo mogli prispevati preobremenjeni 
zobozdravniki, ki bi delali nočna dežurstva za dodatno samoplačniško dejavnost javnega 
zavoda. Na tak način so še bolj izpostavljeni prenosu virusa znotraj delovnega okolja.  
 
                                                
 
 

S spoštovanjem, 
                                                
    

 
Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.                                                                  
predsednik odbora za zobozdravstvo 
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