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Rada európskych zubných lekárov (CED) vyjadruje znepokojenie nad klasifikáciou zubných 

povolaní, ktoré sú uvedené v Európskej klasifikácii zručností / kompetencií, kvalifikácii a 

povolaní (ESCO). Po zanalyzovaní prvej úplnej verzie v ESCO, CED uviedla, že niektoré 

definície nie sú identické s tými, ktoré boli predbežne konzultované so zainteresovanými 

stranami, najmä pokiaľ ide o povolanie „zubní asistenti a terapeuti“ a „ technici zdravotníckej 

a zubnej protetiky“.  

Rezolúcia CED v materiáli „Vzťah pacientov a  zubného tímu“ uvádza zoznam zubných 

povolaní, ktoré je potrebné uznať pre klasifikáciu zubných povolaní v európskom kontexte. 

Povolania a definície navrhnuté CED pre ESCO sú tie, ktoré sú v súlade s rezolúciou CED. 

Tieto povolania sa dajú jasne identifikovať a sú známe v celej Európe. 

CED je presvedčená, že povolania uvedené v ESCO ako  zubní asistenti a terapeuti“ a „technici 

zdravotníckej a zubnej protetiky“ môžu spôsobiť nesúlad vo vzťahu k cieľom  a stavu 

jednotlivých činností.  

Zubní asistenti sú súčasťou zubného tímu. Zubní terapeuti by sa mohli začleniť do tejto skupiny 

povolaní, i keď toto konkrétne povolanie existuje len v zopár krajinách. Členovia takéhoto 

zubného tímu môžu vykonávať prácu v súlade s kompetenciou určenou pre každého 

jednotlivého člena tímu.  Kvôli bezpečnosti pacienta by mali vykonávať výkony až po tom, ako 

zubný lekár stanoví diagnózu  a terapie a  poverí ďalšími výkonmi členov tímu. Tento postup v 

súlade s definíciou „zubný asistent“. 

Zubní technici zhotovujú zubné náhrady na mieru, napr. mostíky, korunky, zubné protézy pod 

dohľadom zubných lekárov a podľa ich pokynov a špecifikácií. Tento postup je v súlade s 

definíciou „zubný technik“. 

Klasifikácia ESCO bola štruktúrovaná podobne ako Medzinárodná štandardná klasifikácia 

zamestnania (ISCO), ktorú riadi Medzinárodná organizácia práce (ILO). V klasifikácii ISCO 

sa však začlenenie niektorých úloh určených pre povolania „zubný asistent a terapeut“ a 

„technik zubnej protetiky“ dá uplatniť na medzinárodnej úrovni, kde je ale nedostatok 

zdravotníckych odborníkov. Na úrovni EU by sa však nemali preberať bez zohľadnenia 

regionálnych špecifík.  

Treba zdôrazniť, že členovia zubného tímu môžu vykonávať svoje úlohy iba v spolupráci so 

zubným lekárom. Nevyhnutne treba zabezpečiť kvalitné poskytovanie zubnej starostlivosti a 

dobrý vzťah s pacientom. 

Európska komisia (ES) zavedením zručností a kompetencií týchto povolaní, nereflektuje 

adekvátne na potrebu rešpektovať kompetencie členských štátov pri určovaní regulácie 

zdravotníckych pracovníkov. 

Smernica 2005/36 / ES novelizovaná smernicou 2013/55 / EÚ slúži v rámci EÚ ako jediné 

odporúčanie v súvislosti s kvalifikáciou a praxou zubných lekárov. Každá iniciatíva v rámci  

EÚ sa musí riadiť a byť v súlade s predpismi tejto smernice. Podľa CED množstvo iniciatív 

môže spôsobiť nesúlad a nesprávny výklad právnych predpisov. 



Ak je cieľom postupovať podľa klasifikácie ISCO, navrhujeme zachovať našu definíciu 

a zmeniť nasledujúce povolania v ESCO: 

• zubní lekári na zubní lekári a  všeobecní/praktickí zubní lekári 

• zubní technici na zubní technici a technici zubnej protetiky  

• zubný asistent na zubní asistenti a terapeuti  

 

To by umožnilo vypustiť povolanie „zubní asistenti a terapeuti“ zo zoznamu povolaní v ESCO. 

Okrem toho by sa povolanie „technici zdravotníckej a zubnej protetiky“ mohlo zameniť 

povolaním „technici zdravotníckej protetiky“ a „technici zubnej protetiky“. 

CED vyzýva inštitúcie EÚ, aby zobrali do úvahy možné následky, ktoré súčasná verzia môže 

mať na bezpečnosť pacienta a poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prehodnotili 

zubné povolania v Európskej klasifikácii zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní . 

 

 


