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KONTEXT 

Hoci princípy prevencie a kontroly infekcií zostávajú nezmenené, nové technológie, 

materiály, vybavenie a aktualizované údaje si vyžadujú neustále vyhodnocovanie súčasných 

praktík kontroly infekcie 1 a neustále vzdelávanie tímu pre orálne zdravie. 

ROZSAH 

Toto politické vyhlásenie upravuje základné zásady prevencie a kontroly infekcií. 

Podrobnejšie informácie možno nájsť v odkazoch a v príslušných právnych predpisoch. 

DEFINÍCIA 

Prevencia a kontrola infekcií (IPC): vedecký prístup a praktické riešenia určené na 

predchádzanie škodám spôsobeným pacientom a zdravotníckym pracovníkom infekciami 2. 

Štandardné bezpečnostné opatrenia: Pokyny na prevenciu prenosných chorôb vrátane 

nozokomiálnych infekcií. Štandardné bezpečnostné opatrenia kombinujú všeobecné 

bezpečnostné opatrenia a preventívne opatrenia týkajúce sa prenosu telesnými látkami pre 

všetkých pacientov bez ohľadu na diagnózu alebo možný infekčný stav 3 

ZÁSADY 

Zubní lekári sú povinní vypracovať smernicu, ktorá bude upravovať spôsob, ako zabrániť 

alebo obmedziť šírenie infekcie v zubnej ordinácii pre pacientov, zamestnancov a pre nich 

samotných. To sa dá dosiahnuť dodržiavaním odporúčaných postupov kontroly infekcií 

v praxi. 

POLITIKA 

FDI podporuje nasledujúce vyhlásenia: 

• Odporúčania, usmernenia a predpisy by sa mali vypracovať po konzultácii so zubnými 

lekármi. 

• Odporúčania, usmernenia a zákony, ktoré ovplyvňujú štandardné preventívne opatrenia 

vyžadované od zubných lekárov musia byť založené na dôkazoch alebo na osvedčených 

medzinárodných postupoch a musia byť primerane finančne kompenzované vzhľadom na 

vzniknuté dodatočné náklady. 

• Miestne/regionálne združenia zubných lekárov by mali vzdelávať verejnosť o dôležitosti 

riadnej kontroly infekcií v zubnom lekárstve, o účinnosti týchto odporúčaných postupov a 

následne o absencii významného rizika výskytu prenosných chorôb poskytovaním zubnej 

starostlivosti. 



• Pedagógovia na zubných lekárskych fakultách musia začleniť aktuálne odporúčania týkajúce 

sa prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckych zariadeniach do učebných osnov a počas 

klinických aktivít. Tieto by mali  zahŕňať aj systém hlásenia závažných incidentov bez 

cudzieho zavinenia a edukačný systém. 

VŠEOBECNE 

Pracovníci v zubnom lekárstve sú povinní si aktualizovať vedomosti a prax, pokiaľ ide o 

diagnostiku a zvládanie infekčných chorôb, ktoré sa môžu prenášať v klinickom prostredí, 

dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia a v prípade potreby preventívnych opatrení, v 

súlade s príslušnými orgánmi, prijať vhodné opatrenia na ochranu pacientov a seba samého 

pred infekciami. 

Tieto opatrenia zahŕňajú: 

• dodržiavanie zásad čistoty a dezinfekcie všetkých exponovaných povrchov v pracovnom 

prostredí; 

• potrebu postupovať v súlade s protokolmi prijatými a/alebo odporúčanými príslušnými 

orgánmi ohľadom dekontaminácie, dezinfekcie, sterilizácie a opätovného použitia opakovane 

použiteľných nástrojov a likvidácie klinického odpadu4; 

• potrebu zabezpečiť, aby sterilné nástroje boli chránené pred opätovnou kontamináciou 

pomocou vhodného ochranného obalu; 

• používanie nástrojov na jedno použitie tam, kde  nie je možná sterilizácia5; 

• pri používaní ostrých predmetov byť mimoriadne opatrní; po použití ich odstrániť z 

pracoviska a zlikvidovať v jasne označenej nádobe odolnej voči prepichnutiu; 

• prijatie zásad dezinfekcie zariadení, protéz, odtlačkov, nástrojov a použiteľných predmetov 

prepravovaných do a zo zubného laboratória; 

• opatrné zaobchádzanie so vzorkami biopsie a ich umiestnenie do nepriepustných nádob 

podľa odporúčaných pokynov. 

Zdravotnícki špecialisti: 

FDI vyzýva pracovníkov v oblasti zubného lekárstva: 

• fyzicky sa chrániť (nosiť chirurgické masky, rukavice, ochranné okuliare a vrchné ošatenie) 

podľa potreby poskytovanej zdravotnej starostlivosti; 

• byť primerane zaočkovaný proti infekčným chorobám podľa aktuálnych pokynov vydaných 

príslušnými orgánmi; 

• okamžite zahájiť vhodnú postexpozičnú profylaxiu pri pracovnom vystavení sa patogénom 

prenášaným krvou, vrátane HBV, HCV a HIV6; 

• byť informovaný o príznakoch a symptómoch, ktoré naznačujú možnosť krvných a iných 

infekčných chorôb a pri podozrení na infekciu podstúpiť potrebné diagnostické testy. FDI je 

proti akýmkoľvek právnym predpisom, ktorými sa ustanovuje povinnosť univerzálneho 

skríningu odborníkov v oblasti orálneho zdravia na prítomnosť patogénov prenášaných krvou; 

• dodržiavať lekárske odporúčania a príslušné predpisy týkajúce sa pokračovania klinickej 

praxe, ak je infekcia diagnostikovaná. 



Pacient 

FDI je toho názoru, že všetci pacienti s prenosnými infekciami by mali informovať o svojom 

zdravotnom stave v rámci svojej anamnézy. Je neetické, aby sa pacientom odopierala ústna 

zdravotná starostlivosť z dôvodu prítomnosti choroby prenášanej krvou. 

FDI vyzýva všetkých odborníkov zubného lekárstva aby: 

• upozorňovali svojich pacientov na príznaky a symptómy krvou prenášaných a iných 

infekčných chorôb; 

• informovali všetkých pacientov s príslušnou anamnézou alebo stavom naznačujúcim 

infekciu, aby sa podrobili náležitému vyšetreniu a liečbe vo vhodnom prostredí s ohľadom na 

zachovanie súkromia; 

• mali v súlade s príslušnými zákonmi vypracovaný protokol na dôverné zaobchádzanie s 

informáciami o pacientoch; 

• informovali pacientov o zásadách ochrany osobných údajov vo všetkých prostrediach, kde 

sa poskytuje zubná starostlivosť; 

• zdieľali informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta s ostatnými zdravotníckymi 

pracovníkmi v súlade s príslušnými predpismi a so súhlasom pacienta. 

Toto politické vyhlásenie  nahrádza vyhlásenia „Vírusové ochorenia imunodeficiencie a iné 

infekcie prenášané krvou (2000)“ a „Sterilizácia a krížová kontrola infekcií v zubnej 

ambulancii“ (2005) 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Bezpečnosť pacienta, prevencia a kontrola infekcií, hygiena, štandardné bezpečnostné 

opatrenia, riziká v pracovnom prostredí. 

UPOZORNENIE 

Informácie v tomto vyhlásení sú založené na najlepších vedeckých poznatkoch dostupných v 

danom čase. Môžu byť interpretované s odkazom na aktuálne kultúrne rozdiely a sociálno-

ekonomické obmedzenia. 
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