Stanowisko
w sprawie roli techników dentystycznych
w udzielaniu opieki stomatologicznej

ERO-FDI obserwuje podejmowane w ostatnim okresie działania krajowych i
międzynarodowych organizacji zrzeszających techników dentystycznych. Działania
te, przyjmujące rozmaite formy i odbywające się przy różnych okazjach1, mają
wspólny cel polegający na poszerzeniu zakresu uprawnień zawodowych techników
dentystycznych, którzy starają się uzyskać prawo do prowadzenia niezależnej
praktyki zawodowej, obejmującej bezpośrednie udzielanie opieki pacjentom bez
nadzoru ze strony lekarza dentysty.
ERO-FDI, podzielając stanowisko FDI w sprawie Laboratoryjnych Techników
Dentystycznych przyjęte w roku 1998 i znowelizowane w roku 2007, stanowczo
sprzeciwia się tego rodzaju dążeniom. ERO-FDI kieruje uwagę władz oraz
społeczeństwa na fakt, że stomatologia jest kompleksowym działem medycyny i do
udzielania

opieki

stomatologicznej

niezbędne

są

odpowiednie

kwalifikacje

zawodowe. Tylko właściwie wykwalifikowany lekarz dentysta jest odpowiedzialny za
zapewnianie opieki stomatologicznej. Członkowie zespołu stomatologicznego muszą
wykonywać pracę pod nadzorem lekarza dentysty, zgodnie z jego wskazówkami i
zaleceniami. Stomatologiczne wyroby wykonywane na zamówienie przez techników
dentystycznych

stanowią

element

dokładnie

zaplanowanego
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stomatologicznego wymagającego właściwej diagnozy, do dokonania której technik
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np.:
- raport Europejskiej i Międzynarodowej Federacji Właścicieli Laboratoriów Technicznodentystycznych (FEPPD) przekazany podczas corocznego spotkania w ramach projektu
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC55, które odbyło się w Brukseli w dniu 10 lipca
2012 r.;
- postępowanie przed Francuskim Urzędem Ochrony Konkurencji wszczęte na wniosek Krajowej Unii
Techników Dentystycznych.

dentystyczny nie posiada kwalifikacji. Technicy dentystyczni wytwarzają wyroby
wykonywane na zamówienie ściśle według przepisu lekarza dentysty, a wykonany
wyrób jest następnie zakładany w jamie ustnej pacjenta wyłącznie przez lekarza
dentystę. Technicy dentystyczni nie są przygotowani do udzielania świadczeń
pacjentom.
ERO-FDI apeluje do władz w Europie, aby zdawały sobie sprawę z powyższych
faktów i aby odpowiednio rozdzielały zadania zawodowe i odpowiedzialność osób
wykonujących pracę w zakresie stomatologii. Żadne względy o charakterze
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bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami
określonymi w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta z roku 2002.

Przyjęto w dniu 30 sierpnia 2012 r.
podczas Sesji Plenarnej ERO-FDI w Hongkongu
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