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ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
Λευκωςία 3 Μαΐου 2020

Επιςτροφή ςτην οδοντιατρική κανονικότητα εν μζςω COVID-19

Ειςαγωγή
Οι πιο κάτω αποτελοφν επικαιροποιθμζνεσ ςυςτάςεισ του Παγκφπριου Οδοντιατρικοφ
Συλλόγου (ΠΟΣ) για τθν επιςτροφι ςτθν νζα κακθμερινι οδοντιατρικι κανονικότθτα.
Θ ζκδοςθ των ςυςτάςεων ζγινε αφοφ λιφκθκαν υπ’ όψιν οι Οδθγίεσ που εξζδωςε το
Υπουργείο Υγείασ τθσ Δθμοκρατίασ, το Ευρωπαϊκό Κζντρο Ελζγχου Πρόλθψθσ Νόςων
ECDC και το αντίςτοιχο Αμερικανικό CDC, και ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ
ΕΟΔΥ.
Δεδομζνου ότι πρόκειται για προςωρινι κακοδιγθςθ, οι ςυςτάςεισ επικεντρϊνονται ςτθ
βραχυπρόκεςμθ διαχείριςθ τθσ οδοντιατρικισ πρακτικισ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ
COVID-19, κακϊσ τα Οδοντιατρεία επιςτρζφουν ςτθν παροχι και τθσ μθ επείγουςασ
φροντίδασ.
Όςα κζματα δεν κακορίηονται από τθν παροφςα, κα πρζπει να επαφίενται ςτθν
επαγγελματικι κρίςθ του κάκε Οδοντιάτρου.
Κακϊσ θ νόςοσ COVID-19 βρίςκεται ςε εξζλιξθ και όλο και περιςςότερα επιςτθμονικά
δεδομζνα κα γίνονται γνωςτά, ο Παγκφπριοσ Οδοντιατρικόσ Σφλλογοσ κα επικαιροποιεί τισ
ςυςτάςεισ αυτζσ με ενςωμάτωςθ πρόςκετων οδθγιϊν και μζτρων.
Ο κάκε Οδοντίατροσ κα πρζπει να αξιοποιιςει τον ςυνδυαςμό επιςτθμονικϊν γνϊςεων του
για τθν Covid-19 και κλινικισ εμπειρίασ του για τισ ανάγκεσ των αςκενϊν του κακϊσ και τθ
χριςθ αντίςτοιχου και κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ (ΕΑΠ), οφτωσ ϊςτε
κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ να είναι ςε κζςθ να παρζχει τθν απαραίτθτθ οδοντιατρικι
περίκαλψθ με αςφάλεια για τον αςκενι, το βοθκθτικό προςωπικό και τον εαυτό του.
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Ζλεγχοσ αςθενϊν πριν την επίςκεψη ςτο Οδοντιατρείο
Πρζπει να επιδιϊκεται θ τθλεφωνικι επικοινωνία πριν από τθν επίςκεψθ του αςκενι για
τον αρχικό ζλεγχο.
Αφοφ εξθγιςετε τον ςκοπό τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ (π.χ. υπενκφμιςθ ραντεβοφ)
προχωριςτε με τισ πιο κάτω ερωτιςεισ:
1. Ζχετε κάνει πρόςφατα τεςτ για Covid-19; Ποιο το αποτζλεςμα;
2. Ζχετε ζρκει ςε επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα Covid-19;
3. Εςείσ ι μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςασ βρίςκεςτε ςε καραντίνα για τθν περίοδο των
προθγοφμενων 14 θμερϊν;
4. Τισ τελευταίεσ 3 μζρεσ είχατε πυρετό, βιχα, πονόλαιμο, δφςπνοια, κόπωςθ ι
μυαλγίεσ, απϊλεια γεφςθσ ι όςφρθςθσ;
5. Είναι θ θλικία ςασ πάνω από 65;
6. Ζχετε καρδιακζσ πακιςεισ, πνευμονοπάκεια, νεφρικι νόςο, διαβιτθ ι οποιοδιποτε
αυτοάνοςο νόςθμα;
Σε κετικι απάντθςθ ςε οποιαδιποτε από τα πιο πάνω κα πρζπει να ακολουκιςει
περιςςότερθ διερεφνθςθ πριν προχωριςετε ςτθν οδοντιατρικι κεραπεία. Εξετάςτε το
ενδεχόμενο αναβολισ τθσ επίςκεψθσ για τουλάχιςτον 2 βδομάδασ, όταν κα παρζλκουν τα
ςυμπτϊματα.
Κατά τθν κρίςθ ςασ, εξετάςτε το ενδεχόμενο να προτείνετε ςτον αςκενι τθ διενζργεια
διαγνωςτικοφ ελζγχου μοριακοφ τεςτ Rt-PCR για Sars-CoV-2 πριν προχωριςετε ςε
κεραπεία.
 Κατά τθν άφιξθ του αςκενοφσ ςτο Οδοντιατρείο, παράλλθλα με τθν λεπτομερι
επικαιροποίθςθ του ιατρικοφ και οδοντιατρικοφ ιςτορικοφ, κα πρζπει να
επαναλθφκοφν οι πιο πάνω ερωτιςεισ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι τίποτα δεν
ζχει αλλάξει ςτο μεςοδιάςτθμα από τθν τθλεφωνικι επικοινωνία.
 Ηθτιςτε από τουσ αςκενείσ/κθδεμόνεσ να περιορίςουν τον αρικμό των ςυνοδϊν,
προκειμζνου να μειωκεί ο αρικμόσ των ατόμων ςτο χϊρο υποδοχισ του
Οδοντιατρείου.
 Κακθςυχάςτε τουσ αςκενείσ διαβεβαιϊνοντασ τουσ ότι λαμβάνετε όλα τα
ενδεικνυόμενα μζτρα προςταςίασ για τθν αςφάλεια τουσ.
 Εάν πρόκειται για υπενκφμιςθ για τθν επίςκεψθ μζςον τθλεφωνικοφ μθνφματοσ ι
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τότε ηθτιςτε από τον αςκενι να επικοινωνιςει πρϊτα
τθλεφωνικά με το Οδοντιατρείο για να κάνετε τον αρχικό ζλεγχο. Εάν ζχετε ιςτοςελίδα
μζςω τθσ οποίασ οι αςκενείσ μποροφν να διευκετιςουν επίςκεψθ ςτο Οδοντιατρείο,
μπορείτε να εγκαταςτιςετε εκεί το ερωτθματολόγιο και τισ οδθγίεσ, ζτςι ϊςτε να
μπορείτε να διενεργείτε τον πρϊτο ζλεγχο από εκεί.
 Να γίνεται ςφςταςθ ςτουσ αςκενείσ, εάν είναι εφικτό, να περιμζνουν ςτο
αυτοκίνθτό τουσ πριν από τθν επίςκεψθ μζχρι να τουσ ειδοποιιςετε τθλεφωνικά για να
ειςζλκουν ςτο Οδοντιατρείο.
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Προετοιμαςία για την προςζλευςη των αςθενϊν ςτο Οδοντιατρείο


Διακζςιμο απολυμαντικό χεριϊν για χριςθ από τουσ αςκενείσ



Ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ του αςκενοφσ με κερμόμετρο
• Χρθςιμοποιιςτε καλφτερα κερμόμετρο ανζπαφθσ μζτρθςθσ
• Εάν ο αςκενισ ι ο ςυνοδόσ δεν φορά μάςκα κατά τθν είςοδο τουσ, δϊςτε
τουσ χειρουργικι μάςκα με οδθγίεσ για το πϊσ να τθν φορζςουν
• Εάν ζχουν πυρετό να ειδοποιθκεί ο Οδοντίατροσ



Επαναλάβετε τισ ερωτιςεισ όπωσ περιγράφονται πιο πάνω (ανεξάρτθτα από
τθν παρουςία πυρετοφ).
• Σε κετικι απάντθςθ ςε οποιαδιποτε από αυτζσ κα πρζπει να ακολουκιςει
περιςςότερθ διερεφνθςθ από τον Οδοντίατρο πριν προχωριςετε ςε
κεραπεία.
• Υπενκυμίηεται θ Νομοκεςία που αφορά τα προςωπικά δεδομζνα κακϊσ
και θ εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων του αςκενοφσ.



Εξετάςτε το ενδεχόμενο παροχισ πζννασ (ςτυλό) για κάκε αςκενι που ςτθ
ςυνζχεια κα το κρατιςει μαηί του. Εάν τθν επαναχρθςιμοποιείτε, κα πρζπει να
εφαρμόςετε τουσ κανόνεσ υγιεινισ απολυμαίνοντασ τθν



Παρζχετε απολυμαντικά μαντθλάκια ι και άλλα κατάλλθλα προϊόντα ςτο
προςωπικό του Οδοντιατρείου για απολφμανςθ πάγκου υποδοχισ, τθλεφϊνου,
πλθκτρολογίου υπολογιςτι, πζννασ, πόμολων πόρτασ και οποιαςδιποτε
επιφάνειασ με το οποίο μπορεί να ζλκει ςε επαφι το προςωπικό του
Οδοντιατρείου.
• Εάν οι επιφάνειεσ είναι βρϊμικεσ, τότε πρζπει να κακαριςτοφν,
χρθςιμοποιϊντασ απορρυπαντικό ι ςαποφνι και νερό, πριν από τθν
απολφμανςθ.



Πριν από τθν αναχϊρθςθ του αςκενοφσ από το Οδοντιατρείο κα πρζπει να
επιςθμαίνεται ςτον αςκενι ότι ςε περίπτωςθ που εντόσ των επόμενων 14
θμερϊν παρουςιάςει ςθμεία ι ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με τθν νόςο
Covid-19 κα πρζπει να επικοινωνιςει με το Οδοντιατρείο για να ςασ
ενθμερϊςει.
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Προετοιμαςία του χϊρου του Οδοντιατρείου
Ετοιμάςτε το Οδοντιατρείο ςασ για τθ COVID-19. Προςτατζψτε τουσ αςκενείσ και το
προςωπικό ςασ εφαρμόηοντασ τα πιο κάτω. Τονίηεται για όλουσ θ ςχολαςτικι υγιεινι των
χεριϊν κακϊσ και θ κακολικι αποφυγι επαφισ των χεριϊν με το πρόςωπο.
Προετοιμαςία χϊρου υποδοχήσ και αναμονήσ, τουαλζτασ και αίθουςασ ςυνομιλίασ
αςθενϊν (consultation room):


Παρζχετε ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο κοντά ςτθν είςοδο του Οδοντιατρείου ζνα
χϊρο υγιεινισ χεριϊν με μια ειδοποίθςθ για να το χρθςιμοποιιςουν πριν
προχωριςουν ςτον υπόλοιπο χϊρο του Οδοντιατρείου.



Φροντίςτε να υπάρχουν: χαρτί κακαριςμοφ, κατάλλθλα αλκοολοφχα
απολυμαντικά χεριϊν, ςαποφνι ςτουσ νεροχφτεσ και κάδοι απορριμμάτων.



Τοποκετιςτε τισ καρζκλεσ/πολυκρόνεσ ζτςι που να απζχουν 2 μζτρα μεταξφ
τουσ, όπου αυτό είναι δυνατόν. Χρθςιμοποιείςτε διαχωριςτικά, όπου είναι
δυνατόν.



Εάν το γραφείο ςασ διακζτει βιβλία, περιοδικά, τθλεχειριςτιρια ι άλλα
κοινόχρθςτα αντικείμενα, αφαιρζςτε τα όπου είναι δυνατόν. Αυτά που πρζπει
να παραμείνουν κα πρζπει να κακαρίηονται τακτικά.



Σκουπίηετε τακτικά όλεσ τισ ευαίςκθτεσ επιφάνειεσ με κατάλλθλο κακαριςτικό
επιφάνειασ. Θυμθκείτε να κακαρίςετε διακόπτεσ, πίνακεσ, καρζκλεσ,
πολυκρόνεσ, κρεμάςτρεσ, και οτιδιποτε άλλο μπορεί να ζρκει ςε επαφι το
προςωπικό.
• Εάν οι επιφάνειεσ είναι βρϊμικεσ κα πρζπει να κακαρίηονται με
απορρυπαντικό ι ςαποφνι και νερό, πριν από τθν απολφμανςθ.

Χϊροσ οδοντιατρικήσ ζδρασ – κυρίωσ Οδοντιατρείο
Θ προετοιμαςία του χϊρου τθσ καρζκλασ του αςκενι αφορά τισ πρακτικζσ που ο
Οδοντίατροσ και το προςωπικό κα πρζπει να ακολουκιςουν πριν, κατά, και μετά τθν
παρουςία του αςκενι ςτο χϊρο εργαςίασ και αφοροφν τα ακόλουκα:


Περιορίςτε τθ γραφειοκρατία όςο το δυνατόν περιςςότερο
• Εάν χρθςιμοποιείτε ζντυπο φάκελο αςκενοφσ, καλφψτε τον κατάλλθλα,
ϊςτε να μπορείτε να διαβάηετε ότι χρειάηεται για το ραντεβοφ.
• Νζεσ ςθμειϊςεισ/καταγραφζσ ςτον ζντυπο φάκελο αςκενοφσ να γίνεται
μακριά από τθν περιοχι επαφισ του αςκενοφσ, όταν είναι δυνατό.
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Καλφψτε το πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι π.χ. με μεμβράνθ μίασ χριςθσ. Να
γίνεται αντικατάςταςθ τθσ μεταξφ των αςκενϊν



Περιορίςτε τθν πρόςβαςθ ςτον χϊρο μόνο για τον αςκενι όταν είναι δυνατόν.
Αν είναι απαραίτθτθ θ παρουςία ςυνοδοφ, εφοδιάςτε τον ςυνοδό με μάςκα



Θ παρουςία του προςωπικοφ του Οδοντιατρείου ςτον χϊρο εργαςίασ να
περιορίηεται ςτο ελάχιςτο απαιτοφμενο



Σε περίπτωςθ που θ προγραμματιςμζνθ κεραπεία προβλζπεται να
περιλαμβάνει εργαςίεσ που μπορεί να παραχκεί αερόλυμα (π.χ. χριςθ
τουρμπίνασ υψθλϊν ταχυτιτων/airotor ι ςυςκευισ υπεριχων/ultrasound
scaler) το προςωπικό πριν από τθν είςοδο ςτο χϊρο πρζπει να εφαρμόηει τθ
μάςκα προςταςίασ



Δεν γίνονται χειραψίεσ, εναγκαλιςμοί ι ςωματικι επαφι



Αφαιροφνται ρολόι, κοςμιματα, βραχιόλια



Πλζνονται ςυχνά χζρια και γάντια



Εξετάςτε το ιατρικό ιςτορικό, επιβεβαιϊνοντασ τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ
ελζγχου που υποβλικθκαν κατά τθ διαδικαςία ειςόδου (όπωσ περιγράφεται
πιο πάνω) και διερευνιςτε περιςςότερο εάν το κρίνετε απαραίτθτο



Δεν υπάρχουν τεκμθριωμζνα αποδεικτικά ςτοιχεία επί του παρόντοσ για τθν
υποςτιριξθ των πλφςεων του ςτόματοσ με ςτοματικό διάλυμα πριν τθν ζναρξθ
τθσ επζμβαςθσ για τθ μείωςθ τθσ μετάδοςθσ του ιοφ SARS-CoV-2. Εν τοφτοισ
ςυςτινεται το ξζπλυμα του ςτόματοσ με διάλυμα 1,5% υπεροξειδίου του
υδρογόνου ι με ιωδιοφχο διάλυμα 0,2% για 30 δευτερόλεπτα πριν τθν ζναρξθ
τθσ κεραπείασ για περιοριςμό του ιικοφ φορτίου



Επιλζξτε τθν κατάλλθλθ κεραπεία για τον αςκενι ςασ ςφμφωνα με τθν κλινικι
κρίςθ και τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςασ, αφοφ λάβετε υπ’ όψθ:
• Ιατρικό και οδοντιατρικό ιςτορικό των αςκενϊν, παράγοντεσ κινδφνου,
γεωγραφικι επίπτωςθ τθσ νόςου COVID- 19.
• Διαδικαςτικζσ απαιτιςεισ, κλινικοί κίνδυνοι (παραγωγι αερολφματοσ,
πρόκλθςθ βιχα από τον αςκενι κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ,
δυνατότθτα χριςθσ ελαςτικοφ απομονωτιρα).
• Διακεςιμότθτα κατάλλθλου ΕΑΠ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο.
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Όπου είναι δυνατό χρθςιμοποιιςτε πρακτικζσ και εργαλεία που προκαλοφν
τθ λιγότερθ παραγωγι αερολφματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ,
ςφμφωνα με τθν επαγγελματικι κρίςθ και εμπειρία ςασ
• Για παράδειγμα, χρθςιμοποιιςτε τα εργαλεία χειρόσ και όχι τθν
ςυςκευι υπεριχων κατά τθν αποτρφγωςθ, αφαιρζςτε ακίνθτουσ
ορκοδοντικοφσ μθχανιςμοφσ με εργαλεία χειρόσ, κλπ.
• Χρθςιμοποιιςτε ιςχυρι αναρρόφθςθ όπου είναι εφικτό.



Επιδείξτε προςοχι κατά τθν αφαίρεςθ τθσ προςτατευτικισ μάςκασ και τθν
αντικατάςταςθ τθσ μεταξφ των αςκενϊν
• Αφαιρζςτε τθ προςτατευτικι ςασ μάςκα ζξω από το χϊρο τθσ
οδοντιατρικισ ζδρασ εάν είναι δυνατό.
• Εάν θ μάςκα είναι λερωμζνθ, κατεςτραμμζνθ ι προκαλεί δυςκολία ςτθν
αναπνοι, πρζπει να αντικαταςτακεί.



Μετά το τζλοσ τθσ επζμβαςθσ κακαρίςτε το χϊρο τθσ οδοντιατρικισ ζδρασ
φορϊντασ κακαρά γάντια, μάςκα και αςπίδα προςϊπου ι προςτατευτικά
γυαλιά
• Απορρίψτε τα προςτατευτικά επιφανειϊν μετά από κάκε αςκενι.
• Εάν οι επιφάνειεσ είναι βρϊμικεσ, κα πρζπει να κακαρίηονται με
απορρυπαντικό ι ςαποφνι και νερό, πριν από τθν απολφμανςθ.
• Αντικαταςτιςτε τα προςτατευτικά επιφανειϊν.
• Περιορίςτε τθ χριςθ ζντυπου υλικοφ.
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Προφυλάξεισ κατά τη διάρκεια τησ οδοντιατρικήσ φροντίδασ
Προφυλάξεισ και εξοπλιςμόσ ατομικήσ προςταςίασ (ΕΑΠ)
1. Οι Οδοντίατροι κα πρζπει να τθροφν όλεσ τισ προφυλάξεισ, ενιςχφοντασ τα μζτρα
πρόλθψθσ των λοιμϊξεων, ακολουκϊντασ τα πρωτόκολλα και τα πάγια μζτρα
ατομικισ υγιεινισ αςκενϊν και προςωπικοφ, αλλά και απολφμανςθσ του χϊρου και
των εργαλείων. Οι προφυλάξεισ κα πρζπει να εφαρμόηονται για όλουσ τουσ
αςκενείσ, ανεξάρτθτα από το αν είναι ο αςκενισ επιβεβαιωμζνο ι φποπτο
κροφςμα τθσ λοίμωξθσ.
→ Οι προφυλάξεισ περιλαμβάνουν: Υγιεινι χεριϊν, χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ
προςταςίασ (ΕΑΠ), αςφάλεια αιχμθρϊν αντικειμζνων, ςωςτι διαχείριςθ
βελόνων, αποςτείρωςθ εργαλείων και ςυςκευϊν, κακαριςμόσ και απολφμανςθ
επιφανειϊν.
2. Οι προφυλάξεισ πρζπει να λαμβάνονται ζχοντασ υπόψθ τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ
τθσ νόςου Covid-19 και αναλόγωσ τθσ οδοντιατρικισ πράξθσ.

Εξοπλιςμόσ Ατομικήσ Προςταςίασ (ΕΑΠ)
1. Γάντια μίασ χρήςησ
2. Χειρουργική μάςκα. Είναι μίασ χριςθσ και πρζπει να χρθςιμοποιείται
καινοφρια για κάκε αςκενι.
3. Προςτατευτικά γυαλιά ι αδιαβροχοποιθμζνθ προςτατευτική προςωπίδα
(face shield) για τθν προςταςία του προςϊπου και του βλεννογόνου των
ματιϊν. Μζςον τουσ παρζχεται προςταςία όταν κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ ενδζχεται να εκτιναχκοφν ςταγονίδια (droplets) αίματοσ, ςάλιου ι
άλλων ςωματικϊν υγρϊν.
4. Μάςκα αναπνευςτικήσ προςταςίασ (Respirator masks) τφπου N95 ή ΚΝ95 ή
FFP2 τουλάχιςτον, όταν κατά τθν επζμβαςθ χρθςιμοποιοφνται πρακτικζσ που
παράγουν αερόλυμα (aerosols) όπωσ π.χ. χρθςιμοποίθςθ χειρολαβισ υψθλϊν
ταχυτιτων ι ςυςκευισ υπεριχων.
α) Εφαρμόςτε προςεκτικά τθ μάςκα προςταςίασ ςτο πρόςωπο με τρόπο που να
μθν επιτρζπεται θ διζλευςθ αζρα από τθν περιφζρεια.
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β) Οι μάςκεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για 8-10 ϊρεσ. Μπορείτε να τισ
επαναχρθςιμοποιιςετε αφαιρϊντασ τισ προςεκτικά μετά από κάκε αςκενι και
τοποκετϊντασ τισ ςε μίασ χριςθσ νεφροειδζσ δοχείο. Επιςθμαίνεται θ προςοχι
ςασ ζτςι ϊςτε κατά τθν αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ τουσ μθν ακουμπιςετε
το εςωτερικό για αποφυγι επιμόλυνςθσ. Πλζνετε πάντα τα χζρια μετά τθν
αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ τουσ.
γ) Αν θ μάςκα καταςτραφεί, δεν εφαρμόηει ςωςτά, λερωκεί ι δυςκολεφει τθν
αναπνοι κα πρζπει να αντικαταςτακεί.
5. Αδιαβροχοποιημζνη ποδιά μιασ χρήςησ
6. Κάλυμμα κεφαλήσ
→ Συςτινεται θ προςοχι ςασ ςτθν εφαρμογι, αφαίρεςθ και απόρριψθ του ΕΑΠ για
αποφυγι διαςποράσ τθσ μόλυνςθσ κατά τουσ πιο πάνω χειριςμοφσ. Τονίηεται ότι με τον
ανάλογο ΕΑΠ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ και ο βοθκόσ του Οδοντιάτρου κατά τθν
επζμβαςθ.
→ Ο Οδοντίατροσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ και τθν κλινικι
εμπειρία του και, εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ τθσ επζμβαςθσ και τθν κατάςταςθ του
αςκενι, να χρθςιμοποιιςει κατά τθν κρίςθ του και επιπλζον ΕΑΠ (όπωσ π.χ. χριςθ
ποδοναρίων).

Κλινικζσ ςυμβουλζσ
1. Χρθςιμοποιιςτε διάλυμα 1,5% υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυηενζ) ι ιωδιοφχο
διάλυμα 0,2% για ςτοματικό ξζπλυμα για 30 δευτερόλεπτα πριν τθν ζναρξθ τθσ
κεραπείασ. Λάβετε υπ’ όψθ ότι μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχει κλινικι μελζτθ που να
υποςτθρίηει τθν αποτελεςματικότθτα οποιουδιποτε ςτοματικοφ διαλφματοσ ζναντι
του SARS-CoV-2
2. Όταν κρίνεται αναπόφευκτθ θ παραγωγι αερολφματοσ, χρθςιμοποιιςτε τθν τεχνικι
του ελαςτικοφ απομονωτιρα
3. Θ «Οδοντιατρικι 4 χεριϊν» προςφζρει μεγαλφτερο ζλεγχο ςτον περιοριςμό τθσ
λοίμωξθσ
4. Οι χειρολαβζσ υψθλϊν ταχυτιτων (airotor) με ςφςτθμα anti-retraction προςφζρουν
επιπλζον αςφάλεια ςτθ διαςπορά τθσ μόλυνςθσ
5. Χρθςιμοποιιςτε εάν είναι δυνατόν ςφςτθμα ιςχυρισ αναρρόφθςθσ
6. Περιορίςτε τθ χριςθ τθσ πολλαπλισ υδροαεροςφριγγασ (spray) ςτο ελάχιςτο
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Προφυλάξεισ μετά την θεραπεία
Όλα τα χρθςιμοποιθμζνα είδθ (ποτθράκια, ςιελαντλίεσ, αναρροφιςεισ, γάντια,
μάςκεσ, μπλοφηεσ) χαρακτθρίηονται ωσ επικίνδυνα ιατρικά απόβλθτα και πρζπει να
απορρίπτονται ςτουσ ειδικοφσ ςάκκουσ που ζχουν ςιμανςθ όπωσ τουσ
προμθκεφεςτε από τθν υπθρεςία περιςυλλογισ ιατρικϊν αποβλιτων με τθν οποία
είςτε ςυμβεβλθμζνοι. Κατά τθ διαδικαςία απόρριψθσ να φοριοφνται διπλά γάντια.
2. Οι χειρολαβζσ και τα αποςπϊμενα ςτόμια αεροςυρίγγων κα πρζπει να
αποςτειρϊνονται ςε αυτόκαυςτο κλίβανο μετά από κάκε αςκενι. Επίςθσ κα
πρζπει να απολυμαίνονται όλεσ οι οδοντιατρικζσ ςυςκευζσ και ο ακτινολογικόσ
εξοπλιςμόσ.
3. Κακαριςμόσ και απολφμανςθ τθσ οδοντιατρικισ ζδρασ, λυχνίασ, πάγκων, ερμαρίων,
λαβϊν ντουλαπιϊν, διακοπτϊν και όλων των επιφανειϊν ςε ακτίνα 2 μζτρων από
τθν οδοντιατρικι ζδρα με κατάλλθλα απολυμαντικά με βάςθ τισ πολυαλκοόλεσ και
ενϊςεισ τεταρτοταγοφσ αμμωνίου ι υποχλωριϊδουσ νατρίου.
4. Προγραμματίςτε τθ ροι των αςκενϊν ζτςι που να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ μεταξφ
των επιςκζψεων για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία του χϊρου κακϊσ και για τον
εξαεριςμό του.
1.

Προςταςία του προςωπικοφ του Οδοντιατρείου
Ο Οδοντίατροσ είναι υπεφκυνοσ να ενθμερϊςει το προςωπικό του Οδοντιατρείου, να
ςυηθτιςει μαηί του τισ νζεσ διαδικαςίεσ αςφαλείασ που πρζπει να εφαρμοςτοφν και να
επεξθγθκοφν οι λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτείται θ εφαρμογι τουσ. Αυτζσ κα πρζπει να
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τον ζλεγχο τθσ ροισ των αςκενϊν μζςα ςτο Οδοντιατρείο,
το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για τισ επεμβάςεισ και τθν αποςτείρωςθ, τθν χριςθ του
ΕΑΠ (τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ) και πϊσ κα βελτιςτοποιθκεί θ διαχείριςθ του κακθμερινοφ
προγράμματοσ για τθν πιο ομαλι μετάβαςθ ςτθν κακθμερινότθτα.
 Το προςωπικό τθσ υποδοχισ μπορεί να φορζςει χειρουργικζσ μάςκεσ και γυαλιά ι
αςπίδεσ προςϊπου ι όπου είναι δυνατό να εγκαταςτακεί προςτατευτικό
διαχωριςτικό
 Δϊςτε εντολι ςτο προςωπικό να πλζνει τα χζρια ςχολαςτικά
 Αναλόγωσ διακεςιμότθτασ, εξετάςτε το ενδεχόμενο όλο το προςωπικό να φορεί
ποδιζσ
o

Θ αλλαγι του ρουχιςμοφ κα πρζπει να γίνεται κατά τθν είςοδο και
ζξοδο του προςωπικοφ από το οδοντιατρείο.

o

Προτιμάτε μακρυμάνικεσ ποδιζσ
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Οι εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ μζλθ του προςωπικοφ του Οδοντιατρείου κα πρζπει
να ηθτιςουν και να ακολουκιςουν ιατρικι κακοδιγθςθ από τον γιατρό τουσ



Μεριμνιςτε για τον κακθμερινό ζλεγχο τθσ υγείασ όλων των εργαηομζνων ςτο
Οδοντιατρείο ςε ςχζςθ με ςθμεία και ςυμπτϊματα τθσ νόςου Covid-19



Το οδοντιατρικό προςωπικό κα πρζπει να αντικακιςτά τθν ενδυμαςία του πριν
αναχωριςει από το Οδοντιατρείο. Να γίνεται θ αφαίρεςθ τθσ ιατρικισ
μπλοφηασ ςτο Οδοντιατρείο και να φοριοφνται κακαρά ροφχα και παποφτςια.

Πζραν των πιο πάνω ςυςτάςεων, οι Οδοντίατροι μποροφν να ενθμερϊνονται για τισ
οδθγίεσ και ςυςτάςεισ που ζχει εκδϊςει το Υπουργείο Υγείασ ςτουσ πιο κάτω
ςυνδζςμουσ/link:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg12.pdf?fbclid=IwAR2NmUgJV1NOZxlCOZ0Pz0Gs
AB5exV6P35MKlzNBnZQgf1S7LSFyBAZSYV0
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i3.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/07032020.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg1.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pb.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg7.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/29042020_9.pdf
ε περίπτωςη που διαπιςτωθεί φποπτο κροφςμα (είτε αφορά αςθενή είτε μζλοσ του
προςωπικοφ του Οδοντιατρείου) ο Οδοντίατροσ θα πρζπει να ενημερϊςει αμζςωσ την
γραμμή του Πολίτη τησ Τπηρεςίασ Αςθενοφόρων ςτο τηλζφωνο 1420 (24ωρη υπηρεςία).
Εκ του Παγκφπριου Οδοντιατρικοφ Συλλόγου

