
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΝΙΦΤΜΕΝΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ΣΟ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΕΙΟ ΛΟΓΩ COVID - 

19 

Κυρίες και Κύριοι υνάδελφοι, 

 

 Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε μπροστά σε μία πανδημία με τη συνεχή 

εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19).  

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει να γίνεται συντεταγμένα 

με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες Τγειονομικές Αρχές 

της χώρας και τις οποίες όλοι θα πρέπει να παρακολουθούμε και να 

εφαρμόζουμε. 

 Οι Τγειονομικές Αρχές έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες για τη λήψη 

προληπτικών μέτρων, που αφορούν τόσο στην άσκηση επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων όσο και στη λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής.  

 Εν όψει των ανωτέρω, η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ του ΟΑ  λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Τγειονομικών Αρχών εξειδικεύει τα μέτρα 

πρόληψης όσον αφορά τη λειτουργία των οδοντιατρείων και προτείνει στους 

οδοντιάτρους τα παρακάτω: 

 

• Σηλεφωνική λήψη λεπτομερειακού ιατρικού  ιστορικού και επικέντρωση 

στο κατά πόσον ο ασθενής εμφανίζει βήχα, πυρετό, δύσπνοια , διάρροια και 

καταβολή δυνάμεων  

• Ερώτηση για πρόσφατα ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα του ιδίου ή 

κοντινών του προσώπων  

• Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και παγίων μέτρων   ατομικής υγιεινής Ιατρών 

και Ασθενών 

• Επιτακτική η χρήση προστατευτικών γυαλιών, ποιοτικής 

αδιαβροχοποιημένης  μάσκας και οπωσδήποτε καλής ποιότητος γαντιών μιας 

χρήσης  

• υχνή αλλαγή μπλούζας ή χρήση και  αδιαβροχοποιημένης μιας χρήσης 

• Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και πάγιας πολιτικής απολύμανσης και 

αποστείρωσης όλων των εργαλείων 

• Επιμελημένος καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών  (πάγκοι εργασίας, 

ακάλυπτα μέρη οδοντιατρικών μονάδων, πόμολα, διακόπτες, δάπεδα)   

• Περιορισμός πράξεων που παράγουν αερόλυμα. 



• Φρήση ισχυρών αναρροφητικών συστημάτων  

• Αξιοποίηση της τεχνικής του ελαστικού απομονωτήρα  

• Προσεκτική διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων  

• υχνός φυσικός αερισμός του οδοντιατρείου  

• Επιμελημένη καθαριότητα  δαπέδων 

• Διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων στο χώρο αναμονής 

  Και τέλος αποφυγή συνωστισμού στους χώρους αναμονής και διάθεση 

χρόνου τουλάχιστον 15’ μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού. 

 Τπενθυμίζουμε ότι: 

 Ο οδοντίατρος, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του οδοντιατρείου του,  

οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης τόσο για την υγεία τη δική 

του και του προσωπικού του οδοντιατρείου, όσο και των ασθενών του κατά την 

παραμονή τους στο οδοντιατρείο. 

 Λόγω της συνεχούς εξέλιξης του φαινομένου και της ενδεχόμενης ανάγκης 

λήψεως νέων μέτρων παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από την 

ιστοσελίδα του ΟΑ και του Τπουργείου Τγείας, όπου θα αναρτώνται οι σχετικές 

ανακοινώσεις και αποφάσεις των αρμοδίων Τγειονομικών Αρχών. 

 Ο Οδοντιατρικός ύλλογος Αττικής είναι στη διάθεση σας για την παροχή 

οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας και βοήθειας. 

 

Για  το Διοικητικό υμβούλιο 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

        ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΥΑΝΣΗ                                         ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΒΑΡΔΑ 

 

 

  


