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3 Μαΐου 2020
Αγαπητοί συνάδελφοι,
για την αντιμετώπιση των ενδοδοντικών περιστατικών, και για όσο τουλάχιστον βρισκόμαστε
στο Σχέδιο 2 της ανακοίνωσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, η Ελληνική
Ενδοδοντική Εταιρεία εξειδικεύει τις οδηγίες της ΕΟΟ και συνιστά τα παρακάτω για την κατά
το δυνατόν ασφαλέστερη άσκηση των καθηκόντων μας, τόσο για μας όσο και για τους
ασθενείς μας:
Α. Πριν την προσέλευση ασθενών:
•

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή, εκτός από τις ερωτήσεις που
σχετίζονται με τον COVID, ερωτήσεις σχετικές με το ενδοδοντικό τους πρόβλημα
κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για τον προγραμματισμό των ραντεβού. Θα πρέπει να
γίνεται κατανοητό στους ασθενείς ότι θα προηγηθούν όσοι έχουν επείγουσα ανάγκη
με κύρια κριτήρια την ύπαρξη οιδήματος και πόνου μη ανταποκρινόμενου στα
αναλγητικά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα προγραμματισθούν κατά το δυνατόν
έγκαιρα και τα υπόλοιπα περιστατικά.

•

Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται έτσι, ώστε να μεσολαβούν 30’ ανάμεσα
στα ραντεβού, για να αερίζεται επαρκώς ο χώρος εργασίας και να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμός ασθενών στην αίθουσα αναμονής.

•

Οι ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να αντιμετωπίζονται στην αρχή της
ημέρας .

Β. Κατά την εργασία:
•

Προηγείται στοματόπλυμα με διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ή
ιωδιούχου ποβιδόνης 0.2 % για 1’. Η χλωρεξιδίνη δεν είναι αποτελεσματική.

•

Ο ελαστικός απομονωτήρας χρησιμοποιείται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ σε όλα τα στάδια της
ενδοδοντικής θεραπείας με κάλυψη και της μύτης του ασθενούς.

•

Μετά την εφαρμογή του ελαστικού απομονωτήρα γίνεται απολύμανση δοντιού,
αρπάγης, ελαστικού με διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% και στη συνέχεια
με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 2,5%.

•

Η ποσότητα καταιονισμού νερού κατά τη χρήση του αερότορ περιορίζεται, και
όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιείται μικρομότορ.

•

Χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει η δυνατότητα, διπλή χειρουργική αναρρόφηση, μια
για το σάλιο του ασθενούς και μια ξεχωριστή για τους διακλυσμούς και την
αναρρόφηση υγρών τουλάχιστον κατά τη χρήση αερότορ.

•

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της χρήσης της υδραεροσύρριγας. Η έκπλυση είναι
προτιμότερο να γίνεται με σύριγγα διακλυσμών και φυσιολογικό ορό, ενώ το
στέγνωμα με βύσματα βαμβακιού.

•

Η χρήση των υπερήχων να περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη (απομάκρυνση
ενασβεστιώσεων, αφαίρεση σκληρών εμφρακτικών υλικών).

•

Η χρήση μικροσκοπίου κατά τη διάρκεια παραγωγής αερολύματος να γίνεται
λελογισμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τη δυσκολία απολύμανσης των επί μέρους
τμημάτων του. ΄Οταν δεν δημιουργείται αερόλυμα, το μικροσκόπιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κανονικά.

•

Η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας σε μία συνεδρία όπου δεν
αντενδείκνυται είναι η προτιμητέα προσέγγιση, με την προϋπόθεση πως δεν θα
υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης θεραπείας.

•

Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών απαιτεί συνήθως τον ίδιο
ή και περισσότερο χρόνο από ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Κατά συνέπεια θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η χρονική διαθεσιμότητα ώστε να μην παρεμβάλλονται
μεταξύ των προκαθορισμένων ραντεβού, διαταράσσοντας την τήρηση των μέτρων
προστασίας.

•

Η χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να πραγματοποιείται, προϋποθέτει
όμως παρουσία βοηθού.

•

Οι επανεξετάσεις αναβάλλονται, και μάλιστα όταν ο ασθενής αναφέρει κατά την
τηλεφωνική επικοινωνία πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με το υπό εξέταση δόντι.

•

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, η επικοινωνία μεταξύ
συναδέλφων (αποστολή ακτινογραφιών και αναφοράς ενδοδοντικής θεραπείας)
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
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Το ΔΣ της ΕΕΕ θα ήθελε να εκφρασει τις θερμές του ευχαριστίες στη συνάδελφο και μέλος
της ΕΕΕ Αγάπη Ζερβάκη για την επιμέλεια του παραπάνω κειμένου!

Για το ΔΣ της ΕΕΕ,
Η Πρόεδρος
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