
COVID-19 και οδοντιατρική περίθαλψη. Τι κάνει το οδοντιατρείο για να είμαστε ασφαλείς. 

Συμμεριζόμαστε και καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό που πιθανώς έχετε για τη μετάδοση 
νοσημάτων στο οδοντιατρείο. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των 
ασθενών μας. Μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας και στόχος μας είναι η επάξια ανταπόκριση 
στις προσδοκίες σας. 

Η μετάδοση πληροφοριών για τον Covid-19 ίσως έχει προκαλέσει σύγχυση για τα μέτρα 
προστασίας που είναι απαραίτητα. Με το συγκεκριμένο ενημερωτικό θέτουμε το θέμα σε 
επιστημονική βάση. 

Χρησιμοποιήστε το ώς οδηγό ενημέρωσης και μη διστάσετε να μας ρωτήσετε για τον έλεγχο 
μετάδοσης νοσημάτων στο οδοντιατρείο ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Κατανοώντας αυτά 
που χρειάζεται, θα νιώσετε και εσείς πιο άνετα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο 
οδοντιατρείο μας. 

Σε αυτή την εποχή του κορονοϊού έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ιατρεία καθώς μπορεί να 
γίνει χώρος μετάδοσης της νόσου. Όποτε παράγονται αερολύματα από τις οδοντιατρικές 
εργασίες, όλες οι συνθήκες ελέγχονται ώστε να μειωθεί δραστικά η περίπτωση μετάδοσης. 

Ο έλεγχος μόλυνσης, οι καθολικές προφυλάξεις (που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως) καθώς 
και η καλή σχέση γιατρού/ασθενή μπορούν να τα πετύχουν αυτά. 

Τί είναι οι καθολικές προφυλάξεις; 

Οι καθολικές προφυλάξεις αποτελούν τον έλεγχο μετάδοσης οποιασδήποτε νόσου και 
χρησιμοποιούνται σε κάθε ασθενή. Με άλλα λόγια, κάθε οδοντιατρική πράξη (εργασία) 
διεξάγεται με συγκεκριμένα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σαν ο κάθε ασθενής ή γιατρός 
να έχει μια μολυσματική ασθένεια. 

Αυτό είναι απαραίτητο καθώς πολλοί άνθρωποι μπορεί να φέρουν τον ιό (φορείς)  χωρίς να το 
γνωρίζουν και χωρίς να έχουν συμπτώματα. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας έκθεσης στο παθογόνο και της εμφάνισης 
συμπτωμάτων. Ο μέγιστος χρόνος επώασης για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό Covid-19 
είναι 14 ημέρες (όσο και η διάρκεια της καραντίνας). Άτομα για τα οποία αποφασίστηκε η 
διακοπή της καραντίνας δεν μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο. 

Η διάγνωση του κορονοϊού γίνεται με ειδικά εργαστηριακά τέστ. Όταν ο εργαστηριακός 
έλεγχος για λοίμωξη από νέο κορωνοϊό Covid-19 είναι αρνητικός σημαίνει ότι ο ιός αυτός δεν 
ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί στα αρχικά στάδια της νόσου. Στη 
συμπτωματική φάση και όσο η νόσος εξελίσσεται ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να 
θετικοποιηθεί. Σε περίπτωση ασθενή με συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από νέο 
κορωνοϊό Covid-19, ο οποίος υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο και είναι αρνητικός, η 
νόσος αποδίδεται σε άλλο αίτιο και όχι σε Covid-19. 

Τί πρέπει να κάνουν οι οδοντίατροι; 

Οι οδοντίατροι πρέπει να ακολουθούν οδηγίες  και πρωτόκολλα από εθνικούς και 
παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγειας) , ΕΟΟ 
(Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία), CDC (Centers for Disease Control and Prevention) κα. 



Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν μια καλύτερη οργάνωση των ραντεβού καθώς καλο θα ήταν στο 
χώρο αναμονής να μήν βρίσκεται παραπάνω από ένα άτομο. Επίσης ενδείκνυται τα ραντεβού 
να είναι πιο αραιά μεταξύ τους ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος αερισμού του χώρου 
μεταξύ των ασθενών. Ακόμη, τα μέτρα προστασίας του oδοντιάτρου περιλαμβάνουν 
αποτελεσματικό καθαρισμό χεριών με αντισηπτικό σαπούνι, χρήση ειδικού σκούφου για 
κάλυψη κεφαλής, γυαλιών προστασίας, προσωπίδες, ολόσωμες ιατρικές φόρμες και γάντια 
μιας χρήσης. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η χρήση διαφόρων αναλωσίμων μιάς χρήσης και η 
σωστή αποστείρωση οδοντιατρικών εργαλείων με σακουλοποίηση αυτών (βάσει παγκόσμιων 
πρωτοκόλλων) και κλιβανισμό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

Τα εργαλεία αποστειρώνονται από ειδικό κλίβανο που σκοτώνει όλα τα βακτήρια και τους 
ιούς. Οι σύγχρονες χειρολαβές μπορούν να κλιβανιστούν χωρίς κίνδυνο. 

Κάποια αντικείμενα και επιφάνειες που δεν μπορούν να κλιβανιστούν, καθίστανται ασφαλή 
για χρήση μετά από την απολύμανσή τους με ειδικά απολυμαντικά σπρέι ή μαντηλάκια 
υψηλών προδιαγραφών εγκεκριμένων από ειδικούς οργανισμούς (CDC).  Τα συγκεκριμένα 
απολυμαντικά σκοτώνουν και απομακρύνουν όλα τα είδη βακτηρίων και ιών από γυάλινες και 
πλαστικές επιφάνειες, οδοντιατρικές καρέκλες και συνδέσμους εργαλείων. 

Όλοι επωφελούνται από την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ελέγχου 
μεταδοτικότητας οποιουδήποτε παθογόνου μικροοργανισμού – εσείς, ο οδοντίατρο σας και 
όλο το προσωπικό του ιατρειου. 

Τί μπορώ να κάνω εγώ; 

Η εμπιστοσύνη είναι ο ακρωγωνιαίος λίθος στη σωστή και ασφαλή οδοντιατρική φροντίδα. 
Μη διστάσετε να ρωτησετε τον οδοντίατρό σας για οτιδήποτε σας απασχολεί από την 
αποστείρωση μέχρι τις οδοντιατρικές εργασίες, ώστε να λάβετε κατανοητές και 
εμπεριστατωμένες απαντήσεις. 

Αντίθετα με ό,τι πιστεύετε από όλες τις πληροφορίες που λαμβάνετε, οι πιθανότητες να 
κολλήσετε κάποια νόσο σε οδοντιατρείο που τηρεί όλα τα πρωτόκολλα απολύμανσης και 
αποστείρωσης είναι μηδαμινή. 

Οι πιθανότητες να χρειαστείτε εκτεταμένες οδοντιατρικές εργασίες στο μέλλον λόγω αμέλειας 
είναι αυτό που πρέπει να σας απασχολεί. Το σημαντικότερο στη διατήρηση της στοματικής 
μας υγείας είναι η πρόληψη, μην αφήσετε το φόβο να σας κρατήσει μακριά!   

    

 


