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ΣΤΟ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

ΛΟΓΩ COVID-19*

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

* Με βάση την πρόσφατη απόφαση της Ε.Ο.Ο.



Τηλεφωνική λήψη λεπτομερειακού ιατρικού ιστορικού και επικέντρωση στο κατά πόσον ο ασθενής ή 
άτομο του αμέσου περιβάλλοντός του εμφανίζει βήχα, πυρετό, δύσπνοια, διάρροια και καταβολή 
δυνάμεων.

Ερώτηση για πρόσφατη  επάνοδο από το εξωτερικό και για μετακίνηση-ταξίδια στην Ελλάδα, του 
ιδίου ή κοντινών του προσώπων.

Αποστολή φωτογραφικού υλικού (αν είναι δυνατή) από τον ενδιαφερόμενο, για την εκτίμηση της 
βαρύτητας  του εκτάκτου ή του τραύματος.

Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και παγίων μέτρων ατομικής υγιεινής Ιατρών και Ασθενών. 

Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και πάγιας πολιτικής απολύμανσης και αποστείρωσης όλων των 
εργαλείων.

Επιτακτική η χρήση προστατευτικών γυαλιών, ποιοτικής αδιαβροχοποιημένης μάσκας, καλυπτικού 
κεφαλής και οπωσδήποτε καλής ποιότητος γαντιών μιάς χρήσης

Άμεση απόρριψη της υφασμάτινης μπλούζας για πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (>60oC) και 
απαραίτητη η χρήση από επάνω και  –αδιαβροχοποιημένης– μιας χρήσης μπλούζας ή από νάιλον 
(nylon) υλικό (overgown)

Κάλυψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ με κατάλληλα καλυπτικά ή με αλουμινόχαρτο. 

Χρησιμοποίηση φακελωμένων σετ εργαλείων (όχι λήψη εργαλείων από ερμάρια με  άλλα 
συνυπάρχοντα)

Επιμελημένος καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών  ( πάγκοι εργασίας, ακάλυπτα μέρη οδοντιατρι-
κών μονάδων, πόμολα, διακόπτες, δάπεδα) μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού  



Απελευθέρωση όλων των επιφανειών πέριξ της οδοντιατρικής Μονάδας από  πρόσθετες  συσκευές 
εργαλεία, υλικά, έντυπα και διακοσμητικά.

Περιορισμός ΟΛΩΝ  ΤΩΝ πράξεων που παράγουν αερόλυμα.

Χρήση ισχυρών αναρροφητικών συστημάτων.

Συνεργασία με  έμπειρο ή εξειδικευμένο  βοηθό ή ακόμα καλύτερα με  άλλο ένα οδοντίατρο (ενισχυμένο 
πρωτόκολλο 4 χεριών)

Αξιοποίηση της τεχνικής του ελαστικού απομονωτήρα.

 Χρήση χειρολαβών με  σύστημα αποφυγής παλινδρόμησης (antiretraction).

Χρήση αποστειρωμένων χειρολαβών σε κάθε περιστατικό.

Προσεκτική συγκέντρωση ΟΛΩΝ των χρησιμοποιημένων ειδών (ποτηράκια, σιελαντλίες, αναρροφήσεις, 
γάντια, οθόνια, ελαστικά απομονωτήρα κλπ)  και  διαχείρισή τους αυστηρά  σαν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ. 

Συσκευασία των απορριμμάτων φορώντας  γάντια, τα οποία θα  απορριφθούν στη συνέχεια σε 
συγκεκριμένο σάκο χαμηλής διαπερατότητας. Η περίδεση του σάκου θα γίνει με προσοχή φορώντας 
νέο/καθαρό ζεύγος γάντια τα οποία θα απορριφθούν κατά τα συνήθη στον ειδικό κάδο. Επιβάλλεται 
να ακολουθήσει πλύσιμο των χεριών με άφθονο νερό και σαπούνι.



Φυσικός αερισμός του οδοντιατρείου, ΑΜΕΣΩΣ  ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Απελευθέρωση του χώρου αναμονής από βιβλία, περιοδικά και χαλιά

Επιμελημένη καθαριότητα των δαπέδων.

Διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων άνω του 60%  στο χώρο αναμονής.

Αποφυγή παρουσίας άλλων ατόμων στους χώρους αναμονής.

Διάθεση  ικανότατου χρόνου για τη διαχείριση/τακτοποίηση του περιστατικού.

Διάθεση χρόνου τουλάχιστον 30 λεπτών μεταξύ τυχόν επομένου περιστατικού.

Επιμελημένος  λεπτομερειακός καθαρισμός της τουαλέτας των ασθενών εφόσον ο/η ασθενής ή άτομο 
που τον/την συνόδευε έκανε  χρήση.

ΠΟΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Στο Νοσοκομείο πρέπει να παραπέμπονται από την πρωτοβάθμια περίθαλψη 

μόνον εκείνοι που η κατάσταση της γενικής τους υγείας δεν επιτρέπει  

να περιθαλφθούν εξωνοσοκομειακά.  


