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ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙΤΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΥΓΕΙΑ! 

Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή είναι απαραίτητες για την 

καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος! 

! 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας 

συνεδρίασε την Δευτέρα 6-4-2020 και -λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις οδηγίες του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη διασποράς του COVID-19, τον 

Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π. Δ. 39/2009, ΦΕΚ Α΄55, 1-4-2009) και «το 

επικαιροποιημένο πρωτόκολλο ενισχυμένης επαγρύπνησης στο οδοντιατρείο λόγω 

COVID-19» που εξέδωσε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία- αποφάσισε να 

εκδώσει τις ακόλουθες επικαιροποιημένες οδηγίες προς τους συναδέλφους , το 

προσωπικό των οδοντιατρείων και τους οδοντιατρικούς ασθενείς: 

Α. Οδηγίες προς ΑΣΘΕΝΕΙΣ: 

Γενικός πληθυσμός: 

✓ Όταν αισθανθείτε έντονο και επίμονο πόνο, που δεν υποχωρεί με τη λήψη 

παυσίπονου, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας, ώστε να σας συμβουλέψει 

τηλεφωνικά. Ο οδοντίατρός σας θα αξιολογήσει, λαμβάνοντας υπόψη του και 

το ιστορικό σας, αν το σύμβαμά σας κατατάσσεται ή όχι στα οδοντιατρικά 

επείγοντα και θα σας καθοδηγήσει!   

✓ Όταν εμφανισθεί οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή του στόματος, του προσώπου 

και του τραχήλου, επικοινωνήστε άμεσα με τον οδοντίατρό σας. 

✓ Για κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη όπως, αιμορραγία, κάταγμα, μετατόπιση και 

εκγόμφωση δοντιών λόγω τραύματος, τραυματισμό μαλακών ιστών 

(ούλων, χειλέων, γλώσσας, παρειών)  επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας. 

✓  Όλες οι μη επείγουσες θεραπείες θα πρέπει να αναβάλλονται! 

Πληθυσμός σε καραντίνα: 

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ και με τον οδοντίατρό σας για λήψη τηλεφωνικών 

οδηγιών.  Ε.Ο.Δ.Υ.: τηλέφωνα 1135 (24ωρη λειτουργία) 2105212000 
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Β. Οδηγίες προς ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ: 

  Η υψηλή μεταδοτικότητα του COVID-19, που έχει ως αποτέλεσμα τoν 

υψηλό κίνδυνο νόσησης για όσους προσφέρουν οδοντιατρική φροντίδα και φυσικά 

τον υψηλό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης από προηγούμενο σε επόμενο 

οδοντιατρικό ασθενή, έχει επιβάλει αυστηροποίηση των μέτρων που απαιτείται να 

ακολουθεί το προσωπικό κάθε οδοντιατρικής μονάδας. Η υψηλή μεταδοτικότητα του 

COVID-19 σε συνδυασμό με το δεδομένο πως  υπάρχει άγνωστος αριθμός 

ασυμπτωματικών ασθενών,  καθιστά αναγκαία την υπόθεση ότι όλοι μας, 

ασθενείς και οδοντίατροι, θα πρέπει να θεωρούμαστε δυνητικά  φορείς του ιού. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως  η συντριπτική πλειονότητα των οδοντιατρικών πράξεων 

απαιτεί τη χρήση συσκευών και τεχνικών οι οποίες δημιουργούν σταγονίδια ή 

αερόλυμα και διευκολύνουν τη διασπορά του ιού, επιβάλλεται η αντιμετώπιση στο 

οδοντιατρείο ΜΟΝΟ επειγόντων περιστατικών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω των συνθηκών έλλειψης του υγειονομικού υλικού που παρατηρούνται και 

με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς μας, στο βοηθητικό προσωπικό και τις 

οικογένειες μας, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας του οδοντιατρείου μας, 

εφόσον δεν μπορούν να τηρηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις! 

Η ανάγκη λοιπόν για ανάληψη ατομικής ευθύνης επιβάλλει την αποφυγή πράξεων 

και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα περιστατικά που χρήζουν 

νοσοκομειακής φροντίδας και να προκαλέσουν έτσι επιπλέον επιβάρυνση του 

Συστήματος Υγείας. 

Ως επείγουσα νοείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας, της American Dental Association (ADA), αλλά και πολλών 

Ευρωπαϊκών Οδοντιατρικών Ομοσπονδιών ή συναρμόδιων φορέων, η κατάσταση 

που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και περιλαμβάνει αιμορραγία, έντονο πόνο, 

κάταγμα, μετατόπιση και εκγόμφωση δοντιών λόγω τραύματος, κάταγμα 

γνάθων, μετατόπιση της κροταφογναθικής άρθρωσης, τραυματισμό μαλακών 

ιστών (ούλων, χειλέων, γλώσσας, παρειών) και οξεία φάση λοιμώξεων 

(αποστήματα, νεκρώσεις μαλακών ιστών) που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

φαρμακευτικά.  

Συνάδελφοι, δεχόμαστε στα οδοντιατρεία ΜΟΝΟ: Ασθενείς στους οποίους η 

αναβολή θεραπείας θα έχει μη αναστρέψιμα αποτελέσματα ή θα προκαλέσει 

βλάβη στην υγεία τους και απαραιτήτως λαμβάνοντας αυστηρότατα μέτρα 

προφύλαξης. 
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 Το Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας προτρέπει συναδέλφους που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή διαθέτουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή έχουν στο 

εγγύς τους περιβάλλον άτομο που ανήκει ευπαθείς ομάδες και δεν επιτρέπεται η 

έκθεση τους σε οδοντιατρική εργασία αυτό το διάστημα ή δεν θεωρούν πως είναι 

προστατευμένοι από τον εξοπλισμό που διαθέτουν να το γνωστοποιήσουν μέσω 

email ή τηλεφώνου στον σύλλογο. Επίσης όσοι συνάδελφοι είστε σε θέση κάλυψης 

έκτακτων περιστατικών μπορείτε προαιρετικά να μας γνωστοποιήσετε τη 

διαθεσιμότητα σας προς εξυπηρέτηση συναδέλφων που για λόγους υγείας 

αδυνατούν να εργασθούν. 

 Το Δ.Σ του Ο. Σ. Αρκαδίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό υγειονομικό υλικό προστασίας προς τα 

μέλη του ώστε να είναι δυνατό να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τουλάχιστον τα 

έκτακτα περιστατικά των ιατρείων μας.  

Με την ευχή για υγεία 

Το Δ. Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας 



 

   
 

 


