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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
 
Ασφάλεια για τον οδοντίατρο, τον ασθενή και το οδοντιατρείο. 
 
Επιστολή προς τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  
 Την κρίσιμη χρονική περίοδο της πανδημίας COVID 19, οι 

περισσότεροι βρισκόμασταν στα οδοντιατρεία μας είτε ιδιωτικά είτε στον 

δημόσιο τομέα, αντιμετωπίζοντας αποκλειστικά τις επείγουσες περιπτώσεις 

μετά τις συστάσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.  

Μέσα από το πλήθος των ερωτημάτων των συναδέλφων,  ζητήματα  

που αφορούν την οργάνωση και ασφάλεια του δημόσιου και ιδιωτικού 

οδοντιατρείου, τον τρόπο διαχείρισης επειγουσών  καταστάσεων αλλά και 

χρήσης των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας έχουν αναδυθεί.                                    

 Καθώς από Δευτέρα 4/5/2020 επανερχόμαστε στα οδοντιατρεία 

μας σταδιακά η καθημερινότητα των οδοντιάτρων και του προσωπικού 

αλλάζει βάσει των πιο πρόσφατων οδηγιών της ΕΟΟ.  

 Ο νέος εξοπλισμός ένδυσης εξειδικεύεται καθώς τα μέσα ατομικής 

προστασίας εισέρχονται στην καθημερινότητά μας: Συστήνονται μάσκες FFP2 

ή FFP3 ή Ν95 ή ΚΝ95 μάσκα, μίας χρήσης χειρουργικά γάντια, προστατευτικά 

γυαλιά με μετωπική και πλευρική κάλυψη, ασπίδα προστασίας, μίας χρήσης 

χειρουργική μπλούζα αδιάβροχη εσωτερικά και εξωτερικά, ποδονάρια και 

σκουφάκια μιας χρήσης. Επίσης ο χρόνος και ο τρόπος διαχείρισης ραντεβού 

(τηλεφωνικό screening), υποδοχής στο χώρο των ασθενών και συνοδών 

αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιστάσεις (πιο αραιά χρονικά ραντεβού) 
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καθώς και διαχείρισης των οδοντιατρικών πράξεων (ανάλογα με το αν 

παράγουν αερόλυμα ή όχι),  η ανάγκη επαρκούς αερισμού του χώρου καθώς 

και η ασφαλής τοποθέτηση, αφαίρεση και απόρριψη των ΜΑΠ είναι θέματα 

που σε μεγάλο βαθμό αναφέρονται στις πιο πρόσφατες οδηγίες της ΕΟΟ και 

οι οποίες επισυνάπτονται με την παρούσα επιστολή. 

Θεωρούμε ότι είναι χρέος του ΟΣΠ να παρέχει στα μέλη του  έγκριτη 

και αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα ανωτέρω.  

Στις ημέρες που έρχονται με τη βοήθεια της Επιτροπής Προληπτικής 

του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, θα ακολουθήσουν αναλυτικές 

πληροφορίες για την λειτουργία του Οδοντιατρείου σε καιρό COVID – 19, που 

θα αφορούν στην ενημέρωση για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των 

οδοντιάτρων, του προσωπικού και των συνεργατών των ιατρείων εντός και 

εκτός του οδοντιατρείου (βοηθών οδοντιατρείου, γραμματείς, καθαρίστριες, 

οδοντοτεχνίτες, άνθρωποι για τις εξωτερικές υπηρεσίες, συνεργάτες που 

παράγουν ή/και εμπορεύονται οδοντιατρικά υλικά και Μέτρα Ατομικής 

Προστασίας), αλλά και στην ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και της 

δημόσιας Υγείας όπως επίσης εκπαιδευτικά videos και webinars σε 

συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Οδοντιατρικού Συλλόγου 

Πειραιά, τα οποία θα αναρτώνται στο site του Συλλόγου και θα αποστέλλονται 

κατά περίπτωση.  

Θα πρέπει να επισημανθεί,  ότι όλες οι οδηγίες / συστάσεις που θα 

ακολουθήσουν, δεν είναι πορίσματα αυτών που τις συντάσσουν, αλλά 

αντλήθηκαν από έγκριτες πηγές, με οδηγίες επικαιροποιημένες, μέχρι την 

ημέρα που γράφτηκαν.  Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο ιός SΑRS-COV-2 

είναι ένα νέος ιός, που μελετάται για πρώτη φορά και κάθε μέρα 

δημοσιοποιούνται συνεχώς νέες επιστημονικές ανακοινώσεις, που μπορεί 

οποιαδήποτε στιγμή,  να αλλάξουν τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.   Είναι 

λοιπόν χρέος και ευθύνη του καθενός συναδέλφου, να ενημερώνεται και να 

ανανεώνει τις γνώσεις του καθημερινά από έγκριτες πηγές  ενώ παράλληλα 

είναι και χρέος του ΟΣΠ, να διευκολύνει τους συναδέλφους προς αυτή την 

κατεύθυνση και όταν τίθενται ερωτήματα να είναι σε θέση να τα απαντήσει.  Γι’ 

αυτό αφενός σε κάθε ενημέρωση θα παρέχεται και αντίστοιχη  βιβλιογραφία 

και αφετέρου θα  μπορείτε να στέλνετε τις απορίες σας στο mail του 

Oδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (info@osp.gr), όπου θα  ομαδοποιούνται και 

θα απαντώνται σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

     Τα θέματα που θα συζητηθούν  τις επόμενες ημέρες είναι: 
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 Ενημέρωση ασθενούς από τον οδοντίατρο για την λειτουργία του 
οδοντιατρείου εν μέσω πανδημίας CΟVID - 19 

 Ασφάλεια στο Οδοντιατρείο,  
 Επικοινωνία, διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενών στην πανδημία 

COVID - 19   
 Το οδοντιατρικό επείγον 
 Μέτρα Ατομικής Προστασίας για τον οδοντίατρο και το προσωπικό του 

Οδοντιατρείου  
 Παρακολούθηση της υγείας και διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας για 

τον οδοντίατρο και το προσωπικό του οδοντιατρείου. 
      

Χρειάζεται να τονισθεί ξανά, ότι οι οδηγίες/συστάσεις μπορεί να 

επικαιροποιηθούν από μέρα σε μέρα και είναι ευθύνη των ιδίων των 

οδοντιάτρων ως επιστημόνων να παραμένουν ενήμεροι προκειμένου να 

διατηρήσουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία στο οδοντιατρείο τους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

επίσημων οργανισμών υγείας για την συνεχή ενημέρωση σας.  

Από τη μεριά του  ΟΣΠ και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, 

γίνονται καθημερινές και έντονες προσπάθειες να διεκδικήσουμε από την 

πολιτεία είδη ατομικής προστασίας, απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία 

των οδοντιατρείων δημοσίων και ιδιωτικών.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία  ή διευκρίνιση 

ακόμα και πρόταση στο email και τα τηλέφωνα του συλλόγου μας, που αφορά 

τα ανωτέρω και θα επανέλθουμε σύντομα με το πρώτο υλικό. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άοκνη 

προσπάθεια τους συναδέλφους Αγγελική Σεληνίδου, Μαρία Μενενάκου, Χαρά 

Χατζηχαλεπλή.  

  Ευχόμαστε καλή και ασφαλή επάνοδο σε όλους τους συναδέλφους 

μας!  

        

Με εκτίμηση 
 

 

 
 Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας 

                            
 Μ.Αγρανιώτης     Αθ. Καραγέωργας 
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Βιβλιογραφία  

 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία  
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-
a-coronaviruses 
Centers for Disease and Prevention  Control and Prevention: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
European Centre for  Disease and Prevention Control: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 
American Dental Association (ADA) https://success.ada.org/en/practice-
management/patients/infectious-diseases-2019-novel-
coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-
lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-
19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898 
International Association for disability and oral Health   
http://iadh.org/news/iadh-launch-covid-19-fact-sheet/    
  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898
https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898
https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898
https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898
https://success.ada.org/en/practice-management/patients/infectious-diseases-2019-novel-coronavirus?utm_source=adaorg&utm_medium=covid-resources-lp&utm_content=virus-updates&utm_campaign=covid-19&_ga=2.193650984.426381316.1586251404-14958777.1562146898
http://iadh.org/news/iadh-launch-covid-19-fact-sheet/

