
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοντιατρικός Διάλογος  newsletter 

 

Τεύχος 2  

22 Απριλίου 2020   

Δείτε σ’ αυτό το τεύχος: 
1) Προτάσεις για επαναφορά στην κανονικότητα 

2) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

3) Covid-19 και κάπνισμα 

   Αγαπητοί συνάδελφοι σας καταθέτουμε την παρακάτω 
πρόταση για την επαναφορά των οδοντιατρείων στην 
κανονικότητα 

   Μέρος Α: Επικοινωνία - ενημέρωση -επιμόρφωση  

-Συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συναδέλφων πιστοποιη-
μένη  από ΙΕΘΕ (μέσω πλατφόρμας GoToMeeting κ δη-
μιουργία αρχείου στο κανάλι YouTube της ΕΟΟ)  
- δημιουργία PowerPoint  
- δημιουργία ενημερωτικού υλικού  
- συγκεκριμενοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών σε συλ-
λόγους  
- δημιουργία πλατφόρμας ερωτοαπαντήσεων για οδο-
ντιάτρους  

α) για οδοντιάτρους  
β) για βοηθούς  
γ) για λοιπά μέλη της οδοντιατρικής ομάδας (προμηθευ-
τές τεχνίτες συνεργεία καθαρισμού) 

Θέματα: 
- ηλεκτρονική συνταγογράφηση  
- ιστορικό από τηλεφώνου  
- ιστορικό και γενική αξιολόγηση υγείας του ασθε-
νούς  στο ιατρείο. Διαχείριση  συνοδών. 
- διαχείριση χώρου αναμονής και τουαλέτας  
- επιλογή και χρήση ΜΑΠ 
- διαχείριση επιφανειών στον κλινικό χώρο  
- διαχείριση ταμπλέτας σε οδοντιατρική δυο χεριών  
- διαχείριση ταμπλέτας σε οδοντιατρική τεσσάρων χε-
ριών  
- χρήση απομονωτήρα  
- διαχείριση αερολύματος  
- επικαιροποιημένοι μέθοδοι απολύμανσης και αποστεί-
ρωσης εργαλείων και χειρολαβών  
- διαχείριση ραντεβού (τεταρτημόριο ) 
- επικοινωνία με ασθενή  
- τιμολογιακή πολιτική  
- διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων  

- θέματα αστικής ευθύνης  
- διαγνωστικά τεστ και τεστ αξιολόγησης αντισωμάτων  
- διαχείριση ιατρείου και προσωπικού  μετά από πιθανή ε-
πιμόλυνση  
- διαχείριση αποτυπωμάτων και εκμαγείων  
- έκθεση τεχνικού ασφαλείας / έκθεση σε κίνδυνο 
- διαχείριση άγχους οδοντιάτρου και προσωπικού  

δ) για ασθενείς : 

- ενημερωτική επιστολή για επανέναρξη εργασιών  
- κεφαλαιοποίηση του κύρους των Ελλήνων υγειονομικών  

Στόχος: 
Η διασφάλιση και πιστοποίηση της επάρκειας των γνώσεων 
των μελών της ΕΟΟ για την αντιμετώπιση του συνόλου των 
περιστατικών έως τις 15/5. 
Η δημιουργία επικαιροποιημένου πρωτοκόλλου διαχείρι-
σης οδοντιατρείου . 
Η δημιουργία πρωτοκόλλου διαχείρισης ασθενών .  
Η ενημέρωση του πληθυσμού για την ασφάλεια της οδο-
ντιατρικής  περίθαλψης . 
Η στήριξη των οδοντιατρικών συλλόγων . 

   Μέρος Β: 

Εξασφάλιση πιστοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας 

   Μέρος Γ: 

Έτι περαιτέρω στήριξη: 

- ΕΣΠΑ για αγορά εξοπλισμού απολύμανσης / αποστείρω-
σης /δράσεις διασφάλισης ποιότητας  
- πιστοποίηση βοηθών οδοντιατρείου  
- ετήσια επιχορήγηση νέων συναδέλφων μέσω ΟΑΕΔ για α-
πασχόληση σε οδοντιατρεία  
- brand name Έλληνα οδοντιάτρου  

   Με εκτίμηση, 

   Μαρία Μενενάκου, Βασίλειος Σταθόπουλος, Νικόλαος 
Διακογεωργίου  

Αθήνα 21 Απριλίου 2020 

 
 

Προτάσεις για επαναφορά των οδοντιατρείων στην κανονικότητα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 
Οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για πιστο-
ποιημένους οδοντιάτρους έχουν αναρτηθεί από την 
συνάδελφο Αγγελική Γιαννοπούλου, γενική γραμμα-
τέα της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδο-
ντιατρικής. Στο επόμενο τεύχος μας ίσως έχουμε κεί-
μενο, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μπορείτε να δείτε 
τις οδηγίες στην  ιστοσελίδα: 
 
https://drive.google.com/file/d/1JOF50QF8LxyTOs2i
x3iMZNcr5Y8d4GCa/view?fbclid=IwAR1G7C1Rx8xmR
VZRLFNcCP_ugg-
eKrfspMdNniI4M6plhMBefNhPWKqkOYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είσοδος στο 
https://www.e-prescription.gr και ακολουθούμε τα 
παρακάτω βήματα: (Η συνέχεια on line). 
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Λύπη 
   Ο Οδοντιατρικός Διάλογος θρηνεί την πρόωρη απώ-
λεια του εκλεκτού συναδέλφου και καλού φίλου Δη-
μητρίου Παρίση. Γνωρίσαμε τον Δημήτρη ως εκπρό-
σωπο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου 
στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας, αλλά και από τη συμμετοχή του στις 
εκδηλώσεις αδελφοποίησης των Οδοντιατρικών μας 
Συλλόγων, Δωδεκανήσου και Κεφαλληνίας, με τον Ο-
δοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς. Τον γνωρίσαμε ως 
ένα ακέραιο άνθρωπο, ειλικρινή φίλο, ανοιχτόκαρδο, 
ευχάριστο, υποστηρικτικό, εύστοχο, ακριβολόγο, ευ-
ρηματικό…  
   Η μνήμη του, αιωνία, θα μας συντροφεύει όσο υ-
πάρχουμε. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους 
οικείους του και τους ευχόμαστε την εξ ύψους παρη-
γορία, συνάδουσα με το αναστάσιμο μήνυμα των η-
μερών.  

-Δ.Γ.- 
 
 

Ταυτότητα έκδοσης 

   Υπεύθυνος έκδοσης: Διονύσης Γαρμπής. Σύμβουλοι 
έκδοσης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης Σταθόπουλος 
και άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα και κατά περί-
πτωση. Η έκδοση διανέμεται μέσω e-mail. Συμπερι-
λαμβάνονται πρωτότυπα άρθρα ή αναδημοσιεύονται 
κείμενα από την ιστοσελίδα «Οδοντιατρικός Διάλο-
γος». 

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συνδρο-
μητών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, επιστολές 
και εμβάσματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dgarbis69@gmail.com  

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συντα-
κτών τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την προσπά-
θειά μας για έναν έντιμο, χρήσιμο και ειλικρινή διά-
λογο, στέλνοντας τις συνεργασίες σας για τα ζητή-
ματα που απασχολούν τον οδοντιατρικό κλάδο.  
 
 

Χρόνια πολλά! 

(Το αφιέρωμα στην επαναφορά στην κανονι-

κότητα θα συνεχιστεί και στο επόμενο τεύχος) 

https://drive.google.com/file/d/1JOF50QF8LxyTOs2ix3iMZNcr5Y8d4GCa/view?fbclid=IwAR1G7C1Rx8xmRVZRLFNcCP_ugg-eKrfspMdNniI4M6plhMBefNhPWKqkOYE
https://drive.google.com/file/d/1JOF50QF8LxyTOs2ix3iMZNcr5Y8d4GCa/view?fbclid=IwAR1G7C1Rx8xmRVZRLFNcCP_ugg-eKrfspMdNniI4M6plhMBefNhPWKqkOYE
https://drive.google.com/file/d/1JOF50QF8LxyTOs2ix3iMZNcr5Y8d4GCa/view?fbclid=IwAR1G7C1Rx8xmRVZRLFNcCP_ugg-eKrfspMdNniI4M6plhMBefNhPWKqkOYE
https://drive.google.com/file/d/1JOF50QF8LxyTOs2ix3iMZNcr5Y8d4GCa/view?fbclid=IwAR1G7C1Rx8xmRVZRLFNcCP_ugg-eKrfspMdNniI4M6plhMBefNhPWKqkOYE
https://www.e-prescription.gr/


 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Η λοίμωξη από τον κορονοϊό COVID-19                       
                                   πρωτοπαρουσιάστηκε  στην πόλη Wuhan,    
                                   της επαρχίας Hubei στην Κίνα τον Δεκέμβριο  
                                   του 2019 και κατέληξε σε μια ταχέως εξα-
πλούμενη πανδημία, ολέθρια για τον κόσμο. Επιδημιολογι-κές 
και άλλες μελέτες έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται σε μια προ-
σπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να «γνωρίσει» το προφίλ 
του ιού και να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει πιο αποτελεσμα-
τικά, προστατεύοντας συγχρόνως τις ευπαθείς προς αυτόν ομά-
δες. 

   Συνήθως στις ευπαθείς ομάδες που μπορεί να προσβληθούν 
από τον ιό COVID-19 και κινδυνεύουν περισσότερο εντάσσονται 
οι ηλικιωμένοι, αυτοί με χρόνια νοσήματα όπως η χρόνια από-
φρακτική πνευμονοπάθεια, οι διαβητικοί, οι παχύσαρκοι και οι 
ανοσοκατασταλμένοι, όπως οι καρκινοπαθείς. Πρόσφατα στην 
ομάδα αυτή έχουν προστεθεί και οι καπνιστές, χρήστες τόσο 
του καπνού, όσο και του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Οι ειδικοί προ-
ειδοποιούν ότι οι μολυθέντες με τον ιό  COVID-19 που είναι κα-
πνιστές πιθανόν να ασθενούν βαρύτερα από τους μη καπνιστές. 
Ο Dr. Panagis Galiatsatos, μέλος της American Lung Association 
και διευθυντής της κλινικής για την διακοπή του καπνίσματος 
στο Johns Hopkins Hospital, στη Baltimore, λέει ότι οι χρήστες α-
τμίζοντος τσιγάρου καθιστούν τους πνεύμονές τους πιο ευπα-
θείς σε σοβαρές λοιμώξεις καθώς τα τοξικά χημικά προϊόντα 
που παράγονται βλάπτουν τα κύτταρα των πνευμόνων, κατα-
στρέφουν το καλυπτικό επιθήλιο του αναπνευστικού συστήμα-
τος, που αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά «εισβολέων» 
και επηρεάζουν αρνητικά το αμυντικό μας σύστημα. Αναφέρει 
δε μελέτη που έγινε στην Κίνα, η οποία έδειξε ότι οι καπνιστές 
και κάτοικοι περιοχών με μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση που 
μολύνθηκαν παρουσίασαν πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα και 
πιστεύει ότι και οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου θα έχουν το 
ίδιο πρόβλημα. Η μελέτη 78 ασθενών με COVID-19 πνευμονία 
στην Wuhan, Κίνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Chinese 
Medical Journal, συμπεριλαμβάνει το ιστορικό καπνίσματος σαν 
έναν από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την πτωχή 
πρόγνωση των ασθενών. Στην ίδια μελέτη  αναφέρεται και ο 
Stanton Glantz, διευθυντής στο  University of California, San 
Francisco (UCSF) Center for Tobacco Control Research and Edu-
cation  λέγοντας ότι η πρόγνωση της νόσου (συμπεριλαμβα- νό-
μενου και του θανάτου) είναι 14 φορές χειρότερη για ασθενείς 
με ιστορικό καπνίσματος, καλώντας τον κόσμο να σταματήσει 
το κάπνισμα συμπεριλαμβάνοντας το ατμίζον τσιγάρο που οι ε-
πιβλαβείς επιδράσεις του δεν είναι τόσο γνωστές στο κόσμο. Για 
το τελευταίο αναφέρει ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο γνωρί-
ζουμε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 πνευμονοπαθειών 
και θάνατοι σε καπνιστές ατμίζοντος τσιγάρου. Οι περισσότερες 
από αυτές τις περιπτώσεις σχετίζονται με προϊόντα που περιέ-
χουν συστατικά όπως  vitamin E acetate, THC, μαριχουάνα. Η α-
ναφερόμενη μελέτη  αφορά σε μικρό δείγμα ασθενών και δεν α-
ποδεικνύει την απ ευθείας συσχέτιση της πρόγνωσης της λοίμω-
ξης με το κάπνισμα, αλλά σίγουρα υπάρχει ένδειξη συσχέτισης 
που χρειάζεται να μελετηθεί περαιτέρω.  

   Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα προκαλεί χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, εμφύσημα, και καρκίνο έχοντας σαν αποτέ-
λεσμα  την δημιουργία ενός νοσηρού οργανικού υπόβαθρου 
που αποτελεί ευκολότερο στόχο για τον κοροναϊό.  Μελέτη που 

δημοσίευσε το European Respiratopy  Journal  μόλις την περα-
σμένη Πέμπτη αναφέρει ότι ο  παθογενετικός μηχανισμός ίσως 
σχετίζεται με την αύξηση των επιπέδων του ενζύμου ACE-2 
στους καπνιστές, καθώς φαίνεται οτι το ένζυμο αυτό διευκολύ-
νει τον ιό να εισέλθει στα πνευμονικά κύτταρα και να πολλα-
πλασιαστεί. Η μελέτη αυτή που έγινε στο Vancuver από την 
πνευμονολόγο  Janice Leung του Νοσοκομείου St. Paul βασί-
στηκε σε στοιχεία που προέρχονται από την Κίνα και δείχνουν 
ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι μεγαλύτερα για τους άν-
δρες παρά για τις γυναίκες, σ ένα πληθυσμό όπου σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ σχεδόν το 50% των ανδρών είναι καπνιστές ενώ  μόνο 
με το 2% του γυναικείου πληθυσμού να είναι καπνίστριες.  

   Άλλη κλινική μελέτη με μικρό όμως δείγμα ασθενών έδειξε, 
από δείγματα που ελήφθησαν από πνεύμονες ασθενών, υψη-
λότερα επίπεδα ανίχνευσης του ενζύμου ACE-2 στους ασθενείς 
που ήταν καπνιστές ή που έπασχαν από ΧΑΠ σε σχέση με μη 
καπνιστές. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα ελαττώνει την 
αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος ένα-
ντι των λοιμώξεων. Εμπεριστατωμένες μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι οι καπνιστές είναι 2 φορές πιο ευάλωτοι στην λοίμωξη από 
την απλή γρίπη και παρουσιάζουν πιο σοβαρά συμπτώματα., 
ενώ άλλες μελέτες έχουν δείξει μεγαλύτερο ποσοστό θνητότη-
τας κατά την διάρκεια της επιδημίας MERSCoV. Πιστεύουν λοι-
πόν ότι το ίδιο μοντέλο θα ισχύει και για τους καπνιστές ασθε-
νείς με ιό  COVID-19. 

   Δεδομένου ότι υπάρχει κενό τεκμηριωμένης γνώσης όσον α-
φορά τη συσχέτιση της λοίμωξης με τον COVID-19 και το κάπνι-
σμα, οι δυο Έλληνες επιστήμονες Κ. Βαρδαβάς και Κ. Νικηταρά 
(από την Ιατρική σχολή της Κρήτης και την Σχολή δημόσιας Υ-
γείας του Παν/μια του Harvard) έκαναν μια αναδρομική μελέτη 
στη βιβλιογραφία λαμβάνοντας υπ όψιν την βαρύτητα της νό-
σου, την ανάγκη μηχανικής  αναπνευστικής υποστήριξης, την α-
νάγκη περίθαλψης σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τον θά-
νατο. 

   Οι μελέτες που συμπεριέλαβαν σ αυτή την ανακοίνωση ήταν 
5, όλες έγιναν στην Κίνα και το δείγμα των ασθενών ήταν 1099 
άτομα.  

   Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό βαρύτερων περι-
στατικών είναι μεγαλύτερο για τους καπνιστές και πρώην κα-
πνιστές.  

   Συμπερασματικά, παρότι χρειάζεται περεταίρω έρευνα για 
να αξιολογηθούν οι προαναφερθείσες ενδείξεις από περιορι-
σμένη διαθέσιμη  επιστημονική πληροφόρηση, διαφαίνεται 
ότι το κάπνισμα σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη και την βαρύ-
τητα  της νόσου καθώς και την κακή πρόγνωση από την μό-
λυνση με τον ιό COVID-19. 

   Πηγές: 

1. Constantine I. Vardavas,  Katerina Nikitara  Editorial Tob. 
Induc. Dis. 2020;18(March) 

2. Corrine Gretler Bloomberg 

3. Rich Holmes Health Day Reporter  
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          Το κάπνισμα ανοίγει την κερκόπορτα στον ιό;  

Πιο σοβαρή η λοίμωξη για καπνιστές και χρήστες ατμίζοντος τσιγάρου;  
 

Γράφει η Ελεάνα Στουφή DDS, MSc., PhD, Στοματολόγος – Οδοντίατρος 
 


