#ŚwiadomiOdpowiedzialni

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
dotyczące postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji
ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.

• Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty,

umożliwiająca dostęp wyłącznie Pacjentom którzy wymagają pilnej pomocy lekarskiej.

• Zalecane jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych oraz odroczenie

planowych wizyt do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego (o ile nie wpłynie to
negatywnie na stan zdrowia Pacjenta).

• Zakres świadczeń stomatologicznych w ramach opieki podstawowej powinien być ograniczony
do wykonywania procedur pilnej interwencji, tj. gdy pojawia się ból, procesy zapalne i ropne,
urazy, torbiele lub gdy istnieje wysokie ryzyko wystąpienia powikłań u pacjenta.

• W zakresie świadczeń ortodontycznych zalecane jest przesuwanie wizyt kontrolnych i konsultacji
do czasu odwołania ograniczenia wychodzenia z domu.

• Planowe procedury protetyczne nie powinny być realizowane.
• Wykonywane obecnie (w trybie doraźnym) świadczenia periodontologiczne obejmują:

diagnostykę kliniczną zmian nowotworowych w jamie ustnej, pobranie materiału do badania
histopatologicznego w przypadku zaburzeń potencjalnie nowotworowych w jamie ustnej,
leczenie ostrych stanów przyzębia (np. ropni), usunięcie zęba ze wskazań periodontologicznych.

• Należy powstrzymać się od wykonywania zabiegów higienizacyjnych.
Pacjent, który potrzebuje wizyty stomatologicznej jest kierowany na triage medyczny
za pośrednictwem porady telemedycznej i w razie potrzeby, kierowany jest do placówki
w wyznaczonym terminie. W przypadku awarii aparatu stałego czy ruchomego lub pracy
protetycznej, pacjent również jest kierowany na triage medyczny za pośrednictwem porady
telemedycznej, gdzie ustalana jest dalsze postępowanie.
W warunkach ambulatoryjnych przyjmowani mogą być wyłącznie pacjenci niskiego
ryzyka (wywiad epidemiologiczny negatywny, pomiar temperatury poniżej 37,3 st. C).
Ze względu na wymogi dochowania reżimu sanitarno-epidemiologicznego oraz konieczność
pełnej dezynfekcji gabinetu po każdym przyjęciu sprawiają, że konieczne jest ograniczenie
liczby przyjęć Pacjentów w czasie dyżuru stomatologicznego. Minimalizowany jest kontakt
pacjentów między sobą, dzięki umawianiu wizyt z zakładką czasową. Pacjenci obecnie są
rejestrowani na dłuższy czas niż dotychczasowe standardowe wizyty.
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