10 LÉPÉS A FOGÁSZATBAN A
KERESZTFERTŐZÉS ELKERÜLÉSÉNEK
ÉRDEKÉBEN
Néhány egyszerű módszer a klinikák fertőtlenítésére,
és a higiénia fenntartására:

1. Rendszeresen tisztítsa a rendelőn kívüli területek pad-

lóját, felületeit a célnak megfelelő tisztítószerrel. Amennyiben
lehetősége van rá, jelöljön ki a feladat elvégzésére egy külön
személyt. Vírus-, gomba-, és baktériumölő szerrel tisztítsa meg a
padlót, ajtókilincseket, mosdókat, fürdőszobákat, és minden egyéb
felületetet. A fertőtlenítés során felülről haladjon lefelé, fontos,
hogy még a padló előtt a magasabban lévő felületekre kerüljön sor.

2. Az alkalmazottak rendszeresen, legalább 20 mp.-ig mos-

sanak kezet. Alapos kézmosás szükséges minden mosdóhasználat
és szünet után, valamint meghatározott időközönként. Helyezzen
ki plakátokat a mosdókagylók közelében, amelyek a megfelelő
kézmosási technikát reprezentálják, és felhívják a figyelmet az
alapos kézmosás fontosságára.

3. Minden klinika rendelkezzen egy „tiszta zónával”, ahol

kizárólag az orvosi/fogászati személyzet tartózkodhat, és csak
fertőtlenített ruházatban, cipőben léphetnek be oda. Ezeken a
területeken a nem egészségügyi dolgozóknak, erre a célra kijelölt,
speciális cipővédőt kell viselniük. Ebbe a csoportba tartoznak a
betegek, a gondozók, a gyermekek, a beteghordók és a műszaki
személyzet. A klinikán viselt ruházatot, beleértve a cipőket is, ne
vigyék ki az épületből, rendszeresen mossák azokat magas
hőmérsékleten. Helyezzenek ki kézfertőtlenítőket a bejáratnál, a
műtőszobánál, betegfelvevőnél/recepciónál, a mosdókban és a
személyzeti szobákban.

4. Minden futárszolgálat által kiszállított csomagot fertőt-

lenítsenek le, beleértve a külső és a belső csomagolást is,
legfőképp a „tiszta zónába” kerülő csomagok esetében. A
laboratóriumi munka közben különösen fontos a fogorvosok
felelőssége fertőtlenítés során.

5. A vizsgálatok közötti időben fertőtlenítse le a rendelő-

helyiséget. A vírus-, gomba-, és baktériumölő szerek behatási ideje
legalább 10 perc. A klinikák annyi beteget fogadhatnak, amennyit
elfogadhatónak látnak, de fontos, hogy a 10 perces fertőtlenítési
időt betartsák, abban az esetben is, ha a vizsgálat ideje
mindösszesen 5 percig tartott (világjárvány esetében, mint amilyen
jelenleg a Covid-19, ezt a szabályt kötelező minden klinika és
rendelő betartani a WHO egyéb iránymutatásaival együtt
kiegészítve).

6. A betegfelvevő/recepciós személyzet kerülje a kézfo-

gást az érkező betegekkel, és tisztelettudóan kérje meg a beteget,
hogy a belépést követően azonnal mosson alaposan kezet és
használjon kézfertőtlenítőt. Kézfogás helyett válassza a betegek
szívélyes, szóbeli üdvözlését. Vannak olyan országok, ahol
csókkal, puszival üdvözlik egymást, viszont ezt most fontos
kerülni, beleértve a személyzet tagjait is. A vezetőség kötelessége,
hogy minden olyan alkalmazottat hazaküldjön, akiknél az
influenza bármi tünete jelentkezik, és köteles rendszeresen
megmérni az alkalmazottak testhőmérsékletét.

7. A klinika személyzete minden

kezelésnél,
vizsgálatnál
viseljen
megfelelő védőfelszerelést, például
köpenyt,
fejvédőt/hajhálót,
védőszemüveget és maszkot – az
FFP2/FFP3 maszkok a legmegfelelőbbek ebben az esetben. Ezeket
a védőfelszereléseket elérhetővé kell tenni a betegek számára is
még a rendelő helyiségbe való belépés előtt, majd használat után
biztonságosan el kell őket távolítani.

8. A kezelés előtt a beteg használjon antimikrobiális szájvizet, valamint hidrogén-peroxidot (H2O2 -1 percig).

9. Nagyon fontos, hogy az aeroszol képződéssel járó

beavatkozások során (pl. depurálás, restauratív fogászati
beavatkozások, gyökérkezelése stb) a kofferdam izolálás mellett
az elszívásban segítsen az asszisztens, hogy az aeroszol
mennyisége a minimálisra csökkenjen.

10.

Minden szobában szellőztessenek rendszeresen,valamint fertőtlenítsék az aeroszolakat a betegek ellátása között,
hogy a levegő is megtisztuljon, valamint fertőtlenítődjön. Ha
lehetséges, telepítsenek olyan légtisztítókat, amelyek HEPA
szűrőkkel vannak ellátva. Javasolt bármiféle rendszer használata,
amely javíthatja a légtisztítást. Kiemelten fontos ellenőrizni, hogy
fogtechnikai laboratóriumba küldendő munkákat megfelelően
fertőtlenítették-e a fogtechnikusok védelmének érdekében. Erősen
ajánlott, hogy fektessenek be rendszeres légszűrőkbe, a
légkondicionáló rendszerek tisztíttatásába, valamint légtisztító
technológiák használatába, mint pl. ózon, uv, stb.
Közös használatú terek/helyiségek:







A várakozókba ne helyezzenek ki könyveket és magazinokat.
Kerülje a szofisztikált bútorokat, hogy lehetővé tegye a
fertőtlenítésüket.
A betegek tartsák be az elvárt társadalmi távolságtartást.
Egyszerre ne tartózkodjon a helyiségekben túl sok ember.
A betegek kísérői kizárólag odakint várakozhatnak, amíg
hozzátartozójuk kezelés/vizsgálat alatt áll.
Az előbbi nem vonatkozik a gyermekekre, valamint a
fogyatékkal élőkre, de kizárólag csak a megfelelő védelmi
intézkedések megtételével.

EXTRA. Kérjük betegeinket, hogy a következőket fokozottan
vegyék figyelembe:







Mielőtt fogorvoshoz mennek, mindig tusoljanak le.
Ne viseljenek túl sok ékszert.
Ha úgy tűnik, hogy izzad, jogunkban áll a kezelést
megtagadni.
Jogunkban áll megmérni betegeink hőmérsékletét, és
megtagadhatjuk a kezelést.
Ha köhög vagy folyik az orra, kérjük, hogy ne jöjjön el a
rendelésünkre.
Bármelyik klinika dönthet úgy, hogy a vizsgálat előtt Covid19 tesztet csináltat betegeivel.

Forrás: SLOWDENTISTRY

