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Κοιν. : Διοικητές και υποδιοικητές 3ης κ 4ης ΥΠΕ

Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΣΗΜΕΡΑ
Συνάδελφοι
Οι οδοντίατροι της δημόσιας ΠΦΥ, από το ξεκίνημα της πανδημίας του
κορωναιού και έως σήμερα, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΟΟ και του
ΕΟΔΥ, συνέχισαν να προσφέρουν περίθαλψη σε όσους υπήρχε ανάγκη σε
μια περίοδο που τα ιδιωτικά ιατρεία περιόρισαν τη δραστηριότητά τους, όπως
ήταν επιβεβλημένο, λόγω των συνθηκών αλλά και λόγω της έλλειψης από την
αγορά των ΜΑΠ που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία τους..
Η παγκόσμια πανδημία ενός αερομεταφερόμενου πολύ ισχυρού ιού
τοποθετεί τον οδοντίατρο στην κορυφή της πυραμίδας επαγγελματικού
κινδύνου ως εργαζόμενου σε υψηλό κίνδυνο έκθεσης.
Σήμερα ερχόμαστε να ενταχθούμε στην ‘’κανονικότητα’’ με πολλές αλλαγές
εξασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό συνθήκες μη διασποράς του ιού και
προστασίας της δημόσιας υγείας
Γι’ αυτό απαιτούμε άμεσα :
• Προστασία των οδοντιάτρων με τον απαραίτητο εξειδικευμένο
εξοπλισμό (μάσκες FFP2, FFP3, απλές χειρουργικές μάσκες μιας
χρήσης, στολές προστασίας μιας χρήσης, γάντια νιτριλίου, ασπίδες
προστασίας προσώπου, κεφαλωτά, προστατευτικά γυαλιά,
ποδονάρια κλπ) για προάσπιση της υγείας των ιδίων και των
ασθενών τους και γενικά την προστασία της κοινότητας απ’ όσα
μέχρι σήμερα κέρδισε.
• Μείωση του αριθμού των ημερήσιων ραντεβού στα όρια που
προβλέπει η ΕΟΟ (μια ώρα ανά ραντεβού) για να λαμβάνονται όλα
τα μέτρα προστασίας όπως: αερισμός του χώρου, επιμελής
απολύμανση των επιφανειών και αλλαγή του εξοπλισμού του
οδοντιάτρου
•
Αποστειρώσεις με αυτόκαυστους κλιβάνους (υγρός κλιβανισμός)
• Την προμήθεια χειρουργικών αναρροφήσεων εσωτερικού και
εξωτερικού τύπου, για τον έλεγχο του αερολύματος, και τα
απαιτούμενα αναλώσιμα (ρύγχη ,αντάπτορες, φίλτρα)
• Την αυστηρή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων
• Τον προσδιορισμό των οδοντιατρικών εργασιών για να υπάρχει
κοινός παρονομαστής σε όλους τους συναδέλφους
• Την διαφύλαξη της λειτουργίας των ΚΥ. Ναι στις εφημερίες αλλά
όχι στην αποδιοργάνωση των μονάδων υγείας (ίσως οι ενεργείς
εφημερίες στο ΚΥΑΤ Ευόσμου να μην ξεκινήσουν αυτή την
περίοδο).

Επίσης επιβάλλεται :
-η συντόμευση διαδικασιών σε ό, τι αφορά τις αποκαταστάσεις βλαβών
μηχανημάτων η τον έλεγχο για λεγιωνέλλα
-η διενέργεια του τεστ κοροναϊού στους συναδέλφους και τους ασθενείς
όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο.
-η ύπαρξη βοηθού στα ιατρεία για την αντισηψία του χώρου και όλων των
επιφανειών
Η σημερινή σκληρή πραγματικότητα ανέδειξε, για άλλη μια φορά, την
αναγκαιότητα στήριξης και αναβάθμισης της δημόσιας Π.Φ.Υ., με όλα τα
απαραίτητα σύγχρονα μέσα και τη στελέχωσή της με προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση των ήδη υπηρετούντων με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Οι εργαζόμενοι στις όλες τις δημόσιες δομές περίθαλψης ήταν
παρόντες από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και έως σήμερα με
όποιο τρόπο χρειάστηκε. Θα συνεχίσουν να είναι παρόντες όποτε και
όπου χρειαστεί.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
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