Vizita la stomatolog dupÄƒ 15 mai. Tot ce trebuie sÄƒ È™t
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15 mai aduce deschiderea cabinetelor stomatologice. Institutul National de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ a prezentat un set de mÄƒsu
relaxare care vor fi aplicate dupÄƒ data menÈ›ionatÄƒ, când România va ieÈ™i din starea de urgenÈ›Äƒ datÄƒ de pandemia
È™i va trece la starea de alertÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜ISport
... dupÄƒ 15 mai. AnunÈ›ul preÈ™edintelui Klaus Iohannis!

Masuri generale pentru desfÄƒÈ™urarea activitÄƒÈ›ii in cabinetele stomatologice:

- Evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeÈ›i mâna, menÈ›ineÈ›i o distanÈ›Äƒ de mai mult de 1,5 m în ti
unei discuÈ›ii, etc);
- În afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul;
- Permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepÈ›ia situaÈ›iilor speciale (copii, persoane
dependente etc), caz în care se va limita accesul la o persoanÄƒ însoÈ›itoare;
- Nu se permite staÈ›ionarea în sala de aÈ™teptare È™i se recomandÄƒ dezinstalarea oricÄƒrui aparat de cafea È™i/sau doz
eliminarea revistelor, pliantelor, jucÄƒriilor, etc;
- La intrarea în cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluÈ›ii dezinfectante (antiseptice pe bazÄƒ de alcool)
- DezinfecÈ›ia regulatÄƒ a mânerelor uÈ™ilor, salii de aÈ™teptare, recepÈ›iei;
- DezinfecÈ›ia toaletei dupÄƒ utilizarea acesteia de cÄƒtre un pacient;
- Este recomandatÄƒ plata cu cardul si dezinfecÈ›ia POS.

PacienÈ›ii cu simptomatologie de viroza respiratorie, pacienÈ›ii aflaÈ›i în izolare/carantinÄƒ sau pozitivi/confirmaÈ›i
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pot fi trataÈ›i doar în cabinetele stomatologice desemnate.
CITEÈ˜TE È˜IDupÄƒ
....
15 mai: IeÈ™im din localitate doar cu declaraÈ›ie
Accesul la tratament:

- Se face doar cu programare telefonicÄƒ/online prealabilÄƒ. La momentul programÄƒrii pacientul va fi întrebat dacÄƒ:
ï•¶ Are simptome de rÄƒcealÄƒ, strÄƒnut, tuse, dureri în gât, dificultÄƒÈ›i de respiraÈ›ie È™i / sau febrÄƒ (?37â•°C)?
ï•¶ Are membrii ai familiei cu aceste simptome?
ï•¶ Are vârsta de 65 de ani sau mai mult?
ï•¶ SuferÄƒ de o patologie cronicÄƒ sau o afecÈ›iune care ii reduce imunitatea?
ï•¶ Este sÄƒnÄƒtos È™i se simte în prezent sÄƒnÄƒtos?
- Programarea pacienÈ›ilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferÄƒ de o patologie cronicÄƒ) se va face pentru începu
programului de lucru.

- Programarea pacienÈ›ilor care necesitÄƒ proceduri generatoare de aerosoli va fi fÄƒcutÄƒ pentru sfârÈ™itul programului d
- La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului È™i se va solicita dezinfecÈ›ia mâinilor.
- Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obÈ›ine acordul informat al pacientului.

CITEÈ˜TE È˜ITu
... È™tiai? Ce reguli trebuie sÄƒ aplice saloanele de frumuseÈ›e din 15 mai
Tipuri de proceduri:

- Proceduri fÄƒrÄƒ generare de aerosoli: consultaÈ›ie, extracÈ›ie simplÄƒ, suturÄƒ, incizie È™i drenaj abces, obturaÈ›ie pro
radiografie, tratamente ortodontice de menÈ›inere;
- Proceduri generatoare de aerosoli: utilizarea pieselor de mânÄƒ rotative (în special turbina), a sprayului apa-aer, a aparaturii
ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clÄƒti în
prealabil gura timp de 1 minut cu soluÈ›ie 1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluÈ›ii de H2O2 3% cu apÄƒ).
CITEÈ˜TE È˜IÈ˜tiÈ›i
...
cÄƒ din 15 mai se deschid bisericile? RecomandÄƒri

Echipament de protecÈ›ie:

- Personalul va utiliza echipament de protecÈ›ie ? mascÄƒ chirurgicalÄƒ, vizierÄƒ È™i mÄƒnuÈ™i.
- Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent.
CITEÈ˜TE È˜IAutostrada
...
Sibiu - PiteÈ™ti: S-a semnat contractul pentru secÈ›iunea 5 Curtea de ArgeÈ™ - PiteÈ™ti

DupÄƒ fiecare pacient se va efectua:
- Aerisirea camerei de tratament;
- Dezinfectarea riguroasÄƒ a suprafeÈ›elor (unit dentar, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafaÈ›Äƒ conform standarde
- DacÄƒ existÄƒ o contaminare vizibilÄƒ pe suprafeÈ›e, se va îndepÄƒrta mai întâi cu o cârpÄƒ umedÄƒ (apÄƒ), de unicÄƒ
sÄƒpun;
- DezinfecÈ›ia cu alcool 80 % a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald. DacÄƒ existÄ
contaminare vizibilÄƒ pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepÄƒrtatÄƒ cu o cârpÄƒ umedÄƒ (cu apÄƒ) sau cu o cârpÄ
folosinÈ›Äƒ, apÄƒ È™i sÄƒpun. Pentru un dispozitiv medical (sau pÄƒrÈ›i ale acestuia) care nu este rezistent la alcool se fol
È™erveÈ›ele de curÄƒÈ›are È™i dezinfectare pentru suprafeÈ›e sensibile;
- Este de preferat utilizarea unor materiale de curÄƒÈ›are de unicÄƒ folosinÈ›Äƒ, cât mai mult posibil;
- Dezinfectarea aspiratorului È™i a scuipÄƒtoarei;
- Dezinfectarea completÄƒ a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare;
- Sterilizarea completÄƒ a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de piese de unicÄƒ folosinÈ›Äƒ;
- Schimbarea mÄƒÈ™tii, mÄƒnuÈ™ilor, curÄƒÈ›area È™i dezinfectarea vizierei;
- SpÄƒlarea mâinilor cu apÄƒ È™i sÄƒpun sau dezinfecÈ›ia cu soluÈ›ie hidroalcoolicÄƒ înainte de a pune altÄƒ pereche de m
CITEÈ˜TE È˜IBÄƒrbat
...
mort la Uzina Dacia. Acesta...

Cabinetele dentare au fost închise în România din 23 martie, odatÄƒ cu intrarea în vigoare a OrdonanÈ›ei Militare nr. 3.

