KÖZLEMÉNY
Kedves Pácienseink!
A fogászati ellátás jellegéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk
az Önök és környezetük valamint az ellátó személyzet biztonságára.
Tekintettel a kialakult járványügyi veszélyhelyzetre, a Dentadoc Kft.
Fogorvosi Szolgálata kiemelt fertőtlenítési protokollt működtet, melyekkel
az Önök és saját biztonságunk megteremtését kívánjuk elősegíteni, s ez
jelentősen korlátozza a napi biztonságosan ellátható beteglétszámot
illetve a kezelési struktúrát.
A mostani járványügyi veszélyhelyzetben a már megkezdett kezelések
lehetőség szerinti mihamarabbi befejezésére nincs lehetőség, a
működésünket szabályozó jogalkotó csak a

sürgősségi

ellátások* tárgykörébe tartozó beavatkozások elvégzését
engedélyezi.
Csak rendkívül indokolt esetben jelentkezzenek fogászati kezelésre!
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében kérjük, az alábbi
pontok figyelembevételével segítse munkánkat akkor is, ha az alább
felsorolt pontok egyike sem vonatkozik közvetlenül önre, de érintett
lehet:

Halasszák el kezelésüket, amennyiben
1. felső légúti panaszai vannak – köhögés, orrfolyás, gátolt orrlégzés,
torokfájás.
2. hőemelkedéses, lázas megbetegedése van
3. az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy az önökkel egy háztartásban
élő hozzátartozója, közvetlen munkatársa külföldön járt
4. külföldről hazaérkező munkavállalóként kifejezetten fogászati
kezelésre érkezne
5. feltételezhetően fertőzött személlyel került kapcsolatba
6. beteg hozzátartozót ápol
7. krónikus betegségben szenved vagy immunrendszerét befolyásoló
terápiában részesül
8. háztartásában idős hozzátartozó él
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Kérjük, halaszthatatlan heveny panaszaikkal lehetőleg kísérő nélkül
érkezzenek!
Figyelembe véve a váró méreteit, kérjük Önöket, hogy egyidejűleg
2- főnél többen ne tartózkodjanak egy légtérben a kezelésre várakozván,
ehhez lehetőleg a szabadlevegős tereket vegyék igénybe.
Fontos, hogy érkezéskor minden esetben mossanak alaposan kezet a
kifüggesztett tájékoztatók útmutatása alapján, melyhez a feltételeket
rendelőnk biztosítja!
Rendelőnk a már megkezdett kezelésekkel kapcsolatos jövőbeni
teendőit illetően a telefonos konzultációt továbbra is biztosítja páciensei
részére. A megnövekvő telefonhívások miatt legyenek türelmesek a
rendelő hívásakor!
Tudjuk, hogy a fenti intézkedések kellemetlenséget okozhatnak
Önöknek, de kérjük, erre más nézőpontból tekintsenek. Felelősek
vagyunk az Önök valamint családjuk, önmagunk biztonságáért is.
Jelen helyzetben ezen egészségügyi intézkedés a felelősen biztosított
betegellátás feltétele.
A kezelési időpontok átszervezésében készséggel állunk telefonon
rendelkezésükre. Tel.: +36 20 464-0903
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
Dr.Tátrai Gyula
címzetes főorvos
fogszakorvos

*

Sürgősségi ellátások fogászat







a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés,
gyógyszeres kötés, foghúzás),
a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív
kezelése,
a szájüregen belüli tályog megnyitása,
a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
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a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
állkapocs-ficam visszahelyezése,
a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása,
valamint
bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon,
fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).
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