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V Bratislave 15.3.2020

V ážená pani predsedníčka,
Vážení pán predsedovia,

dňa 15. 3. 2020 sa uskutočnilo mimoriadné zasadanie Prezídia Slovenskej
komory zubných lekárov a Krízového štábu, ktoré rozhodlo a vydalo nasledovné
komuniké pre zubné ambulancie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu,
ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie
COVID-I9

Slovenská komora zubných lekárov vydáva:

a) ODPORÚČANIA na mimoriadne obmedzenie prevádzky všetkých ambulancií
zubného lekárstva na celom území Slovenska, a to v čase od 8,00 - 11,00 hod. ,
ktorá bude počnúc dňom 16.3.2020 až do odvolania limitovaná iba na
bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to výhradne po predchádzajúcom
telefonickom dohovore s ošetrujúcim zubným lekárom.

Každý lekár bude povinne dostupný na oficiálnom telefónnom čísle uvedenom
na stránke e-vuc.sk a to v rámci skrátených ordinačných hodín. Najohrozenejšie
skupiny zubných lekárov, ktorí majú šesťdesiatpäť a viac rokov a gravidné
zubné lekárky budú zabezpečovať iba telefonickú podporu pre svojich
pacientov.

b) vydanie usmernenia pre pacientov, ktorí chcú navštíviť ambulanciu zubného
lekárstva, resp. zubno-Iekársku pohotovostnú službu:

- v akútnych stavoch najprv telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho
zubného lekára (v tomto bode samozrejme navrhujeme výnimku pre LSPP),
- pred vstupom do ambulantných priestorov podpísali čestné prehlásenie o
zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
- boli povinní ohlásiť svoju prípadnú karanténu a bez výhrad rešpektovali všetky
zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia (napr. meranie teploty, nutnosť mat'

založené rúško v priestoroch čakáme, dezinfekciu rúk pred vstupom do
ambulantných priestorov, dezinfekciu dutiny ústnej pred terapeutickou
intervenciou a pod.)

c) plánovanú zdravotnú starostlivosť odložit' až do odvolania.



Odôvodnenie:

Zubní lekári patria k najčastejšie navštevovaným špecialistom a vo svojej praxi
sú vysoko vystavení riziku infekcie. Pri svojej práci je zubný lekár vzdialený od
tváre pacienta 20-30 cm. Najčastejšie pracuje s turbínovým, mikromotorovým
alebo ultrazvukovým násadcom, ktoré vytvárajú aerosol do okolia 3 metrov, plný
infekčných produktov. Pre prácu s infikovaným pacientom COVID- 19 len rúška
a ochranný štít nestačia. V súčasnej dobe, keby sme pri akútnom stave tieto
násadce nepoužívali, museli by sme indikovať len extrakcie zubov. Podľa
vyjadrenia odborníkov bežné ochranné pomôcky nepostačujú. Potrebné
vysokovýkonné respirátory nie sú dostupné, a ani ďalšie nevyhnutné ochranné
pomôcky a dezinfekčné prostriedky nie sú na trhu dostupné. Je nutné, aby štát
okamžite zabezpečil ich dostupnosť. Ak sa situácia v priebehu nasledujúcich dní
nezlepší a nebude zabezpečená zo strany štátu dostupnosť adekvátnych
potrebných ochranných prostriedkov, komora v záujme ochrany zubných
lekárov, jeho personálu, ako aj ich rodín, a samozrejme aj pacientov, odporučí
zatvorenie ambulancií.

S pozdravom

r. Igor Moravčík
Prezident SKZL

M

Príloha: Čestné prehlásenie

Na vedomie: vedúci odborov zdravotníctva VUC
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