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СЪДЪРЖАНИЕ
Скъпи пациенти,
Подготвихме този брой на „Съвети на
зъболекаря” специално за Вас - за да
отговорим на Вашите въпроси, които
ни задавате, предвид тази епиде
миологична обстановка. Въпросите са
обобщени.
Целта ни е да бъдем максимално
полезни за Вас - да Ви даваме
необходимата професионална
информация и да поддържаме
общуването между клиниката и Вас
под различни форми - включително и
чрез това електронно издание.
Тематично този брой е свързан с
коронавируса, предприетите мерки
в клиниката срещу него, мерките за
вашата безопасност, препоръки и пр.
На Вашите въпроси отговарям аз - д-р
София Буджева, д-р Пламена Бялкова
и Живка Сливовска, старша сестра.
По-долу на тази страница е
вграден линк към илюстрацията
- когато кликнете върху нея, можете
да изгледате и видеоклип за
дезинфекционния протокол при
приема на пациенти в „Бургасдент”.
Д-р София Буджева
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ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

ОТГОВОР
Живка Сливовска,
старша сестра:
Скъпи пациенти, за
Ваше удобство, освен на
посочените телефони на
сайта на нашата клиника,
може да си запазите
час, като ни пишете на нашата фейсбук
страница. Нашите администратори ще се
погрижат да получите възможно най-бързо
желания от Вас час.

Мога ли да си
запиша час при
вас онлайн?

ОТГОВОР
Може да ни изпратите Ваша рентгенова
снимка на нашия имейл или на нашата
фейсбук страница, както и допълнителна
информация за Вашето състояние и желаното
от Вас лечение. Колега от клиниката ще
отговори на всичките въпроси, които имате.

Може ли консултация онлайн
- чрез ZOOM?
Да ви изпратя рентгенова снимка?

ОТГОВОР

Имате ли някакви препоръки на листовка и в сайта - от ваше
име, които да спазвам, за да се
предпазя от коронавируса?

На нашата фейсбук страница сме качили
някои от основните препоръки на СЗО
и на експерти по отношение на мерките
в борбата срещу коронавируса, както и
видеоклип за дезинфекционния протокол
при приема на пациенти.

ОТГОВОР

Трябва ли да дойда
на лечение
с маска?

Да. Носенето на маска, както и поддържането
на физическа дистанция, са основните
предпазни средства срещу коронавируса.
Маската предпазва най-вече самия пациент.
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ВАШИТЕ
ВЪПРОСИ
СПОДЕЛЕНО

ОТГОВОР
Д-р Пламена Бялкова:

Имате ли нов документ за информирано
съгласие, в който е отразено и опасността
от заразяване с коронавирус?

Предвид създалата се епиде
миологична обстановка в
клиниката не сме правили
ново информирано съгласие
специално за коронавирус.
Всеки пациент, който дойде
в клиниката, попълва анкета, където отговаря на въпроси, свързани с коронавируса - за
своето здравословно състояние през последните 21 дни, бил ли е в контакт с доказано
болни или контактни на болни, пътувал ли е
извън града и т.н. По този начин отношението към всички пациенти е еднакво и максимално отговорно.

ОТГОВОР
След извършване на преглед и уточняване
на всички детайли около необходимото лечение, всеки пациент разписва съответното
информирано съгласие и калкулация за съставения план на лечение.

Сключвате ли писмени
договори за планово
лечение?

ОТГОВОР

Какви предпазни мерки сте взели?
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При влизане в клиниката всеки пациент
си дезинфекцира ръцете с поставения за тази цел дезинфектант. След това си поставя
чисти калцуни и ръкавици за еднократна
употреба. Необходимо е всеки пациент, който посещава клиниката, да носи лични предпазни средства, т.е. маска. След това пациентът се придружава до нашата гримьорна,
където прави 3-минутно изплакване с 3%
кислородна вода за дезинфекция на устната
кухина. След извършване на тази подготовка пациентът се поканва в кабинета. След
всеки пациент кабинетите щателно се дезинфекцират и проветряват, което не е нещо
ново за нашата клиника, за да се подготвят за
следващия пациент. В края на всеки работен
ден във всеки кабинет, както и на рецепцията, се включват антибактерицидни лампи за
допълнително намалявате на нивото на вирусите и бактериите в средата.

Как проверявате екипа ви, дали е
носител на зараза или не?

ОТГОВОР
Всеки един от екипа на клиниката си е правил бърз тест за коронавирус и всички те
бяха отрицателни. Както е известно, поради
многото информация, която вече е налична
за този вирус, голяма част от болните го прекарват без никакви симптоми, което всъщност е най-опасното.
Основното, което сме направили, е максимално ограничаване на контактите между
различните екипи в клиниката и постоянна
дезинфекция на ръцете на целия персонал.
За щастие до сега не сме имали колега с каквито и да е неразположения.

Как тествате пациентите
за коронавирус?

ОТГОВОР
Тестването на пациенти не е задължително
изискване, за да приемем един пациент. При
пристигане в клиниката, освен дезинфекционните мероприятия, които сме предприели, пациентите попълват анкета с въпроси
за тяхното здравословно състояние през
последните 21 дни, били ли са в контакт с
доказано болни или контактни на болни, пътували ли са извън града и т.н. По този начин
отношението към всички пациенти е еднакво и максимално отговорно.
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ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Каква е опасността да се заразя
с вируса от дентални манипулации?

ОТГОВОР
Д-р София Буджева
Основните пътища за предаване на коронавируса са
чрез въздуха, директен контакт и замърсени повърхности. В денталния кабинет
се образува значително количество аерозол от машините, които се използват, като той е опасен най-вече за самия
персонал. Поради тази причина всички лекари и дентални асистенти в нашата клиника
са с лични предпазни средства, които включват хирургични облекла с дълги ръкави, маска и шлемове, за да се ограничи максимално контакта на този аерозол с очите и носа.
Вторият основен път на разпространение е
чрез директен контакт, който сме елиминирали чрез поставянето на ръкавици за еднократна употреба на пациентите и въздържането от ръкостискане. За предотвратяване на
третия път на разпространение - от замърсени повърхности - след всеки пациент се
напръскват щателно с дезинфектант всички
повърхности. Това включва: машините, работния плот, стоматологичния стол, както и
дръжките на вратите и закачалките, където
пациентите оставят личните си вещи.
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А при хирургични интервенции,
вкл. слагане на импланти?
ОТГОВОР
Дори и преди появата на този вирус при поставянето на импланти се спазваше максимална стерилност на работното поле. Стоматологичният стол, както и работната маса са
покрити със стерилни покривала. Хирургът
и денталният асистент са облечени със стерилни хирургични престилки и ръкавици.
Към тези утвърдени правила сега се прилагат и нововъведенията, които се отнасят до
всяка една манипулация - пациентът се придружава до нашата гримьорна, където прави
3-минутно изплакване с 3% кислородна вода за дезинфекция на устната кухина. След
извършване на тази подготовка пациентът
се поканва в кабинета. След всеки пациент
кабинетите щателно се дезинфекцират и
проветряват, което не е нещо ново за нашата клиника, за да се подготвят за следващия
пациент.

Може ли зъболекарската машинка
да ме зарази?

ОТГОВОР
Не. В резултат на щателната дезинфекция
след всеки пациент и индивидуалните инструменти, които се използват, тази възможност не съществува. Лекарите по дентална
медицина винаги са обръщали и ще продължават да обръщат максимално внимание на
възможността за предаване на вирусни заболявания, което е неизменна част от нашата
професия. Без значение дали това е коронавирус или друг вирус.

Колко минути действа дезинфектантът,
защото при положение, че аз съм на
лечение при вас, изпитвам притеснение от
пациента преди мен? Ако е бил заразен,
дезинфектантът ще унищожи ли заразата?

ОТГОВОР
Дезинфектантите, които използваме, са препоръчани от Световната здравна организация (СЗО), имат съответните сертификати, действат веднага и са с продължителен
ефект. Повърхностите, които докосват пациентите, са сведени до минимум, като всеки
от тях при пристигане в клиниката поставя
ръкавици за еднократна употреба.

ОТГОВОР

Мога ли да се заразя
от инструментите?

За всеки пациент се използват индивидуални
инструменти, които са пакетирани в отделни пликове и се отварят пред него. След завършване на манипулацията инструментите
се поставят в съд със специален дезинфектант, където престояват няколко часа. След
това претърпяват и суха стерилизация в автоклав на 134 градуса по Целзий.
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ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Трябва ли да поддържам
специална орална хигиена заради
коронавируса. И каква по-точно?

ОТГОВОР
Не е необходимо да се поддържа по-специална орална хигиена заради коронавируса.
Стандартните процедури, като миене на зъбите 3 минути, използване на вода за уста,
междузъбен конец или интердентална четка
са напълно достатъчни.

Цените ви същите ли са от преди
кризата, намалени ли са, увеличени
ли са?

ОТГОВОР
Макар и с въведените допълнителни дезинфекционни, които неминуемо водят до повишен разход за клиниката, нашите цени не са
се увеличили.
Ние разбираме, че този период беше и ще бъде много тежък финансово за голяма част от
хората. Нашето основно желание е да можем
да помогнем на нашите пациенти.
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Затруднен съм доста с
парите, има ли възможност
за отложено, разсрочено
плащане?
ОТГОВОР
Винаги се опитваме да бъдем в максимална
помощ на нашите пациенти. При извършване
на по сложни и продължителни лечения, които съответно са и по-скъпоструващи, и затруднено финансово състояние на пациента,
можем да съставим подробен финансов план
и възможност за разсрочено плащане, което
да бъде в полза и на двете страни.

ОТГОВОР
Намирането на ваксина, за
което и да е заболяване винаги отнема много време. То
включва изследвания, опити
in vitro и in vivo, намаляване
на нежеланите странични реакции и много други специфични етапи. Така че намирането на ваксина
срещу този нов вирус може да отнеме и една
и две години. Това не означава, че през това време не трябва да посещавате зъболекар
или друг вид лекар, защото се притеснявате
или се страхувате.
Повечето експерти са на мнение, че този вирус няма да изчезне. Ние просто трябва да
свикнем да живеем с него и да спазваме основните препоръки на специалистите - носене на лични предпазни средства, спазване на
дистанция и често миене на ръцете.

Кога ще намерят ваксина срещу
коронавируса и ако е след две
години, по какъв начин да се грижа
за оралното си здраве, за здравето
си изобщо. А вие как ще работите в
периода, през който не е намерена
ваксина?

Що се отнася до нашата работа, ние продължаваме да работим и да бъдем в помощ на
всички наши настоящи и бъдещи пациенти.
И ние като всички се приспособяваме към
новата обстановка и въвеждаме допълнителни дезинфекционни мероприятия при приема на пациенти. Тези мероприятия може малко да утежнят нас и Вас, но за нас на първо
място е здравето, както на нашите пациенти,
така и на нашия персонал.
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Защото усмивката... има значение ;-)

Задайте вашите въпроси на:
e-mail: info@burgasdent.com, тел. 0879 803 044
ДЕНТАЛНА КЛИНИКА „БУРГАСДЕНТ”
8001 Бургас
ул. „Пробуда” № 73
(зад училище „Любен Каравелов”)

056 50 00 11, 056 81 10 11, 0879 803 044
e-mail: info@burgasdent.com
www.burgasdent.com

10 СЪВЕТИ

на зъболекаря

