Προληπτικά μέτρα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών σε σχέση με τον κορωνοϊό, 16/3/20
Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση
που διαμορφώνεται μετά την εμφάνιση πρόσθετων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού
COVID-19 στην Κύπρο και με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή μετάδοσης του ιού,
αναβάλουν την προγραμματισμένη δωρεάν οδοντιατρική εξέταση σας το κοινό στον
προαύλιο χώρο των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου
την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, που θα πραγματοποιείτο στο πλαίσιο σειράς δράσεων
για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Οδοντιάτρων (FDI) να εορτάζεται κάθε 20η Μαρτίου. Φετινό σύνθημα είναι «Κάνε Ααα!
Ενωμένοι για ένα υγιές στόμα» (“Ahh! Unite for mouth health”), σύνθημα το οποίο
αποσκοπεί να υποδείξει ότι ενωμένοι, ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, κάνοντας αυτό
που αναλογεί στον καθένα, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά και καταλυτικά στην
προαγωγή της στοματικής υγείας. Ειδικότερα, στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες αναφορικά με την ευθύνη που έχουν να λαμβάνουν όλα εκείνα τα προληπτικά
μέτρα που θα διασφαλίσουν τη στοματική τους υγεία, αλλά παράλληλα και την ευθύνη των
οδοντιάτρων να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς τους προς την κατεύθυνση της πρόληψης,
καθώς και την έγκαιρη διάγνωση των στοματικών παθήσεων.
Προς τούτο, για διασφάλιση της στοματικής υγείας οι πιο κάτω συμβουλές είναι ωφέλιμο
να ακολουθούνται:
1.
Καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα με
φθοριούχα οδοντόκρεμα, για τουλάχιστον 2 λεπτά,
2.

Περιορισμός σας κατανάλωσης ζάχαρης στη διατροφή, και

3.
Τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση και
αντιμετώπιση τυχόν στοματολογικών προβλημάτων.
Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 στην Κύπρο οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες θα αντιμετωπίζουν μόνο επείγοντα
περιστατικά. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώνονται και το προσωπικό των
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών θα ενημερώσει όλους σας ασθενείς που έχουν ραντεβού
τηλεφωνικώς. Ασθενείς που παρουσιάζουν οποιοδήποτε επείγον οδοντιατρικό πρόβλημα
προτρέπονται πρώτα να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οδοντίατρο του
κέντρου που επιθυμούν να επισκεφθούν για να λάβουν συμβουλή/καθοδήγηση για το
πρόβλημά τους. Σε περίπτωση που ο Οδοντίατρος συμβουλεύσει να επισκεφθούν το
οδοντιατρείο, παρακαλούνται, όπου είναι δυνατό, οι ασθενείς να προσέρχονται στις
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες χωρίς συνοδό.
Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες ευχαριστούν τους πολίτες για τη συνεργασία και την
κατανόηση.

