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Szeretnék az alapellátó fogorvosok nevében néhány észrevételt jelezni, illetve tájékoztatást adni 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan is valósulhat meg 2020. május 4-től a fogászati ellátás. 

Kásler M. miniszterúr levele szerint, ettől a naptól a fogászati ellátás újraindul. Ez részben igaz 
csak, ugyanis szigorú feltételekhez kötötték a fogászati beavatkozásokat. Ennek oka, hogy a 
fogászati kezelések jelentős hányada a magas kockázatú beavatkozások közé tartozik. (Minden 
olyan, ami aeroszol képződéssel jár, így turbina, könyökdarab, ultrahangos eszköz 
használatával járó kezelések, tehát a fúrás, fogkő-eltávolítás, csiszolás.) A magas kockázatú 
beavatkozások feltétele a friss, negatív koronavírus PCR teszt. Itt hangsúlyoznám, hogy csak 
ez a típusú teszt az elfogadott, a különböző gyorstesztek nem. Ezen feltétel betartása mellett 
arra is kérik az orvostársadalmat, hogy csak azokat a kezeléseket végezzék el, amelyek 
sürgősek, tovább nem halaszthatók, el nem végzésük tartós egészségkárosodással jár. A többi 
kezelést fokozatosan kell bevezetni, figyelembe véve a járvány terjedését.  

Számunkra ez azt jelenti, hogy továbbra is csak sürgősségi ellátást tudunk biztosítani heti 15 
órában, minden egyébhez szükséges a negatív PCR teszt. 

A páciensek ellátása magas szintű védelemben kell hogy történjen, ez a sürgősségi esetekre is 
vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy előzetes telefonos egyeztetés során pre-triage-t kell végezni 
(felmérni koronavírus-fertőzöttség valószínűségét), a pácienssel időpontot kell egyeztetni, 
melyet neki percre pontosan be kell tartani (elkerülhető legyen a csoportosulás), maszkban kell 
érkeznie, lehetőség szerint kísérő nélkül (kivéve gyerekek, idősek stb.). Megérkezést követően 
alaposan kezet fertőtleníteni, koronavírus kérdőívet kitölteni, a rendelőbe beérve fertőtlenítő 
hatású szájöblögető oldattal öblögetést végezni, ezután indulhat a kezelés. Az orvoson és 
asszisztensen megfelelő védőfelszerelés kell legyen, a páciensek között 30 perces szellőztetés 
kötelező. Nagyvonalakban ezek azok a feltételek, amelyeket kötelező betartani. Ehhez hozzá 
jön a negatív PCR teszt is, ha aeroszol képződéssel járó beavatkozást szeretnénk végezni. 

PCR teszt elvégzésének helyszínéről, módjáról, anyagi vonzatáról információkkal nem 
rendelkezünk, így a pácienseket sem tudjuk tájékoztatni. 

Sajnos a lakosság tájékoztatása nem teljes, mert a legtöbb helyen csak az rész hangzik el vagy 
olvasható, hogy a fogászat a mai nappal újraindul. Abban szeretnénk a segítségüket kérni, hogy 
a megfelelő információkat juttassák el a lakosság felé. Szeretnénk tovább a betegek türelmét és 
megértését kérni, a járvány megfékezése mindannyiunk érdeke, csak ezen szabályok 
betartásával érhető el. 
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