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 PRZEBIEG ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEGO W SYTUACJI OGŁOSZONEGO 

NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z 

ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 . 

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zmuszony jestem zmienić sposób udzielania 

świadczeń zdrowotnych w moim gabinecie.  Zmiany te wynikają z wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia, Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, zaleceń Naczelnej Izby 

Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Mają one na celu zapewnienie 

jak największego bezpieczeństwa pacjentom, jak i pracownikom. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WIZYTY: 

1. W celu wyznaczenia terminu wizyty zalecana jest telefoniczna weryfikacja 

przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty. 

2. W czasie rozmowy telefonicznej zostanie zebrany wywiad epidemiologiczny o 

możliwości podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

3. Pacjentom ze stanem ostrym w jamie ustnej i z podejrzeniem zakażenia SARS-

CoV-2 jako potencjalnie zakaźnym, pomoc stomatologiczna powinna być udzielana 

w wyznaczonych do tego jednostkach (informacja NFZ, Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny). 

3. Pacjent po dotarciu pod bramę wejściową powinien poinformować o swoim 

przybyciu. Tam czeka na dalsze instrukcje.  

5. Do gabinetu pacjent wchodzi sam, zabiera ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy 

(osoba małoletnia z jednym opiekunem). 

 Poczekalnia jest wyłączona z użytku, pełni rolę śluzy.   

6.Po wejściu do praktyki personel kieruje pacjenta do śluzy. Dokonuje dezynfekcji 

rąk. 

7. Odzież wierzchnią zostawia na wieszaku wywijając ją na lewą stronę. Małe 

rzeczy osobiste (np. klucze, portfel, telefon) wkłada do przygotowanego 

jednorazowego worka. Ponownie dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony 

osobistej przygotowane indywidualnie dla każdego pacjenta.  



  A) Ubiera ochraniacze na buty i ponownie dezynfekuje ręce, 

  B) Maskę (jeżeli pacjent przyszedł w maseczce pozostaje w niej), okulary, czepek, 

rękawiczki, 

 

8.  W wyznaczonym miejscu pacjent wypełnia stosowne dokumenty z użyciem 

czystego długopisu (w tym oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2). 

9. Personel dokonuje pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego i dokonuje wpisu do w/w oświadczenia. 

10. Pacjent zostaje zaproszony do gabinetu i poproszony, aby niczego nie dotykał. 

11.  Rzeczy osobiste pacjent kładzie we wskazanym przez personel miejscu. 

      12. Pacjent zajmuje miejsce na fotelu dentystycznym i zdejmuje maseczkę 

ochraniającą usta i nos.  

      13. Płucze jamę ustną przygotowanym roztworem antyseptyku.  

      14.  W gabinecie ciągle będzie włączona zamknięta, przepływowa lampa UV 

dokonywująca bezustannej dezynfekcji powietrza. 

     15. Personel medyczny wykonujący świadczenie będzie wyposażony w środki 

ochrony osobistej w tym kombinezony, fartuchy, maski FFP3/FFP2, maseczki 

chirurgiczne, przyłbice, okulary, rękawiczki, czepki i ochraniacze na buty.  

 

  ZAKOŃCZENIE WIZYTY: 

      1. Po zakończeniu zabiegu, pacjent zakłada maseczkę, zasłaniając usta i nos.  

      2. Przed opuszczeniem gabinetu pacjent zdejmuje środki ochrony osobistej: 

           Czepek, ochraniacze na obuwie i rękawiczki wyrzuca do wskazanego kosza na odpady.           

Okulary ochronne wielorazowe odkłada we wskazane miejsce.  

     3. Pacjent opuszcza gabinet. 

    4. Personel przystępuje do sprzątania i dekontaminacji całego gabinety również z 

naświetlaniem powierzchni promieniami UV.  

 

 

 


