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Шановні пацієнти,


Захворювання COVID-19 спричинило серйозні наслідки у нашому 
соціальному житті. Неабиякого впливу також зазнала і стоматологія. 
На даний момент багато пацієнтів вагаються, чи варто їм приходити 
на прийоми та проходити необхідні стоматологічні процедури. Саме 
тому, надзвичайно важливим є надати вичерпне пояснення. 


Цей інформаційний лист було створено для того, щоб допомогти 
стоматологам пояснити теперішню ситуацію. 


Ми зібрали цю інформацію, щоб Ви змогли краще оцінити 
загальну ситуацію щодо лікування з Вашим стоматологом, 
спеціалістом чи хірургом. Для нас, перш за все, важливо надати 
достовірну інформацію з надійних джерел. Провідні експерти з 
імплантології підтримали нас в цій освітній ініціативі: лікар, професор 
Кнут А. Ґрьоц (Німеччина) та доктор медичних наук Айк Шігніц 
(Німеччина).


Нижче ми торкаємося найважливіших питань пацієнтів:


Для Вас, як пацієнта, ризик інфікування вірусом під час 
відвідування стоматолога є контрольованим, тому що стоматологи 
та їхній персонал є кваліфікованими в питаннях запобігання передачі 
бактерій та інфекцій, і це всього лиш один із щоденних викликів 
їхньої медичної діяльності. Вже протягом тривалого часу ми 
дотримуємося нижченаведених правил та рекомендацій з 
дотримання гігієни, а тепер додається ще декілька нових:

•	Головний протокол з дотримання правил гігієни, який вже багато років є 
встановленим для процедурного кабінету, служить високоефективним бар'єром 
проти інфекцій. Протягом багатьох років не було підтверджено жодних випадків 
інфікування іншими відомими серйозними вірусними захворюваннями (гепатит C, 
СНІД, Ебола та ін.) - ні серед пацієнтів, ні серед персоналу. 


•	Крім цього, прибувши до приймального покою чи зали очікування стоматологічної 
клініки, рекомендовано дотримуватися загальних правил дистанціювання.


•	Пацієнти з позитивним результатом тесту на вірус та ті, в кого виявлена підозра, 
ідентифікуються під час телефонної розмови ще перед візитом до клініки та 
направляються до спеціалізованих закладів, які обладнані для їхнього лікування. Їх 
лікують окремо від здорових пацієнтів. 


Наскільки високим є ризик інфікування під 
час візиту до стоматолога?



Ми рекомендуємо продовжувати процес лікування доки це 
дозволено рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, щоб 
уникнути ризику небажаних негативних наслідків для Вашого 
здоров'я у випадку відтермінування лікування. Визнаний на 
міжнародному рівні Інститут Роберта Коха (Німеччина) досі не видав 
жодних рекомендацій щодо перенесення лікування зубів. 
Стоматологи та їхні команди мають достатньо кваліфікацій для того, 
щоб зважувати ризик від лікування для окремих пацієнтів та 
вживати відповідних заходів, особливо в цей непростий час.


Є абсолютно зрозумілим та логічним те, що теперішня пандемія 
викликає страх та занепокоєння. Оскільки, можливо, вона 
залишиться з нами на довший період часу, утримання від усіх 
необхідних медичних прийомів у стоматолога буде однозначно 
неправильним рішенням в цей період. 


Довіртеся Вашим медичним професіоналам. 


Перш за все, слід завжди дотримуватися рекомендацій  
стоматолога. Затримка лікування може спричинити ризик для 
здоров'я. Ваш стоматолог є фахівцем в питаннях зважування усіх 
переваг та недоліків у Вашій конкретній ситуації. На даний момент не 
існує жодних наукових обґрунтувань утримання від вживлення 
імплантатів, за умови, якщо пацієнт не належить до групи ризику або 
не має відповідних симптомів. Будь ласка, обговоріть план лікування 
з Вашим лікарем-стоматологом. 

•	попередньо зателефонуйте до стоматологічної клініки, щоб 
повідомити про будь-які наявні симптоми захворювання. В такому 
випадку можна спільно приймати рішення про наступні дії; 


•	завжди кашляйте та чхайте в одноразову серветку або лікоть. 


Чи слід мені відкладати призначений прийом 
(процес лікування)?

Які існують рекомендації стосовно 
хірургічних втручань, наприклад, коли 
заплановано вживлення зубного імплантатА?

Яким чином мені, як пацієнту, захиститися від 
інфікування?

Ви, особисто, можете дуже багато зробити для запобігання 
інфікуванню. Слід строго дотримуватися загальнопоширених правил 
гігієни, в тому числі і при відвідуванні стоматологічної клініки:

Обговоріть питання лікування з персоналом клініки, якій Ви довіряєте, та дослухайтеся до 
їхніх порад у всіх питаннях, що стосуються здоров'я Вашої ротової порожнини.


Завжди дотримуйтеся гігієни ротової порожнини. Здорова ротова порожнина виступає 
ефективним захисним бар'єром та посилює захисні функції цілого організму. 


Залишайтеся здоровими!



Цю брошуру видано за підтримки лікаря, професора Кнута А. Ґрьоца (Німеччина) 
та доктора медичних наук Айка Шігніца (Німеччина).  Перекладено компанією 
WHITE DENTAL GROUP


•	одягайте захисну маску, коли користуєтеся громадським 
транспортом по дорозі до клініки і назад;
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