
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΟΟ στα Οδοντιατρεία αντιμετωπίζονται 
ΜΟΝΟ οδοντιατρικά επείγοντα περιστατικά και εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος 
προστατευτικός εξοπλισμός για την αποφυγή διασποράς λοίμωξης. 

Οδοντιατρικό Επείγον. (Μετάφραση από ADA.Οι οδηγίες μπορεί να αλλάξουν καθώς 
εξελίσσεται η πανδημία του Covid-19.)  

Οδοντιατρικό Επείγον περιστατικό είναι αυτό που δυνητικά απειλεί την ζωή του 
ασθενούς και χρειάζεται κατεπείγουσα παρέμβαση. Αυτά είναι: 

 Ανεξέλεγκτη αιμορραγία  
 Κυτταρίτιδα ή διάσπαρτη λοίμωξη βακτηριακής αιτιολογίας με ενδο/εξω στοματικό 

οίδημα που μπορεί να παρεμποδίσει την αεροφόρο οδό. 
 Τραύμα που περιλαμβάνει οστά του προσώπου και μπορεί να παρεμποδίσει την 

αεροφόρο οδό. 

Επείγουσα Οδοντιατρική Φροντίδα. 

Η επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα εστιάζει στην αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων με 
στόχο την ανακούφιση αφόρητου πόνου και την ελάττωση του κινδύνου λοίμωξης. Ο σκοπός 
είναι η μείωση επιβάρυνσης επειγόντων περιστατικών στα Νοσοκομεία. 

Οι παρακάτω καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με την κατά το δυνατόν ελάχιστη 
παρέμβαση: 

 Έντονος πόνος πολφικής αιτιολογίας 
 Περιστεφανίτιδα, πόνος από την περιοχή των 3ων γομφίων 
 Μετεγχειρητική  οστείτιδα,  αλλαγές ξηρού φατνίου 
 Απόστημα, ή εντοπισμένη βακτηριακή λοίμωξη που συνοδεύεται από οίδημα και πόνο 
 Κάταγμα οδόντος που συνοδεύεται από πόνο, ή τραυματισμό μαλακών ιστών 
 Οδοντικό τραύμα με εκγόμφωση ή έντονη ευσειστότητα  οδόντος 
 Οδοντιατρική θεραπεία που προηγείται κρίσιμης ιατρικής επέμβασης 
 Τελική συγκόλληση στεφάνης/γέφυρας εφόσον έχει απολεσθεί, ή καταστραφεί, ή 

υπάρχει τραυματισμός των ούλων από την προσωρινή εργασία 
 Βιοψία ύποπτων καταστάσεων 

Άλλα επείγοντα περιστατικά 

 Εκτεταμένη τερηδόνα ή ελαττωματική αποκατάσταση με συνοδεία πόνου 
(αντιμετωπίζεται με προσωρινή έμφραξη πχ υαλοϊονομερής κονία) 

 Αφαίρεση ραμμάτων 
 Προσαρμογή οδοντοστοιχιών σε ασθενής που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία στην 

περιοχή κεφαλής και τραχήλου 



 Προσαρμογή ή επισκευή οδοντοστοιχιών σε περίπτωση που εμποδίζεται η 
λειτουργικότητα 

 Αλλαγή προσωρινής έμφραξης σε δόντια υπό ενδοδοντική θεραπεία όταν υπάρχει 
πόνος 

 Κοπή, ή προσαρμογή ορθοδοντικού σύρματος σε περίπτωση τραυματισμού του 
στοματικού βλεννογόνου 

Οι υπόλοιπες οδοντιατρικές πράξεις θεωρούνται μη επείγουσες και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να 
αναβληθούν μέχρι την λήξη των έκτακτων συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση ο 
Οδοντίατρος οφείλει να εξασκήσει την επαγγελματική και επιστημονική  του κρίση στο «Τί 
καθιστά Οδοντιατρικό Επείγον». 

 


