Kære patient i Tandplejen i Syddjurs Kommune

marts-april 2020

Her følger information om tandpleje frem mod sommerferien 2020.
Jf. statsministerens udmelding 23.marts 2020 fortsætter nedlukningen af det offentlige Danmark, herunder
Tandplejen frem til og med 13.april 2020. Vores nødberedskab forlænges tilsvarende. Læs nærmere på
www.syddjurs.dk/tandpleje
Den drift, vi forventer frem mod sommerferien, vil være underlagt udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen den
16. marts 2020 med kraftig prioritering af opgaverne. Det indebærer, at alle tandklinikker inkl.
tandreguleringsklinikken kun må se patienter med et kritisk behov, det vil sige kun det allermest nødvendige.
Hensigten er, at der skal være færrest mulige patienter på klinikken, patienterne skal kun være kort tid i
stolen, og brug af luft/vand/slibning/boring, skal reduceres så meget som muligt. Dette skal alt sammen ske
for at begrænse tætte kontakter og dermed risiko for smittespredning af corona-virus.
Som udgangspunkt betyder det, at vi er pålagt at udsætte følgende :
- Rutinemæssige undersøgelser
- Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som fx. mindre cariesangreb
- Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandkødsbetændelse og mildere former for parodontose.
- Almindelige kontroller af tandskifte, sammenbid og vækst på børn og unge
- Visitation med henblik på vurdering af behov for bøjle
- Opstart af nye bøjlebehandlinger, med ganske få undtagelser
- Retentionskontrol – dvs. kontrol af tandstilling og holdebøjler efter bøjlen er fjernet
- Fjernelse af bøjler
Vi kan stadig tilbyde
- Behandling af alvorlige skader/uheld på tænder og kæber.
- Behandling af rodbetændelse, svære cariestilfælde og svære tilfælde af parodontose
- Behandling af skader ved løsning af fyldninger eller skader på proteser
- Korte kontroller og justering af få typer aktive bøjler
- Nødbehandlinger – ved smerte og tegn på infektion. HUSK altid at ringe først
De nye retningslinjer gælder til og med juni 2020 med mindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.
Men det er allerede nu sikkert, at den ændrede drift dette forår vil trække spor langt ind i næste skoleår.
Retningslinjerne betyder, at alle i Tandplejen vil få aflyst deres næste tid, nogen vil få en ny tid inden
sommerferien, de fleste vil få udskudt deres tid til efter sommerferien.
For hver enkelt vil der på grundlag af journalen blive foretaget en individuel vurdering.
Hvis I bliver indkaldt til en aftale, vil det foregå som I kender det via E- boks og med sms påmindelser. Sid med afstand i venteværelset og følg de sædvanlige anbefalinger om at undgå tætte
kontakter.
Hvis vi finder behov derfor, vil I blive kontaktet senest dagen før for indhentning af mobilnummer.
For at undgå for tætte kontakter i venteværelset skal I vente udenfor eller i bilen, så vil vi ringe eller
sende sms når I skal komme ind på klinikken.
Du/II skal ikke møde op på klinikken selvom du/I har en tid hvis:
- Du er formodet/bekræftet coronasmittet
- Du har symptomer, også lette, som fx snue, ondt i halsen, hoste, og/eller feber
- Du har været i direkte kontakt med en bekræftet coranasmittet person inden for 14 dage
- Du er kommet hjem fra en rejse inden for de sidste 14 dage
MØD IKKE OP PÅ KLINIKKEN UDEN AFTALE - ring altid først, også hvis du er i tvivl
Tandplejen kan kontaktes alle hverdage på telefonnummer 87 53 51 00 – telefontid kl. 8-9.30 og 10-12
Tandreguleringen kan kontaktes alle hverdage på telefon nummer 87 53 51 40 – telefontid kl. 8-10 og 10.3012.00.
Venlig hilsen Tandplejen i Syddjurs Kommune

