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Προς το
Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας
•
•

Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α'
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δε Πρόληψης,
Τμήμα Δ'Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

ΘΕΜΑ: Κινητές Οδοντιατρικές Μονάδες
Σχετικά δικά σας:
1) Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α' Γ Ι α Γ Π/σικ./94853 / 14-12-2016
2) Τμήμα ΔΆγωγής Υγείας και Πρόληψης, Γ35/Δ/Φ.26./Γ.Π.σικ. 13823/21-22017

Α. Για το σχετικό -2-, η Ε.Ο.Ο. δεν δύναται να απαντήσει, γιατί δεν
διαθέτει Κινητή Μονάδα.
Β. Το Δ.Σ της ΕΟΟ στη συνεδρίαση της 24-3-2017, έκανε δεκτή την
εισήγηση της Επιτροπής 7 με την οποία απαντά στο έγγραφο του
Υπουργείου (σχετ.1)
Σας παραθέτουμε την απάντηση ως πρόταση και θέσεις της ΕΟΟ,
σχετικά με τις

προδιαγραφές

οργάνωσης

και λειτουργίας

Κινητής

Οδοντιατρικής Μονάδας:
1. Πληθυσιαός στόχος:

Α. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άστεγοι, μετανάστες, ρομά)
Β. Μαθητές σχολείων (νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
2. Περιοχές κάλυψης: Σταδιακά σε όλη την επικράτεια

Α. Για το σχολικό πληθυσμό με προτεραιότητα απομακρυσμένες,
ορεινές και νησιωτικές περιοχές και τόπο συγκέντρωσης και
δράσης τα σχολικά συγκροτήματα.
Β. Για αστέγους, ρομά κλπ σε επιλεγμένα από δήμους ή
περιφέρειες σημεία (π.χ. πλατείες).
Γ. Για τους μετανάστες στις ανά τη χώρα διαμορφωμένες δομές
συγκέντρωσής τους.
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3. Στελέχωση κινητής μονάδας και πιθανή σύνδεση με σταθερή μονάδα υνείας:

Α. Επιστημονικά υπεύθυνοι της κινητής μονάδας ορισμένοι απο
την Ε.Ο.Ο. ή τους τοπικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους με
εναλλασσόμενη θητεία προκαθορισμένης διάρκειας (π.χ. ανά
εξάμηνο)
Β. Οδηγός
Γ. Εθελοντές οδοντίατροι από τους κατά τόπους συλλόγους
Δ. Λειτουργική σύνδεση με σταθερή μονάδα υγείας για
παραπομπή ασθενών στη διάρκεια της δράσης.
Επαγγελματίες υγείας και πιθανώς λοιπό προσωπικό (π. χ.
γραμματειακή υποστήριξη) από τη σταθερή μονάδα υγείας κατα τη
διάρκεια της δράσης
4.

Παρεχόμενες υπηρεσίες, πράξεις, παραπομπές:

Εξέταση, απλές εμφράξεις, φθοριώσεις, οδηγίες στοματικής
υγιεινής
(αφορά τους σχολικούς πληθυσμούς),
εξαγωγές,
παραπομπές στη συνδεδεμένη σταθερή μονάδα υγείας ανά
περιοχή και δράση.
5.

Εξοπλισμός:

> Διαστάσεις οδοντιατρικού μηχανήματος:
Μήκος οδοντιατρικής έδρας σε πλήρη έκταση: 2000mm
Μήκος οδοντιατρικής έδρας με την πλάτη σε ορθή γωνία: 1400mm
Πλάτος οδοντιατρικής μονάδας με το πτυελοδοχείο κλειστό:
900mm
Πλάτος οδοντιατρικής μονάδας με το πτυελοδοχείο ανοικτό
(γωνία 90ο): 1100mm

> Είδος Εξοπλισμού
1. Unit οδοντιατρικό, που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα
τμήματα: Εργαλειοφόρο τράπεζα (ταμπλέτα) με γραμμή
αερότορ, γραμμή Luftmotor, 2η γραμμή για αερότορ,
αεροϋδροσύριγγα τριπλής ενέργειας (παροχή αέρα - νερού σπρέυ), γραμμή για συσκευή αποτρύγωσης, πλήρες χειριστήριο
αφής από την ταμπλέτα για τη λειτουργία ολόκληρου του unit
(της ταμπλέτας, του πτυελοδοχείου, της έδρας), πτυελοδοχείο
με αποσπώμενη λεκάνη και χειριστήριο αφής, σιελαντλία,
χειριστήριο
αφής
πτυελοδοχείου,
διαφανοσκόπιο,
έδρα
ηλεκτρομηχανική όλων των κινήσεων και προγραμματιζόμενες
θέσεις εργασίας (3+1 μνήμες)
2. Γραμμή μικρομότορ (ηλεκτροκίνητη)
3. Χειρολαβή αερότορ υψηλών ταχυτήτων
4. Γωνιακή χειρολαβή Airmotor (χαμηλών ταχυτήτων)
5. Ευθεία χειρολαβή
6. Μοτέρ Airmotor για την ευθεία και τη γωνιακή χειρολαβή
7. Συσκευή αποτρύγωσης υπερήχων
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7. Ισχυρή χειρουργική αναρρόφηση
8. Σκιαλυιικός προβολέας
9. Ακτινογραφικό μηχάνημα, και ψηφιακό χειριστήριο για την
ακριβή ρύθμιση των παραμέτρων, με πρόβλεψη περιφερικής
ακτινοπροστασίας.
10.
Αθόρυβος αεροσυμπιεστής για τα κοπτικά
11.
Κάθισμα ιατρού περιστρεφόμενο με πλάτη που εξασφαλίζει
γωνία πλάτης -μηρού 110°
12.
Εργαλειοθήκη μεταλλική η οποία διαθέτει ντουλάπια,
συρτάρια, ένθετο νιπτήρα
13.
Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης
14.
Αυτόκαυστος κλίβανος με θάλαμο 18 λίτρων και 4
προγράμματα λειτουργίας (κανονικού τύπου)
15.
Ανάμικτης αμαλγάματος αμπούλας
16.
Συσκευή φωτοπολυμερισμού τεχνολογίας LED - ενσύρματος
τύπος
17.
Πλήρες ποδοχειριστήριο ελέγχου του οδοντιατρικού unit
18.
Κλιματιστικό καμπίνας ιατρείου (παροχής ζεστού / κρύου
αέρα.
19. Λουτρό υπερήχων με χωρητικότητα 3 λίτρων
20.
Μηχάνημα για απιονισμό νερού
21.
Σακουλοποιητής
22.
2η Χειρολαβή αερότορ γωνιακή
23.
Εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και κάθισμα
αναμονής 2 θέσεων, επιπλέον φωτισμό καμπίνας με λάμπες
φθορίου, σύστημα παροχής νερού από δεξαμενή καθώς και
δυνατότητα απευθείας τροφοδοσίας νερού από το δίκτυο
ύδρευσης, σύστημα υποδοχής λυμάτων αποχέτευσης (δεξαμενή
στο σασί του αυτοκινήτου), σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος
Δ. Ε. Η. με μετασχηματιστή και εξωτερικοί ρευματολήπτες
ασφαλείας, επένδυση των τοιχωμάτων της καμπίνας του
ιατρείου με φύλλο αλουμινίου 1,5 mm ηλεκτροστατικά
βαμμένο.
•

•
•
•

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός: Η/Υ, ψηφιακή ακτινογραφία
και ό,τι νεότερο έχει προκύψει έκτοτε σε επίπεδο συσκευών
υποστήριξης και οργάνωσης οδοντιατρείου.
Αναλώσιμα
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός: Γραφείο, καρέκλα, ντουλάπια
Συστήματα ασφαλείας : κάμερες, συναγερμός.

> ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Διαστάσεις Εργαλειοθήκης:
•
Μήκος: 1550mm
•
Πλάτος: 530mm
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Είδη
•
•
•
•
•
•

εργαλείων:
λαβές κατόπτρων
κάτοπτρα
βαμβακολαβίδες
κοχλιάρια οδοντίνης
ανιχνευτή ρες
πλήρες σετ χειρουργικής στόματος

6. Τύπος - προδιανραφές οχήιιατος:

Η κινητή οδοντιατρική μονάδα θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα
διασκευασμένο φορτηγό όχημα τελευταίου τύπου. Στο εσωτερικό
της καμπίνας του οχήματος θα εγκατασταθεί οδοντιατρική έδρα,
πλήρης οδοντιατρική μονάδα και εργαλειοθήκη, στα πρότυπα
σύγχρονων οδοντιατρείων.
Συμπλη ρωματικά:
Α. Προαιρετική προμήθεια ηλεκτρογεννήτριας για την περίπτωση
διακοπής ρεύματος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
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