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Slow Dentistry is Safe Dentistry,  
avagy ideje lelassulni

Az idei évben a Magyar Fogorvosok Egyesületének meg-
tisztelő felkérését elfogadva, Dr. Miguel Stanley (Por-
tugália) a Symposium Szeged 2020 konferencia kiemelt 
előadójaként és a nagy érdeklődésre való tekintettel  
workshop házigazdájaként látogatott volna hazánkba.

Sajnos a kialakult járvány- és veszélyhelyzetre való te-
kintettel, Dr. Stanley végül nem tudott Magyarországra 
utazni 2020 májusában.

A fogorvosi rendelők újranyitása kapcsán szükségét 
és kiemelt aktualitását érezzük annak, hogy közelebb-
ről is megismertessük Önökkel a koncepciót, amelyben 
Dr. Stanley hisz: a Slow Dentistryt.

A Slow Dentistry® mozgalom élén álló tiszteletbeli nagy-
követek a világ vezető fogorvosai közül kerülnek kiválasz-
tásra. A tiszteletbeli globális nagykövetek valamennyien  
a szakma kiváló képviselői, akik a minőségi fogászati el-
látást képviselik mind a gyakorlatban, mind az oktatásban:  
egyetemi előadásaikkal és a kollégák képzésével.

A 26 nagykövet 4 kontinens 17 országát képviseli, köz-
tük találhatjuk Dr. Kenneth Serotát, Dr. Stanley-t, a kon-
cepció megalapítóját; és a közelmúltban Prof. Dr. Nagy 
Katalin, az MFE elnöke is a Slow Dentisrty tisztelet-
beli nagykövete lett. (Lábjegyzetként engedjék meg, 
hogy figyelmükbe ajánljuk Dr. Serota interjúsorozatát, 
melyben a fogorvostudomány vezető alakjainak életútját 
mutatja be. Itt (https://www.facebook.com/kendo4310 
.Endosolns/videos/10222753158559024/) megtekinthe-
tik Dr. Stanley-vel folytatott interjúját.)

Sajnos, jelenleg nincs lehetőségünk rá, hogy ebben az 
évben Magyarországon élőben, a konferencián hallhas-
suk, ezért mutatjuk be Önöknek itt, ebben a virtuális 
térben, mit tart Dr. Stanley, a White Clinic igazgatója és 
az egyik nemzetközileg elismert előadó a biztonságos 
fogászatról a gyakorlatban.

Dr. Stanley az elmúlt húsz során gyakorlatban alkal-
mazta és népszerűsítette a Slow Dentistry módszerét. 
A módszer, ahogyan azt látni fogjuk, a biztonságos fo-
gászat jövője. A globális COVID-19 helyzet fényében 
nemcsak ajánlott, hanem egyenesen elengedhetetlen 
lett, hogy a rendelők elfogadják és kövessék ezeket az 
iránymutatásokat.

De mit is jelent a Slow Dentistry?

A Slow Dentistry irányelveinek célközönsége a fogor-
vos és a páciens is. A legfontosabb, hogy megfelelő-
en hosszú időt szánjunk a kezelésekre, lehetővé téve 
a fertőzést elkerülő intézkedések legmagasabb szintű 
betartását.

Fő cél a fogorvosi ellátás színvonalának javítása, fej-
lesztése az egész világon, hogy biztosítsuk a betegek 
biztonságát, jólétét, kényelmét és informáltságát.

A Slow Dentistry csapata olyan klinikák, fogászati 
rendelők hálózatát építi ki, amelyek elkötelezettek arra, 
hogy kezelésük során elég időt szánjanak a betegeikre.

Hírek

News
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A Slow Dentistry előtérben tartja azt is, hogy időt szen-
teljen a következő beteg kezelése előtt a rendelő meg-
felelő tisztítására, fertőtlenítésére és előkészítésére.  
A biztonságos ellátás ritkán alkalmazható sűrű beteg-
forgalom esetén.

Melyek a Slow Dentistry alappillérei?

1. Érzéstelenítés
2. Kofferdam izolálás
3. A rendelő fertőtlenítése
4. Tájékoztatott beleegyezés

Természetesen felmerül bennünk a kérdés: hány be-
teget kezelhetünk ilyen módon, ami nem fogja radikáli-
san csökkenteni a rendelő jövedelmét? Dr. Stanley azt 
jósolja, hogy a COVID-19 helyzet magában hordozza 
a betegek általános hajlandóságát arra, hogy a bizton-
ságot az idő és költségek elé állítsák.

A Slow Dentistry segít a fogorvosoknak felismerni, 
melyek azok a lépések, amelyekkel garantálni tudják 
pácienseik és csapatuk biztonságát és segít ezen lé-
pések kommunikálásában is.

„Soha ezelőtt nem volt még ekkora fontossága annak, 
hogy megfelelő időt szánjunk a kézfertőtlenítésre és  
a rendelők megfelelő fertőtlenítésére a páciensek kö-
zött (…), minden rendelőnek legalább 10 percet kell for-
dítania a kezelések között az összes felület megfelelő 
fertőtlenítésére.”

Ezzel kapcsolatban egy kiemelten hasznos útmutatót 
kaptunk Dr. Stanley-től, kérjük, olvassa el, használja,  
töltse le és bátran tegye közzé! (L. a 110. oldalon!)

Slow Dentistry Tagság

Fogorvosok önállóan, dentálhigiénikusok vagy rendelők 
is csatlakozhatnak a Slow Dentistry programhoz. A Slow 
Dentistryhez csatlakozva egy olyan közösséghez tar-
tozhatunk, melynek érdeklődése középpontjában a pá-
ciens van.

A Slow Dentistry nem a tagok által használt techni-
kákról és anyagokról szól, a négy alappillér megvalósí-
tásának nincs extra költsége.

Csatlakozzon, ha hisz abban, hogy Ön különbözik azon 
rendelőktől, amelyek a minőség elé sorolják a bevétel 
fontosságát.

„Minél nagyobb a hálózatunk, annál több fizető tag van, 
annál többet tudjuk magunkat, módszerünket reklámoz-
ni a Google-on, a Facebookon és a globális közösségi 
médián, beleértve a sajtót is, kiemelt figyelmet fordítva 
arra, hogy a nyilvánosság megértse az ár és a bizton-

ság közötti különbséget. Különbséget költség és érték 
között. A helyes cselekedetek és a csak pénzkeresés 
között.”

(Dr. Miguel Stanley)

A Slow Dentisrty nagyszerű lehetőséget kínál a Magyar 
Fogorvosok Egyesületének tagjai számára, hogy ked-
vezményes áron csatlakozzanak a programhoz.

Az MFE tagjai és klinikáik 20%-os kedvezménnyel csat-
lakozhatnak a hálózathoz, amely az alábbi árakból vo-
nódik le:

A Slow Dentistry 
globális hálózatának 
éves tagdíja

Olyan fogorvosok számára, 
akik nem rendelkeznek 
saját rendelővel/egy vagy 
több klinikán/rendelőben 
dolgoznak

€199,99/év 

A Slow Dentistry 
globális hálózatának 
éves tagdíja

Dentálhigiénikusok 
számára €99,99/év

A Slow Dentistry 
globális hálózatának 
éves tagdíja

Fiatal fogorvosok számára  
a diploma megszerzésétől 
számított két évig

€129,99/év 

A Slow Dentistry 
globális hálózatának 
éves tagdíja

Egyéni rendelők számára €299,99/év

Fontos kiemelnünk, hogy a program éves költsége a pá-
ciensek érdekében kerül felhasználásra.

Mit kínál a Slow Dentistry a tagjainak?

1. Alappillérek
2. Segítség és támogatás
3. Higiénia
4. A Slow Dentistry hálózata
5. Betegellátás
6. Időgazdálkodás
7. A páciens tudatossága

További információk a tagság előnyeivel kapcsolatban  
a következő linken találhatók: https://www.slowdentistry. 
com/for-the-practitioner/

Szeretne csatlakozni a Slow Dentistryhez?
Lépjen kapcsolatba a Slow Dentistry-vel az alábbi linken:  
https://www.slowdentistry.com/how-to-become-a-member/,  
és jelezze, hogy Ön a Magyar Fogorvosok Egyesületé-
nek tagja!

„Miért kellene felesleges kockázatot vállalunk az egész-
ségügyi ellátás során? Ideje lelassulni.”

 
Bozsó Réka, Tugyi Brigitta, Dr. Borbély Judit

https://www.slowdentistry.com/how-to-become-a-member/
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10  LÉPÉS A FOGÁSZATBAN  
A KERESZTFERTŐZÉS ELKERÜLÉSÉNEK 

ÉRDEKÉBEN 

Néhány egyszerű módszer a klinikák fertőtlenítésére 
és a higiénia fenntartására: 

1. Rendszeresen tisztítsa a rendelőn kívüli területek padlóját, fe- 
lületeit a célnak megfelelő tisztítószerrel. Amennyiben lehetősége 
van rá, jelöljön ki a feladat elvégzésére egy külön személyt. Vírus-, 
 gomba-, és baktériumölő szerrel tisztítsa meg a padlót, ajtókilin-
cseket, mosdókat, fürdőszobákat, és minden egyéb felületetet. 
A fertőtlenítés során felülről haladjon lefelé, fontos, hogy még 
a padló előtt a magasabban lévő felületekre kerüljön sor. 

2. Az alkalmazottak rendszeresen, legalább 20 mp.-ig mossanak 
kezet. Alapos kézmosás szükséges minden mosdóhasználat és szü-
net után, valamint meghatározott időközönként. Helyezzen ki pla-
kátokat a mosdókagylók közelében, amelyek a megfelelő kézmo-
sási technikát reprezentálják, és felhívják a figyelmet az alapos 
kézmosás fontosságára. 

3. Minden klinika rendelkezzen egy „tiszta zónával”, ahol kizá-
rólag az orvosi/fogászati személyzet tartózkodhat, és csak fertőtle-
nített ruházatban, cipőben léphetnek be oda. Ezeken a területeken a 
nem egészségügyi dolgozóknak, erre a célra kijelölt, speciális ci-
pővédőt kell viselniük. Ebbe a csoportba tartoznak a betegek, 
a gondozók, a gyermekek, a beteghordók és a műszaki személyzet. 
A klinikán viselt ruházatot, beleértve a cipőket is, ne vigyék ki az 
épületből, rendszeresen mossák azokat magas hőmérsékleten. He-
lyezzenek ki kézfertőtlenítőket a bejáratnál, a műtőszobánál, beteg-
felvevőnél/recepciónál, a mosdókban és a személyzeti szobákban. 

4. Minden futárszolgálat által kiszállított csomagot fertőtlenítse-
nek le, beleértve a külső és a belső csomagolást is, legfőképp a „tiszta 
zónába” kerülő csomagok esetében. A laboratóriumi munka közben 
különösen fontos a fogorvosok felelőssége fertőtlenítés során. 

5. A vizsgálatok közötti időben fertőtlenítse le a rendelőhelyi-
séget. A vírus-, gomba-, és baktériumölő szerek behatási ideje le-
galább 10 perc. A klinikák annyi beteget fogadhatnak, amennyit 
elfogadhatónak látnak, de fontos, hogy a 10 perces fertőtlenítési 
időt betartsák, abban az esetben is, ha a vizsgálat ideje mindössze-
sen 5 percig tartott (világjárvány esetében, mint amilyen jelenleg 
a Covid-19, ezt a szabályt kötelező minden klinika és rendelő be-
tartani a WHO egyéb iránymutatásaival együtt kiegészítve). 

6. A betegfelvevő/recepciós személyzet kerülje a kézfogást az 
érkező betegekkel, és tisztelettudóan kérje meg a beteget, hogy a 
belépést követően azonnal mosson alaposan kezet és használjon 
kézfertőtlenítőt. Kézfogás helyett válassza a betegek szívélyes, 
szóbeli üdvözlését. Vannak olyan országok, ahol csókkal, puszival 
üdvözlik egymást, viszont ezt most fontos kerülni, beleértve a 
személyzet tagjait is. A vezetőség kötelessége, hogy minden olyan 
alkalmazottat hazaküldjön, akiknél az influenza bármi tünete jelent-
kezik, és köteles rendszeresen megmérni az alkalmazottak testhő-
mérsékletét. 

7. A klinika személyzete minden ke- 
zelésnél, vizsgálatnál viseljen megfele-
lő védőfelszerelést, például köpenyt, 
fejvédőt/hajhálót, védőszemüveget és 
maszkot – az FFP2/FFP3 maszkok a 
legmegfelelőbbek ebben az esetben. Ezeket a védőfelszereléseket 
elérhetővé kell tenni a betegek számára is még a rendelő helyiség-
be való belépés előtt, majd használat után biztonságosan el kell 
őket távolítani. 

8. A kezelés előtt a beteg használjon antimikrobiális szájvizet, 
valamint hidrogén-peroxidot (H2O2 -1 percig). 

9. Nagyon fontos, hogy az aeroszol képződéssel járó beavatko-
zások során (pl. depurálás, restauratív fogászati beavatkozások, 
gyökérkezelése stb.) a kofferdam izolálás mellett az elszívásban 
segítsen az asszisztens, hogy az aeroszol mennyisége a minimális-
ra csökkenjen.  

10. Minden szobában szellőztessenek rendszeresen,valamint 
fertőtlenítsék az aeroszolakat a betegek ellátása között, hogy a le-
vegő is megtisztuljon, valamint fertőtlenítődjön. Ha lehetséges, te-
lepítsenek olyan légtisztítókat, amelyek HEPA szűrőkkel vannak 
ellátva. Javasolt bármiféle rendszer használata, amely javíthatja a 
légtisztítást. Kiemelten fontos ellenőrizni, hogy fogtechnikai labo-
ratóriumba küldendő munkákat megfelelően fertőtlenítették-e a 
fogtechnikusok védelmének érdekében. Erősen ajánlott, hogy fek-
tessenek be rendszeres légszűrőkbe, a légkondicionáló rendszerek 
tisztíttatásába, valamint légtisztító technológiák használatába, mint 
pl. ózon, uv, stb. 
 
Közös használatú terek/helyiségek: 

 A várakozókba ne helyezzenek ki könyveket és magazinokat. 
 Kerülje a szofisztikált bútorokat, hogy lehetővé tegye 

a fertőtlenítésüket. 
 A betegek tartsák be az elvárt társadalmi távolságtartást.  
 Egyszerre ne tartózkodjon a helyiségekben túl sok ember. 
 A betegek kísérői kizárólag odakint várakozhatnak, amíg 

hozzátartozójuk kezelés/vizsgálat alatt áll.  
 Az előbbi nem vonatkozik a gyermekekre, valamint 

a fogyatékkal élőkre, de kizárólag csak a megfelelő 
védelmi intézkedések megtételével.  

EXTRA. Kérjük betegeinket, hogy a következőket fokozottan 
vegyék figyelembe:  

 Mielőtt fogorvoshoz mennek, mindig tusoljanak le. 
 Ne viseljenek túl sok ékszert. 
 Ha úgy tűnik, hogy izzad, jogunkban áll a kezelést megtagadni.  
 Jogunkban áll megmérni betegeink hőmérsékletét, 

és megtagadhatjuk a kezelést. 
 Ha köhög vagy folyik az orra, kérjük, hogy ne jöjjön el 

a rendelésünkre.  
 Bármelyik klinika dönthet úgy, hogy a vizsgálat előtt  

Covid-19 tesztet csináltat betegeivel.  
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