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GİRİŞ
INTRODUCTION
Bu kontrol listesi pedodontistlere tedavi uygulamalarına yeniden başladıklarında rehber olması
amacıyla yayınlanmıştır.
Kontrol listesi hazırlandığı anki en güncel bilgilere dayanmaktadır. COVID-19 salgınının değişen
doğası, virüs bulaşmasına ilişkin bilimsel keşifler, alınan önlem ve tedavi uygulamaları ile ilgili
sonuçlara bağlı olarak öneriler ve değişebilecek değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kılavuzu
kullanan hekimlerin düzenli olarak güvenilir ulusal ve yerel kaynaklara ulaşmaya devam etmeli ve
geçerli olan tavsiye ve direktiflere uymalıdır.
Ayrıca bu belgenin kaynak bölümünde sağlanan bilgi kaynakları zaman içinde yeni bilgilerle
güncelliğini yitirebilir. Hükümet ve profesyonel kuruluşlar tarafından verilen en güncel tavsiyelere
uyulmalıdır.
Uzun vadede COVID-19'a karşı bağışıklık elde edilene kadar biz pedodontistlerin görevleri
aşağıdakileri sağlayacak şekilde sıralanmıştır:
ABD sağlık sisteminin hastanelerdeki hastaları tedavi edebildiğinden emin olmak,
Kişisel ve uzman olarak virüs bulaşını önlemek,
Kamu ve pediatrik dental iş gücünün sağlıklı çalışmasını sağlamak ve çalışma gücünü
korumak,
Sosyal, duygusal ve ekonomik zararı azaltmak,
Çocukların ağız sağlığını en uygun hale getirmektir.
Sağlık, yoksulluk ve ekonomi üzerindeki etkiler nedeniyle günümüzde birçok devletin ve meslek
kuruluşunun COVID-19'un yayılmasını azaltma girişimlerinde önerdiği veya gerekli gördüğü acil
diş hekimliği hizmetlerinin uzun süre bu şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Bu nedenle
yayınlanan bu kontrol listesi ile salgın öncesi tedavi hizmetlerinin yeniden başlamasından önce
dikkat edilmesi gereken alanları ele alarak oluşturulmuştur. Ayrıca salgın sonucunda
uygulamalarda yeniliklerin ve değişikliklerin olacağı ve salgın sonunda tedavi hizmetleri
başladığında bu uygulamaların rutin uygulamalarımız üzerinde bir takım etkilerinin olacağı göz
önüne alınmalıdır.
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PRE-EMERGENCE
PROCESS
TEDAVİ HİZMETLERİNİN
YENİNDEN BAŞLAMASI
Hasta tedavi hizmetlerine yeninden başlanması için tekrar tedavilere başlamamızı kolaylaştıracak ve personelin
“yeni normal” ortama ayak uydurabilmesi için bir dizi adım atılmalıdır. Bu ilk bölümde özellikle personel hazırlığı
ve fiziksel değişikliklere odaklanarak uygulamaların başlatılmasını kolaylaştıran yönergeleri ve üyelerin fikirleri
verilmiştir. Burada sunulan öneriler, COVID-19 salgını hakkında bilinen ve halen devam eden operasyonel
değişikliklerle uyumlu ve benzer düzeydedir.
RESOURCES
KAYNAKLAR

TOPICS ANDVE
CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
TAVSİYELER
Tedarik Zincirinin Doğrulanması

•

Kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili yönergeler hala geçerlidir

•

Tek kullanımlık malzemeler ile ilgili yeni 2tavsiyeler (örn. N2O)

•

Kişisel koruyucu ekipmanların bulunabilirliği için dental
tedarikçilerle iletişim halinde olun
• Koruyucu ekipmanlar için paralel ithalat konusunda dikkatli
olun
Genel

•

Mevcut enfeksiyon kontrol uygulamalarını gözden geçirin

•

Pediatrik risk düşüktür

Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir

•
•
•

-

•

-

Çalışanların Kalibrasyonu

•

Bir solunumu koruma sistemi geliştirmeyi düşünün

Uygun eğitim veya deneyime sahip bir program yöneticiniz
olmalıdır (DDS tek başına yeterli değildir)
Solunum Koruma Programı Öğeleri:
Seçim
Medikal değerlendirme
Uyum değerlendirme
Kullanım
Bakım ve koruma
Solunum havasının kalitesi ve kullanımı
Eğitim
Program değerlendirme

•
•
•
•
•

ADA

•

•

Ağız sağlığı için hasta triyajı gerekli

•

Hem randevudan önceki gün hem de randevu günü ön
tarama için bir yöntem geliştirin

•

COVID-19 riskinin
değerlendirilmesi
COVID

•

•

Pozitif COVID-19 test sonuçuna sahip olanlar için sevk yöntemlerinin belirlenmesi

•

•

•
4
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BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
TOPICS
AND CONSIDERATIONS

KAYNAKLAR
RESOURCES
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik
sırada değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri
önerilir

Telefonla diş hekimliği bilgi hizmeti veriyorsanız:

•

Triyaj sürecini tanımlayın

•

Salgın sırasında uygulandığı takdirde, telefonla diş hekimliği
bilgi hizmetinin genişlemesini/azaltılmasını tanımlayın

•
•

Personel ve çalışan öngörüleri:

•

Test yapılana kadar, riskin azaltma önlemleri oluşturma, ateş
ölçümü yapma

•

Personel için temassız görevler

•

Çamaşırhane yönetimi

•

Enfeksiyonu sınırlamada antikor titrelerinin kullanılması

•

Mevcut olduğunda aşı gereksinimini göz önünde bulundurun

•

Personelden birinin COVID-19 testi pozitif ise ne yapmalı?

•

“İşe geri dönemeyen” çalışanlar için protokol

•

•

Personelin durumunu ve moralini düzenli olarak kontrol edin

•

•

•
•
•
•

Testte (varsa) araştırılacak bazı konular:

•

Ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)
testi

•

Döngü aracılı izotermal amplifikasyon (lamp)

•

Örnekleme: yetişkin ve çocuk

•

Antikor ile virüs testi arasındaki fark ile doğruluk
düzeylerini
bil
and
accuracy

Fiziksel alan / ofis modifikasyonu:

•

Hükümet ve halk sağlığı departmanları ile ortak terimleri
kullanın (sosyal mesafe)

•

Ofis için bariyerler düşünün

•
•

Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized

Hasta koltuklar arasına perdeler takmayı düşünün

Dezenfekte edilmesi zor eşyaları (oyuncak, dekor, kitaplar,
dergiler) muayene odasından ve bekleme odalarından çıkarın

•

Etkin bir temizlik programı oluşturun

•

Hastaların ofiste yanlış alanlara gitmesini önlemek için yeni
tabelalar düşünün

•

Resepsiyon sırasında işleyişi en üst düzeye çıkarın ve sosyal
mesafeyi korumak için bekleme alanını düzenleyin

•

Ofisin ön kapısını açık bırakın veya elektronik kapı açıcıların
kurulumunu düşünün

•

Ofis ortamı kaç kişi için güvenli olduğunu ve hastalar
randevuları beklerken korunması gereken mesafe için yeterli
alan olup olmadığını düşünün

•

Geniş / kalabalık alanlara hava temizleyicilerin
yerleştirmesine ihtiyaç var mı?

-
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BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
TOPICS
AND CONSIDERATIONS
•
•

AAPD’nin COVID-19
kaynaklarına ulaşmak
için aapd.org
sayfasındaki AAPD
COVID-19
Güncelleme Merkezi’ni
ziyaret edin

Operasyon alanları ve/veya bekleme alanlardaki hava çevrim
hızını öğrenmek için mimar veya ısıtma sistemi birimine
başvurun
Aeresol tahliye üniteleri (şu anda tavsiye edilmiyor ancak
değiştikçe bilimsel tavsiyelere uyun)

•

Mümkünse tedavi sırasında tedavi odasının kapısını kapatın

•

Bulaş olabilecek temas noktalarını ve hasta temasının olduğu
noktaları azaltmaya çalışın. Örneğin kalemlerin ve kredi kartı
makinelerinin yüzey temizliği, kalem ve form aktarımlarının
temassız çözümlerle kalem kullanımının azaltılması veya selfservis çözümler getirilmesi (formlar, kayıtlar vb.)

•

Yapılacak uygulamaya özel operatörü/odaları/alanları belirleyin
ve randevuların süresini sınırlamaya çalışın

•

COVID-19 pozitif hastaları gün sonunda tedavi etmeye çalışın

•

COVID-19 pozitif hastalar için görevlendirilmiş bir COVID-19
ekibi kurun

•
•

Hastayı karşılayan personelin korunması/ bariyerler/ kişisel
koruyucu ekipman
Açık resepsiyon masasında karşılama görevlisini korumak için
geçici akrilik bariyerler yerleştirmesi

•

Negatif basınç odaları (şu anda tavsiye edilmiyor)

Kliniklerin kapanmasından önce ve sonraki sürede hastaların durumu:

6

•

Acil durum hastalarının takibinde izlem: tedavi gerektiren acil
vakalarınız ile acil vakalarınızın kalan işlemlerini belirleyin ve
vakaların ciddiyetindeki değişiklikler ile tedavi için nereye
gittiklerini öğrenin

•

Bekleyen sedasyon ve genel anestezi hastalarının takibini yapın

•

Geri çağırılan ve yeni gelen hastaların organize edilmesi

•

İnternet sayfa güncellemeleri

•

Hastalar için kliniğin uygunluk bildirimleri (kliniğin diş hekimi
uygulamaları ve COVID-19 ile ilgili federal, eyalet, yereltalimatlar ve rehberliğe nasıl uyduğu)

•

Telefon mesajlaşma güncellemeleri

•

Kapsamı incelemek ve harekete geçmek için yeterli zaman verin
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PRACTICE
UP SCHEDULE
TEDAVİLER RAMP
HAKKINDA
ZAMANLAMA
TAVSİYELERİ
CONSIDERATIONS
Uygulamaların yeniden başlatılması, fiziksel unsurların yanı sıra insani unsurlara da sahiptir. Diş bakımının
yenilenmesi ile ilgili hasta endişesi düzeyi bilinmemektedir ve sürecin bir parçasıda, hasta güvencesine duyulan
ihtiyaç ve personelin atılan adımlar hakkında ailelerle iletişim kurabildiğinden ve güvenliklerini sağlamak için diğer
önlemleri gösterebildiğinden emin olmaktır

TOPICS
AND CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
Aile birimi davranışını ele alma:

•

RESOURCES
KAYNAKLAR
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir.

Aralıklara ve diğer enfeksiyon kontrol önlemlerine bakın
(engeller, şaşırtıcı randevular, arabada bekletme, telefonla ön
taramanın kullanılması, bir veli, kardeş yok, oturum açma
yok, oyuncak / kitap / dergi yok)

•

•

Maruz kalma riskini ve hasta ayrılmasını basit, uygun maliyetli
hasta akışı politikaları ve prosedürleriyle dengeleyin

•

•

Tedaviyi ve erişimi en üst düzeye çıkarın ve akut pandemik
dönem yerinden edilmiş / yeniden planlanmış hastaları dahil edin

•

•

KKD sürdürülebilir stratejiler: aileler için kapıda maskeler
- ve
dezenfektanlar düşünün

•

•

KKD eksikliğinden dolayı, hastaların kliniğe bir “yüz siperliği”
ile gelmeleri ve sadece gerekliyse maske sağlanması
gerekmektedir

•

•

Ateş ve semptom taraması hakkındaki mevcut tavsiyeye ek
olarak, çocuklar dahil olmak üzere asemptomatik olan
enfeksiyonu olan hastaları tanımlamayı iyileştirecek ek tarama
prosedürlerini değerlendirin ve geliştirin

Yeniden başlatmaya hazırlanma:

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Topluluğunuzun hastalık durumunu en iyi şekilde anlamak
için
eyalet / ilçe verileri veren gerçek zamanlı COVID-19 hastalık
ilerleme kaynaklarını kullanın

•

Endüstrilerin Yeniden Açılma Yönergeleri için Kaynakların
Düzenlenmesi

•

COVID-19 sırasında diş hekimliği uygulaması ile ilgili bireysel
devlet görevlerini bilir

-

•
•

•

Damlacık ve aerosol kontaminasyonu arasındaki farkı
anlayın

•

Dental aerosolleri, sıçramak ve hafifletme yaklaşımlarınıanlamak

•

Ofisiniz için bir başlangıç planı geliştirin

•

Kriz sonrası bir SOP Kılavuzu oluşturun veya mevcut ofis
kılavuzunu
manual gözden geçirin
Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST
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SITUATIONS
UNIQUE
TO
THE
PEDODONTİ İÇİN
ÖZEL
DURUMLAR
VE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
SPECIALTY
OF PEDIATRIC
DENTISTRY
Pediatrik hastalarda dental işlem uygulama zorlukları ,genel diş hekimi muayenelerinde veya diğer uzmanlık
alanlarında görülmeyecek durumlara bizleri hazırlar. Bu bölüm, pediatrik diş hekimleri olarak düzenli olarak
gördüğümüz farklı hasta gruplarının tedavilerini güvenli ve etkili hale getirmek için düşünülebilecek adımları
kapsar.

BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
TOPICS
AND CONSIDERATIONS
Geliştirilmiş fiziksel temas ve çoklu personel ile
davranış rehberliği (KŞ) gerektiren çocuklar:

KAYNAKLAR
RESOURCES
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir.

•

Fiziksel davranış rehberliği gerektiren hastaları geciktirin

•

•

Tarama kriterleri negatif ise maske giyen ebeveynin kucağında
hastayı tedavi etmeyi düşünün

•

•

Özel saatler

•

•

Kontaminasyondan önce olası yönlendirmelere hazırlanın

•

Önlük değişim sıklığı ve yıkama

•

Kısıtlama cihazı temizliği

•

•

Maruz kalma olasılığına göre tasarlanmış kişisel koruyucu
ekipmanlarla birlikte, önerilmesi durumunda gelişmiş koruyucu
ekipman kullanımı

•

Bağışıklık sistemi zayıflamış veya karmaşık tıbbi
bakım ihtiyaçları olan çocuklar:

•

Protokol ve sevk kaynakları hazırlamayı düşünün

•

•

Medikal doktor ve hastane protokollerini hazır bulundurun

•

•

Kliniğe gelen hastayı medikal doktora yönlendirip,
clinic
konsültasyon
alın

•

Mümkünse hastane tabanlı diş kliniklerini düşünün

•

Randevu için özel saat/gün planlayın (bir randevu veya özel
saat/günler)

•

Enfeksiyon kontrolü ve hava döngüsü için hastane
standartlarına uygun bir oda ayarlamayı düşünün

•
•

Yüksek çürük risk grubundaki hastalar için acil
müdahale:
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•

Hastaya her seansta mümkün olduğunca fazla tedavi
yapılmalı (randevu sayısını azaltmak için)

•

Ağrı ve sevk için protokoller oluşturmak

•

Genel anestezi hastalarının programlanması için risk bazlı bir
ölçek geliştirilmesi ve sevk için protokoller oluşturmak

Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST
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TOPICS
AND CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER

RESOURCES
KAYNAKLAR

•

Hastane / cerrahi merkezinin elektif dental hastalarını ne
zaman planlayacağını belirleyin

•

Çürük dişleri geçici çözüm için stratejiler geliştirmek: IRM
kullanımı, cam iyonomer

Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik
sırada değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri
önerilir.

•
•

Grup yaşam alanlarından hastalar:

•

Semptomlar için ön taramayı düşünün

•

Telefon ile triyaj

•

•
•

Erişimi ve tedaviyi en üst düzeye çıkarmak / maruz kalma
olasılığını azaltmak için özel saatler

•

Hastanın sağlığından sorumlu sağlayıcı ile bir iletişimbağlantısı geliştirin

Grup yaşam alanlarından hastalar:

•

Mesai sonrası için bir oda ayırmayı düşünün

•

Belirtiler için ön tarama

•

Hastanın yaşı, diş durumu, oklüzyonu, tıbbi ve viral durumu
dikkate alınmalı

•

Telefon ile triyaj

•

Mesai sonrası ekibe risk ödemesi

•

Neyin bekleyebileceği bilinmeli

Ofis içi anestezi tedavisi:

•

Ek personelin kişisel koruyucu ekipman gereksinimlerini göz önünde bulundurun

•

Ekipman için dezenfeksiyon protokolü uygulayın

•

Kontaminasyon olasılığını azaltmak için çalışma zamanlarını planlayın

•

ASDA önerilerine bakın

•

Anestezi hastalarıyla çalışan personel için kumaş giysileryerine tek kullanımlık giysiler kullanmayı düşünün

Hastane dental vakaları:

•

Hastane vakaları için daha disiplinli ameliyat öncesi ve ameliyat
sonrası
adımlar

•

Tavsiye seçeneklerini ve operasyon öncesi zaman çerçevesini göz önünde bulundurun

•

Ofis dışındaki tarama ve yönetim protokollerine uymak

•

Seçmeli vakalar için Cerrahi Anabilim Dalı Kılavuzlarını
tanıma

•

Hastane sisteminin diş hekimlerinin uydu merkezlerini kullanmasına izin
verip vermeyeceğini belirleme

•

Ameliyathane ve özel sevk kaynakları için seçenekleri gözden geçirmeyi düşünün

•

Ofis dışında artan tarama ve yönetim protokollerine uyun

Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST
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POINT-OF-CARE
CONSIDERATIONS/
TEDAVİ
TAVSİYELERİ/OPERASYON
OPERATORY ENVIRONMENT
ORTAMI
Dental uygulamaların yapılmasına geri dönüldüğünde odaklanılacak nokta enfeksiyon kontrolü olacak ve bunun
önemli bir kısmını hasta-hekim temasları oluşturmaktadır. Bugüne kadar bulaşma ile ilgili ek önlemlerin faydalı
olduğunu gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bölümde verilen tavsiye ve kaynaklar güvenilir yaklaşımlar,
uzman önerileri, tedavi protokollerini iyi bilen diş hekimlerinin önerileri ve pedodontideki tedavi yöntemleriyle
oluşturulmuştur. Sunulan kaynaklar zamanla değişebilecek nitelikte olduğundan kullanıcılar toplantılara katılmalı ve
güncel bilgileri almalıdır.

TOPICS
AND CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
Havalandırma:

•
•
•

•
•

•

RESOURCES
KAYNAKLAR
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir.

Müsaitlik durumuna göre yerel hastane veya bir cerrahi merkezi ile ortaklık yapmayı düşünün
Tek kullanımlık / sterilize edilebilir nitröz tüp kullanımını
düşünün
Aerosol oluşturmadan hangi dental uygulamaların gerçekleştirilebileceğini belirleyin ve bunları 'kuru randevular'
olarak belirleyin, diğer tüm randevular aerosol içeren ve daha
yüksek risk olarak kabul edin
N95 maskelerini korumak için N95 üzerine tek kullanımlık
maske takmayı düşünün
Havalandırma sistemleri, filtreleme ve hava çıkış fanlarının
havalandırmayı iyileştirebileceği için bina sorumlusu ile
kontrol ettirin
Aerosol oluşumu sonrasında temizleme/dezenfeksiyon için yeterli
süre sağlayabilmek amacıyla aerosol oluşturan ve aerosol
olmayan tedaviler için ayrı tedavi günleri planlamayın

Yüksek kapasiteli tahliye cihazlarının kullanımı:

•

Çoklu sakşın donanımlı üniteler

•

Gerektiğinde hastaneye veya ameliyat merkezine sevk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koruyucu ekipman - enfeksiyon kontrolünün iyileştirilmesi

•

COVID-19 için temizlik ve dezenfeksiyon protokollerinin
düzeltilmesi

•

Güvenilir kaynaklardan temas noktası ve hasta tedavisi- ile
ilgili önerilerdeki değişikliklerin takibi

•

Hastalara eşlik eden kişiler ve personel için tarama ve ateş
ölçümü yapın (şu anda faydası kanıtlanmamıştır)

•
10

•
•
•
•

Gerektiğinde N-95 maskelerinin yeniden kullanılması

Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST

CDC

TOPICS
AND CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
•
•
•
•

RESOURCES
KAYNAKLAR
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik
sırada değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri
önerilir.

Ofis sterilizatörlerinin etkinliğini test etmeye ve
belgelemeye devam edin
Uygulamalardan sonra, ünitlere bağlı su ünitelerinin
sistemlerinin kontrolü
Tuvalet temizliğini göz önünde bulundurun

•
•

Ödüller için: listeniz olsun ve personelin alıp çocuğa
vermesini sağlayın – oyuncak kutusu yok

•

Viral Miktarı ve Aerosoller:

•

Viral yükü azaltmak için ağız çalkalamayı göz önünde bulundurun

•

Patojen yayılımını azaltmak için rubber dam kullanımı

•

Prosedürlere ve yakınlığa dayalı olarak diş hekimi ve
personel için N95 ve diğer PPE maskelerin kullanımı

•

Tükürük emici yerine Isolite tipi sakşınlar

•

N95 maskesini korumak için, N95 maskesinin üzerine
standart bir cerrahi maske takın

•

Maske üzerine yüz siperi takın

•
•
•
•
•
•

•

Ultraviyole ışık dezenfektanlarını göz önünde bulundurun

•
•

•

HEPA hava temizleyicileri göz önünde bulundurun

Viral Miktarı ve Aerosoller:

•

•

•

Tek kullanımlık ve çok kullanımlık muadilleri bulunan
armamentoryumlar (hekimin hasta muayene ederken
kullandığı her şey) olan steril edilebilir, ve nitröz oksit
çözeltisi ile yıkanmış maskeleri ve önlükleri tanımlayın.
Yeni tek kullanımlık tavsiyeler (ör: N2O)

•
•

2

Viral Miktarı ve Aerosoller:
• Tüpler, maskeler, çantalar
Sterilize ediyorsanız, tüplerinizin / çantalarınızın sterilize
• edilebildiğini doğrulayın

•

Viral Miktarı ve Aerosoller:

•

Enfeksiyon kontrolündeki potansiyel eksiklikleri tespit edin,
değerlendirin ve daha sonra resmi kurallar belirlenene kadar
en iyi geçici uygulamaların geliştirilmesi yoluyla
düşüncelerinizi rahatlatın. (örn: aerosoller ve nitröz oksit
solunum devreleri)

•
•
•
•
•
•
•
•

Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST
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KAYNAKLAR
RESOURCES
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir.

•

-

•
•

AAPD’nin COVID-19
kaynaklarına ulaşmak
için aapd.org
sayfasındaki AAPD
COVID-19
Güncelleme Merkezi’ni
ziyaret edin

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•
•

-

•
•
•

•
•
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-

PRACTICE
MANAGEMENT
CONSIDERATIONS
TEDAVİ
YÖNETİM
TAVSİYELERİ
Hiç kimse salgın sonucunda pediatrik diş hekimliği nasıl gelişecek emin değil, ama en iyi öneri uygulamalara
başlamadan önce fiziki ve maddi yönden hazırlık yapılmalıdır. Sunulan kaynaklar önerilen zaman içerisinde gelinen
noktayı yansıtır, ancak kişisel, endüstriyel ve devletin maliyesi üzerindeki pandeminin ekonomik etkilerinin devam
edecek pedodonti çalışma yöntemleri açısından dikkat edilmelidir.

TOPICS
AND CONSIDERATIONS
BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER

RESOURCES
KAYNAKLAR
Kaynaklar, geriye dönük olarak derlenmiştir ve kronolojik sırada
değildir. Kullanıcıların doğruluğunu teyit etmeleri önerilir.

İş yeri sahibi:

•

Personelinizi işten çıkardınız mı?

•

Ödenmeyen maaşların maliyetlerini tahmin etme

•

Kapanış sırasında personeli nasıl devreye aldınız?

•

Bu dönemde tahmini genel masraf kayıplarını açıklayın

•

Bu dönemdeki gelir kayıplarını tahmin edin

•

Gerçekleşmemiş gelir tahmini: rutin sınavlar, onarıcı, yapılan
tüm bakımlar?

•

Bir SBA EIDL (Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi) için başvurdunuz mu?

•

SBA PPP kredisi için başvurdunuz mu?

•

Ana uygulama borç veren bankanızdan, ertelenmiş ödeme,
sadece faiz ödemeleri ve / veya kısa vadeli düşük faizli
krediler gibi cari kredi ödemelerinden başka yardım
kaynakları istediniz mi?

•

Ev sahibinize kira ödemelerinde gecikme dilekçesi verdiniz
mi?

•

Uygulamanızı küçültmeyi düşünüyor musunuz?

•

Tüm çalışanlarınızı işe alacak mısınız?

•
•

-

•

Yerel hastanelerle ilişkiliyseniz, kriz sırasındaki
rolünüzü tanımlayın:

•

Kriz sırasında ofis kaynaklarınızı (KKD) hastanelere kattınız
mı?

•

Ameliyathanelere erişim dışında bırakıldınız mı?

Sigorta ve mükellef hususlar:

•

Tele-tıp için potansiyel kapsamı ve COVID-19 testi için yeni
kodları öğrenin

•

Krizden kaynaklanan mali sorunlara yardımcı olabilecek sigorta
şirketlerini takip etmek

Re-emergence Pediatric Dentistry PRACTICE CHECKLIST
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BAŞLIKLAR
VE TAVSİYELER
TOPICS
AND CONSIDERATIONS
•
•

•

AAPD’nin COVID-19
kaynaklarına ulaşmak
için aapd.org
sayfasındaki AAPD
COVID-19
Güncelleme Merkezi’ni
ziyaret edin

Altıncı ayda yapılan hatırlatma ziyaretleri için zaman konusunda
daha fazla esneklik sağlayabilcek sigorta şirketleri ile takip
İşsiz kalan ebeveyn ve işveren sorununun sağlıkta yardım
edilmesi sorumluluğu gereğince incelemek
Kriz karşısında sigorta şirketleri tarafından yapılan olası
değişiklikleri takip etmek

Medicaid ve kamusal değerlendirmeler

•
•
•

•

FQHC'ler,
Kriz
karşısında
halk sigorta
sağlığı tesislerindeki
şirketleri tarafından
veya kurumsal
yapılan olası
değişiklikleri takip
uygulamalardaki
istihdamı
etmek artırdı mı?
Medicaid dalgalanmaları pediatrik uygulamaları batırır mı
yükseltir mi ?
Devletler ödeme sağlamak için Aylık Başına Yönetilen
(PMPM )Bakım Kuruluşlarına (MCO )sahip olacak mı ?
Devlet gelirlerinin düşmesi Medicaid diş bakımını etkiler mi ?

•

Gerçekleştirilemeyen Medicaid talepleri kayda geçirilme midir ?

•

Pandemi nedeniyle problemler ve gecikmeler kabul edilecek mi ?

•

Medicaid ilinizde finansal avantaj ve ödenek sağlıyor mu ?

Öğretim üyesi veya hekimlerinin maliyetlerinin açıklanması
gereken gerçekleştiremedikleri sorumlulukları:

•

Kazanılamayan gelir

•

Eğitim kredileri

•

Finansal krediler

Bekleyen ve yeni mezunlar için:

•

Program veya görev sürelerinin tamamlanmamasına rağmen
bitirme sertifikaları verildi mi ?

•

Taşındığınız ilde program sonrası lisans alma zorluklarınız oldu
mu?

•
İstihdam sorunları oldu mu ? ( Temel varsayım - mevcut özel
uygulamalar yükü en aza indirmektedir.)

•

İkametiniz alındıktan sonraki borç yükümlülükleriniz nelerdi?

Kişiye özel denetlenmesi gerekenler:

•
•

Belirtilen amaçlar dışında farklı danışmanlarla sözleşme

Denetim yapılması gereken kritik incelemeler : hukuki , klinik ve
muhasebeyle ilgili ,OSHA , sigorta ve gerekli diğer unsurlar
needed

