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Fasthold tandplejen

Sagsbeh: FM/joli

Tandlægeforeningen (TF), Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) og Praktiskende
E-mail: joli@tdl.dk
Tandlægers Organisation (PTO) har tillid til, at de aktiviteter, der skal og kan genSagsnr.: HB/tdl-fælles
nemføres på sundhedsområdet jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 4. januar
2021, er baseret på den løbende sundhedsmæssige risikovurdering, som foretages
under den nuværende pandemi. Der er en dokumenterbar høj sikkerhed på tandlægeklinikkerne.
De tandlægefaglige organisationer stiller sig derfor undrende over for den af HK rejste tvivl om den almene tandpleje kan fortsætte under de givne retningslinjer.
Tandlægeorganisationerne skal samlet henlede opmærksomheden på den folkesundhedsmæssige vigtighed af, at man fastholder fokus på forebyggelse og
behandlinger i tandplejen under den nuværende pandemi, så længe de centrale
sundhedsmyndigheder vurderer, at tandpleje ikke udgør en risiko.
Vi har længe glædet os over det fokus, myndighederne har haft på, at almen
sundhed forbedres ved regelmæssig og kvalificeret tandpleje.
Derfor er det vigtigt for os, at der fastholdes mulighed for diagnose, forebyggelse og behandlinger i både den private og den offentlige tandpleje.
Sammenhængen mellem sygdom i munden og sygdom i resten af kroppen, er
meget veldokumenteret. Dette gælder særligt for ældre, svage og kronikere.
”En række systemiske sygdomme kan påvirke mundhulens celler og væv, og
kan medføre øget risiko for udvikling af orale sygdomme”, jfr professor Palle
Holmstrup i Tandlægebladet nr. 12, 2020, pp 1116.
Tandlægebladet og andre forskningsbaserede odontologiske og medicinske fagblade har over en årrække publiceret en række artikler om denne problemstilling (senest TB, 2020, pp 1109ff, 1116ff, 1126ff – artiklerne kan tilgås på
åbent net på www.tandlaegebladet.dk under fanebladet ”videnskab”).
Foreningerne vil meget gerne uddybe dette enten ved et møde eller telefonisk.
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