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Αθήνα, 21 Μαΐου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία
άμεσα μέτρα στήριξης του κλάδου
Ξεκίνησε η ομαλή επαναλειτουργία των οδοντιατρείων, σύμφωνα με νέα
πρωτόκολλα αυξημένης επαγρύπνησης, ωστόσο, τα προβλήματα του
οδοντιατρικού κλάδου είναι τεράστια. Τα μέλη της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) ζητούν από την Πολιτεία άμεσα μέτρα στήριξης του
κλάδου και παράλληλα εκφράζουν την αγωνία τους για τη στοματική υγεία
των Ελλήνων, η οποία έχει εγκαταλειφθεί πλήρως.
«Το γεγονός, ότι η Πολιτεία αγνόησε την αυξημένη επικινδυνότητα που
αντιμετωπίζουν οι οδοντίατροι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και
ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν έπραξαν τα δέοντα για να εξασφαλίσουν στον
οδοντιατρικό κλάδο τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» δήλωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο
Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. Αθανάσιος Δεβλιώτης.
Όπως διευκρίνισε, οι οδοντίατροι λόγω της στενής επαφής με το πρόσωπο
του ασθενούς και της δημιουργίας αερολύματος κατά την διάρκεια της
πλειοψηφίας των οδοντιατρικών πράξεων, βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή»
και η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος βρίσκεται στον πρώτο βαθμό
επικινδυνότητας των υγειονομικών επαγγελμάτων. Οι οδοντίατροι για να
προστατεύσουν τους ίδιους αλλά και τους ασθενείς τους χρειάζονται
συγκεκριμένα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία ακόμη και σήμερα
αδυνατούν να προμηθευτούν εύκολα. Εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις,
με αποτέλεσμα, όταν βρεθούν, οι τιμές να είναι αυξημένες και οι οδοντίατροι
να μην μπορούν να ανταποκριθούν, χωρίς την αύξηση της τιμολόγησης των
οδοντιατρικών πράξεων.
Η Ε.Ο.Ο. ζητά από την Πολιτεία για τα μέσα ατομικής προστασίας
μηδενικό ΦΠΑ, εναρμονιζόμενο με τις οδηγίες της Ε.Ε. και διασφάλιση της
επάρκειάς τους. Επιβεβλημένη είναι και η διάθεση δωρεάν τεστ αντισωμάτων
για τον κορωνοϊό για τους οδοντιάτρους. Η Ε.Ο.Ο. απαιτεί ουσιαστική
ενίσχυση των ευπαθών ομάδων οδοντιάτρων με διαπιστωμένη αδυναμία
άσκησης του επαγγέλματος.
Επίσης, οι οδοντίατροι, επειδή εφαρμόζουν πρωτόκολλα αυξημένης
επαγρύπνησης που εγγυώνται την ασφάλεια των ασθενών, ζητάνε να
ενταχθούν σε ΕΣΠΑ ειδικού σκοπού για την επικαιροποίηση εξοπλισμού και
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υποδομών. Στο ΕΣΠΑ πρέπει να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όλοι οι
οδοντίατροι χωρίς προϋποθέσεις, με ποσοστό χρηματοδότησης 100%.
Να τονιστεί ότι τα μέλη της Ε.Ο.Ο. απέστειλαν, σε συνεργασία με άλλους
επιστημονικούς φορείς, επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
ζητώντας τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μηνός Μαΐου,
ύψους 800 ευρώ. Όπως ανέφερε ο κ. Δεβλιώτης, «δεν είναι μόνο θέμα
οικονομικής στήριξης αλλά κυρίως ζήτημα αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του
ρόλου και της προσφοράς των Ελλήνων οδοντιάτρων στην επιστήμη και στην
κοινωνία μας». Μέχρι σήμερα ο οδοντιατρικός κλάδος δεν έχει λάβει ποτέ
κάποια οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία και δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ
στην πράξη η επιστημονική και κοινωνική προσφορά των οδοντιάτρων, οι
οποίοι με δικά τους μέσα και έξοδα κρατούν το επίπεδο των παρεχομένων
υπηρεσιών σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Στα αιτήματα των οδοντιάτρων συμπεριλαμβάνονται ακόμη: η ένταξη των
οδοντιάτρων στα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, η επέκταση του
μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής και η γενναία μείωση της
προκαταβολής φόρου. Αναγκαία είναι και η μείωση του υψηλού ποσοστού
προμήθειας που εισπράττουν τα τραπεζικά ιδρύματα για το σύνολο των
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες
μέσω των συσκευών POS, οι οποίες επιβαρύνουν τελικά το κόστος θεραπείας.
Την ίδια ώρα οι οδοντίατροι ζητούν από την Πολιτεία συμμετοχή
εκπροσώπου των οδοντιάτρων στον ΕΟΔΥ και πρόβλεψη για πρόσληψη
προσωπικού μέσω του ΟΑΕΔ και άμεση αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων των βοηθών οδοντιατρείου.

Αύξηση δαπανών για οδοντιατρική περίθαλψη
Η εξαίρεση της οδοντιατρικής από τη δημόσια ασφάλιση έχει επιφέρει
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον
μόνο τις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν. Η στοματική υγεία των
Ελλήνων, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής υγείας, έχει
επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
Η Πολιτεία που εδώ και 40 χρόνια δεν προσφέρει οδοντιατρική
περίθαλψη στους πολίτες, πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις υποχρεώσεις της
και να καλύψει τη βασική οδοντιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων. Η
οδοντιατρική περίθαλψη πρέπει να ενταχθεί στο γενικό σχεδιασμό της υγείας
και παράλληλα να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές, με πλήρη στελέχωση και
εκσυγχρονισμό των υποδομών.
Θάνατος από απόστημα
Με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου για την είδηση του θανάτου ενός
νέου ανθρώπου με απόστημα, ο κ. Δεβλιώτης ανέφερε ότι «το γεγονός να
χάνεται μία ανθρώπινη ζωή από απόστημα σε δόντι, μας θλίβει και μας
προβληματίζει. Δεν χρειάζεται να θρηνούμε θύματα για να αναδείξουμε την
αξία της στοματικής υγείας και την αναγκαιότητα της οδοντιατρικής
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περίθαλψης από την Πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι ένας άνθρωπος που
επισκέπτεται τακτικά τον οδοντίατρό του, δεν είναι εύκολο να φτάσει σ’ αυτή
την κατάσταση. Όσο για το περιστατικό που είδε πρόσφατα το φως της
δημοσιότητας, δεν έχουμε καμία σαφή πληροφόρηση και εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντα».
Ένα οδοντιατρικό απόστημα μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο,
απειλώντας ακόμη και τη ζωή, εφόσον επεκταθεί στην τραχηλοπροσωπική ή
θωρακική χώρα. «Το μήνυμά μας είναι, ότι οι Έλληνες πρέπει να
επισκέπτονται τακτικά τον οδοντίατρό τους, ενώ μεγάλη προσοχή πρέπει να
δίνεται στη λήψη αντιβιοτικών. Οι ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν μόνοι
τους φάρμακα χωρίς να έχουν επισκεφθεί πρώτα τον οδοντίατρό τους, καθώς
το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής απασχολεί σοβαρά όλη την υγειονομική
κοινότητα παγκοσμίως» σημείωσε ο κ. Δεβλιώτης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ
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