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    Όλοι γνωρίζουμε, πλέον, ότι στοματική υγεία σημαίνει κάτι περισσότερο από γερά δόντια. 

Η υγεία  του  στόματος,  αποτελεί  βασικό  εφόδιο  για  την  ομαλή  βιολογική  και  κοινωνική 

ανάπτυξη του ατόμου, καθώς η έλλειψη των δοντιών και η κακή κατάσταση της στοματικής 

υγείας,  συνδέονται  με  την  εμφάνιση  σοβαρών  νοσημάτων  και  σχετίζονται  με  χαμηλής 

ποιότητας ζωή και κοινωνική απομόνωση. 

    Η πρόληψη των βασικών νοσημάτων του στόματος είναι εφικτή, διαμέσου  προγραμμάτων 

αγωγής και προαγωγής της στοματικής υγείας, η θετική επιρροή των οποίων δεν περιορίζεται  

μόνο στη στοματική κοιλότητα αλλά αφορά και τη γενική υγεία του ατόμου. Από την άλλη 

πλευρά, οι οδοντιατρικές υπηρεσίες είναι οι τέταρτες πιο ακριβές υπηρεσίες υγείας και, για 

την Ελλάδα, αυτό σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς η 

κάλυψη των εξόδων από ασφαλιστικά ή άλλα ταμεία είναι πολύ περιορισμένη.

    Οι  υπηρεσίες  υγείας  στην  Ελλάδα,  βρίσκονται  αυτή  τη  στιγμή  μπροστά  σε  μεγάλες  

προκλήσεις. Ειδικότερα, το σύστημα οδοντιατρικής περίθαλψης, εάν και άρτια οργανωμένο, 

απασχολεί  μεγάλο αριθμό οδοντιάτρων -κυρίως στον ιδιωτικό τομέα-  και   ζητήματα που 

αφορούν τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, την κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών του 

πληθυσμού  και  τη  χάραξη  στρατηγικής  για  τη  στοματική  υγεία  στη  χώρα,  αποτελούν 

κρίσιμες  ανασχέσεις  στην  ομαλή  λειτουργία  του.  Παρόλο  που  η  χώρα  εμφανίζει  τη 

μεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων σε σχέση με τη πληθυσμό, στις χώρες τη Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, παρουσιάζει επίσης τις λιγότερες κατά κεφαλήν οδοντιατρικές επισκέψεις ετησίως. 

                  

    Γνωρίζουμε  ότι  σε  περιόδους  οικονομικής  δυσπραγίας,  όπως  αυτή  που διανύουμε,  η 

κατάσταση  της  στοματικής  υγείας  των  ευαίσθητων  ομάδων  του  πληθυσμού  [οικονομικά 

ασθενέστεροι, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, παιδικός πληθυσμός 

κ.ά.] απειλείται και μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, για 

το πεδίο της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας και πρόληψης, οι αλλαγές στο σύστημα 



υγείας είναι  ραγδαίες και  η επίδραση που θα έχουν στις  παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι 

εξαιρετικά σοβαρή:

₪ Η μετάβαση από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στις αντίστοιχες του ΕΟΠΠΥ, αφήνει μετέωρο 

και απροσδιόριστο το ρόλο των οδοντιάτρων στην καινούρια κατάσταση, με αποτέλεσμα 

να αμφισβητείται το είδος και η ποιότητα των οδοντιατρικών υπηρεσιών, για χιλιάδες 

ασφαλισμένους.

₪ Η παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής  περίθαλψης,  στους  ασφαλισμένους  του ΕΟΠΠΥ, 

από τα οδοντιατρεία των Κ.Υ., μπορεί να είναι μια απάντηση στις αυξημένες απαιτήσεις 

οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων, πέραν όμως των λειτουργικών εμποδίων 

που  θα  ανακύψουν,  ενέχει  τον  σοβαρό  κίνδυνο  της  εμπλοκής  των  οδοντιάτρων  σε 

αποκλειστικά θεραπευτικό έργο, θέτοντας στο περιθώριο το βασικό στόχο της δημόσιας 

πρωτοβάθμιας  οδοντιατρικής  φροντίδας  που  είναι  η  πρόληψη.  Η  απουσία  ή  ο 

περιορισμός των οργανωμένων προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής, θα στερήσει 

από χιλιάδες παιδιά και εφήβους βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη φροντίδα 

του στόματος και θα θέσει σε κίνδυνο την κατάσταση της στοματικής τους υγείας.   

₪ Η  συνεχιζόμενη  έξοδος,  με  τη  μορφή  της  συνταξιοδότησης,  οδοντιάτρων  που 

απασχολούνται  σε  Κ.Υ.  και  η  μη  αντικατάστασή  τους  από  νέους  συναδέλφους,  θα 

οδηγήσει σε μαρασμό ένα μεγάλο μέρος των δημόσιων οδοντιατρείων στην περιφέρεια,  

με σοβαρές συνέπειες στην στοματική υγεία του πληθυσμού.

₪ Δεδομένων  των  συνθηκών,  η  οδοντιατρική  περίθαλψη  του  πληθυσμού  αποτελεί, 

αναμφισβήτητα,  πρώτη  προτεραιότητα,  καθώς  η  καλή  υγεία  είναι  βασικό  κοινωνικό 

αγαθό και δικαίωμα. Εν τούτοις, η επικέντρωση του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης 

στην θεραπεία και την αποκατάσταση, δίχως τις αναγκαίες επενδύσεις σε παρεμβάσεις 

και υποδομές πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας, είναι εκ των προτέρων 

καταδικασμένη. Κανένας ασφαλιστικός φορέας -όσο εύρωστος και να είναι- αλλά και η 

μεγάλη  πλειοψηφία  των  οικογενειακών  προϋπολογισμών,  δεν  θα  καταφέρουν  να 

αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες δαπάνες για την οδοντιατρική φροντίδα, εξαιτίας της 

επιδεινούμενης κατάστασης της στοματικής υγείας του πληθυσμού και των προβλημάτων 

που θα σχετίζονται με τη ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο των ατόμων. 

₪ Η απουσία κεντρικού σχεδιασμού για τη στοματική υγεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

υποδομών και  ανθρώπινου δυναμικού,  μπορεί  να οδηγήσει  στην απώλεια σημαντικής 

εμπειρίας από την πολυετή εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων στην κοινότητα, που 

οδήγησε στη βελτίωση της στοματικής υγείας του Ελληνικού πληθυσμού την τελευταία 

εικοσαετία. Η εμπειρία των οδοντιάτρων των Κ.Υ. από τις επισκέψεις στα σχολεία, οι 

δράσεις των οδοντιατρείων πρόληψης του ΙΚΑ, η εφαρμογή προληπτικών οδοντιατρικών 

προγραμμάτων  από  Οδοντιατρικούς  Συλλόγους  αλλά  και  η  εφαρμογή  σημαντικών 



πιλοτικών  προγραμμάτων  προαγωγής  της  στοματικής  υγείας  από  την  Ελληνική 

Οδοντιατρική Ομοσπονδία, κινδυνεύουν να μείνουν αναξιοποίητοι πυλώνες ανάπτυξης 

της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας στη χώρα. 

    Η πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα και η πρόληψη ειδικότερα, αποτελούν τα θεμέλια 

ενός ορθολογικά και άρτια οργανωμένου συστήματος φροντίδας της στοματικής υγείας ενός 

πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ν. 3918, 31Α/ 02-03-2011, προσδιόρισε τη δημιουργία και 

τις  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας (ΔΣΥ),  η οποία  ανήκει  στη Γενική 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. Βασικοί άξονες δράσης της Διεύθυνσης 

Στοματικής Υγείας,  αποτελούν  η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, 

ο κεντρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

ΕΣΥ, η συνεργασία με τους οδοντιατρικούς φορείς Υπουργείων, συνδικαλιστικών οργάνων 

και επιστημονικών φορέων και, κυρίως, η υλοποίηση του επιστημονικού και γνωμοδοτικού 

έργου διαφόρων επιτροπών, όπως είναι η Εθνική Επιτροπή για τη Στοματική Υγεία και η 

Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. 

    Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική η άμεση στελέχωση της ΔΣΥ και η έναρξη 

λειτουργίας  της,  καθώς  θα  αποτελέσει  το  πλέον  σημαντικό  και  αναγκαίο  βήμα, 

προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος σχεδιασμός και ο αναγκαίος συντονισμός όλων 

των  υπηρεσιών,  προς  την  κατεύθυνση  της  προστασίας  της  στοματικής  υγείας  του 

Ελληνικού πληθυσμού. 

    Επίσης, η αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, που 

δραστηριοποιείται  στο  χώρο  της  Δημόσιας  Οδοντιατρικής  Υγείας (Κέντρα  Υγείας, 

Περιφέρειες, Δήμοι κλπ) αλλά και στις δομές του ΕΟΠΠΥ, με άξονες:

 τη πρόληψη και πρώιμη διάγνωση των βασικών νοσημάτων του στόματος, 

 τις επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη κοινότητα και

 την  εκπαίδευση  των  πολιτών  στην  φροντίδα  της  στοματικής  υγείας  και  την 

επισκεψιμότητα στο οδοντιατρείο

μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την αντιμετώπιση και διαχείριση των προκλήσεων, 

που επιβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών. 

    Η επένδυση στην καλή υγεία των ερχόμενων γενεών είναι μονόδρομος για τη χώρα 

μας.  Είτε  πρόκειται  για  τη χάραξη πολιτικής  είτε  για  την οργάνωση και  χρηματοδότηση 

υπηρεσιών υγείας, το διακύβευμα και τα οφέλη αυτής της απόφασης, είναι τόσο μεγάλα και 

ισχυρά που είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτα. Η λήψη συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων 

από  την  ηγεσία  του  ΥΥΚΑ,  αλλά  και  η  συνεργασία  όλων  των  οδοντιατρικών  φορέων 

(συνδικαλιστικά όργανα, επιστημονικές εταιρείες, σύλλογοι κ.ά.) και ενεργοποίηση όλων των 



συναδέλφων οδοντιάτρων, στη προώθηση και υποστήριξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 

είναι τα ικανά και απαραίτητα βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση.


