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Εισαγωγή

Όταν μιλάμε για στοματική υγεία, ο νους μας συνήθως πάει σε πολύ συγκεκριμένα 

πράματα: τα ξενύχτια από τον πόνο και την αναζήτηση αναλγητικών, τη φιγούρα του 

οδοντίατρου που σκύβει από επάνω μας -καθώς βρισκόμαστε στη καρέκλα του 

πόνου- και τον ενοχλητικό ήχο του τροχού, ως προάγγελο τρομερών βασανιστηρίων. 

Και είναι λυπηρό, να έχουμε συνδέσει τη στοματική υγεία περισσότερο με τα 

νοσήματα του στόματος και λιγότερο με την απουσία ενοχλήσεων και το λαμπερό 

χαμόγελο.

 

Δεν υπάρχει, όμως, καμιά αμφιβολία, 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. 

Επιπλέον, 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. 

Οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και η χρήση τους, εμφανίζουν μια σειρά 

από χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο σύστημα 

οδοντιατρικής φροντίδας της χώρας:

 Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη αναλογία οδοντιάτρων ανά κάτοικο, σε όλη την 

Ευρώπη [13 οδοντίατροι ανά 10000 κατοίκους (2007), Μ.Ο. Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 7 οδοντίατροι ανά 10000 κατοίκους]. Ταυτόχρονα, η χρήση των 



οδοντιατρικών υπηρεσιών, από τους ενήλικες, είναι περιορισμένη και το ίδιο 

ισχύει και για τις τακτικές επισκέψεις στο οδοντιατρείο. Ένα μεγάλο μέρος των 

αναγκών για οδοντιατρική θεραπεία είναι ανικανοποίητο, ιδιαίτερα για τα παιδιά 

και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

 Περισσότερο από το 90% των οδοντιάτρων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και 

η χρηματοδότηση των υπηρεσιών στα ιδιωτικά οδοντιατρεία γίνεται, σχεδόν 

αποκλειστικά και όπως όλοι γνωρίζουμε, με ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή τα χρήματα 

στον οδοντίατρο τα καταβάλει εξ ολοκλήρου ο ασθενής. Ας σημειώσουμε εδώ, 

ότι γενικά  οι οδοντιατρικές υπηρεσίες είναι οι τέταρτες πιο ακριβές υπηρεσίες 

υγείας και, για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη επιβάρυνση του 

οικογενειακού προϋπολογισμού.

 Την τελευταία τριακονταετία έχει παρατηρηθεί θεαματική βελτίωση στη 

κατάσταση της υγείας του παιδικού πληθυσμού (υποδιπλασιασμός στο δείκτη 

τερηδόνας, για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών). Αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών 

επιρροών, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης για ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η πρόσβαση σε πολλά προϊόντα φροντίδας της 

στοματικής υγείας (οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, στοματικά διαλύματα κλπ), η 

αύξηση του αριθμού των οδοντιάτρων και άρα της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας, η εφαρμογή προληπτικών οδοντιατρικών προγραμμάτων στον παιδικό 

πληθυσμό, η ανάδειξη της καλής στοματικής υγείας ως στοιχείο ευημερίας, 

ευμάρειας και θετικής αντίληψης για τη ζωή και η οργάνωση ενός δικτύου  

δημόσιων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας, το οποίο κάλυψε τις ανάγκες στην 

περιφέρεια της χώρας.  Όμως, οι αντίστοιχοι δείκτες για τους ενήλικες 

παραμένουν το ίδιο υψηλοί, ενώ διαφορές στην κατάσταση της στοματικής υγείας 

παρατηρούνται ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, για διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα αλλά και μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού και 

των μεταναστών. 

Από μόνα τους αυτά τα στοιχεία, αναδεικνύουν ένα εύθραυστο σύστημα 

οδοντιατρικής περίθαλψης, το οποίο μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες, ωστόσο του λείπει ο μακρόπνοος σχεδιασμός και η δυνατότητα 

ανταπόκρισης στις ανάγκες των χαμηλών, κοινωνικοοικονομικά, στρωμάτων. 

Οικονομική κρίση και οδοντιατρική φροντίδα



Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα από το 2008, δεν θα μπορούσε να αφήσει 

αλώβητο το σύστημα οδοντιατρικής φροντίδας, τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα 

δομές, υπηρεσίες και τη στοματική υγεία του κοινωνικού συνόλου. Πιο 

συγκεκριμένα:

 Η μείωση και η απώλεια εισοδήματος, για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 

περιορίζει –εάν δεν απαγορεύει- τη χρήση οδοντιατρικών υπηρεσιών, 

επιστρέφοντας δεκαετίες πίσω, όταν η επίσκεψη στον οδοντίατρο αφορούσε 

επείγοντα περιστατικά και η ενδεδειγμένη θεραπεία ήταν η απονεύρωση 

ή/και η εξαγωγή. Τα εμφυτεύματα και οι εξειδικευμένες προσθετικές 

αποκαταστάσεις αποτελούν εναλλακτική λύση για λίγους, καθώς το κόστος είναι 

απαγορευτικό για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Όλο και περισσότεροι 

ασθενείς, ζητούν να καλύψουν τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος, ενώ σε περιπτώσεις που επιβάλλεται μια απαιτητική –

σε χρόνο και χρήμα- αποκατάσταση, τότε ξεκινάει η διαπραγμάτευση , για τους 

τρόπους αποπληρωμής, διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει αρκετούς ασθενείς 

στην αναζήτηση οδοντιατρικών υπηρεσιών σε όμορες χώρες της Βαλκανικής.

 Η επίδραση, όμως, της οικονομικής κρίσης δεν αφορά μόνο στις επισκέψεις στο 

οδοντιατρείο. Άτομα που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα της 

δραματικής κατάστασης της χώρας –άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι, 

υπερχρεωμένοι επαγγελματίες κ.ά.- αρχίζουν να παραμελούν τη φροντίδα του 

εαυτού και της οικογένειάς τους και καταφεύγουν σε πιο επιβαρημένα 

διατροφικά πρότυπα (κατανάλωση γλυκισμάτων ή άλλων υψηλά θερμιδογόνων 

τροφών, χρήση καπνού και αλκοόλ κ.ά). Επιπλέον, διαταράσσονται οι σχέσεις 

μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, 

παρατηρούνται συναισθήματα απομόνωσης και κατάθλιψης, που εντείνουν το 

φαύλο κύκλο της αυτο-εγκατάλειψης. Η κρίση πλήττει, τελικά, την υγεία του 

ατόμου και την κοινότητα.

 Οι οδοντίατροι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, αντιμετωπίζουν 

σταδιακή μείωση των εργασιών τους, τόσο σε αριθμό επισκέψεων όσο και 

στο είδος της περίθαλψης. Αποκλεισμένοι από τη χρηματοδότηση 

ασφαλιστικών ή άλλων φορέων, υποχρεώνονται να διαπραγματεύονται το κόστος 

της θεραπείας με όρους που θυμίζουν περισσότερο υπαίθρια αγορά και λιγότερο 

υπηρεσίες υγείας, καθώς η μείωση της αμοιβής του οδοντιάτρου είναι ανέφικτη, 

αφού το λειτουργικό κόστος του οδοντιατρείου (επένδυση σε εξοπλισμό, 



οδοντιατρικά υλικά, οδοντοτεχνίτες κ.ά.) παραμένει -ανακόλουθα με τους 

καιρούς- υψηλό. Επιπλέον, η απουσία εναλλακτικών λύσεων απασχόλησης 

(ικανοποιητικές αμοιβές για εργασία σε πολύ-οδοντιατρεία, συνεργασία και 

συστέγαση, απασχόληση στο δημόσιο τομέα) ιδιαίτερα για τους νέους 

οδοντίατρους, οδηγεί πολλούς στην αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό (Μεγ. 

Βρετανία, Γερμανία, Σκανδιναβικές ή Αραβικές χώρες). 

 Το σύστημα δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, εκεί δηλαδή όπου οι 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ανασφάλιστοι, οικονομικά ασθενέστεροι, 

κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά) θα μπορούσαν να αναζητήσουν δωρεάν 

οδοντιατρικές υπηρεσίες, βρίσκεται μπροστά σε ένα δυσοίωνο μέλλον. Τα 

πρώην οδοντιατρεία του ΙΚΑ -και νυν του ΕΟΠΥΥ- έχουν σηκώσει το βάρος της 

περίθαλψης των ασφαλισμένων από όλα, πλέον, τα ταμεία. Με μειωμένη 

χρηματοδότηση και προσωπικό που υποαπασχολείται -καθώς οι περισσότεροι 

οδοντίατροι διατηρούν ιδιωτικό οδοντιατρείο-, με χαμηλότερες αμοιβές και 

αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον, σε ένα γραφειοκρατικό οργανισμό, που αδυνατεί, 

σε πολλές περιπτώσεις, να υποδεχθεί επείγοντα περιστατικά και με λίστα 

αναμονής για ραντεβού που πλησιάζει τους δύο μήνες, είναι σαφές ότι δεν 

αποτελεί βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών του 

πληθυσμού. Τα οδοντιατρεία των Κέντρων Υγείας, με διαρκώς μειούμενο και 

χαμηλά αμειβόμενο προσωπικό, εγκλωβισμένα σε ένα ασαφές πλαίσιο εργασίας, 

παρέχουν υπηρεσίες κατά το δοκούν, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των 

κατοίκων της περιοχής τους, αδυνατώντας να επιτελέσουν το βασικό τους έργο 

που είναι η πρόληψη της στοματικής υγείας του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να 

βιώνουν την εγκατάλειψη και την απαξίωση. Τα οδοντιατρεία των νοσοκομείων, 

τέλος, υποδέχονται όλα τα επείγοντα και απαιτητικά περιστατικά, συχνά σε πολύ 

αντίξοες συνθήκες, με εξαντλητικά ωράρια και χαμηλές αμοιβές, καθώς 

ανταποκρίνονται στις πιεστικές ανάγκες των ατόμων για οδοντιατρική περίθαλψη.

 Η απουσία κεντρικού σχεδιασμού και πολιτικής για τη στοματική υγεία, 

περιορίζει δραματικά τις δυνατότητες ανταπόκρισης του συστήματος στις 

απαιτήσεις των καιρών. Η αφελής και λανθασμένη αντίληψη ότι τα δόντια και 

τα νοσήματα του στόματος δεν απειλούν τη ζωή του ατόμου και άρα  δεν 

αποτελούν βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό πολιτικών για την υγεία, όπως 

επίσης η απουσία σταθερής διεκδίκησης του οδοντιατρικού κλάδου, για μια 

συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων οδοντιατρικής φροντίδας του πληθυσμού, 



από την πολιτική ηγεσία, ευθύνονται σε γενικές γραμμές για το αδιέξοδο και την 

έλλειψη εναλλακτικών λύσεων στην παρούσα κατάσταση.  

Πρόταση για την οργάνωση ενιαίου φορέα Δημόσιας Οδοντιατρικής Υγείας 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας υποχρεώνονται να 

περάσουν μια φάση μετασχηματισμού, που θα επηρεάσει -με τι πρόσημο άραγε;- 

τους επαγγελματίες της υγείας και τους χρήστες των υπηρεσιών, εξίσου. Σε αυτή τη 

διαδικασία μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια ανεκτίμητα εφόδια, χρήσιμα και 

απαραίτητα σε κάθε μελλοντική κατάσταση: πρώτον, τις σχέσεις μεταξύ των 

οδοντιάτρων και των ασθενών τους, σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης, που 

έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων και, σε πολλές περιπτώσεις, είναι 

σχέσεις ζωής, μέσα σε ένα σύστημα που μπορεί να είναι ευάλωτο, έχει όμως 

τεράστιες δυνατότητες και μεγάλη δυναμική. Δεύτερον, την επιστημονικά 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των οδοντιατρικών προγραμμάτων 

πρόληψης, η οποία μπορεί να απαιτεί ανθρώπινους πόρους και σοβαρό σχεδιασμό, 

αποτελεί όμως ουσιαστική επένδυση και πραγματική φροντίδα για την υγεία του 

πληθυσμού, ιδιαίτερα της ευαίσθητης ομάδας των παιδιών και των εφήβων.

Υπάρχουν, όμως, και σκόπελοι που θα χρειαστεί να αποφευχθούν. Πιο συγκεκριμένα, 

το σύστημα οδοντιατρικής φροντίδας -όπως και τα περισσότερα πράγματα σε αυτή τη 

χώρα- ‘πατούσε διαρκώς σε δύο βάρκες’: ιδιωτικά οδοντιατρεία και υπηρεσίες που 

αμείβονται με ιδιωτικές δαπάνες, από τη μία, οδοντιατρικές μονάδες δωρεάν 

οδοντιατρικής περίθαλψης, σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, από την άλλη. 

Αυτή η κατάσταση κράτησε δέσμιο το οδοντιατρικό δυναμικό της χώρας, 

δημιούργησε οδοντιάτρους δύο ταχυτήτων, δεν εξασφάλισε ποιοτικές οδοντιατρικές 

υπηρεσίες, ήταν οικονομικά ασύμφορη και λειτουργικά αναποτελεσματική. 

Οποιαδήποτε νέα κατάσταση, θα χρειαστεί να απαντήσει και να δώσει τέλος σε αυτή 

τη λανθασμένη επιλογή.  Επιπλέον, οι δράσεις του οδοντιατρικού κλάδου, 

περιορίζονται σε διεκδικήσεις που αφορούν ζητήματα αμοιβών και οργάνωσης των 

υπηρεσιών περίθαλψης -9 στους 10 οδοντίατρους, εξάλλου, εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης- δίνοντας μικρό βάρος 

στη πρόληψη των νοσημάτων του στόματος και στη φροντίδα των οικονομικά 

ασθενέστερων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Όμως, στις νέες συνθήκες, το 

πεδίο συνάντησης οδοντιάτρων και πληθυσμού δε μπορεί να είναι μόνο η βλάβη και 



η απώλεια της στοματικής υγείας: είναι η πρόβλεψη και η πρόνοια για πραγματικά 

ολοκληρωμένες και ποιοτικές οδοντιατρικές υπηρεσίες.  Σε αυτό το πλαίσιο, μια 

βιώσιμη λύση είναι η μετατροπή όλων των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών 

σε οδοντιατρεία πρόληψης και φροντίδας της στοματικής υγείας, αποκλειστικά 

του παιδικού και νεανικού πληθυσμού (0-18 ετών). Αυτό θα αποτελούσε:

 δίχτυ ασφάλειας για την προστασία της στοματικής υγείας των παιδιών -και 

αυριανών πολιτών της χώρας-, 

 επένδυση στη νέα γενιά με ουσιαστικό και μετρήσιμο τρόπο,

 επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη ανταπόκριση στους 

κινδύνους που απειλούν τη στοματική υγεία του ελληνικού πληθυσμού. 

Ο νόμος/ΥΑ του 1988 θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός ενιαίου 

φορέα  Δημόσιας  Οδοντιατρικής  Υγείας  (ΔΥΟ),  που  θα  περιλαμβάνει  τα 

οδοντιατρεία των Κ.Υ., τα οδοντιατρεία του ΕΟΠΥΥ και άλλες σχετικές με το 

αντικείμενο  υπηρεσίες.  Βασικοί  στόχοι  του  φορέα,  θα  είναι  η  προστασία  της 

στοματικής υγείας του παιδικού και νεανικού πληθυσμού και η προαγωγή της 

στοματικής  υγείας  στην  κοινότητα.  Οι  στόχοι  θα  υλοποιηθούν  διαμέσου  της 

ανάπτυξης  προγραμμάτων  προαγωγής  της  στοματικής  υγείας  με  έμφαση  στην 

προσχολική αγωγή (παιδικοί σταθμοί/νηπιαγωγεία) και την Α' βάθμια εκπαίδευση, 

 παρεμβάσεις  σε  ειδικές  πληθυσμιακές  ομάδες  (έγκυες,  τρίτη  ηλικία  κλπ)  κ.ά.  Ο 

οδοντίατρος,  με  αυτό  τον  τρόπο,  βγαίνει  από  το  ιατρείο  και  ανοίγεται  στην 

κοινότητα, σε συνεργασία με άλλους φορείς (εκπαίδευση, τοπική αυτοδιοίκηση 

κλπ),  ενώ  ταυτόχρονα  αξιοποιείται  η  εμπειρία  παρελθόντων  ετών  από  την 

εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα.

Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ΔΟΥ αντιμετωπίζει τρεις βασικές δυσκολίες:   

 Άγνωστος  αριθμός  οδοντιάτρων,  με  δεδομένο  ότι  δεν  γνωρίζουμε  πόσοι 

οδοντίατροι θα απομείνουν στα ΚΥ (συνταξιοδοτήσεις, αναστολή προσλήψεων) 

και πόσοι από τον ΕΟΠΥΥ θα ενταχθούν στο νέο φορέα(μόνιμοι, συμβασιούχοι)

 Άγνοια του περιεχομένου της πρωτοβάθμιας φροντίδας (που πολλοί την συγχέουν 

με την περίθαλψη)

 Οδοντίατροι διαφορετικών ταχυτήτων (εργασιακά, μισθολογικά) 

       

Η ανταπόκριση σε αυτές τις δυσκολίες θα αφορά:



 Τη   δημιουργία  φορέα  οργάνωσης,  σχεδιασμού  και  παρακολούθησης  των 

δράσεων  στα  πλαίσια  εθνικής  πολιτικής  για  τη  στοματική  υγεία  όπως  αυτή 

διαμορφώνεται  από  την  Εθνική  Επιτροπή  Στοματικής  Υγείας.  Προς  τούτο 

προτείνεται η ενεργοποίηση της Δ/νσης Στοματικής υγείας (ή άλλου αντίστοιχου 

οργάνου) του Υπουργείου. Η στελέχωση θα γίνει σε πρώτη φάση, από τους ήδη 

υπηρετούντες   στην  κεντρική  υπηρεσία  του  Υπουργείου  οδοντιάτρους  και  αν 

κριθεί  αναγκαίο  θα  αποσπασθούν  για  ορισμένο  χρόνο  ή  κάποιες  μέρες  την 

εβδομάδα οδοντίατροι που υπηρετούν σε ΚΥ και διαθέτουν ειδικές σπουδές και 

γνώσεις στην ΠΟΦ

 Τη  ταχύρυθμη  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  όλων  των  οδοντιάτρων  που  θα 

στελεχώσουν το νέο φορέα, σε ζητήματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στη 

κοινότητα αλλά και στη οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών και νέων, προκειμένου 

να  επιτευχθεί  η  αναγκαία  ομογενοποίηση  και  εξοικείωση,  σε  σχέση  με  τον 

προσανατολισμό, τις επιδιώξεις, τις απαιτήσεις και το όραμα του νέου φορέα.

 Τον προσδιορισμό του αναγκαίου αριθμού οδοντιάτρων που θα απασχοληθούν 

στον φορέα και την πρόνοια για τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Επίλογος

Στην οδοντιατρική, η πρόληψη είναι εφικτή και το κέρδος για την οικονομία,  την 

κοινωνία  και  το  άτομο,  είναι  μεγάλο.  Η  πρόταση  αυτή  είναι  χαμηλού  κόστους, 

μειώνει  τις δαπάνες,  καλύπτει  πολύ πιο μεγάλο μέρος  του πληθυσμού από ό,τι  η 

περίθαλψη και διατηρεί καλό επίπεδο στοματικής υγείας. Αποτελεί δίχτυ ασφάλειας 

για την προστασία της στοματικής υγείας των παιδιών -και αυριανών πολιτών της 

χώρας- και επένδυση στη νέα γενιά με ουσιαστικό και μετρήσιμο τρόπο. Είναι, τέλος, 

μια  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  και  κοινωνικά  ευαίσθητη  ανταπόκριση  στους 

κινδύνους που απειλούν τη στοματική υγεία του ελληνικού πληθυσμού. 

Στο διάλογο, που είναι αναπόφευκτο να ξεκινήσει σχετικά με το μέλλον της 

οδοντιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα, ίσως χρειαστεί να παρακάμψουμε τις 

αντιλήψεις του χθες, για να μπορέσουμε με επιμονή και ουσιαστική δέσμευση, να 

σχεδιάσουμε την οδοντιατρική ενός λιγότερο σκοτεινού και περισσότερο ανθρώπινου 

κοινού μέλλοντος.


