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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Λίγο πριν τις γιορτές με κάλεσε στο κινητό μου ένας συνάδελφος, άγνωστος ως
τότε σε εμένα. Ζήτησε να συναντηθούμε,
ενώ ακουγόταν καταβεβλημένος.
Βρεθήκαμε το ίδιο ή το επόμενο βράδυ
στο ιατρείο μου και μου έδωσε μια δικαστική απόφαση εις βάρος του, που αφορούσε σε αντιδικία με μια ασθενή του.
Ο οδοντίατρος αφαίρεσε ταυτόχρονα δύο έγκλειστους φρονιμίτες στην κάτω γνάθο. Η ασθενής περιγράφει στη δικογραφία ότι υπέστη βλάβη στο
νεύρο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη υπαισθησίας στην
μία πλευρά.
Ο συνάδελφος καταδικάστηκε σε χρηματική αποζημίωση 35.000 €, σύμφωνα με την απόφαση του
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.
Η έδρα ενστερνίστηκε πλήρως την άποψη του Δικαστικού πραγματογνώμονα - οδοντιάτρου, η οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής (αντιγράφω εκ
της αποφάσεως):
«Η προκείμενη γναθοχειρουργική επέμβαση έπρεπε
να διενεργηθεί από οδοντίατρο με ειδικότητα γναθοχειρουργού ή από ιατρό με ειδικότητα γναθοπροσωπικού χειρουργού, λόγω της θέσης των εγκλείστων
στην γνάθο που είχαν τον μέγιστο βαθμό δυσκολίας
για χειρουργική αφαίρεση και όχι από απλό οδοντίατρο, όπως ο εναγόμενος»
Να ενημερώσω ότι ο συνάδελφος για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχε κάλυψη αστικής
ευθύνης.
Πέρα από την απλή παράθεση των γεγονότων, η
οποία μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει εύλογες
ανησυχίες, θέλω να μοιραστώ με εσάς και άλλες πληροφορίες και προκύπτοντες, από όσα προανέφερα,
προβληματισμούς.
• Ο εμπειρογνώμονας ήταν γναθοχειρουργός
• Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται από τα
δικαστήρια, από κατάλογο που διαθέτει. Δεν γνωρίζω τα κριτήρια με τα οποία κάποιος εντάσσεται
στον κατάλογο.
• Η πρόταση που έκανε ο σύλλογός μας στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο. να είναι δυνητικά (αν θέλουμε) στις αρμοδιότητες των Συλλόγων η σύνταξη
εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, απορρίφθηκε.
• Είναι σημαντικό να καθιερώσουμε τον θεσμό της
διαμεσολάβησης στην μέθοδο επίλυσης παρόμοιων
αντιδικιών.
• Πρέπει η Ε.Ο.Ο. να αναλάβει τον ρόλο που οφεί-

λει, διότι οι δικηγορικές εταιρείες, αλλά
και το κοινό από μόνο του, διεκδικεί με
αυξανόμενα ραγδαίο ρυθμό οικονομική
αποζημίωση από πιθανή βλάβη.
• Καλό είναι να υπάρχουν έντυπα ενημέρωσης και συναίνεσης που θα υπογράφονται από τους ασθενείς.
Επειδή το θέμα εισήχθη προς συζήτηση
στο Διοικητικό Συμβούλιο, προβληματιστήκαμε για την
χρήση από τον εμπειρογνώμονα του όρου «απλός»
οδοντίατρος.
Προβληματιστήκαμε επίσης για την ευχέρεια με την
οποία περιέγραψε ο πραγματογνώμονας το εύρος των
επιτρεπόμενων πράξεων από τον γενικό οδοντίατρο,
κατά την άποψή μας, χωρίς να λάβει υπόψιν του την
εκπαίδευσή τους, αλλά και τους υπάρχοντες νόμους.
Συμβουλεύσαμε τον συνάδελφο ως προς το θέμα του
περιεχομένου της πραγματογνωμοσύνης, πλην όμως
είχαν παρέλθει σχετικές προθεσμίες. Γνωστοποιήσαμε
στον σύλλογό του και την Ε.Ο.Ο. το περιεχόμενο της
πραγματογνωμοσύνης ώστε να διερευνήσουν την δυνατότητα τουλάχιστον της παρέμβασής τους, έστω και
με κατευθυντήριες οδηγίες για το τι μπορεί να περιέχει
μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
Συγκεκριμένα παραθέσαμε το ΦΕΚ 46/2-4-1993
«αύξηση αμοιβών ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων» όπου προκύπτει σαφώς ότι ο οδοντίατρος
μπορεί να προβεί σε χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων οδόντων και να αποζημιωθεί, σύμφωνα με το
παραπάνω Προεδρικό διάταγμα, για την πράξη αυτή.
Αγαπημένοι συνάδελφοι μέλη μας, κατ αρχήν,
ασφαλιστείτε. Κατά δεύτερον, βάλτε τον ασθενή να
υπογράφει ότι έχει λάβει γνώση για πιθανά συμβάματα ή επιπλοκές και ότι συμφωνεί με το σχέδιο θεραπείας του.
Αγαπημένοι συνάδελφοι συνδικαλιστές, αντιλαμβάνεστε ότι ο κατακερματισμός του σώματος της Γενικής Συνέλευσης σε υποομάδες τύπου Χειρουργοί
Στόματος, Γναθοχειρουγοί κ.λ.π. είναι ανήθικη και
επικίνδυνη για τον κλάδο. Το μοναδικό συμφέρον
που πρέπει να εξυπηρετεί η ύπαρξή του οδοντιατρικού συνδικαλισμού, είναι η προαγωγή του κύρους
του οδοντιάτρου.
Δεν υπάρχει απλός οδοντίατρος. Υπάρχει Σύνθετος Μαχόμενος Οδοντίατρος.
Μαρία Μενενάκου
Πρόεδρος Ο.Σ.Π.
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Aγορά ακινήτου
Το χέρι όταν απλώνεται…
Το χέρι όταν απλώνεται να πάρει,
χάνει τόση ομορφιά και χάρη τόση,
όση ομορφιά κερδίζει κι όση χάρη,
το χέρι όταν απλώνεται να δώσει.
Γ.Δροσίνης
Αφιερωμένο σε αυτούς που με την ευγενική χειρονομία της δωρεάς, βοήθησαν να αποκτήσει ο σύλλογός μας επιπλέον χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί
σε χώρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης των συναδέλφων μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε ιδιαίτερη
μνεία στον Επίτιμο Πρόεδρο του συλλόγου μας
κ.Βασίλη Τζωρτζόπουλο, ο οποίος παρόλο που δεν

είχε ενημερωθεί για την επικείμενη αγορά, διαβάζοντας μονάχα το άρθρο στο περιοδικό μας, ήταν ο
πρώτος που κατέθεσε ένα σεβαστό ποσό στον λογαριασμό του συλλόγου, θέλοντας να δείξει ότι η
αγάπη για τον Πειραιώτικο Σύλλογο δεν τελειώνει
με την συνταξιοδότηση.
Καθώς και στον αδελφό Οδοντιατρικό Σύλλογο
Κεφαλληνίας που με ενθουσιασμό μας βοήθησε για
τους λόγους που θα διαβάσετε στις παρακάτω σελίδες στο άρθρο του Προέδρου του, κ.Δ.Γαρμπή
Στο επόμενο περιοδικό θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα στους χορηγούς, αλλά και στους εθελοντές
του συλλόγου, οι οποίοι κάνουν εφικτές τις δράσεις του.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Επιστολή Τζωρτζόπουλου για αγορά ακινήτου
Κυρία Πρόεδρε,
Θερμά σας συγχαίρω για την απόφαση της αγοράς ενός επί πλέον γραφείου, δίπλα στα υπάρχοντα
γραφεία του Συλλόγου μας, αλλά και για τις εν γένει δραστηριότητες σας, τις οποίες και ανελλιπώς παρακολουθώ. Η αγορά αυτή ασφαλώς θα συμβάλλει στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του
Συλλόγου.
Ακολούθως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επαινετική αναφορά, τόσο στον πατέρα μου
Μίνω Τζωρτζόπουλο, όσο και σ’ εμένα.
Στη συνέχεια θέλω να σας διευκρινίσω ότι την ιστορική -θα προσθέσω και εγώ- και γενναία απόφαση της αγοράς του ακινήτου του Συλλόγου μας, την πήρε ο Δημήτρης Ψαρρός και το Συμβούλιό
του, απόφαση την οποία ομόφωνα ενέκρινε μια ενθουσιώδης Γενική Συνέλευση. Το Συμβούλιό μου
και εγώ συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε αυτό που ο συνδικαλιστικός μου δάσκαλος, ο Δήμος Ψαρρός,
είχε αρχίσει.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Βασίλης Τζωρτζόπουλος
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Προσοχή στη στοματική υγεία των ηλικιωμένων
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας εγκαταλείπουν
τη φροντίδα του στόματός τους, θέτοντας σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους ακόμη και την
ίδια τους τη ζωή. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι
έχουν κακή στοματική υγεία, δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρο για έλεγχο και δεν βουρτσίζουν τακτικά τα δόντια τους, με αρνητικές
επιπτώσεις στη συνολική τους υγεία.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης
Ηλικίας (1η Οκτωβρίου), τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΟΣΠ) στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε ηλικιωμένους,
καθώς και στα παιδιά, τα εγγόνια τους ή τα
άτομα που τους φροντίζουν, λέγοντας πως
«στόχος όλων μας πρέπει να είναι η διασφάλιση της υγιούς γήρανσης του πληθυσμού. Το
στόμα που διατηρείται υγιές μέχρι την προχωρημένη ηλικία διαδραματίζει αποφασιστικό
ρόλο για ένα σώμα υγιές».
Σήμερα πάνω από το 20% του ελληνικού πληθυσμού είναι άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
και σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο αριθμός των
ηλικιωμένων θα αυξηθεί και το 2050 θα πλησιάσει το 1/3 του πληθυσμού. «Οι αριθμοί αυτοί
μας κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου και
μας υπενθυμίζουν ότι το σύστημα υγείας της
χώρας πρέπει οπωσδήποτε να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στοματικής υγείας
του πληθυσμού που γηράσκει προκειμένου να
αποφύγουμε τα χειρότερα» αναφέρουν τα μέλη
του ΟΣΠ.
Ασθένειες του στόματος, όπως η τερηδόνα, η
περιοδοντική νόσος, η απώλεια δοντιών, η ξηροστομία ή o καρκίνος, επηρεάζουν τη λειτουργία
της μάσησης των ηλικιωμένων, τη διατροφική
τους πρόσληψη, καθώς και τις κοινωνικές τους
επαφές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης
ηλικίας μέχρι και το θάνατο.
Στις μέρες μας, δυστυχώς, ελάχιστοι ηλικιωμένοι βουρτσίζουν καθημερινά τα δόντια
τους. Κάποιοι δεν είναι σε θέση να καθαρίσουν το στόμα τους και πρέπει να στηριχθούν
στη βοήθεια αυτών που τους φροντίζουν και
οι οποίοι πολλές φορές επικεντρώνονται σε
άλλα προβλήματα του ηλικιωμένου και αμελούν τη στοματική υγιεινή. Ακόμη λιγότεροι
είναι οι ηλικιωμένοι που επισκέπτονται τον

οδοντίατρο για έλεγχο, καθώς συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, αλλά υπάρχουν και θέματα
προσβασιμότητας.
Για να επιτύχουμε λοιπόν την υγιή γήρανση
του πληθυσμού, όπως αναφέρει η Παγκόσμια
Οδοντιατρική Ομοσπονδία, πρέπει να άρουμε
όλα τα παραπάνω εμπόδια, γιατί η στοματική
υγεία συνδέεται με τη γενικότερη κατάσταση του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας ότι
«το στόμα είναι ο καθρέφτης του σώματος»!
Όπως τονίζουν οι οδοντίατροι του ΟΣΠ, το
σύστημα υγείας της χώρας μας πρέπει να καλύψει τις ανάγκες των ηλικιωμένων που
έχουν φτωχή στοματική υγεία. Στο παρελθόν
δεν υπήρχαν πολιτικές πρόληψης και οι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν τη σημασία της στοματικής υγιεινής. Επίσης, για τη διασφάλιση
της υγιούς γήρανσης των Ελλήνων πρέπει να
ενταχθούν προληπτικές δράσεις, έτσι ώστε οι
σημερινοί νέοι όταν θα φθάσουν στην τρίτη
ηλικία να έχουν καλύτερη στοματική υγεία
και περισσότερα δόντια από τους σημερινούς
ηλικιωμένους.
«Οι συγγενείς, τα παιδιά και τα εγγόνια των
ηλικιωμένων αλλά και οι άνθρωποι που τους
φροντίζουν είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι
οι ηλικιωμένοι πρέπει να βουρτσίζουν τα δόντια τους και να χρησιμοποιούν το οδοντικό
νήμα κάθε μέρα ή αν έχουν τεχνητές οδοντοστοιχίες να τις φροντίζουν σε καθημερινή βάση.
Αυτό ισχύει για τα άτομα της τρίτης ηλικίας
που διαμένουν είτε στο σπίτι τους είτε σε κέντρα φροντίδας και οίκους ευγηρίας» αναφέρει
η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Μενενάκου
και υπογραμμίζει ότι «αν κατανοήσουμε τους
κινδύνους για τη στοματική υγεία που σχετίζονται με το πέρασμα του χρόνου και δράσουμε
προληπτικά, μπορούμε να προστατεύσουμε τα
δόντια και το στόμα για μία ολόκληρη ζωή».
Η στοματική υγεία μπορεί να επηρεάσει τη
γενικότερη υγεία των ηλικιωμένων. Οι ασθένειες του στόματος συνδέονται με καρδιακά
προβλήματα και παθήσεις των πνευμόνων. Η
περιοδοντική νόσος έχει ενοχοποιηθεί για καρκίνους στο πάγκρεας και γαστρεντερικούς
καρκίνους, ενώ στην κακή στοματική υγεία
οφείλεται η αύξηση των τιμών του σακχάρου
και η εμφάνιση έλκους στο στομάχι!
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«Ο καρκίνος φεύγει. Το χαμόγελο μένει.»
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της στοματικής
υγείας των ασθενών με καρκίνο έχει σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
σε συνεργασία με το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Πειραιά «Μεταξά». Η έγκριση της συνεργασίας του ΟΣΠ
με το Νοσοκομείο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του 9ου Πειραϊκού Ογκολογικού Συνεδρίου, με θέμα «Πολύπλευρη
Αντιμετώπιση του Καρκίνου» που πραγματοποιήθηκε στις
5-6 Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα.
Όπως τόνισε ο Συντονιστής Διευθυντής στο Παθολογικό – Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Μεταξά»
Νικόλαος Ζήρας, «το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ομόφωνα
αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για το σχεδιασμό,
το συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος
πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας των ογκολογικών ασθενών». Σύμφωνα με τον κ. Ζήρα, «πρόκειται για ένα πρόγραμμα απαραίτητο, αφού δυστυχώς
ακόμη και σήμερα πολλοί ιατροί υποεκτιμούν τα οδοντιατρικά προβλήματα των ασθενών με καρκίνο τα οποία
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών,
ενώ μην ξεχνάμε πως τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας έχουν σημαντικές ελλείψεις οδοντιάτρων
και δεν μπορούν να σχεδιάσουν ανάλογα προγράμματα».
Από την πλευρά της η Αγγελική Σεληνίδου, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και πρόεδρος της Προληπτικής Επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιώς (ΟΣΠ), δήλωσε πως το πρόγραμμα του ΟΣΠ
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ιατρών, των οδοντιάτρων και των ασθενών για τις επιπτώσεις των θεραπειών στη στοματική κοιλότητα. Όπως
τόνισε, στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση
για τους τρόπους πρόληψης και διαχείρισης των επιπλοκών από τις αντινεοπλασματικές θεραπείες.
«Η χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων
όγκων σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος και η ακτινοθεραπεία κεφαλής και τραχήλου μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο βλεννογόνο του στόματος, τα δόντια,
τους σιαλογόνους αδένες και τα οστά των γνάθων» ανέφερε η πρόεδρος του ΟΣΠ Μαρία Μενενάκου. «Οι βλάβες αυτές ταλαιπωρούν τους ασθενείς και κάνουν ακόμη
πιο δύσκολη τη ζωή τους. Σήμερα όμως μπορούμε να τους
βοηθήσουμε με το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων
και τη συνεχή επικοινωνία οδοντιάτρων και παθολόγων
ογκολόγων, ενώ πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς
ότι πρέπει να φροντίζουν τα δόντια τους κατά τη διάρκεια
της θεραπείας τους, καθώς ο καρκίνος φεύγει, αλλά το
χαμόγελο μένει!» υπογράμμισε η κ. Μενενάκου.
Επιπλοκές αντινεοπλασματικών θεραπειών
στη στοματική κοιλότητα
Οι αντινεοπλασματικές θεραπείες προκαλούν επιπλοκές στο στόμα, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν
αναφέρονται από τον ασθενή, ώστε να υποεκτιμώνται
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από τον ιατρό και εντέλει να υποθεραπεύονται, σημείωσε η Οδοντίατρος και μέλος του Δ.Σ. του ΟΣΠ Χαρά
Χατζηχαλεπλή, λέγοντας ότι «με την αύξηση των επιβιώσαντων από τον καρκίνο γίνεται περισσότερο αναγκαία η «επιθετική» αντιμετώπιση των επιπλοκών του
στόματος για να διασφαλίσουμε μακροχρόνια την καλή
στοματική και συνολική υγεία».
Σύμφωνα με την ίδια, εννέα στους δέκα ασθενείς με
χημειοακτινοθεραπεία στη στοματική κοιλότητα θα εμφανίσουν κάποιου βαθμού επιπλοκές. Οι επιπλοκές της
στοματικής κοιλότητας διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες. Οι οξείες, όπως βλεννογονίτιδα, λοιμώξεις (μυκητιάσεις, βακτηριακές, ιϊκές) και ξηροστομία, εμφανίζονται
κατά την έναρξη της θεραπείας και διαρκούν μέχρι και 23 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ενώ
στις χρόνιες επιπλοκές συμπεριλαμβάνονται η ίνωση και
ατροφία βλενογόννου & μυών, η ξηροστομία, οι άτυπες
τερηδόνες δοντιών, η νέκρωση μαλθακών ιστών, η οστεοακτινονέκρωση, η ελάττωση ως και απώλεια γεύση και
οι χρόνιες λοιμώξεις. Οι χρόνιες επιπλοκές μπορεί να ταλαιπωρούν τους ασθενείς μετά το πέρας της θεραπείας
για αρκετές εβδομάδες έως και χρόνια.
Όπως είπε η κ. Χατζηχαλεπλή, «οι παραπάνω επιπλοκές προκαλούν άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση των ασθενών, ενώ, σύμφωνα με μελέτες, ο
κίνδυνος αυτοκτονιών σε επιβιώσαντες με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος
σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό και διπλάσιος σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους ασθενείς με καρκίνο».
Βασικές οδηγίες σε ογκολογικούς ασθενείς
Οι ασθενείς με καρκίνο πρέπει να εφαρμόζουν εντατική
στοματική υγιεινή και να βουρτσίζουν τα δόντια τους δύο
φορές την ημέρα με μαλακή οδοντόβουρτσα. Δεν πρέπει
να παραλείπουν το νήμα και πρέπει να αποφεύγουν τις
πλύσεις με αλκοολούχα στοματικά διαλύματα.
Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας οι ασθενείς
πρέπει να αποφεύγουν όξινες, καυτερές, καυτές και
σκληρές τροφές και φυσικά όπως όλοι οι ιατροί συστήνουν, οι ασθενείς πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα και
να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ. Σε ασθενείς
υπό ακτινοθεραπεία κεφαλής και τραχήλου συνιστάται
η συχνή ενυδάτωση του στόματος και οι πολλαπλές
πλύσεις με χαμομήλι.
Παράλληλα, πρόσθεσε η κ. Χατζηχαλεπλή, είναι απαραίτητη η στοματική εξέταση από οδοντίατρο πριν από
την έναρξη των αντινεοπλασματικών θεραπειών για την
κατάλληλη προετοιμασία του στόματος, ενώ τακτικές
επανεξετάσεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας
της θεραπείας είναι απαραίτητες για την άμεση παρέμβαση όπου κρίνεται αναγκαία. Τέλος σημαίνουσα είναι
η επικοινωνία με τον ογκολόγο ώστε να επιτευχθεί η πολυδιάστατη διαχείριση του ασθενούς με άριστο τρόπο.

Αμφίδρομη σχέση περιοδοντίτιδας και διαβήτη
Η περιοδοντίτιδα και ο σακχαρώδης διαβήτης είναι δύο χρόνια νοσήματα που ταλαιπωρούν
χιλιάδες Έλληνες και η επίπτωση των οποίων αυξάνεται με την ηλικία. Τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΟΣΠ), όμως, επισημαίνουν ότι υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο νοσημάτων και εφιστούν την προσοχή των ασθενών.
Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, οι ασθενείς με περιοδοντίτιδα εμφανίζουν αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2, ενώ τα άτομα που πάσχουν ταυτόχρονα
από περιοδοντίτιδα και διαβήτη έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν σοβαρές
επιπλοκές, όπως βλάβες στα μάτια και τους νεφρούς, σε σύγκριση με αυτούς που πάσχουν
μόνο από διαβήτη.
Τα μέλη του ΟΣΠ κρούουν το καμπανάκι και στους ασθενείς
που πάσχουν από μη ρυθμισμένο διαβήτη τύπου 1 και 2.
«Συνήθως τα άτομα αυτά παρουσιάζουν σοβαρότερη περιοδοντική φλεγμονή και επιταχυνόμενη περιοδοντική καταστροφή, χάνοντας πολλά από τα δόντια τους, σε σχέση με τους
ρυθμισμένους ασθενείς» σημειώνει συγκεκριμένα ο περιοδοντολόγος Ιακώβος Μονογυιός
και στέλνει στους ασθενείς το μήνυμα ότι η περιοδοντίτιδα -η οποία οδηγεί σε απώλεια δοντιών- είναι εύκολο να διαγνωστεί και να θεραπευτεί.
Σύμφωνα με τον κ. Μονογυιό, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της περιοδοντίτιδας σώζει
τα δόντια των ασθενών και προστατεύει την υγεία τους. Μάλιστα τα αποτελέσματα της θεραπείας διατηρούνται σε βάθος χρόνου και οι ασθενείς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στοματική
και γενικότερα την υγεία τους. Αρκεί βέβαια να ακολουθούν ένα σχεδιασμένο πρόγραμμα
υποστήριξης της περιοδοντικής τους υγείας και τις οδηγίες του οδοντιάτρου τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς με μη ρυθμισμένο διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία
περιοδοντίτιδας, πετυχαίνουν πτώση της τιμής της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε χρονικό διάστημα από 3 έως 6 μήνες μετά την επιτυχή θεραπεία και το κυριότερο εμποδίζουν
την εμφάνιση νέων προβλημάτων στη στοματική τους κοιλότητα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΣΠ, τα πλεονεκτήματα της θεραπείας της περιοδοντίτιδας είναι ότι σταματά τη νόσο του περιοδοντίου, σταθεροποιεί το φατνιακό οστό, εξαφανίζει τα συμπτώματα και επιμηκύνει την παραμονή των δοντιών στο στόμα. Να τονίσουμε
δε ότι για τους ασθενείς με διαβήτη η θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική, συνεισφέρει σε αποφυγή επιπρόσθετης φαρμακευτικής αγωγής και παράλληλα μειώνει τις τιμές
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
Συμβουλές
Οι οδοντίατροι του ΟΣΠ συμβουλεύουν τους πολίτες που ενημερώνονται από τον ιατρό
τους ότι είναι διαβητικοί, να επισκέπτονται άμεσα για εξέταση και τον οδοντίατρό τους και
υπογραμμίζουν στους ασθενείς ότι πρέπει να ενημερώνουν πάντα τον οδοντίατρό τους για
την πάθησή τους και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις στα φάρμακά τους. Επίσης, τους συνιστούν να προσέχουν τη στοματική τους υγιεινή
ανελλιπώς πρωί και βράδυ με ιδιαίτερη επιμέλεια.
Πρόληψη περιοδοντίτιδας
Ασθενείς και μη πρέπει να επισκέπτονται τον οδοντίατρο δύο φορές το χρόνο, να βουρτσίζουν τα δόντια τους τουλάχιστον επί δύο λεπτά πρωί – βράδυ και μία φορά το 24ωρο να
καθαρίζουν με βουρτσάκι ή νήμα τα μεσοδόντια διαστήματα. Επίσης, για την πρόληψη της
περιοδοντίτιδας όλοι οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής, να ασκούνται συστηματικά, να καταναλώνουν τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και πλούσια σε
αντιοξειδωτικά, να αποφεύγουν – όσο μπορούν- το στρες και να διακόψουν οπωσδήποτε το
κάπνισμα!
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ΟΣΠ: Προσοχή σε παραπλανητικές
διαφημιζόμενες προσφορές οδοντιατρείων
Θύματα παραπλανητικών διαφημιζόμενων προσφορών οδοντιατρικών «κέντρων»
πέφτουν δεκάδες οδοντιατρικοί ασθενείς, όπως διαπιστώνεται από τον αυξανόμενο
αριθμό καταγγελιών και παραπόνων στο Σύλλογό μας.
Για τον λόγο αυτό συστήνουμε στους πολίτες να μην παρασύρονται από διάφορες
προσφορές, οι οποίες δια Νόμου ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ που γίνονται στο όνομα μιας υποτιθέμενης κοινωνικής μέριμνας.
Ο μόνος σκοπός που εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες προσφορές είναι η προσέλκυση
«πελατείας» και όχι η κατανόηση των πραγματικών αναγκών και των προβλημάτων των
ασθενών.
Εφιστούμε την προσοχή των οδοντιατρικών ασθενών και τους συμβουλεύουμε να μην
δελεάζονται από προσφορές και να αναγνωρίζουν τα επικοινωνιακά τεχνάσματα -ευτυχώς- λίγων οδοντιατρικών «κέντρων»,τα οποία διαφημίζουν ότι επιτελούν κοινωνικό
έργο, προσφέροντας οικονομικά πακέτα οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Το αίσθημα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί με
δήθεν προσφορές σε τιμές, που πλησιάζουν ή και ταυτίζονται με τις συνήθεις τιμές των
οδοντιατρικών πράξεων. Αποτυπώνεται με ουσιώδη άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη.
Σημειώνεται πως παραδείγματα αυξημένου αισθήματος κοινωνικής ευθύνης αποτελούν οι πολυετείς δράσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς σε σχολεία, καταυλισμούς, ΚΑΠΗ και κέντρα Α.Μ.Ε.Α, όπου εθελοντικά οι οδοντίατροι και χωρίς κανένα
οικονομικό όφελος προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δείχνοντας τον ανθρωπισμό τους.
Συνιστούμε, λοιπόν, στους ασθενείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην επιλογή του
οδοντιατρικού « κέντρου» όπου θα εμπιστευθούν τη στοματική τους υγεία και τους
υπενθυμίζουμε ότι ο οδοντίατρος δεν οφείλει να είναι ο ειδικός για πάσα νόσο, οφείλει
όμως να είναι αυτός που μέσω της κατανόησης, της γνώσης, αλλά και της αυτογνωσίας
του, μπορεί να επενδύσει σε μια μακροχρόνια σχέση με τον ασθενή του, με απώτερο
σκοπό να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες του και να του παρέχει την καλύτερη
ιατρική φροντίδα.
Η σχέση οδοντιάτρου – ασθενούς είναι μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες, όπως ο πιθανός φόβος, οι προηγούμενες άσχημες οδοντιατρικές
εμπειρίες, τα παιδικά βιώματα, καθώς και το γεγονός ότι ο οδοντίατρος επεμβαίνει στη
στοματική κοιλότητα που είναι ένα πολύ προσωπικό σημείο του σώματος. Εύλογο είναι
λοιπόν πως η άριστη θεραπευτική σχέση μεταξύ τους δεν μπορεί παρά να είναι μια σχέση
που χτίζεται σταδιακά και εδραιώνεται με τον χρόνο.
Οδοντιατρικές θεραπείες σε επιχειρήσεις στις οποίες η σχέση αυτή διαβρώνεται σε
βάρος και των ασθενών και των οδοντιάτρων και οι οποίες έχουν βασικό μέλημα τα οικονομικά συμφέροντα, καλό είναι να αποφεύγονται.
Οι ασθενείς πρέπει να απευθύνονται σε οδοντιατρεία που δεν παραπλανούν τους πολίτες, που τηρούν τον δεοντολογικό κανονισμό, που δεν διαφημίζονται και δεν θέτουν
σε κίνδυνο τη στοματική υγεία των συνανθρώπων μας.

8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Δεκέμβριος 2018

Το μήνυμα των Χριστουγέννων
Σε μια απρόσωπη εποχή που ο καθένας από εμάς
παλεύει με τις δικές του ανώνυμες και άγνωστες για
τους άλλους δυσκολίες, ο εθελοντισμός γίνεται δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας και αποδεικνύει πως
οι άνθρωποι δεν χρειάζονται αμοιβή για να δημιουργήσουν θαύματα.
Πόσο κοστίζει ένα όμορφο χαμόγελο;... 'Ένα χαμόγελο από αυτά που δεν τα υπολογίζεις με ζιρκόνια,
ολοκεραμικά και εμφυτεύματα... Ένα από αυτά τα μοναδικά, τα αυθόρμητα που ξεκινούν από την καρδιά,
στέκονται σε δυο χείλη και καταλήγουν σε μια άλλη
καρδιά... Πόσο αξίζει η χαρά όταν μοιράζεται και επιστρέφεται πίσω διπλή;... Πόσο αξίζει η αγάπη όταν
απλώνεται;... Αξία ανεκτίμητη!... Ένα αλισβερίσι χαμόγελων και συναισθημάτων είναι αυτό που ζούμε
στις προληπτικές δράσεις του Συλλόγου μας.
Με όπλο την εμπειρία, την γνώση και το μεράκι η
προάσπιση και η προαγωγή της στοματικής υγείας
και κατ' επέκταση της γενικότερης υγείας, ξεκινάει
από τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία τα ειδικά
και τα μη, τα ΚΑΠΗ, τους προσφυγικούς καταυλισμούς, τα αθλητικά σωματεία, τα πνευματικά κέντρα
και φτάνοντας στα ογκολογικά νοσοκομεία, μετατρέπεται στην διαδρομή από μια απλή ιατρική πράξη...
σε μια πράξη αγάπης, που κλείνει μέσα της μαγικά με
λόγια ανείπωτα, μια υπόσχεση, μια συμφωνία, ίσως
ακόμα και το μήνυμα των Χριστουγέννων.
Καλές γιορτές σε όλους!!

- Υπόσχομαι να κάνω αυτά που μου λες!... Σε ευχαριστώ που με φροντίζεις, που με προσέχεις, που με
βοηθάς, που γίνεσαι αρωγός στο χαμόγελό μου…
- Υπόσχομαι πάντα να είμαι κοντά σου, να δίνω
δύναμη στο χαμόγελο σου!.. Σε ευχαριστώ που
φροντίζεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ που
με κάνεις καλύτερο άνθρωπο…

Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ,
Βασιλική Σταματάκη
Χειρουργός Οδοντίατρος
Β' Αντιπρόεδρος Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ
Υ.Γ. Ακολουθούν τα νέα της προληπτικής μέσα από
την εμπειρία των εθελοντών που συμμετείχαν σε δράσεις της Επιτροπής.

Η πρώτη επίσκεψη για στοματολογικό και οδοντιατρικό έλεγχο
στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά για το έτος 2018-2019
Ένα κοινό μυστικό όσων έχουμε συμμετάσχει σε προηγούμενες στοματολογικές εξετάσεις σε κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στα πλαίσια των δράσεων της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ είναι
η χαρά με την οποία περιμένουμε κάθε επόμενη πρόσκληση για τη συνέχιση αυτών των δράσεων. Σταθερή
λοιπόν το ετήσιο ραντεβού μας με την Τρίτη Ηλικία υπό(από)δεχτήκαμε λίγο πριν την εκπνοή του 2018 την
πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ κας Αγγελική Σεληνίδου, χειρουργού οδοντιάτρου και Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ για στοματολογικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά.
Πρώτος σταθμός την 7η Δεκεμβρίου ήταν το Β2 ΚΑΠΗ κοντά στον Προφήτη Ηλία. Μολονότι θεωρήσαμε
πως η χαμηλή θερμοκρασία δεν θα ήταν σύμμαχος μας για την εξασφάλιση απαρτίας των εξεταζομένων, οι
θαμώνες του ΚΑΠΗ μας διέψευσαν και προσήλθαν έγκαιρα, με χαμόγελο. Η θερμή, δε, υποδοχή της υπεύθυνης του ΚΑΠΗ κας Ευσταθίας Αλεβιτσοβίτου δημιούργησε τις πλέον φιλόξενες συνθήκες της παραμονής
μας. Αρχικά, έγινε παρουσίαση των συχνότερων νοσημάτων, που πλήττουν τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων, την επιμέλεια της οποίας είχε ο συντονιστής επιμέρους προληπτικών δράσεων του ΟΣΠ για την
Τρίτη ηλικία κος Κωνσταντίνος Ι. Τόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας ΕΚΠΑ, και ακολούθησε
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συζήτηση. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας, που μπορεί να
απορρέουν από την μακρόχρονη λήψη
φαρμάκων, ή τη χρήση οδοντοστοιχιών
και για τη σημασία της πρόληψης και
της έγκαιρης αντιμετώπισης τους. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των ηλικιωμένων για τον καρκίνο του στόματος τις
κλινικές μορφές του και τις τραυματικές
ή φλεγμονώδεις βλάβες που μπορεί να
μιμηθεί, με κίνδυνο να καθυστερήσει η
διάγνωση του. Στη συνέχεια έγινε εξέταση του στοματικού βλενογόνου συνοΗ συνάδελφος κα Ελένη – Μαρίνα Καλογήρου κατά
δευόμενη από οδοντικό/περιοδοντικό
τη διάρκεια ομιλίας στο Β2 ΚΑΠΗ Πειραιά
έλεγχο τον οποίο έχει αναλάβει για τα
ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά η Χειρουργός Οδοντίατρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής του
ΟΣΠ κα Βασιλική Σταματάκη. Συνολικά εξετάστηκαν 15 ηλικιωμένοι και με τη βοήθεια της νοσηλεύτριας υπαλλήλου του της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά κας Αθηνάς Κουρεμάδη έγινε καταγραφή των στοματολογικών και οδοντικών / περιοδοντικών ευρημάτων τους σε ειδικό
απαντητικό έγγραφο με το οποίο εν συνεχεία θα γινόταν η παραπομπή στον οδοντίατρο τους για θεραπεία σε
όσες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο.
Η συζήτηση με τους ηλικιωμένους είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της επίσκεψης μας για στοματικό
έλεγχο στα ΚΑΠΗ και, κατά κάποιον τρόπο, λειτουργεί σαν ένα “διπλό στοίχημα” για εμάς. Αφενός να κερδίσουμε
την εμπιστοσύνη τους, ώστε στο τέλος της συζήτησης περισσότεροι ηλικιωμένοι εγκαταλείποντας τη συστολή
τους να δηλώσουν συμμετοχή για την προληπτική εξέταση και αφετέρου να κατανοήσουν πως επιδιώκοντας την
πρόληψη της στοματικής τους υγείας προστατεύουν τον εαυτό τους από τοπικές και συστηματικές παθήσεις και
ταυτόχρονα αποτελούν πρότυπο για τους νεωτέρων γενεών συγγενείς τους. Και ακόμα και αν η διαδικασία του
προληπτικού ελέγχου που ακολουθούμε κάθε χρόνο στα ΚΑΠΗ έχει μικρές διαφορές τα ξεχωριστά πρόσωπα
των ηλικιωμένων, που μας κοιτούν γεμάτα αφοσίωση και συμπάθεια και μας χαρίζουν απλόχερα χαμόγελα και
ευχές, κάνουν κάθε επίσκεψη μας ξεχωριστή και μοναδική. Αναμένουμε λοιπόν την επόμενη!
Ελένη – Μαρίνα Καλογήρου
Χειρουργός Οδοντίατρος. ΜSc Στοματολογίας
Υποψήφια Διδάκτωρ Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

Πρόγραμμα Οδοντιατρικού ελέγχου του ΟΣΠ σε συνεργασία
με το Χαμόγελο του παιδιού στο δήμο Κορυδαλλού
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το προληπτικό πρόγραμμα εξέτασης παίδων στα δημοτικά σχολεία
και νηπιαγωγεία του δήμου Κορυδαλλού που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του ΟΣΠ & την κινητή
μονάδα του οργανισμού «το Χαμόγελο του παιδιού».
Το πρόγραμμα διήρκησε από τις 8 Οκτώβρη ως και τις 23 Νοέμβρη του 2018 και περιελάμβανε παιδιά
από την τρίτη ως και την έκτη τάξη του δημοτικού καθώς και παιδιά νηπίου και προνηπίου.
Η ανταπόκριση για συμμετοχή των οδοντιάτρων του ΟΣΠ το πρόγραμμα ήταν άμεση και πέρα για πέρα
θετική. Προσωπικά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω έναν προς έναν για την αμέριστη συμβολή τους στο
πρόγραμμα. Επίσης ευχαριστώ θερμά τους Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Αναστασία Τζουρμάνα, Γιώτα Παναγούλια, Μαρία Μαρκάκη, Δήμητρα Γεωργογιάννη, Ευαγγελία Ντούση, Κατερίνα Φλαμπουργιάρη, Λαμπρινή Κορομύλα, Iορδάνη Παπάζογλου και Χρήστο Παλαιολόγου, από το χαμόγελο του Παιδιού αλλά
και τους: κο Κουταβά Σπυρίδωνα, ο οποίος ανέλαβε όλη την διαχείριση και κατανομή των ημερών και
των σχολείων & Λεοντάρη Ανδριάννα από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και
Υγιεινής του Δήμου Κορυδαλλού. Δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ βέβαια στην αρωγή του κυρίου Με-
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ρεντίτη Θεόδωρου, μέλος του Δ.Σ. του δήμου Κορυδαλλού καθώς και την διαρκή υποστήριξη της Προέδρου
της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ, κας Αγγελικής
Σεληνίδου.
Οι οδοντίατροι που θέλησαν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα ήταν από τις περιοχές του Κορυδαλλού, της
Νίκαιας, της Γλυφάδας, της Βούλας και του Πειραιά.
Αναλυτικά στο πρόγραμμά συμμετείχαν οι:
Αλεξανδρίδης Γιώργος, Βασιλειάδου Σοφία, Βλάχου Βασιλική, Γαλάνης Φίλιππος, Γκουρτσογιάννη Σοφία, Καλοδούκας Ιωάννης, Καλοδούκας Σωκράτης, Καραγκιολίδου
Ελένη, Μαντέλου Ευανθία, Μενενάκου Μαρία, Μαραγκού
Καλλιόπη, Μερεντίτης Θεόδωρος, Μουταφίδου Βασιλική,
Παναγιώτου Ελένη, Τσώμος Γεώργιος και Χατζηπορτοκάλης Βασίλειος.
Και τους οποίους τους ευχαριστώ από καρδιάς!
Τα παιδιά εξετάστηκαν λεπτομερώς από τον εκάστοτε
οδοντίατρο και τα ευρήματα καταγράφηκαν από την συνεργάτιδα του Χαμόγελου του Παιδιού σε ειδικά διαμορφωμένη απαντητική φόρμα ώστε να περιλαμβάνονται
πιθανές τερηδονικές βλάβες, οδοντικό τραύμα, περιοδοντικά προβλήματα και απόστημα ή φλεγμονή καθώς και η
ανάγκη ή μη ορθοδοντικής θεραπείας. Επίσης προτείνονταν αποτρύγωση και τοπική εφαρμογή φθορίου όπου ενΗ συνάδελφος κα Χαρά Χατζηχαλεπλή μαζί
δείκνυτο. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν μια σύντομη
με την κα Αναστασία Τζουρμάνα έξω από
συζήτηση για την αναγκαιότητα τακτικής επίσκεψης στον
την κινητή μονάδα του “Χαμόγελου” λίγο
οδοντίατρο και τέλος δίνονταν οδηγίες βουρτσίσματος
πριν ξεκινήσει η προληπτική δράση
δοντιών.
Οι ευκολίες και οι δυσκολίες υπήρξαν χωρίς ωστόσο να μας πτοούν όπως για παράδειγμα σε κάποια σχολεία που η κινητή μονάδα δεν μπορούσε να μπει οπότε μεταφερθήκαμε μέσα στο χώρο πραγματώνοντας
την εξέταση εκεί υπό την μουσική επίκρουση της οδοντοστοιχούλας!
Τα χαμόγελα των παιδιών ήταν πολλά αλλά δεν έλειψαν και τα κλάματα από λίγα που φοβούνταν τον
οδοντίατρο αλλά τα οποία παρόλα αυτά συνεργάστηκαν. Η περιέργεια τους ωστόσο είναι
αυτό που αποτυπώθηκε στη δική μου μνήμη.
Η περιέργεια να μάθουν το πώς και το γιατί,
να δουν τι συμβαίνει στην στοματική τους κοιλότητα και να μοιραστούν μαζί μας τις συνήθειές τους όσον αφορά τη διατροφή και το
βούρτσισμά τους. Τα γέλια, τα πειράγματα και
τα τραγούδια δεν έλειψαν από αυτην την γλυκιά εμπειρία!
Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν
έλεγε ο πατέρας της ιατρικής, Ιπποκράτης. Σε
αυτό το πνεύμα κινούνται τα προληπτικά προγράμματα του ΟΣΠ. Βιώνοντας την εμπειρία
της πρόληψης μέσα από το σχεδιασμό, το συντονισμό και τη συμμετοχή του προληπτικού
προγράμματος θα μπορούσα να πω ότι το ταξίδι της πρόληψης σε μαγεύει και σε συνεπαίρνει σε έναν κόσμο ιδανικό!
Χαρά Χατζηχαλεπλή
Χειρουργός Οδοντίατρος
Ο συνάδελφος κος Βασίλειος Χατζηπορτοκάλης εν δράσει!
ΜSc Βιοπαθολογίας Στόματος
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Σεμινάριο - Ημερίδα Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου
Ολοκληρώνοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη επιστημονική δράση του για
το 2018 σε ό,τι αφορά στις ημερίδες, ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά,
διοργάνωσε το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου
και σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, σεμινάριο-ημερίδα με
θέμα “Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή”.
Η ημερίδα, διάρκειας μισής ημέρας,
έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε πιστοποίηση από την Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης (διάρκειας 3 ετών)
και στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν 6 μόρια επαγγελματικής επιμόρφωσης οδοντιάτρων (Μ.Ε.Ε.Ο.).
Υπεύθυνος της ημερίδας ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτης ΤζέρμΑμφιθέατρο Πανεπιστημίου
πος, ο οποίος είχε προτείνει και το θέμα
στην επιστημονική επιτροπή. Λόγω της φύσης της ημερίδας, η οποία δεν ήταν αποκλειστικά θεωρητική, αλλά είχε
επίσης επιδειξη και πρακτική εξάσκηση, η συμμετοχή ήταν υποχρεωτικά σχετικά περιορισμένη, ώστε να δωθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν επαρκώς. Η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν θετικότατη, με
αποτέλεσμα, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να δημιουργηθούν 6 ομάδες των έξι ατόμων, τελικά δημιουργήθηκαν εξι ομάδες των οκτώ.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν τόσο ο Αν.Καθ. Φώτης Τζέρμπος όσο και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, κος Καπνόπουλος Χάρης, οι οποίοι έκαναν και μια εισαγωγή, τόσο στο θέμα όσο και στο πώς θα λειτουργήσει η ημερίδα. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής οι συμμετέχοντες χωριστήκαμε σε ομάδες και μάθαμε ότι κατά την πρακτική εξάσκηση, η οποία γινόταν σε χωριστές
αίθουσες ανά ομάδα, θα είχαμε ανά αίθουσα ομάδα εκπαιδευτών, αποτελούμενη τόσο έναν επαγγελματία που
εργάζεται στο ΕΚΑΒ όσο και από τουλάχιστον ένα νεότερο πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Όταν γνωρίσαμε τους
πιστοποιημένους εκπαιδευτές μας, με έκπληξη και ας μου επιτραπεί, με περηφάνεια, μάθαμε πως αρκετοί από
αυτούς, είναι φοιτητές Οδοντιατρικής, κυρίως του ΕΚΠΑ. Σε αυτούς τους φοιτητές οδοντιατρικής, θα ήθελα
να αναφερθώ και ονομαστικά – ήταν οσυνάδελφος απόφοιτος Οδοντιατρικής Οδυσσέας Πούλος, οι τελειόφοιτες Βογιατζόγλου Μαίρη (την οποία ευχαριστώ που μου υπενθύμισε τα ονόματα των εκπαιδευτών), Άννα
Κορακάκη και Κουλούρη Φωτεινή και από το τέταρτο έτος ο Εμμανουήλ Χατζηβασίλης.
Η οργάνωση της ημερίδας ήταν εξαιρετική και το κλίμα ιδιαίτερα ευχάριστο. Αρχικά, αμέσως μετά τον χαιρετισμό και τα εισαγωγικά της ημερίδας, έγινε αναφορά στην θεωρία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
με ταυτόχρονη παρουσίαση – πότε και πώς, ποιά βήματα ακολουθούμε όταν κάνουμε καρδιοαναπνευστική
ανάνηψη. Στη συνέχεια έγινε επίδειξη σε πραγματικό χρόνο, μέσα στο αμφιθέατρο, από τους εκπαιδευτές και
συζήτηση, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν τις απορίες τους και τους εκπαιδευτές να δίνουν απαντήσεις.
Προκειμένου να γίνει η πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και ανά ομάδα αποχώρησαν προς ξεχωριστές αίθουσες, μικρότερα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Αφού όλοι είχαν ολοκληρώσει την πρακτική τους εξάσκηση με επιτυχία, μαζευτήκαμε ξανά στο κεντρικό
αμφιθέταρο όπου μας εγινε παρουσίαση και επίδειξη της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση
πλέον και αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Ξανά, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης αποχωρήσαμε προς
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την ενδεδειγμένη αίθουσα κατά ομάδες όπου και κάναμε πρακτική εξάσκηση όχι μόνο στην χρήση του
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, αλλά
σε ολοκληρωμένο σενάριο στο οποίο θα
πρέπει να αναλάβουμε όλη την σκηνή
από τη στιγμή που βλέπουμε άνθρωπο
να πέφτει ή να βρίσκεται στο έδαφος,
προφανώς αναίσθητος.
Μετά το διάλειμμα, κατά το οποίο
όλοι συζητούσαν τι είχαμε κάνει ως
τώρα, την πιστοποίηση που θα λάβουμε, τι γίνεται αντίστοιχα στο εξωτερικό, πώς αυτή η πιστοποίηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο
εξωτερικό κτλ, συναντηθήκαμε ξανά
στο κεντρικό αμφιθέατρο, για να μας
γίνει επίδειξη της θέσης ανάνηψης.
Προηγήθηκε η παρουσίαση με τη θεωρία, ακολούθησε η επίδειξη σε πραγματικό χρόνο από τους εκπαιδευτές
Πρακτική εξάσκηση σε ομάδες
και αφού λύθηκαν οι όποιες απορίες,
μεταφερθήκαμε ξανά στην αίθουσα της ομάδας μας για την πρακτική εξάσκηση, η οποία έγινε για πρώτη φορά
ανά “ζευγάρι” συμμετοχόντων.
Η ύλη της ημερίδας ολοκληρώθηκε με την θεωρία και επίδειξη της αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα,
που για μια ακόμα φορά έγινε στο κεντρικό αμφιθέταρο, και την πρακτική μας εξάσκηση, η οποία έγινε ξανά ανά
ζευγάρι συμμετοχόντων. Με το πέρας της πρακτικής εξάσκησης, μαζευτήκαμε στο κεντρικό αμφιθέατρο, στο οποίο
έγινε συζήτηση, λύθηκαν οι τελευταίες απορίες και μοιράστηκαν, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, τα πιστοποιητικά της ΕυρωπαΪκής εταιρείας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης,
με ισχύ, όπως προαναφέρθηκε, τρία (3) χρόνια.Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της ημερίδας έγινε σύντομη
αναφορά και στην διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών, τι πρέπει να γίνει διαφορετικά, πώς και γιατί.
Παρά τον εντατικό ρυθμό της ημερίδας, η ολοκλήρωσή της μας βρήκε γεμάτους ενέργεια και καθόλου κουρασμένους, ενώ εντύπωση δημιούργησε το γεγονός ότι η λήξη της ουσιαστικά δεν είχε καθυστέρηση, παρά
το ότι έπρεπε να αλλάζουμε αίθουσες ξανά και ξανά και να συντονίζονται χρονικά οι ομάδες.
Καλουμένου Βέρα,
ειδικευμένη Γναθολόγος
συντονίστρια επιστημονικού τμήματος ΟΣΠ

Ομαδική φωτό ημερίδας
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Έγκριση ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και
άμεση λειτουργία νέων Οδοντιατρικών Μονάδων στο ΕΣΥ

Συνέντευξη της Φλώρας Ζερβού-Βάλβη,
προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
Μεγάλες είναι οι λίστες αναμονής στο ΕΣΥ για οδοντιατρικές επεμβάσεις ασθενών που έχουν ανάγκη νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καθώς τέτοιες επεμβάσεις
πραγματοποιούνται σε ελάχιστα νοσοκομεία. Όπως μας
εξηγεί η κυρία Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και
Συντονίστρια Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος – Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας, πολλές φορές οι ασθενείς
αναγκάζονται να μεταφερθούν σε άλλη πόλη υποβάλλοντας την οικογένειά τους σε τεράστια ταλαιπωρία και
έξοδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα στοματολογικά τους νοσήματα.
Ωστόσο, η κυρία Ζερβού-Βάλβη εμφανίζεται αισιόδοξη και πιστεύει ότι πολλά προβλήματα θα επιλυθούν,
καθώς το υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στόχο την
άμεση λειτουργία τριών Οδοντιατρικών Μονάδων για
την οδοντοθεραπεία υπό γενική αναισθησία ανά περιφέρεια. Μάλιστα η ηγεσία του υπουργείου έχει δεσμευτεί
για τη δημιουργία μίας τέτοιας Μονάδας ανά νομό, σε
διάστημα 2-3 ετών, μας αναφέρει η κυρία Ζερβού-Βάλβη.
Η ίδια έχει δώσει αρκετούς αγώνες με τα υπόλοιπα
μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής για τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Το αίτημα για τη θεσμοθέτηση
της ειδικότητας έχει εξετασθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του ΚεΣΥ, έχει εγκριθεί από
την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολομέλειά του και
αναμένεται πλέον η υπογραφή από την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας. Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής εκφράζει την
άποψη ότι με τη θέσπιση της ειδικότητας θα αντιμετωπιστούν πολλά θέματα που σχετίζονται με την παροχή
ολοκληρωμένης οδοντιατρικής περίθαλψης στις ειδικές
ομάδες πληθυσμού.
Η κυρία Ζερβού-Βάλβη λέει ακόμη στη συνέντευξη
που παραχώρησε στο περιοδικό του ΟΣΠ ότι υπηρετεί
σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από το 1990 και έχει καταφέρει
να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και
επαγγελματική της ζωή. Έχει θυσιάσει χρόνο και κόπο
για την άσκηση της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, η
οποία, όπως μας τονίζει, διακρίνεται από πολλές ιδιαιτερότητες.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης της
κυρίας Ζερβού-Βάλβη παρακάτω.
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Ποιες κατηγορίες ασθενών επισκέπτονται τα Οδοντιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ;
Τα Οδοντιατρικά Τμήματα των Νοσοκομείων αντιμετωπίζουν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α3β/
3984/26.3.1990 τους ειδικούς ασθενείς. Στους ειδικούς
ασθενείς περιλαμβάνονται τα άτομα με φυσική αναπηρία, νοητική υστέρηση, αυτισμό, οι ασθενείς με σοβαρά
συστηματικά νοσήματα (π.χ. καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, υπό ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, αιματολογικοί, με αυτοάνοσα νοσήματα), οι
μεταμοσχευμένοι, οι ψυχιατρικοί, οι ηλικιωμένοι και γενικά όσοι δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν παρά μόνο
σε Νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ειδικοί ασθενείς αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού, ποσοστό το
οποίο δείχνει το μέγεθος των αναγκών, ιδιαίτερα αν
αναλογισθεί κανείς ότι το επίπεδο της στοματικής
υγείας των ατόμων αυτών είναι πολύ χαμηλό με επακόλουθο οι οδοντιατρικές τους ανάγκες να είναι πολύ μεγάλες. Η οδοντιατρική τους θεραπεία μπορεί να γίνει με
τοπική αναισθησία, ενσυνείδητη καταστολή, ή γενική
αναισθησία ανάλογα με την περίπτωση.
Οι νοσοκομειακοί οδοντίατροι του ΕΣΥ έχουν προσφέρει σημαντικές εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αυτές τις
ευάλωτες ομάδες, και όχι μόνο σε αυτές διότι δεν αποκλείεται η πρόσβαση στα Νοσοκομεία και στα άτομα
χωρίς προβλήματα υγείας. Αποτέλεσμα, όμως, αυτού
είναι να επιβαρύνεται το σύστημα της δευτεροβάθμιας
περίθαλψης και να καθυστερεί η εξυπηρέτηση όσων δεν
μπορούν να περιθαλφθούν εξωνοσοκομειακά.
Ποιοι είναι τα βασικά στάδια της διαχείρισης των
ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό;
Τα βασικά στάδια είναι:
Κατ΄ αρχήν η εκτίμηση της δραστηριότητας των
υπαρχόντων νοσημάτων, της φυσικής κατάστασης του
ασθενούς και της οδοντοστοματολογικής του κατάστασης (δηλ. της βαρύτητας, της έκτασης και του, επείγοντος του οδοντιατρικού προβλήματος).
Στη συνέχεια, ο προσδιορισμός του κινδύνου που θα
προκύψει από την οδοντιατρική (χειρουργική κυρίως)
παρέμβαση.
Τέλος, με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, η παροχή ανάλογης οδοντιατρικής περίθαλψης, δηλ. επιλογή του τόπου (ιατρείο ή νοσοκομείο), της μεθόδου
αναισθησίας (τοπική, ενσυνείδητη καταστολή, γενική
αναισθησία), των απαραίτητων τροποποιήσεων στην

αντιμετώπιση, καθώς και του είδους και της έκτασης της
οδοντιατρικής θεραπείας.
Η συνεργασία του οδοντιάτρου με τους θεράποντες
ιατρούς του ασθενούς είναι απαραίτητη σε όλα αυτά τα
στάδια.
Ποια είναι τα συχνότερα νοσήματα του στόματος για
τα οποία προσέρχονται οι ασθενείς στα Οδοντιατρικά
Τμήματα των νοσοκομείων;
Πλέον των «κλασικών» νοσημάτων, δηλ. της τερηδόνας και των νόσων του περιοδοντίου, οι προσερχόμενοι
ασθενείς μπορεί να πάσχουν από οποιοδήποτε νόσημα
του φάσματος της Στοματολογίας. Μεγάλο ποσοστό
της προσέλευσης αφορά στην αντιμετώπιση καυσαλγίας
του στόματος και ξηροστομίας, καλοήθων συνήθως ογκιδίων, τραυματικών ελκών και προβλημάτων που σχετίζονται με προσθετικές εργασίες. Ο καρκίνος του
στόματος και οι προκαρκινικές βλάβες και καταστάσεις
αποτελούν επίσης αιτίες προσέλευσης, όχι από τις συνηθέστερες, όμως ο ρόλος του νοσοκομειακού οδοντιάτρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην έγκαιρη διάγνωσή
τους και την πρόληψη.
Σε πόσα νοσοκομεία υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα;
Σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας πραγματοποιούνται
επεμβάσεις στο χειρουργείο σε οδοντιατρικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσοκομειακού περιβάλλοντος;
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του 2017,
ο αριθμός των νοσοκομείων που διαθέτουν οδοντιάτρους είναι 82 σε σύνολο 117 νοσοκομείων. Επεμβάσεις
στο χειρουργείο πραγματοποιούνται σε μικρό μόνο ποσοστό των νοσοκομείων αυτών. Μάλιστα αυτά τα νοσοκομεία είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα γεωγραφικά,
με αποτέλεσμα όσοι χρειάζονται τέτοιες επεμβάσεις και
διαμένουν μακριά από αυτά να υποβάλλονται σε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και έξοδα.
Στα νοσοκομεία που υπάρχουν Οδοντιατρικά Τμήματα καταγράφονται ελλείψεις ή το προσωπικό επαρκεί;
Δυστυχώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.
Προς σχετική αντιμετώπιση της κατάστασης, οι μόνιμοι
νοσοκομειακοί οδοντίατροι σε ορισμένα νοσοκομεία συνεπικουρούνται από οδοντιάτρους του ΠΕΔΥ, κυρίως για
κάλυψη των εφημεριών.
Υπάρχουν λίστες αναμονής για οδοντιατρικές επεμβάσεις στο χειρουργείο σε άτομα με αναπηρία;
Όπως είπαμε προηγουμένως, οι οδοντοστοματολογικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία είναι μεγάλες και
τα νοσοκομεία στα οποία μπορούν να απευθυνθούν για
αντιμετώπιση στο χειρουργείο πολύ λίγα, έτσι οι λίστες
αναμονής είναι μακρές.
Τι χρειάζεται για να λειτουργήσουν Οδοντιατρικές
Μονάδες για την οδοντοθεραπεία υπό γενική αναισθησία και σε άλλα νοσοκομεία προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι ασθενείς;
Χρειάζεται μία βασική υλικοτεχνική υποδομή (οδοντιατρική μονάδα στο χειρουργείο με τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά) και προσωπικό με ειδικές γνώσεις,
δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές (περίπου πέντε με
έξι οδοντίατροι και δύο νοσηλευτές). Ασφαλώς και ανά-

λογη οργάνωση των υπηρεσιών από πλευράς νοσοκομείου (διάθεση 2-4 κλινών για τη νοσηλεία των χειρουργούμενων ασθενών, διάθεση ημέρας χειρουργείου,
νοσηλευτική υποστήριξη κατά τη νοσηλεία κ.λ.π.).
Όμως, δεν είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
Η Ομάδα Εργασίας για την Αναδιάρθρωση των Δημόσιων Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, η οποία είχε συγκροτηθεί από το Υπουργείο Υγείας το 2016 και στην οποία
είχαμε την τιμή να μετέχουμε, είχε θέσει ως στόχο την
άμεση (εντός έτους) λειτουργία τριών τέτοιων Μονάδων ανά Περιφέρεια έως ότου επιτευχθεί μετά από διάστημα 2-3 ετών η δημιουργία μίας ανά Νομό. Το κόστος
της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής είναι σχετικά
μικρό, η δε έλλειψη προσωπικού μπορεί να αντιμετωπισθεί σε ικανό ποσοστό με μετακινήσεις. Αναμένουμε την
υλοποίηση.
Έχετε προτείνει τη θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης –
ειδικότητας στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Υπάρχει
κάποια εξέλιξη στο θέμα;
H συζήτηση για την εκπαίδευση των νοσοκομειακών
οδοντιάτρων έχει αρχίσει οργανωμένα από της ιδρύσεως
της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
(ΕΕΝΟ), το 1997. Ο νοσοκομειακός οδοντίατρος είναι
απαραίτητο να έχει τη θεωρητική κατάρτιση και κλινική
εμπειρία που χρειάζεται για να καλύψει όλο το εύρος της
άσκησης της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας στο Νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας τα μέσα που αυτό του παρέχει προς όφελος των
ασθενών. Έγινε, επομένως, στη συνέχεια κατανοητό ότι
μόνο η καθιέρωση της ειδικότητας μπορεί να διασφαλίσει και τις δύο αυτές προϋποθέσεις, η δε ΕΕΝΟ κατέβαλε
μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι,
μετά από πολυετείς αγώνες της Εταιρείας μας, είμαστε
στην πολύ ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι το αίτημά
μας για τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας έχει εξετασθεί
από την Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του
ΚεΣΥ, έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και
την Ολομέλειά του και αναμένεται πλέον η υπογραφή
από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η θέσπιση της
ειδικότητας θα επιλύσει οριστικά πολλά ουσιώδη θέματα που σχετίζονται με την παροχή ασφαλούς, ποιοτικής και ολοκληρωμένης οδοντιατρικής περίθαλψης στις
ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Υπηρετείτε στο ΕΣΥ αρκετά χρόνια και έχετε αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών. Θέλετε να μας μιλήσετε και για τα περιστατικά που σας
έχουν συγκινήσει;
Υπηρετώ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από το 1990, όπου
παραπέμπονται ή προσέρχονται αυθόρμητα ασθενείς με
σοβαρά προβλήματα υγείας και ο νοσοκομειακός οδοντίατρος καλείται να δώσει λύση.
Η ζωή μας, λοιπόν, στο Νοσοκομείο όπου περιθάλπουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο με συνυπάρχοντα
βαριά νοσήματα, μάς προσφέρει καθημερινά πολλές
συγκινήσεις, με την κάθε μία να έχει τον δικό της χαρακτήρα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο Τμήμα που υπηρετώ μάς συγκινεί η αυθόρμητη προσφορά μικρών
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ιδιόχειρων κατασκευών από ΑμεΑ (ζωγραφιές, «γούρια»
κλπ), ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ανακούφιση
από τον πόνο και για τη διόρθωση του χαμόγελου, και
πάνω από όλα τα φιλιά που μας δίνουν.
Ιδιαίτερη συγκίνηση μού έχει προκαλέσει και η προσπάθεια μητέρας ΑμεΑ να μου φιλήσει το χέρι μετά
την παροχή περίθαλψης στο παιδί της καθώς και η χειρονομία άστεγου που μετά το πέρας της θεραπείας του
προσήλθε και μού πρόσφερε λουλούδια που είχε μαζέψει.
Θα θέλατε να μας πείτε για την πιο σημαντική
στιγμή της καριέρας σας;
Υπήρξαν συγκεκριμένοι σταθμοί που σημάδεψαν τη
σταδιοδρομία μου. Χρονολογικά αυτοί είναι η λήψη διδακτορικού στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Στοματολογίας, η λήψη Master of Philosophy στη Μεγάλη
Βρετανία στο αντικείμενο της Γενετικής Προσώπου και
Στόματος, ο διορισμός μου στο ΕΣΥ ως νοσοκομειακής
οδοντιάτρου, η συμβολή μου στην ίδρυση της Ελληνικής
Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και η εκλογή
μου στη θέση του Προέδρου της, πρόσφατα δε η ανάληψη των καθηκόντων της Διεύθυνσης της Ιατρικής
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας όπου υπηρετώ, γεγονός που θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό όχι μόνο για μένα αλλά και για τον κλάδο μας.
Η ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και εργασία
είναι δύσκολη. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά;

Πράγματι, η ισορροπία αυτή είναι μία πολύ δύσκολη
άσκηση. Η γυναίκα είναι το κέντρο της οικογένειας και
η ελαχιστοποίηση της παρουσίας της και της φροντίδας
της οικογένειας λόγω των υποχρεώσεων στην εργασία
της, μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Δεν σας
κρύβω ότι η οικογένειά μου, ιδιαίτερα ο σύζυγος και τα
παιδιά μου, έχουν κάνει και κάνουν πολλές θυσίες προκειμένου να μπορώ εγώ να ανταποκρίνομαι στις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας μου και κυρίως των
θέσεων ευθύνης που έχω αναλάβει, τους ευχαριστώ από
καρδιάς και από αυτό το βήμα.
Κανόνες «επιτυχίας» είναι δύσκολο να θέσει κανείς,
πάντως χρειάζεται κατανόηση, αγάπη, καλή οργάνωση
του χρόνου και διαρκής εγρήγορση και προσπάθεια!
Τι θα συμβουλεύατε τους νέους συναδέλφους σας
που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής;
Να μην το κάνουν εάν δεν αγαπούν πολύ το αντικείμενο γιατί η άσκηση της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
διακρίνεται από πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτεί πολλές θυσίες χρόνου και κόπου. Να αποκτήσουν κατ’
αρχήν καλή θεωρητική κατάρτιση, ειδικές δεξιότητες,
συμπεριφορές και στάση, όταν δε ασχοληθούν επαγγελματικά να επιδείξουν αφοσίωση. Η ικανοποίηση, όμως,
που θα πάρουν κατά την άσκηση του λειτουργήματος
να είναι σίγουροι ότι θα τους ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο.

Απονομή διπλωμάτων εμφυτευματολογίας
Η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής
Στόματος ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 5ο
κύκλο του μετεκπαιδευτικού προγράμματος
εμφυτευματολογίας. Στις 29/9 έγινε η απονομή των διπλωμάτων στον χώρο της εταιρείας και ο ΟΣΠ παρευρέθηκε ύστερα από
πρόσκληση. Το κλίμα ήταν φιλικό και οι
απόφοιτοι μίλησαν για την εμπειρία τους με
τους καθηγητές τους από Ελλάδα και εξωτερικό. Όλοι τους είχαν την δυνατότητα να
δουλέψουν σε ασθενείς, τοποθετώντας οι
ίδιοι εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτών του προγράμματος και να παρακολουθήσουν και τα χειρουργεία και των
Παπανικολάου Παναγιώτα (Αντιπρόεδρος), Μασουλας Γεώργιος
συναδέλφων τους. Στο τέλος του προγράμ(Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Νεόφυτος Γεώργιος (Γραμματέας), Αγραπιδου
ματος και μετά από προφορικές και γραπτές
Μαρία (ΟΣΠ), Φ. Φραγκίσκος (Αν. Καθ. Στοματικής και
εξετάσεις παρέλαβαν πιστοποιητικό παραΓναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΧΣ)
κολούθησης με μοριοδότηση, σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι εκπαιδευτές ου προγράμματος από την πλευρά τους
έδωσαν συγχαρητήρια στους απόφοιτους και δήλωσαν έτοιμοι για το καινούργιο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας για το έτος 2018 - 2019.
Αγραπίδου Μαρία
Χειρουργός Οδοντίατρος - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Η υποχρεωτικότητα και η επιτακτική ανάγκη
για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης
ευθύνης για τον οδοντίατρο
Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π.
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Στην σύγχρονη εποχή που βιώνουμε οι επιστήμονες
– επαγγελματίες έχουν να μετέλθουν ποικίλα προβλήματα, ευθύνες και υποχρεώσεις στα πλαίσια άσκησης της επιστήμης τους και στην επαφή με τους
πελάτες. Οι οδοντίατροι δεν ξεφεύγουν από τον παραπάνω κανόνα, έχοντας δε την ιδιαιτερότητα ότι
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά κανόνα σε φυσικά πρόσωπα - ασθενείς. Ο οδοντίατρος στα πλαίσια
της άσκησης της οδοντιατρικής επιστήμης διέπεται
αφενός από ένα πλέγμα ρυθμίσεων, νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών με σκοπό τόσο την προστασία του ασθενούς όσο και την διαφύλαξη του κύρους
της οδοντιατρικής επιστήμης και της δημόσιας υγείας
και αφετέρου είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει
πιστά τους κανόνες την οδοντιατρικής επιστήμης, τις
μεθόδους και τα υφιστάμενα πρωτόκολλα.
Ο ασθενής από την πλευρά του σε περίπτωση που
θεωρήσει δικαίως ή αδίκως ότι ο οδοντίατρος δεν
ενήργησε μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την άσκηση της οδοντιατρικής αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης του (ύπαρξη
«αμέλειας», τυχόν «mal practice» κτλ), έχει την δυνατότητα να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του
οδοντιάτρου, τόσο προς τον επιστημονικό σύλλογο
που ανήκει (πειθαρχική διαδικασία) ως και προς τα
αρμόδια πολιτικά ή ποινικά Δικαστήρια, απαιτώντας
μεταξύ άλλων και την αστική αποζημίωση του.
Είναι σε όλους γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι
περιπτώσεις καταγγελιών από τη μεριά των ασθενών
εις βάρος των οδοντιάτρων έχουν αυξηθεί σε βαθμό
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ανησυχητικό και έχουν αποκτήσει σε πολλές περιπτώσεις την μορφή πολύχρονων Δικαστικών αγώνων
που συνεπάγονται πέρα από την αυτονόητη ψυχική
φθορά του επιστήμονα οδοντιάτρου και την οικονομική του επιβάρυνση (τυχόν καταβολή αποζημιώσεων, Δικαστικές δαπάνες, έξοδα διαδικασιών κτλ).
Με το παρόν άρθρο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι
πέραν της υφιστάμενης και θεσπισμένης σε νομοθετικό
επίπεδο υποχρεωτικότητας, πλέον όλοι οι οδοντίατροι
είναι υποχρεωμένοι σε ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 4
της οδηγίας 2001/24/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9/3/2011 «Περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης», όπως έχει
κυρωθεί και ισχύει και στην Ελληνική έννομη τάξη
νόμος 4213/2013 - ΦΕΚ 261/2013), η σύγχρονη πρακτική και καθημερινότητα επιβάλλει στον οδοντίατρο
να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και προσεκτικός στην υιοθέτηση και επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας και του
φορέα κάλυψής του ως προς την Αστική ευθύνη, μελετώντας ενδελεχώς τους όρους και το περιεχόμενο των
συμβολαίων, τις προθεσμίες αναγγελίας κάποιου περιστατικού, το ύψος και την μορφή της κάλυψης όπως και
των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων και κάθε τυχόν λεπτομέρεια που μπορεί να επηρεάσει την χρήση και την
ενεργοποίηση του συμβολαίου όταν αυτό απαιτηθεί.
Εν κατακλείδι και σύμφωνα με τα ως άνω άλλα και
βάσει των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών η επιλογή ενός σωστού και πλήρους
ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης μπορεί
εν δυνάμει να λειτουργήσει ευεργετικά για τον επαγγελματία οδοντίατρο σε τυχόν απεφευκτέα περίπτωση διαμάχης με ασθενή.

Εξωδικαστικός μηχανισμός,
το μάννα εξ’ ουρανού των οφειλετών
Γράφει ο Φοροτεχνικός του Ο.Σ.Π.
Μαρίνος Γαλεφέριεφ
Πολλά έχουν ακουστεί για τον εν λόγω Νόμο, με
άλλους να εκθειάζουν και άλλους να παραμένουν επί
του παρόντος σκεπτικοί μπροστά στην προοπτική
μιας τέτοιας καινοτομίας για την χώρα μας. Χιλιάδες
επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι έχουν ήδη αιτηθεί ώστε
να υπαχθούν στη διαδικασία, με άλλες τόσες να ακολουθούν μετά από την παράταση που δόθηκε από την
κυβέρνηση για ακόμα ένα έτος, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019. Τι ακριβώς όμως
είναι αυτός ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός;
Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017) επιχειρείται
για πρώτη φορά η θεσμοθέτηση µίας οργανωμένης
εξωδικαστικής διαδικασίας για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών
επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και
χρονικά µακράς οικονοµικής κρίσης, αδυνατούν να
εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές
τους. Ο σκοπός του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είναι
να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες – επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους προς όλους
τους πιστωτές τους (τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταμεία, ΟΤΑ, προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες), ώστε
να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες ή και μη επιχειρήσεις
που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, να ελαφρυνθούν σημαντικά.
Η διαδικασία όπως αυτή θεσμοθετήθηκε έχει ως
εξής: Αρχικά μέσω μίας οικονομικά ορθολογικής εκτίμησης/σχεδίου, στηριζόμενο στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της επιχείρησης για τα επόμενα
τρία έτη, μπορεί να επιτευχθεί ρύθμιση μετά από διαπραγμάτευση με τους καλούμενους με την αίτηση πιστωτές της, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από
μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής, μέχρι και πάγωμα και διαγραφές οφειλών. Στη
συνέχεια ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών
από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη και απαρτίζεται
κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, που εγγυώνται την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας, την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και
του αιτούμενου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
και καταγράφουν τη διαδικασία τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις, τα επιχειρήματα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως µεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών με ελαστικά κριτήρια ένταξης.
Μπορούν ακόμη να ενταχθούν και όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εκκαθάριση και αναβιώνουν (προ
της διανομής των περιουσιακών τους στοιχείων) ή
όσοι διέκοψαν τη λειτουργία τους και την επανεκκινούν. Άλλη σημαντική δυνατότητα, είναι η πρόβλεψη
ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία και για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
ακόμα και αν οφείλουν λιγότερα από 20χιλ, οι οποίοι
τάσσονται εκτός του γενικού πεδίου εφαρμογής αυτού
του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι
συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν
τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία με τις ευνοϊκές προβλέψεις αυτού του Νόμου,
δηλαδή με ρυθμίσεις που θα απομειώνουν πρόστιμα
και προσαυξήσεις αλλά και βασική οφειλή με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις.
Μεταξύ των καινοτομιών αυτού του Νόμου οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο οφειλέτης για πρώτη
φορά αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαπραγµάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών του, βρίσκεται στο επίκεντρο με αυτόν να εκκινεί
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, να εγκρίνει αντιπροτάσεις πιστωτών αλλά και εγκρίνει ή όχι τελικά το
σχέδιο αναδιάρθρωσης. Επίσης για πρώτη φορά σε
εξωδικαστικό πλαίσιο ο οφειλέτης προστατεύεται με
αυστηρή και συγκεκριμένη αυτοδίκαια αναστολή από
καταδιωκτικά μέτρα, από νέες και παλιές διεκδικήσεις
εναντίον του.
Κλείνοντας, γίνεται σαφές ότι ο Νόμος καταλαμβάνεται από καινοτόμα κίνητρα που παρέχει το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς όλους τους
ενδιαφερόμενους, προς όλες τις επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους που αντιμετωπίζουν ζωτικό
πρόβλημα και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, η ισχύς
του Νόμου έχει προσωρινό χαρακτήρα. Θεμιτό είναι
ακόμη να αναφέρουμε πως αν και έχουν γίνει βελτιώσεις του μηχανισμού, απλοποίηση (όσο αυτό είναι
δυνατόν) των διαδικασιών και έχουν αντιμετωπιστεί
ζητήματα που ανέκυψαν κατά το πρώτο χρονικό
διάστημα εφαρμογής του μέτρου, ακόμα υπάρχουν
πολλά που πρέπει να διευθετηθούν. Παρά ταύτα, χαιρετίζουμε τον εν λόγω Νόμο ως πρωτοποριακό, με
την ελπίδα πως θα είναι ο πρώτος πολλών ακόμα αντιστοίχων ώστε η χώρα μας να μπορέσει να ορθοποδίσει ξανά.
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Χαμένη Ευκαιρία ή Ευκαιρία Ανάπτυξης;
Άρθρο του Μιχ. Γ. Αγρανιώτη *
Δημοσιεύθηκε στο «ΤΟ ΒΗΜΑ»
στις 16/11/2018

Ο ιατρικός τουρισμός ξεκίνησε από την ανάγκη για
περισσότερη οικονομικά αποδεκτή υγειονομική περίθαλψη με την ίδια ποιότητα και με μικρότερες λίστες αναμονής. Ο ιατρικός τουρισμός είναι μια
ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του 21ου αι. και καθώς
το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, θα αυξάνεται και η
ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Λογικό λοιπόν είναι
πολλοί ασθενείς να ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους
για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της υγειονομικής τους περίθαλψης.
Στην Ελλάδα έχει ψηφιστεί από το 2013 ο ν.4179
ο οποίος ακόμα δεν έχει εφαρμοσθεί λόγω της μη έκδοσης των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων και
εγκυκλίων. Γράφεται επίσης ότι είναι υπό ολοκλήρωση το νομικό πλαίσιο στον ιατρικό τουρισμό και
ειδικότερα τα θέματα του Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, η Χορήγηση Διακριτικού Σήματος
Ιατρικού Τουρισμού, ο τρόπος πιστοποίησης των
Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων τους, η κάλυψη των δαπανών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ξένων πολιτών,
ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, χορήγηση βίζας κλπ.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου υπάρχει πληθώρα
εξειδικευμένων κέντρων για εξωσωματική , προσθετική μαλλιών, πλαστική χειρουργική , οδοντιατρικών
πράξεων, κ.α. δεν υπάρχει κάποια σημαντική κοινή
προσπάθεια για την προώθηση τους, σε αντίθεση με
άλλες χώρες όπως πρόσφατα γράφτηκε στην γαλλική Liberation οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών αποφέρουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην
τουρκική οικονομία.
Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι σχεδόν 50 εκατομμύρια ασθενείς ταξιδεύουν στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη
κάθε χρόνο, προσελκύοντας όλο και περισσότερους
τουρίστες στην Κεντρική Ευρώπη, ιδιαίτερα στις
χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία. Σε σχετική ανάλυση
του εκτιμά ότι μέχρι το 2019 η παγκόσμια ιατρική τουριστική αγορά θα μπορούσε να επιτύχει κύκλο εργασιών άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό
έχει σημαντικές δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και ειδικά για τα νοσοκομεία που χρησιμοποι-
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ούν περιορισμένους προϋπολογισμούς.
Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία χρησιμοποιούν μια εθνική στρατηγική για την προσέλκυση
ξένων πελατών – τουριστών υγείας εδώ και πολλά
χρόνια, χώρες στις οποίες μπορούμε να απευθυνθούμε
ώστε να αποκτήσουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία.
Από το 2011 η “Οδηγία σχετικά με την εφαρμογή
των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή
υγειονομική περίθαλψη “βρίσκεται εν ισχύ και διευκολύνει την κινητικότητα για τους ασθενείς της ΕΕ.
το οποίο η Ελλάδα μόλις πρόσφατα το ενσωμάτωσε
στο εθνικό της δίκαιο.
Οι συνηθέστεροι ιατρικοί τομείς που θεωρούνται ή
αναφέρονται ως ελκυστικότεροι για την προσέλευση
διεθνών ασθενών είναι:
• Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
• Τεχνητή Γονιμοποίηση
• Παρένθετη μητρότητα και αναπαραγωγικός
τουρισμός
• Οδοντιατρικές εργασίες
• Πλαστική Χειρουργική
• Μεταμοσχεύσεις
• Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
• Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
• Αποκατάσταση (ιατρική και ορθοπεδική)
• Άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες
• Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Παρόλο που για πολλούς από τους παραπάνω τομείς η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να διεκδικήσει
ένα αξιοπρεπές ποσοστό σε αυτή την αναπτυσσόμενη
αγορά, δυστυχώς σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα
που συγκρίνει και αξιολογεί όλες τις χώρες και όλες τις
προσφερόμενες υπηρεσίες τους δεν βρίσκεται μέσα.
Στην εποχή της επικοινωνίας και του διαδικτύου
αυτό είναι απαραίτητο. Όπως επίσης είναι απαραίτητη
και η πιστοποίηση των παρόχων αφού παγκοσμίως
υπάρχει έλλειψη αξιόπιστης και λεπτομερούς πληροφόρησης σχετικά με την ποιότητα των νοσοκομείων
και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την επιστημονική επάρκεια των γιατρών και των χειρουργών.
Παράδειγμα απουσίας κοινής προσπάθειας είναι και
ο Πειραιάς. Αναφέρω τον Πειραιά γιατί ως Πειραιώτης που ζω και ασκώ το επάγγελμα μου για πολλά
χρόνια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την
ανάπτυξη του ιατρικού – οδοντιατρικού τουρισμού
μέσω του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς ο
οποίος αριθμεί μεγάλο αριθμό οδοντιάτρων με άριστη
επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και με

δομές που δεν υστερούν σε τίποτα από την υπόλοιπη
Ευρώπη, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες προτάσεις
και ενέργειες προς τοπικούς φορείς δεν έλαβε ποτέ
την ανάλογη ανταπόκριση. Ο Πειραιάς αποτελεί τον
κύριο σύνδεσμο της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης υποδέχεται πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες ετησίως μέσω της κρουαζιέρας.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με την ελάχιστη κοινή

προσπάθεια (Περιφέρεια, Δήμο, Υγειονομικοί και Εμπορικοί Σύλλογοι) και το σωστό θεσμικό πλαίσιο από
την πολιτεία, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές
υποδοχής ατόμων που αναζητούν θεραπεία μέσω του
τουρισμού και θα καταστήσει τη χώρα επάξιο ανταγωνιστή στο χάρτη του ιατρικού τουρισμού ενισχύοντας την οικονομία σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο
αποφέροντας μόνο θετικά αποτελέσματα.

* Ο Μιχάλης Αγρανιώτης είναι οδοντίατρος στον Πειραιά κάτοχος MSc Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας ΕΚΠΑ και Γεν. Γραμματέας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Έχει δημοσιεύσει με συνεργάτες του, άρθρο εργασία με τίτλο «Tο marketing υπηρεσιών υγείας. H περίπτωση
του ιατρικού τουρισμού», στο τεύχος 6, τόμος 35, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 18, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.
http://www.mednet.gr/archives/2018-6/pdf/815.pdf
Σημείωση: Στο νέο νόμο 4582/11-12-2018, άρθρο 21, ο οποίος εκδόθηκε μετά τη σύνταξη του παραπάνω άρθρου, ορίζεται η σύσταση στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικού μητρώου παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας στο οποίο
καταχωρούνται συμβεβλημένοι και μη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ. Το ανωτέρω μητρώο του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως
δημόσια βάση δεδομένων που διασυνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού. Επίσης,
ορίζεται και παράβολο για την καταχώρηση των παρόχων υπηρεσιών υγείας στο ανωτέρω μητρώο.
Λεπτομέρειες για όρους και προϋποθέσεις ένταξης παρόχων στον Τουρισμό Υγείας δεν πρόκειται να υπάρξουν
πριν τον Ιούνιο του 2020, καθώς το ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ δεν αναμένεται να λειτουργήσει πριν από
την παραπάνω.

Η λύση του Μακεδονικού περνάει μέσα από
το βασίλειο της Κίρκης και τους Λωτοφάγους
Γράφει ο Δημήτριος Μαυραειδόπουλος
Εάν σήμερα μπορούσαμε να ετεροχρονίσουμε το χρόνο και φτάναμε στην εποχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου το μακεδονικό πρόβλημα θα ήταν ανύπαρκτο.
Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα διαιρούσε το κράτος σε κρατίδια προτεκτοράτα δορυφόρους όπως
κάνει σήμερα η νέα τάξη πραγμάτων παρά θα στέγαζε τον κόσμο κάτω από μια οικουμενικότητα,
όπου όλα τα κράτη θα τους ένωνε το κοινό συμφέρον και τους δε λαούς οι πολιτιστικές ανταμώσεις.
Στον δε ιστορικό λόγο που εκφώνησε το 324 στη Βαβυλώνα ενώπιον 9.000 Ελλήνων, Περσών και
Μήδων (ο γνωστός και ως όρκος) μεταξύ των άλλων θα πει «εύχομαι στους λαούς τώρα που τελείωσαν οι πόλεμοι να ευτυχήσουν εν ειρήνη - Όλοι οι θνητοί να ζήσουν ως ένας λαός μονιασμένοι με
κοινή προκοπή - Οικουμενική τους πατρίδα να γίνουν οι κοινοί νόμοι - Να κυβερνούν οι άριστοι
ανεξαρτήτως φυλής - Κριτήριο που θα ξεχωρίζει τους βάρβαρους να είναι η αρετή είτε πρόκειται για
ξένους είτε για Έλληνες - Όταν υπάρχουν διαφορές να σιγούν τα όπλα και να λύνονται ειρηνικά Λευκοί και μελαμψοί έχουμε το ίδιο θεό πατέρα - Να μην είστε μόνο υπήκοοι αλλά να μετέχετε τα
της κοινοπολιτείας». Για αυτή του την οικουμενικότητα ο Μέγας Αλέξανδρος παραμένει διαχρονικός
και αθάνατος και ας έχουν περάσει είκοσι τρεις αιώνες. Το ατύχημα για τον κόσμο και την ιστορία
είναι ότι οι διάδοχοι του μεγάλου στρατηλάτη και εκπολιτιστή θα αποδειχθούν μετριότητες. Αυτός
είναι άστρο αυτόφωτο και οι διάδοχοι του ετερόφωτα. Θα εμπλακούν σε εμφυλιακές πολεμικές διενέξεις διαιρώντας την αυτοκρατορία αρχικά σε τέσσερα κρατίδια και μετά σε περισσότερα. Παρόλα
αυτά η Μακεδονία ως προμαχώνας της υπόλοιπης Ελλάδος θα είναι αυτή που θα δώσει την τελευταία μάχη στην Πίνδα το 167 π.Χ. κατά των Ρωμαίων, οι οποίοι τελικά θα επικρατήσουν. Οι Ρωμαίοι
κατακτητές αποδεικνύονται απολίτιστοι, θα έχουν βαρύ χέρι και οι ελληνικές πόλεις θα αποδεκατιστούν και θα γίνουν το φάντασμα τους.
Στη νέα Ρώμη, την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία ή Βυζάντιο, όπως έχει καθιερωθεί στην ιστο-
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ρία για τον ελληνισμό δεν θα αλλάξει τίποτα, του εναντίον θα αφεθούν ελεύθεροι οι Σλάβοι να αλώσουν την Μακεδονία και άλλα μέρη του ελληνικού χώρου. Στο νέο χριστιανικό δόγμα ο ελληνισμός
χωρίς κράτος ανακαλύπτει γνώριμα στοιχεία από την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας, κυρίως
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τον κολακεύει ότι ευαγγελίζει το νέο δόγμα γράφεται στα ελληνικά. Ακόμα το νέο δόγμα από φύση του φέρνει και την ελπίδα. Άσχετα αν στο τέλος αποδεικνύεται
ουτοπία.
Ενωμένοι στο νέο δόγμα οι Έλληνες θα πορευτούν στους επόμενους αιώνες, και αυτό που θα τους
ενώνει είναι το ομόγλωσσο, ομόθρησκο και ομόεθνο.
Την παρακμή του Βυζαντίου θα την διαδεχθεί η ανερχόμενη Οθωμανική αυτοκρατορία, όπου θα
αλώσει τα Βαλκάνια και την ελληνική επικράτεια. Μετά από τέσσερις αιώνες παρακμάζει και η Οθωμανική αυτοκρατορία για να σημάνει την αναγέννηση του ελληνικού κράτους πρωτίστως της παλιάς
Ελλάδος και αργότερα με τους βαλκανικούς πολέμους θα ενσωματωθεί και η Μακεδονία κατά το
ήμισυ, το άλλο μισό θα μοιραστεί σε τρία κομμάτια με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ένα μεγάλο
κομμάτι παραχωρείται στα σημερινά Σκόπια, το άλλο στη Βουλγαρία και το άλλο στην Αλβανία.
Στην περιοχή όπου στην αρχαιότητα κατοικούσαν οι Δάρδανες και αργότερα οι Σλάβοι. Επικρατούσα
γλώσσα τα σλαβικά και η σλαβο-αλβανική εθνότητα.
Στον εμφύλιο αριστερές δυνάμεις θέλουν να
ανακηρύξουν τη Μακεδονία ελεύθερο κράτος
με πρωτεύουσα τη
Θεσσαλονίκη, αλλά
αυτό αποφεύχθηκε.
Μετά τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας που
είναι και η αρχή της
παγκοσμιοποίησης θα
έρθει στην επιφάνεια
και το νέο προτεκτοράτο της Μακεδονίας.
Αρχιτέκτονας και
μπροστάρης αυτής της
υλοποίησης ο γνωστός
μας Σόρος που διαθέτει
για την υλοποίηση του
άφθονο χρήμα. Είναι
αρχές του 1990 και υπάρχει καθολική πανελλήνια διαμαρτυρία με ένα εκατομμύριο κόσμο που θα
διαδηλώσει στη Θεσσαλονίκη και κάτι παραπάνω στην Αθήνα. Έτσι το σχέδιο για κάμψεις του ελληνικού φρονήματος και της αντίστασης περνάει από το βασίλειο της Κίρκης και των Λωτοφάγων.
Το ρόλο της Κίρκης αναλαμβάνει το τραπεζικό σύστημα προσφέροντας στους Έλληνες παντός
είδους δάνεια, πιστωτικές κάρτες και χωρίς προϋποθέσεις. Δυο δεκαετίες θα τρώμε και θα πίνουμε
όπως οι σύντροφοι του Οδυσσέα στο βασίλειο της Κίρκης που στο τέλος δεν διέφεραν από τους
χοίρους η δε λησμονιά για την Ιθάκη περνάει από τη χώρα των Λωτοφάγων. Μετά το βασίλειο
της Κίρκης και τους Λωτοφάγους περάσαμε και από τις λαιστρυγόνες, φάγαμε τις ιερές δαμάλες
του θεού Ήλιου που δεν είναι άλλες από τις σεληνιακές ημέρες του χρόνου και γίναμε εφήμεροι,
πλούσιοι από χρέη που μας πήραν και μας σήκωσαν στους τέσσερις ανέμους του θεού Αιόλου
για να ξαναθυμηθούμε τα λόγια του σοφού Σόλωνα «τα αλόγιστα δάνεια τους ελεύθερους δούλους κατέστησαν». Ανήμποροι να αντιδράσουμε, η Ιθάκη μας πλημμύρισε από μνηστήρες που
θέλουν να γίνουν τώρα οι αφέντες στη ξένη γη, κατασπαράζουν το βιος μας και διεκδικούν τις
εστίες μας. Είναι πανίσχυροι αυτοί που θέλουν το νέο προτεκτοράτο και για να αντέξει πρέπει
να του δώσουν όνομα ιστορικό όπως της Μακεδονίας, πλαστογραφώντας γλώσσα και εθνικότητα. Μόνο που εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ξεπουλήσουμε γλώσσα και εθνικότητα. Είναι σαν
να ξεπουλάμε την ίδια μας τη μάνα. Αν το αποφασίσουν να το πράξουν οι ισχυροί, ας το πράξουν
αλλά χωρίς τη δική μας υπογραφή.
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών
του Γεράσιμου Δουβίτσα
Πρόεδρος του Ομίλου Οδοντιάτρων
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών
Σ΄αυτό το τεύχος o συνάδελφος

Παναγιώτης Λαγουβάρδος
Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Οδοντιάτρων
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Ο Οδοντίατρος Παναγιώτης Λαγουβάρδος γεννήθηκε μια σημαδιακή χρονιά της μετεμφυλιακής Ελλάδας, σε μια μικρή και όμορφη πόλη της Κρήτης,
που στα μέσα της δεκαετίας
του 70 υπέκυψε και αυτή στην
άναρχη τουριστική ανάπτυξη.
Υπήρξε όμως τυχερός, γιατί
στα παιδικά μου χρόνια ασχολήθηκε με αρκετά πράγματα
που γέμισαν τον ελεύθερο
χρόνο του και ταυτόχρονα του
δίδαξαν πολλά. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 70, απέκτησε την πρώτη του SLR φωτογραφική μηχανή, κάτι
δύσκολο ακόμα και για τους επαγγελματίες φωτογράφους της εποχής. Αφιερώσε στη φωτογραφία με την
αγάπη του ερασιτέχνη, όλο του τον τότε ελεύθερο
χρόνο, αφού ο σκοτεινός θάλαμος για την ασπρόμαυρη
αλλά και την έγχρωμη φωτογραφία δεν τον πτόησαν.
Σπάνια έδειχνε δουλειά μου, όχι γιατί η ερασιτεχνική

φωτογραφία δεν ήταν ακόμα αποδεκτή σαν καλλιτεχνική έκφραση, αλλά δεν το θεώρησε ποτέ αναγκαίο.
Αρχές της δεκαετίας του 80 διορίζεται στο Πανεπιστήμιο και εκεί ανακαλύπτει πόσο χρήσιμες του
ήταν οι φωτογραφικές του γνώσεις. Την ίδια εποχή,
οι υπολογιστές και η πληροφορική ξεσπούν σαν
παγκόσμια επιδημία και από τους πρώτους που «μολύνονται» ήταν κι αυτός.
Η ψηφιακή εικόνα, που αρχικά φαινόταν να μην
μπορεί να πλησιάσει την ποιότητα της αναλογικής,
βελτιώνεται ραγδαία και φθάνει γρήγορα τα αναλογικά πρότυπα. Ετσι, από τις αρχές της δεκαετίας του
90 η ενασχόλησή του με την ψηφιακή φωτογραφία
αντικαθιστά την αναλογική και τον σκοτεινό θάλαμο,
και προσπαθεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις της πληροφορικής στην καλλιτεχνική
έκφραση της φωτογραφικής
εικόνας.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, «Η επεξεργασία της φωτογραφικής
εικόνας, δεν ήταν και αυτή
πάντα αποδεκτή στην καλλιτεχνική κοινότητα. Ίσως ακόμα και σήμερα. Όμως, τελικά νομίζω ότι κάθε εργαλείο που επιτρέπει σε
κάποιον να αναδείξει μια άλλη πλευρά μιας φωτογραφικής εικόνας που πολλές φορές παραμένει απλή και
βουβή, είναι ένα χρήσιμο μέσο για την εικαστική έκφραση του δημιουργού της. Αυτό ακριβώς με τράβηξε
στη ψηφιακή επεξεργασμένη φωτογραφία».
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Οι πρώτες ειδικές οδοντιατρικές θεραπείες
για στρατιώτες κατά τη διάρκεια του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
Φέτος, συμπληρώθηκαν ήδη εκατό χρόνια από την
1
υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών, η οποία
σηματοδότησε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενός πολέμου που έχει αναλυθεί σε πολλά
επίπεδα.
Ένα όμως ενδιαφέρον από αυτά, απαντά και στο εξής
ερώτημα: Υπήρχε παροχή ειδικής οδοντιατρικής υπηρεσίας στους τότε στρατεύσιμους;
Ας δούμε τα πράγματα από τη πλευρά των Συμμαχικών Δυνάμεων της Αντάντ.
Η κινητή μονάδα οδοντιατρικών θεραπειών, ήταν η
αρχή της εξειδικευμένης αυτής παροχής. Πριν από το
Πόλεμο, οι οδοντιατρικές θεραπείες παρέχονταν σχεδόν 2
εξ' ολοκλήρου από γενικούς χειρουργούς, με μόνο ελάχιστους χειρουργούς οδοντιάτρους να έχουν σταλεί στο
Πόλεμο των Μπόερς(1899-1902), πριν οι υπηρεσίες τους
αποσυρθούν. Οι περισσότεροι επομένως στρατεύσιμοι,
θα πρέπει να υπέφεραν από οδονταλγία, εξ' αιτίας πλημμελούς στοματικής υγιεινής, με την εξαγωγή να αποτελεί
συνήθη και μοναδική επιλογή.
Έχει δε αναφερθεί, ότι κατά τη διάρκεια της Μάχης του
Aigne, ο Σερ Douglas Haig, ο διοικητής της Πρώτης
Στρατιάς, υπέφερε από οξεία οδονταλγία. Εξαιτίας του
γεγονότος ότι δεν είχαν σταλεί χειρουργοί οδοντίατροι
με το στράτευμα, έπρεπε ο ίδιος να μεταβεί στο Παρίσι
σε ιδιώτη οδοντίατρο. Έπειτα από το γεγονός αυτό, ζητήθηκε από το Γραφείο Πολέμου, να αποστείλει χειρουργούς οδοντιάτρους στις μαχιμες περιοχές και δώδεκα απεστάλησαν.
Ως απαίτηση από τους αξιωματικούς οδοντιάτρους ήταν οι περιοδείες στα πεδία, έχοντας τον εξοπλισμό
τους σε οχήματα-ασθενοφόρα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο στράτευμα να παρέχει οδοντιατρική κάλυψη,
χωρίς τα μέλη του να αποσύρονται από μάχιμες θέσεις. Τα δε ασθενοφόρα, ήταν δωρεά του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού.
Οι οδοντίατροι, μπορούσαν συνήθως εκτός από εξαγωγές, να πραγματοποιήσουν κι άλλες θεραπείες στα
προσβεβλημένα δόντια, αλλά και οι τεχνίτες μπορούσαν να κάνουν οδοντοστοιχίες. Αυτό στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και τελικά καθεμία από τις πέντε στρατιές στη Γαλλία, είχε εξοπλιστεί με μια τέτοια μονάδα. Η
πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευμένους οδοντιάτρους, συνέχισε να υφίσταται έως το 1918,
όπου πάνω από 800 οδοντίατροι υπηρετούσαν στο Στρατό ,είτε στα πεδία, είτε στα σπίτια τους. Αυτό οδήγησε
στη δημιουργία του Σώματος των Στρατιωτικών Οδοντιάτρων και στη δυνατότητα των στρατιωτών να μάχονται πλέον στα πεδία, συγκεντρωμένοι στη μάχη, χωρίς την απόσπαση που τους προκαλούσε ο ενοχλητικός
πονόδοντος.
Στη πρώτη εικόνα μπορεί να δει κανείς τη κινητή μονάδα. Στη δεύτερη μια οδοντόβουρτσα, παρόμοια με
αυτή που χρησιμοποιούνταν τότε από τους στρατιώτες.
Δούρος Γεώργιος
Χειρουργός Οδοντίατρος,
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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Ιδρύματα, κληροδοτήματα και δωρεές
(με αφορμή την δωρεά μας στον Ο.Σ. Πειραιώς)
Γράφει o Διονύσης Γαρμπής
Πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλληνίας
Την Δευτέρα 5/11/2018 κατέθεσα εξ ονόματος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας σε λογαριασμό του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς μικρό
χρηματικό βοήθημα για την αγορά του διαμερίσματος,
που ο αδελφός σύλλογος είχε αποφασίσει, προκειμένου να στεγάσει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Πήγα με βήμα ταχύ στην Τράπεζα και όταν
ολοκλήρωσα την κατάθεση γύρισα στο ιατρείο μου πετώντας από την χαρά μου! Η ανάμνηση αυτής της
χαράς είναι που με παρακίνησε να συντάξω τούτο το
σημείωμα για το Περιοδικό του Ο.Σ.Π., ανατρέχοντας
σε άρθρο που είχα δημοσιεύσει παλαιότερα (2004) σε
μια τοπική εφημερίδα. Θέμα εκείνου του άρθρου: «Κεφαλληνιακά κληροδοτήματα και εθνικοί ευεργέτες».
Το άρθρο εκείνο γράφτηκε με αφορμή ένα συνέδριο
που είχε πραγματοποιηθεί τότε στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου με γενικό θέμα τα επτανησιακά ιδρύματα-κληροδοτήματα από τον 19ο αιώνα έως το 1953.
Όσον αφορά λοιπόν στο κίνητρο της αγαθοεργίας,
από τον 17ο αιώνα και μετά, θα πρέπει να λάβουμε
υπ’ όψη μας δύο πολύ σοβαρούς παράγοντες: Την
ανθρώπινη αντίληψη περί αρετής, την Χριστιανική
διδασκαλία, την εκκλησιαστική οργάνωση της ζωής
και τις μεταφυσικές αγωνίες του ανθρώπου, αφενός, και τις ιδέες της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης, καθώς και την αναγνώριση ως αξίας
της παιδείας των ευρύτερων μαζών, αποτέλεσμα της
διάδοσης των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης και
του Διαφωτισμού, αφετέρου.
Συμβαίνει, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κληροδοτημάτων, προσωπικές-οικογενειακές περιουσίες,
μετά το θάνατο συγκεκριμένων προσώπων (τα
οποία σχεδόν πάντα στερούνται απογόνων), να ανακατανέμονται προς όφελος της κοινωνίας. Η πρακτική αυτή στο τέλος του βίου νομιμοποιεί (ή
«τακτοποιεί» όπως θα λέγαμε σήμερα για τα αυθαίρετα) την απόκτηση και χρήση αγαθών κατά τη
διάρκεια της ζωής, τα οποία αγαθά προσφερόμενα
στην κοινωνία εξασφαλίζουν στον δωρητή «νόμισμα
πνευματικό». Οι ευεργέτες, ως επαγγελματίες και
επιχειρηματίες, έχουν ως βασική επιδίωξη στην διάρκεια της ζωής τους την απόκτηση πλούτου, με μεθόδους που δεν είναι ευνόητο ότι εμπίπτουν σε πλαίσια
ηθικής και άψογης συμπεριφοράς. Έτσι, η ευεργεσία
«αποτελεί το βάπτισμα του εξαγνισμού και την δι-

καίωση μιας υστεροφημίας στην οποία αποβλέπουν».
Η νοσταλγία της Πατρίδας και ο πολλές φορές ανεκπλήρωτος πόθος επιστροφής αποτελούν επιπλέον κίνητρα για την απόφαση μιας κληροδοσίας. Ως
αντικειμενικός στόχος της κληροδοσίας αναφέρεται
η κάλυψη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ανάγκης.
Συνηθέστερα, η ανάγκη αυτή είναι εκπαιδευτική ή
νοσηλευτική. Σχολεία, νοσοκομεία, πτωχοκομεία,
ορφανοτροφεία κ.λ.π.
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν σε μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας ευεργεσίες είναι οι
συγγενικοί και διαπροσωπικοί δεσμοί και οι ενδεχόμενες από αυτήν την κατεύθυνση επιρροές, η ευγνωμοσύνη για κάποια ήδη παρασχεθείσα ευεργεσία, η
προσπάθεια ακόμη εξασφάλισης συγκεκριμένων -συνήθως μεταθανάτιων- υπηρεσιών. Αξιοσημείωτη
είναι η έγνοια κάποιων ευεργετών για την υστεροφημία τους, που εκφράζεται με την επιθυμία να στηθούν
γι αυτούς τιμητικά μνημεία κλπ..
Το φαινόμενο της κληροδοσίας εκτός της οικονομικής έχει και ιδεολογική πλευρά. Η κοινωνία υπήρξε
κάποτε-κάποτε επιφυλακτική ή αναποφάσιστη στην
αποδοχή της ευεργεσίας. Σε ένα κείμενο, που αναφέρεται στους Βαλλιάνους, οι παλινωδίες αυτές της κοινωνίας παραλληλίζονται με την περιπέτεια του ανδριάντα
του Παναγή Βαλλιάνου (βλ. εικόνα), ο οποίος κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, μετά από
μακρά σειρά αποσύρσεων και επαναφορών: «τοποθετείται στην είσοδο της Γεωργικής Σχολής, μεταφέρεται στην
Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου, αποσύρεται, επανεγκαθίσταται, αποσύρεται εκ νέου...».

Ο κατάλογος των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων της Κεφαλονιάς, που συμπεριλαμβάνεται
στο αρχικό άρθρο είναι εντυπωσιακός, αλλά δεν
έχει θέση σε αυτό εδώ το σημείωμα, με το οποίο
μόνο μια εικόνα για τις συνθήκες που δημιούρ-
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γησαν το φαινόμενο της ευεργεσίας ήθελα να δώσω. Ένα
φαινόμενο, που παρά τους δισταγμούς, την αποξένωση, τον
εγωκεντρισμό και την καχυποψία
των ανθρώπων, ουδέποτε μέχρι
τις μέρες μας εξέλιπε εντελώς,
αλλά αντίθετα εξακολουθεί να
υφίσταται, είτε ως μικρού ύψους
οικονομική συνδρομή, είτε ως μεγάλης κλίμακας ευεργεσία.
Η χαρά από την δωρεά μας
στον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Πειραιώς ήταν μεγάλη. Συμβολική η κίνησή μας, αφού το ένα
πέμπτο των μελών του συλλόγου αυτού, αν έσπευδε αυτοβούλως να συνεισφέρει από
50€, θα κάλυπτε αυτομάτως το
αναγκαίο για την αγορά του
χώρου ποσόν. Θέλαμε, ο δικός μας Σύλλογος, αδελφοποιημένος πρόσφατα με τον Σύλλογο Πειραιώς,
να μην είναι απών από την προσπάθεια του αδελφού
Συλλόγου! Να αναφέρεται και το δικό του όνομα
στην τιμητική πλακέτα που θα αναρτηθεί στο νεοαποκτηθέντα χώρο! Είμαστε κι εμείς, έστω «εις σμι-

κρόν γενναίοι», αντάξιοι ενός
ιστορικού παρελθόντος αλλά και
ενός παρόντος, που ακόμη μπορεί να διδάσκει ότι η δωρεά δεν
φτωχαίνει κανένα, ότι πλουτίζει
τόσο αυτόν που την δέχεται όσο
και αυτόν που την προσφέρει!
Ακόμη, αποδεικνυόμαστε συνεπείς με την ιδεολογική και συνδικαλιστική μας τοποθέτηση
για την αξία της συναδελφικής
αλληλεγγύης, που οφείλει να
εκφράζεται όχι μόνο σε περιστάσεις ανάγκης αλλά και σε
παραγωγικές προσπάθειες! Και
επιπλέον, η δωρεά μας δίνει την
αίσθηση της αξιοπρεπούς απόκρισης σε ευεργεσίες που συντελούνται κατά την συναναστροφή
των ανθρώπων και που δεν είναι
σωστό να περνούν απαρατήρητες.
Οι εικόνες δείχνουν: α) Λεπτομέρεια αφίσας συνεδρίου με θέμα την ιστορία και την προσφορά των
κληροδοτημάτων (Κεφαλονιά 2004) και β) τον ανδριάντα του εθνικού ευεργέτη Παναγή Βαλλιάνου
στην ομώνυμη πλατεία στο Αργοστόλι.

Η 19η Σύνοδος της Επτανησιακής Οδοντιατρικής
Εταιρίας Κέρκυρα 21-22-23 Σεπτεμβρίου 2018
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 21-23 Σεπτέμβρη 2018, η 19η Σύνοδος της Επτανησιακής ΟδοντιαΆρθρο του Νίκου Τσιμάρα
τρικής Εταιρείας στην Κέρκυρα, στο κτίριο της Ιονίου
Ο Νίκος Τσιμάρας είναι οδοντίατρος-ορΑκαδημίας, ιστορικής έδρας του πρώτου Ελληνικού
θοδοντικός, ταμίας επί σειρά ετών στον
Πανεπιστημίου. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην
Ο.Σ. Κεφαλληνίας, μέλος του Δ.Σ. της
Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρίας
μνήμη του αείμνηστου τέως προέδρου του ΟΣΚ και
(πρόεδρος αυτής όταν την προεδρία έχει η Κεφαλονιά).
ιδρυτικού μέλους της ΕΟΕ, Σπύρου Κομποθέκρα-Κότσορου. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε
συζήτηση σχεδίων θεραπείας για συνολική αποκατάσταση του στόματος, επί συγκεκριμένων περιστατικών
που είχαν διανεμηθεί σε ομάδες των συνέδρων. Κάθε ομάδα διαμόρφωνε ένα σχέδιο θεραπείας για την περίπτωση που είχε αναλάβει και το παρουσίαζε για ευρύτερη συζήτηση.
Η ΕΟΕ είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο, της οποίας συστατικά στοιχεία είναι οι τέσσερις οδοντιατρικοί σύλλογοι (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.1026/80) της περιφερειακής ενότητας των Ιονίων νήσων. Η συνεργασία των τεσσάρων
οδοντιατρικών συλλόγων προήλθε από έμπνευση του συναδέλφου, προέδρου του ΟΣ Ζακύνθου, Θεοφάνη
Κοτσώνη. Η 1η Σύνοδος της ΕΟΕ έγινε στην Ζάκυνθο στις 21/5/1998, ημέρα της επετείου της Ένωσης της
Επτανήσου. Η ιδρυτική σύνοδος στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζακυνθίων με τη συμμετοχή των τεσσάρων
συλλόγων με 15 μέλη από Ζάκυνθο, 15 από Κεφαλονιά, και 15 από Κέρκυρα, έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Το
μόνο αρνητικό η απουσία της Λευκάδας. Το καταστατικό που υπεγράφη ανέφερε μεταξύ άλλων ισότιμη-ισοδύναμη συμμετοχή των τεσσάρων συλλόγων, κυλιόμενη προεδρεία και σύνοδο, ένα μέλος επιπλέον στο Δ.Σ.
για την Κέρκυρα και έδρα τη Ζάκυνθο. Εγκρίθηκε ομόφωνα και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου όπου
έγινε η αναγνώριση με αύξοντα αριθμό 105/4-2-99, με την επωνυμία «Επτανησιακή Οδοντιατρική Εταιρία».
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Κατά τη 19η Σύνοδο στην Κέρκυρα
έγινε από τον πρόεδρο του Ο.Σ. Κερκυρας Ευγενιο Ραψομανικη η ανακήρυξη του καθηγητή Α.Π.Θ. Παύλου
Γαρέφη ως επίτιμου μέλους της
Ε.Ο.Ε., καθώς και η απονομή τιμητικής πλακέτας στην οικογένεια του
εκλιπόντος προέδρου Ο.Σ.Κεφαλληνίας Σπύρου Κομποθέκρα-Κότσορου
για την μακρόχρονη και ουσιαστική
προσφορά του στην εταιρεία.
Στην τελετή έναρξης ακούστηκαν
προσφωνήσεις και χαιρετισμοί από
τον Περιφερειάρχη Ιονίων νήσων Θόδωρο Γαλιατσάτο, τον εκπρόσωπο
του Μητροπολίτη Κέρκυρας, τους
προέδρους των οδοντιατρικών συλλόγων και πλήθος άλλων επισήμων.
Οι πρόεδροι αναφέρθηκαν στον αείμνηστο Σπύρο Κομποθέκρα με ιδιαίτερα θερμά λόγια. Η συγκίνηση και η
συναισθηματική φόρτιση ήταν έκδηλη σε όλο το ακροατήριο. Αυτό άλλωστε είναι το πνεύμα φιλίας και
αμοιβαίας συμπάθειας που ενώνει
τους επτανήσιους συναδέλφους .Συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός που
απεύθυνε ο πρόεδρος του Ο.Σ. Κεφαλονιάς Διονύσης Γαρμπής σε έμμετρο
στίχο αφιερωμένο στον αείμνηστο
Σπύρο Κομποθέκρα.
Σύσσωμο το Δ.Σ. του Ο.Σ. Κεφαλληνίας παρευρέθηκε στη σύνοδο όπως
και πολλοί συνάδελφοι, που όπως
κάθε χρόνο δίνουν το παρόν, όντας
στυλοβάτες της συνόδου στην 20ετή
πορεία της. Το βράδυ του Σαββάτου,
ο Ο.Σ. Κερκύρας παρέθεσε δεξίωση
προς τιμήν των συνέδρων. Τη σκυτάλη
της κυλιομένης προεδρίας πήρε ο Ο.Σ.
Ζακύνθου που θα διοργανώσει στη
Ζάκυνθο την 20η Σύνοδο της Ε.Ο.Ε.
και θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα για
τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από
την ίδρυσή της.
Στις φωτογραφίες, το Δ.Σ. του Ο.Σ.
Κεφαλονιάς σε πλήρη σύνθεση σε
καφέ της Κέρκυρας, οι πρόεδροι των 4
επτανησιακών Συλλόγων στο βήμα
(της Κέρκυρας Ευγένιος Ραψομανίκης,
της Λευκάδας Κώστας Ροντογιάννης,
της Ζακύνθου Φάνης Κοτσώνης και
της Κεφαλονιάς Διονύσης Γαρμπής)
και στιγμιότυπα από τις βραβεύσεις.
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Η στοματική υγιεινή σκύλων και γατών
Mε αφορμή την 4η Οκτωβρίου, η οποία είναι η παγκόσμια μέρα των ζώων, σαν οδοντίατρος, ομολογώ ότι
η σκέψη μου πήγε στην στοματική υγεία και υγιεινή
των δημοφιλέστερων κατοικίδιων ζώων, των σκύλων
και γάτων. Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει με γάτα ή
σκύλο, κάποια στιγμή έχουν έρθει αντιμέτωποι με την
«άσχημη αναπνοή» του αγαπημένου κατοικιδίου τους.
Σαν παιδί θυμάμαι να μιλούν για την «άσχημη αναπνοή» του σκύλου σαν να ήταν κάτι φυσικό, αναμενόμενο και αναπόφευκτο, και να επικρατεί η άποψη «οι
σκύλοι/γάτες δεν έχουν ανάγκη»... Από τότε ευτυχώς
έχουν αλλάξει πολλά, τόσο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα με τα κατοικίδιά μας όσο και
στο πώς οι κηδεμόνες ζώων έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι η σωστή τους φροντίδα θα μας χαρίσει πιο πολλά
ευτυχισμένα χρόνια μαζί τους. Με αυτό το σκεπτικό,
επικοινώνησα σχετικά με το θέμα της στοματικής υγιεινής των σκύλων με τον κο Καρανάσιο Λάζαρο, κτηνίατρο, ο οποίος μας έδωσε απαντήσεις με τη μορφή
του κειμένου που ακολουθεί ενώ μοιράστηκε μαζί μας
και μια φωτογραφία με το πριν και μετά την αποτρύγωση σε ένα σκύλο.
«Προβλήματα με τα δόντια παρουσιάζουν το 78%
των σκύλων και το 68% των γατών ηλικίας άνω των 3
ετών. Η στοματική υγιεινή των κατοικίδιων είτε αυτά
είναι σκύλοι, είτε είναι γάτες πρέπει να απασχολούν
τους ιδιοκτήτες και να μην αμελείται. Αρκετά περιστατικά των προαναφερθέντων κατοικίδιων διατρέχουν
κίνδυνο απορρόφησης τοξίνης στη ροή του αίματος.
Πιο αναλυτικά, τα βακτήρια εισβάλουν στο σώμα εισαγόμενα των στοματικών αλλοιώσεων, το οποίο
ονομάζεται βακτηριαιμία.
Εάν τα βακτήρια έχουν την ευκαιρία να εγκαταστα-

Αποτρύγωση Σκύλου πριν και μετά
θούν και να αναπαραχθούν στην επένδυση της καρδιάς ή των καρδιακών βαλβίδων, μπορεί να προκύψει
μια σοβαρή κατάσταση που ονομάζεται βακτηριακή
ενδοκαρδίτιδα. Η βλάβη των νεφρών και τα προβλήματα των αρθρώσεων είναι ένα κοινό φαινόμενο της
βακτηριακής εισβολής μέσω της ανθυγιεινής στοματικής κοιλότητας.
Τι μπορούν να κάνουν οι κτηνίατροι;
Τι θα συμβεί αν ένα σκυλί επτά ετών παρουσιαζόταν για ετήσιους εμβολιασμούς και κατά τη διάρκεια
της φυσικής εξέτασης ο κτηνίατρος παρατηρούσε
πλάκα στα δόντια και φλεγμονώδη ούλα στα περιθώρια των δοντιών και των ούλων;
Εάν αφηνόταν στη δική του εξέλιξη, η ουλίτιδα και
η πλάκα του σκύλου θα είχαν επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Στο σκύλο τελικά θα είχαν δημιουργηθεί κοιλότητες στα δόντια, υποχώρηση των
ούλων, βακτηριακή μόλυνση, χαλαρά δόντια και σοβαρή έκθεση των ριζών. Ίσως θα έβλαπτε ακόμα και
τη ζωή του!
Συνήθως, ο σκύλος θα γινόταν δεκτός το πρωί μετά
από μια νύχτα αποχής από το φαγητό και το νερό.
Εάν οι συνήθεις εξετάσεις αίματος είναι φυσιολογικές
και ο σκύλος κριθεί κατάλληλος υποψήφιος για αναισθησία οπότε και για οδοντιατρική παρέμβαση, θα
μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία.
Η διαδικασία
Υπάρχουν διάφορες προ-αναισθητικές καταστολές
που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το μέγεθος του
σκύλου ( και της γάτας )και την προτίμηση του κτη-
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νιάτρου. Αφού ο σκύλος χαλαρώσει, θα εφαρμοστεί
γενική αναισθησία. Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν
τα αφεντικά των κατοικίδιων να μην ανησυχούν για
την αναισθησία. Σε αρκετά σπάνιες περιπτώσεις η
αναισθησία μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο
κατοικίδιο. Ο κτηνίατρος σας ξέρει να αξιολογήσει
το κάθε περιστατικό. Η αναισθησία μπορεί να γίνει
με διάφορες μορφές. Σε αυτή την περίπτωση, θα
συζητήσουμε τη χρήση ενός ενδοτραχειακού σωλήνα, ο οποίος ρυθμίζεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εργασία
ανώδυνη και να βρίσκεται ο ασθενής σε ένα ασφαλές επίπεδο αναισθησίας.
Ένα υπερηχητικό όργανο χρησιμοποιείται για να
διαχωρίσει την πλάκα από τα δόντια. Ψεκάζει νερό
ψύξης τη στιγμή που λειτουργεί ώστε να απομακρύνει τα υπολείμματα από τα δόντια. Αφού τα δόντια
καθαριστούν, το επόμενο βήμα είναι να περαστεί ένα
ελαφρύ γυαλιστικό ώστε να γυαλίσει τα δόντια.
Καθώς ο σκύλος ή η γάτα ξυπνάει, ο ενδοτραχειακός σωλήνας αφαιρείται, δίνονται τα απαραίτητα
αντιβιοτικά τα οποία χορηγούνται στο σπίτι για 7
έως 10 ημέρες. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει περαιτέρω
οδηγίες σχετικά με την στοματική φροντίδα του
σκύλου. Το πιο πιθανό είναι το κατοικίδιο να μην
χρειαστεί άλλη οδοντιατρική παρέμβαση, αλλά
υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς που χρειάζονται υπερηχητικό καθαρισμό σχεδόν κάθε χρόνο.

Καλό θα είναι ο ιδιοκτήτης να ελέγχει τη στοματική
κοιλότητα του κατοικίδιου του, για τυχόν άσχημη μυρωδιά, καθώς και για χαλασμένα δόντια . Εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψή του θα πρέπει άμεσα να
κλείσει ραντεβού με τον κτηνίατρό του για έλεγχο.
Τόσο το αφεντικό όσο και το κατοικίδιο ζώο θα αισθανθούν καλύτερα όταν η φροντίδα της στοματικής
υγιεινής γίνει μέρος της ρουτίνας τους. Φυσικά να
θυμάστε ότι στο αφεντικό εναπόκειται η παρακολούθηση των προβλημάτων των δοντιών και των ούλων.

Οδηγίες για το σωστό καθαρισμό
των δοντιών στο σπίτι
Καλό θα είναι η διαδικασία του βουρτσίσματος
των δοντιών να αρχίσει από όταν το κατοικίδιο σας
είναι μικρό ώστε να το συνηθίσει.
Η κατάλληλες στιγμές για τον καθαρισμό των
δοντιών είναι τις στιγμές που το κατοικίδιο νυστάζει
ή τη στιγμή που μόλις έχει ξυπνήσει έτσι ώστε να
είναι ήρεμο. Επίσης και πριν το φαγητό είναι κατάλληλη στιγμή ώστε μετά να το ανταμείψετε με αυτό.
Θα πρέπει να αγοραστεί οδοντόκρεμα ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους ή γάτες. Οι ανθρώπινες
οδοντόκρεμες καλό θα είναι να αποφεύγονται
διότι περιέχουν πάρα πολύ φθόριο το οποίο είναι τοξικό για τα ζώα, καθώς και με την κατάποση υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα για στομαχικές διαταραχές.
Για αρχή το κατοικίδιο μπορεί να δοκιμάσει λίγο
από την οδοντόκρεμά του. Στη συνέχεια τοποθετείτε απαλά το δάχτυλό σας στο στόμα του και
τρίψτε τα ούλα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες μέχρι το κατοικίδιο να συνηθίσει. Μόλις γίνει αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
μαλακή οδοντόβουρτσα αντί για το δάχτυλο σας.
Η πιο άνετη θέση για τον καθαρισμό των δοντιών
ενός μικρού σκύλου ή μιας γάτας είναι στην αγκαλιά
του αφεντικού του. Χρησιμοποιήστε το αριστερό σας
χέρι για να βουρτσίσετε την δεξιά πλευρά και το αντίστροφο. Στη συνέχεια, ως ανταμοιβή δώστε ένα
παιχνίδι , χάδια, αλλά και να επαινέσετε το κατοικίδιο σας που ήταν συνεργάσιμο.
Δώστε το σκύλο σας ένα κόκαλο. Δοκιμάστε κροκέτες που απομακρύνουν τη πέτρα. Ψάξτε για προϊόντα που περιέχουν αντιμικροβιακή χλωρεξιδίνη.
Αλλά να θυμάστε ότι το βούρτσισμα είναι το καλύτερο μιας και τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι
100% αποτελεσματικά».
Πρόλογος: Καλουμένου Βέρα, Γναθολόγος
Κείμενο και φωτογραφία «πριν-μετά»:
Καρανάσιος Λάζαρος, Κτηνίατρος
DVM Universita Degli Studi di Napoli Federico II
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28η Οκτωβρίου Πειραιάς
Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων
Η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων προηγήθηκε της παρέλασης μπροστά στον ανδριάντα του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στο πεζόδρομο της Δραγάτση στο Πειραιά.
Πριν τη κατάθεση στεφάνων τελέστηκε δοξολογία στον Ι.Ν Αγίας
Τριάδας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Η κατάθεση
στεφάνων ξεκίνησε από τον Δήμαρχο και συνεχίστηκε από τις πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις, τις
ένοπλες δυνάμεις και τους τοπικούς συλλόγους.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά τίμησε την Εθνική μας επέτειο, με κατάθεση στεφάνου από την Ταμία του Συλλόγου Αθανασία
Κοντούλη.

Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη.
“Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα”
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς παρευρέθηκε σε εσπερίδα που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών, με θέμα την Εκπαίδευση και
Οικονομική ανάπτυξη, “Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα”.
Όπως ανέφερε η κ. Αφροδίτη Μπλέτα, πρόεδρος ελληνικού τμήματος και
διεθνής αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών(EUW), οι γυναίκες είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης μιας χώρας.
Παράλληλα πρόσθεσε ότι "οι γυναίκες αν και αντιπροσωπεύουν το μισό
και συγκεκριμένα το 52% του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που ζει
στον πλανήτη, εκπροσωπούν διεθνώς μόνο το 1/3 στο επιχειρείν".
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες επιχειρηματίες, σύμφωνα με την κ.
Μπλέτα, "εκπροσωπούν το 34,4% και το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 30%
όταν μιλάμε για start ups". Αναφορικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα, η κ. Μπλέτα τόνισε ότι τα νούμερα δεν είναι ικανοποιητικά και πρόσθεσε
"Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου συζητάμε συνεχώς για ανάπτυξη είναι αντιΜε την Αφροδίτη Μπλέτα
παραγωγικό να μένει ανεκμετάλλευτη μια τόσο σοβαρή πηγή ανάπτυξης όπως (Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια,
είναι το γυναικείο δυναμικό. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι καινοτόμα, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναπτυξιακή και εξαγωγική περισσότερο από τον μέσο όρο της επιχειρηματικό- Γυναικών (EUW), Αντιπρόεδρος
τητας στο σύνολο μιας χώρας. Για μια χώρα, το να ξεδιπλώσει τη γυναικεία επιΔιεθνούς Συμβουλίου EUW
χειρηματικότητα μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομική της ανάπτυξη.
Στην εσπερίδα συζητήθηκαν ακόμη τα εμπόδια και προκλήσεις στην εξέλιξη των γυναικών υψηλών προδιαγραφών, οι γυναίκες στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία (STEM),το φύλο και η απασχόληση, η μετάβαση από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα-προτεινόμενες πολιτικές και η συμμετοχή των
κοριτσιών- γυναικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η βραδιά έκλεισε με πολλές προτάσεις και το συμπέρασμα ότι χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις κλειδιά. Και δεν μιλάμε για αυτές που αφορούν στην ισότητα
των φύλων, αλλά για φιλικό περιβάλλον και ανοικτές πόρτες στην πρόσβαση.
Μαρία Αγραπίδου - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Αστραφτερά χαμόγελα - black humor
με την Κική Δουδοπούλου

Γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε γυναίκες!!

Να σας ζήσει!!!
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Εις Μνήμην Γεώργιου Βουγιουκλάκη

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς με λύπη ενημερώνει για την ξαφνική και τραγική
απώλεια του Γιώργου Βουγιουκλάκη.
Ο Γιώργος Βουγιουκλάκης υπηρέτησε τον Οδοντιατρικό Κλάδο μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς για πάνω από 20 χρόνια από
τα οποία τα περισσότερα ως Αντιπρόεδρος.
Με τη δράση του και τη δυναμική του μέσα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς
αλλά και από τη θέση του Εκλέκτορα στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για
πολλά έτη, συνέβαλε στην αναβάθμιση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στη σύζυγο του και στους οικείους του και με ομόφωνη απόφαση
αποφασίζει τα εξής: να κατατεθεί στεφάνι κατά την ημέρα της κηδείας, κατάθεση χρηματικού ποσού σε Κοινωφελές Ίδρυμα στη μνήμη του εκλιπόντος και εκπροσώπηση
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Καλό ταξίδι Γιώργο.
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