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Τεύχος 3  

27 Μαΐου 2020   

Δείτε επίσης στις επόμενες σελίδες: 

1) Η οικονομική και ασφαλιστική μας επικαιρότητα  

2) Χαμόγελα στην Ελλάδα, διαγωνισμός φωτογραφίας για την ΠΗΣΥ 2020 

3) Η επανεκκίνηση των μικρών οδοντιατρείων 

4) Συνέντευξη τύπου της ΕΟΟ 

5) Δύο αφίσες με οδηγίες επανεκκίνησης των οδοντιατρείων 

                                                     Γράφει η Μαρία Μενενάκου        

 

 Αντίο… 
 

   Αγαπημένε μου φίλε ήρθε η ώρα για τον δημόσιο α-
ποχαιρετισμό μας. 

   Ήρθε η ώρα να γίνουν οι κοινοί γνωστοί και αυτοί κοι-
νωνοί της ιδιαίτερης στιγμής του χρόνου που συχνά - 
πυκνά μοιραζόμασταν . 

   Για όσους δεν το ξέρουν τους λέω πως είσαι Χαλκίτης.  

   Κάθε καλοκαίρι την επόμενη του Αγιαννιού του Α-
λάρκα  βρισκόμασταν στην Χαάρκη (όλα τονισμένα με 
την δωρικότητα της ντοπιολαλιάς). Τέλος Αυγούστου 
τέλος πανηγυριού τέλος καλοκαιριού. Στο κατώφλι της 
κάτω εκκλησίας στο πεζούλι καθιστοί. Φορτώνονταν 
στα καραβάκια ή μπάντα,  ο Δεσπότης,  οι Αυστραλέζοι  
Χαρκίτες  που ξέμεναν για τη Χάρη του, οι Κατπαθιοί 
μουσικοί με τις λύρες τους. Τα καραβάκια γεμάτα από 
αυτούς τους ήχους κόρναραν σταυρώνοντας στο λιμάνι 
πριν φύγουνε για Ρόδο. 

   Εκείνη τη στιγμή αγαπημένε μου φίλε κοιταζόμασταν 
βουρκωμένοι. Αποχαιρετούσαμε το καλοκαίρι τους φί-
λους και μία εποχή που πια έχει αφήσει μόνο απομει-
νάρια. 

   Αντίο φίλε μου και μην ξεχάσεις να δώσεις τα χαιρετί-
σματα μου στους άλλους πανηγυριστές και τους λυρά-
ρηδες εκεί πάνω. 

   Αντίο . 
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Ταυτότητα έκδοσης 

   Υπεύθυνος έκδοσης: Διονύσης Γαρμπής. Σύμβουλοι έκ-
δοσης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης Σταθόπουλος και 
άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα και κατά περίπτωση. Η έκ-
δοση διανέμεται μέσω e-mail. Συμπεριλαμβάνονται 
πρωτότυπα άρθρα ή αναδημοσιεύονται κείμενα από την 
ιστοσελίδα «Οδοντιατρικός Διάλογος». 

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συνδρομη-
τών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, επιστολές και εμ-
βάσματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dgarbis69@gmail.com  

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συντακτών 
τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την προσπάθειά μας για 
έναν έντιμο, χρήσιμο και ειλικρινή διάλογο, στέλνοντας 
τις συνεργασίες σας για τα ζητήματα που απασχολούν 
τον οδοντιατρικό κλάδο.  
 
 

 

Εικόνα εξωφύλλου 
   Ο αρχαιότερος γνωστός οδοντίατρος είναι ο Hesy-
Re, «Αρχηγός των οδοντιάτρων και ιατρών», αλλά 
και επιστάτης των βασιλικών γραφέων, στην αυλή 
του Φαραώ Ζοζέρ στην Αίγυπτο της 3ης Δυναστείας, 
στα 2600 π.Χ. Στα ιερογλυφικά ο οδοντίατρος απει-
κονίζεται με έναν οριζόντιο χαυλιόδοντα («αυτός 
που ενδιαφέρεται για τα δόντια») ή με έναν οφ-
θαλμό πάνω από έναν χαυλιόδοντα («αυτός που α-
σχολείται με τα δόντια»). 

   Ο τάφος του Hesy-Re, μας είναι γνωστός από πα-
λιά. Από εκεί και το ξυλόγλυπτο της ασπρόμαυρης 
φωτογραφίας, όπου στην πάνω δεξιά γωνία αναγρά-
φεται ο τίτλος του αρχιοδοντίατρου. Το 2006 ανακα-
λύφθηκαν τρεις ακόμη τάφοι οδοντιάτρων της 5ης 
Δυναστείας (2494-2345 π.Χ.): του αρχιοδοντίατρου 
Iy Mry και των οδοντιάτρων Kem Msw και Sekhem 
Ka. Ο τίτλος του αρχιοδοντίατρου συμβολίζεται στα 
ιερογλυφικά με την γραφή ενός πτηνού πάνω από 
τα σύμβολα που προανέφερα. 

   (Στην έγχρωμη φωτογραφία οι αναφορές στην ι-
διότητα του οδοντιάτρου στο μέσο χαμηλά και του 
αρχιοδοντίατρου στη μέση δεξιά. Για περισσότερα 
βλ. Δ. Κουτρούμπας, Οδοντίατροι στην Αρχαιότητα, 
περ. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 70/3, 2016. Η 
ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι από το βιβλίο «John 
F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, The British Mu-
seum Press, 1996). 
 

Συνέντευξη τύπου 
   Συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Οδοντιατρι-
κής Ομοσπονδίας δόθηκε προς τα ΜΜΕ την 
Πέμπτη 21/5/2020. Μίλησε ο πρόεδρος περι-
στοιχιζόμενος από μέλη του προεδρείου. 

   Ζητάμε ΕΣΠΑ με ποσοστό χρηματοδότησης 
100%, επιστρεπτέα προκαταβολή, πρόνοια για 
τους συναδέλφους που δεν μπορούν να εργα-
σθούν γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μη-
δενικό συντελεστή ΦΠΑ για μέσα ατομικής 
προστασίας, πρόσληψη προσωπικού μέσω 
ΟΑΕΔ με απόλυτη επιδότηση, εκσυγχρονισμό 
των οδοντιατρικών μονάδων στα Κέντρα Υ-
γείας, παροχές ταμείου ανεργίας για την ανερ-
γία και την υποαπασχόληση στον κλάδο... 

-Δ.Γ.- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Επεκτείνεται και τον Απρίλιο η  

                                δυνατότητα καταβολής μειωμένων  

                                ασφαλιστικών εισφορών κατά πο- 

                                σοστό 25% 

   Στο πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εμφά-
νιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προ-
βλέφθηκε στο άρθρο δέκατο όγδοο της από 30 Μαρ-
τίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α&#39; 
75), όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4684 
/2020 (Α&#39; 86), δυνατότητα καταβολής μειωμέ-
νων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλι-
στική κατηγορία επιλογής για όλους εκείνους τους ε-
λεύθερους επαγγελματίες που κατέβαλλαν εμπρό-
θεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που α-
ντιστοιχούσαν σε περίοδο απασχόλησης Φεβρουα-
ρίου και Μαρτίου του έτους 2020. 

   «1. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ε-
λεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 2 του ν. 4387/2016 (Α&#39; 85) που αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A&#39; 
43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχου-
σες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης 
μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έ-
τους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειω-
μένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις ε-
κατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην α-
σφαλιστική κατηγορία επιλογής». 

 

Παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, η υπαγωγή 
σε ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 

   Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά 
τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία για την υποβολή αί-
τησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των 
οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δη-
μιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, και δύναται αυτή 
να υποβληθεί έως 30.9.2020 (αντί της 31.5.2020) η 
προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4611 
/2019 (Α&#39; 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνε-
ται προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που εί-
χαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της 
οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής 
στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν κα-
θυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των ο-
φειλών από το φορέα. 

   «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 
και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση πε-
ριλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική η-
μερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για 

Η οικονομική και ασφαλιστική μας επικαιρότητα 
                  -Γράφει ο Βασίλης Σταθόπουλος- 

τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ΕΦΚΑ (1 ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για 
τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις 
οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστι-
κών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξερ-
γασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επα-
νυπολογισμού ή μη των οφειλών. 

   Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί 
να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομη-
νίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον 
υποβληθεί η αίτηση (2 ο στάδιο) για την υπαγωγή στην 
ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, 
η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί 
μετά τις 30.9.2020». 

 

Παράταση αναστολής σύμβασης εργασίας 

   Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και 
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους 
ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να πα-
ρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργα-
ζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι 
του ποσοστού 60% αυτών και να προβούν σε οριστική α-
νάκληση τουλάχιστον για το 40% αυτών. Η παράταση της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
αυτών δύναται να είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) 
ημέρες και μέχρι την 31 η Μαΐου 2020. Εάν υπερβούν το 
ανωτέρω ποσοστό, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεού-
νται να καταβάλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομέ-
νων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Ειδικότερα με 
περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί 
να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) πλήρεις εβδομά-
δες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, Είναι ευνόητο ότι στις 
εβδομάδες εργασίας δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες πά-
σης φύσεως νόμιμης άδειας (κανονική, αναρρωτική κ.α.) 

 

Χορήγηση κανονικής άδειας δύο συνεχόμενων εβδομά-
δων σε απασχολούμενους σε Οδοντιατρείο σε συνδυα-

σμό με την άδεια ειδικού σκοπού. 

   Η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να χορηγείται αυτού-
σια στον εργαζόμενο, ενώ, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει, η χρο-
νική περίοδος χορήγησης της αδείας συμφωνείται με-
ταξύ του εργοδότη και του μισθωτού, με τον εργοδότη, 
σε κάθε περίπτωση να είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει 
την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διμήνου από την δια-
τύπωση της σχετικής αίτησης από τον εργαζόμενο. Όσον 
αφορά στην κατάτμηση της ετήσιας κανονικής άδειας, η 
νομοθεσία παρέχει την κατ` εξαίρεση κατάτμησή της σε 
δύο περιόδους εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους με 
απόφαση του εργοδότη, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή ε-
πείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.- 
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   Μεταξύ των δράσεων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο-
σπονδίας για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 20 
Μαρτίου 2020, όπως αυτές ανακοινώθηκαν στην FDI και 
κοινοποιήθηκαν στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώ-
ρας μας με την 1080/18-5-20 εγκύκλιο της Ομοσπονδίας 
μας, υπήρξε και ο διαγωνισμός φωτογραφίας με το γενικό 
θέμα «Χαμόγελα στην Ελλάδα». Στον διαγωνισμό πήραν 
μέρος 21 οδοντίατροι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απέ-
στειλαν συνολικά 90 φωτογραφίες. Τα βραβεία που έχουν 
μέχρι στιγμής συζητηθεί ότι θα διανεμηθούν είναι 2 ταξί-
δια (ένα στο εξωτερικό και ένα στο εσωτερικό της Ελλά-
δας) και οδοντιατρικά υλικά αξίας 500€. 

   Η κριτική επιτοπή, που απαρτιζόταν από τον πρόεδρο 
και την γενική γραμματέα της ΕΟΟ, Αθανάσιο Δεβλιώτη 
και Μαρία Μενενάκου, τους συναδέλφους Αγγελική Σε-
ληνίδου και Έντυ Φαρμάκη και τον επαγγελματία φωτο-
γράφο Επαμεινώνδα Κουτσούκη, ξεχώρισε και πρότεινε 
για βράβευση τις φωτογραφίες που έστειλαν οι συνάδελ-
φοι (αλφαβητικά)  Άννα Αντωνίου, Χάρης Πυλαρινός, Βά-
σια Σταματάκη και Μαρία Φωστηροπούλου. 

 

   Η Άννα Αντωνίου είχε θέμα στην φωτογραφία της τα 
φωτεινά χαμόγελα και τη λατρεία μας για το φως. «Στην 
Ελλάδα λατρεύουμε το φως, γι΄ αυτό κι εμείς δημιουρ-
γούμε και φροντίζουμε τα πιο φωτεινά χαμόγελα». Πρό-
κειται για ένα κολάζ από φωτογραφίες πολύ αγαπημένων 
προσώπων και όμορφων στιγμών στην Ακρόπολη και στην 
Σαντορίνη. Όπως μας είπε η ίδια, η φωτογραφία συνδυά-
ζει όλα αυτά που αγαπά υπέρμετρα: το άπλετο ελληνικό 
φως, τον απέραντο ελληνικό ουρανό και τα γλυκά παιδικά 
χαμόγελα. Συγχαίρει όλους και όλες όσες συμμετείχαν και 
εύχεται σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισ-
σες «να έρθουν σύντομα πιο φωτεινές και χαμογελαστές 
μέρες»! 

   Ο Χάρης Πυλαρινός έστειλε φωτογραφίες  
τραβηγμένες στην Κεφαλονιά, τοπία της δυτικής ακτής του 
νησιού, που χαρακτηρίζονται από λευκούς γκρεμούς που 
μοιάζουν με δόντια, σε συνδυασμό  με οδοντόβουρτσα 
που επιχειρεί να ασπρίσει περισσότερο τις λευκές αυτές 
περιοχές, προσεγγίζοντάς τες ποικιλότροπα από διαφορε-
τικές κατευθύνσεις και γωνίες. Οι συνειρμοί του Χάρη είναι 
στιγμιαίοι και γρήγοροι, δεν υπάρχει συνήθως συνειδητή 
σκέψη που να τους αιτιολογεί. «Αυτόματοι συνειρμοί», έ-
τσι τους περιέγραψε όταν τον ρώτησα. Τώρα, αν τα ιδιό-
τυπα αυτά «δόντια» δεν είναι διευθετημένα με απόλυτη 
τάξη, είναι γιατί έχουν προκύψει από τους σεισμούς. Γι’ 
αυτό και η δυσκολία προσπέλασης. 
 
   Η Βάσια Σταματάκη έστειλε δυο φωτογραφίες. 

   Στην πρώτη απεικονίζεται πλανόδιός πωλητής φρούτων, 
πασίγνωστος στο λιμάνι της Αίγινας, με την πραμάτεια του 
απλωμένη πάνω στο καΐκι του. Χαμογελάει πάντα. Το χα-
μόγελό του είναι, όπως και το γενικό θέμα του διαγωνι-
σμού, ένα «Χαμόγελο στην Ελλάδα». Και η προτροπή του, 
«Πάρε!!.. Τα φρούτα είναι υγεία!», ολοκληρώνει το νόημα 
της φωτογραφίας:  «Περιόρισε τα γλυκά! Αύξησε τα 
φρούτα! Υγιές στόμα, υγιές σώμα!» 

 «Χαμόγελα στην Ελλάδα» για την ΠΗΣΥ, 20 Μαρτίου 2020 
       -Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής- 
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( Συνέχεια στην επόμενη σελίδα ) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η δεύτερη είναι τραβηγμένη «Στων Ψαρών την ολό-
μαυρη ράχη», εκεί όπου αναφέρεται το γνωστό επί-
γραμμα του εθνικού μας ποιητή, μια περιοχή που έχει 
αποτυπωθεί ζοφερά στο θρύλο και στην ιστορία. Βλέ-
πουμε τη σκιά της συναδέλφου, καθώς φωτογραφίζει 
τον Μύλο των Ψαρών. Το μήνυμα είναι: «Μια μαύρη 
σκιά, σε έναν άσπρο Μύλο μπορεί να είναι τέχνη. Μια 
μαύρη σκιά, σε ένα δόντι μπορεί να είναι τερηδόνα. 
Κάνε πρόληψη. Επισκέψου τον οδοντίατρό σου!» 
 
   Η φοιτήτρια συνάδελφος Μαρία Φωστηροπούλου, 
έστειλε μια φωτογραφία με θέμα την πρόληψη. Η πρό-
ληψη ξεκινά από μέσα μας και πρέπει να ξεκινά από 
την παιδική μας ηλικία. Όπως η ίδια η δημιουργός της 
φωτογραφίας αναφέρει,  «Η πρόληψη ξεκινάει από 
μέσα μας! Κάθε άνθρωπος είναι εν δυνάμει ο καλύτε-
ρος γιατρός του εαυτού του. Αυτή είναι άλλωστε και η 
έννοια της πρωτοβάθμιας πρόληψης). Βοηθώντας τους 
ασθενείς μας να το κατανοήσουν αυτό και να υιοθετή-
σουν σωστές συνήθειες από μικρή ηλικία, τους δί-
νουμε έναν ακόμη λόγο (1000+1) να χαμογελάνε πλα-
τιά». 

   Στην φωτογραφία βλέπουμε το ίδιο παιδί, φωτογρα-
φημένο δύο φορές, την μία κρατώντας ένα ζαχαρωτό 
και την άλλη, φορώντας ιατρική μπλούζα να προτείνει 
ένα λουλούδι. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιδί και 
για τον καθρέπτη του εαυτού του. Το νόημα που θέλει 
να περάσει μέσα από αυτό η συνάδελφος είναι ότι η 
πρόληψη ξεκινάει από τον ίδιο μας τον εαυτό, γι’ αυτό 
και είναι πολύ σημαντικό εμείς οι οδοντίατροι να δη-
μιουργήσουμε αυτή τη συνείδηση στους ασθενείς μας 
από την πολύ μικρή τους ηλικία. 
 

   Όπως αναφέρει η εγκύκλιος της ΕΟΟ, όλες οι φωτογρα-
φίες που στάλθηκαν για τον διαγωνισμό θα αναρτηθούν 
σε έκθεση στα πλαίσια του 40ου Πανελληνίου Οδοντιατρι-
κού Συνεδρίου, τον Νοέμβριο του 2021, οπότε και θα 
πραγματοποιηθεί η απονομή των ανάλογων βραβείων. Τις 
φωτογραφίες παρουσίασα αφού συζήτησα με τις και τον 
συναδέλφους που τις δημιούργησαν για να αποφύγω πα-
ρακινδυνευμένες προσωπικές εκτιμήσεις. Βεβαίως, ως 
έργα τέχνης, επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις, που 
μπορεί να διαφέρουν εντελώς από αυτές που ήδη περιέ-
γραψα. 

   Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον Γιώργο 
Τσιόγκα (συντονιστής ΕΔΣχ, μέλος WOHD 2020 Task Team, 
FDI-MLSC member), η ΕΟΟ συμπεριλήφθηκε στον πίνακα 
αξιολόγησης υποψηφίων για το βραβείο Best Media 
Campaign για FDI Members και για την WOHD 2020. Οι υ-
ποψήφιες χώρες είναι οι Nigerian Dental Association και η 
Hellenic Dental Association. Ο κ Τσιόγκας συγχαίρει και 
ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν σε όλη την επικρά-
τεια, ώστε η ΕΟΟ να μπορέσει να παρουσιάσει μια έκθεση 
πλούσια σε ποικιλία δράσεων, ιδιαιτέρως την Μαρία Με-
νενάκου, τον Θανάση Δεβλιώτη και τον Βασίλη Τσανίδη 
(NLO). 

 

 

      Συμπληρώσαμε ήδη δυο βδομάδες επιστροφής στην 
κανονικότητα και θα ήθελα να σημειώσω τις (οπωσδή-
ποτε βιωματικές) παρατηρήσεις μου. Επανήλθαμε με το 
ίδιο ή με μειωμένο (λόγω παράτασης της αναστολής ερ-
γασίας) προσωπικό και με αξιοσημείωτη επάρκεια υλι-
κού, παρά το αυξημένο κόστος απόκτησής του. Επανήλ-
θαμε εφαρμόζοντας αυξημένα μέτρα προστασίας, προ-
σαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής μας 
οργάνωσης, στις γνώσεις και στην ενημέρωσή μας, αλλά 
και στους βαθμούς ελευθερίας που μας παρέχει η ως 
τώρα πορεία της πανδημίας, συνολική και κατά τόπους, 
και η προοπτική της. Μια τέτοιου είδους προσαρμογή της 
λειτουργίας μας στις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες είναι 
συμβατή, πιστεύω, με τα πρωτόκολλα λειτουργίας μας 
για την επανεκκίνηση, αν και δεν έχει με σαφήνεια απο-
τυπωθεί σε αυτά. 

   Είχα περιγράψει έναν πιθανό τρόπο λειτουργίας για την επα-
νεκκίνηση των οδοντιατρείων που δεν απασχολούν προσω-
πικό, τον οποίο και παρακάτω σας εκθέτω για κριτική προσέγ-
γιση και προβληματισμό (προφανώς δεν επιθυμώ να διδάξω). 
Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα να εργάζομαι και η προσωπική 
μου εκτίμηση από την εφαρμογή του είναι ότι είναι εφαρμόσι-
μος σε περιοχές που δεν υφίσταται έξαρση της πανδημίας, ότι 
είναι ασφαλής για τους ασθενείς και την κοινότητα, αλλά δυ-
σκολότερα μπορεί να είναι ασφαλής για τον οδοντίατρο. Στις 
δύο βδομάδες που ολοκληρώθηκαν σήμερα, κατέγραψα 
σφάλματα στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου αυτού, που θε-
ωρώ ότι με εξέθεσαν σε κάποιο κίνδυνο. Θεωρώ ότι η μονα-
χική παρουσία και λειτουργία στα ιατρεία μας είναι τρόπος ορ-
γάνωσης ξεπερασμένος, που θα πρέπει να τον αφήσουμε πίσω 

«Χαμόγελα στην Ελλάδα», ( Συνέχεια ) 
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μας πια. Πρόκειται όμως για το κυρίαρχο μοντέλο στον 
χώρο μας αυτήν την στιγμή και γι’ αυτό το μοντέλο πρό-
τεινα και προτείνω το ακόλουθο σχέδιο επανεκκίνησης: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ για οδοντιατρεία χωρίς  
ή με ολιγομελές βοηθητικό προσωπικό: 

   « Εάν η επιδημία βρίσκεται σε έξαρση, να σταματάμε 
κάθε δραστηριότητα και να βλέπουμε μόνο επείγοντα περι-
στατικά. Εάν βρίσκεται σε κάμψη, να λειτουργούμε πιο ε-
λεύθερα. Για τις φάσεις αυτές που μπορούμε να λειτουργή-
σουμε πιο ελεύθερα: 

   1. Καλός προγραμματισμός των ραντεβού, λίγα ραντεβού, 
διερεύνηση απ’ το τηλέφωνο της πιθανής επαφής του α-
σθενούς με τον ιό. Εκτίμηση της υπευθυνότητας του ασθε-
νούς, αν είναι ήδη γνωστός μας. Αν χαρακτηρίζεται από μη 
συνετή συμπεριφορά τον βάζουμε τελευταίο ή τον απο-
φεύγουμε ή τον εκπαιδεύουμε πριν τον βάλουμε στην κα-
ρέκλα. Αν το κρίνουμε σκόπιμο, του δίνουμε να φοράει μά-
σκα μέχρι να ετοιμαστούμε για να τον δεχτούμε (δεν θα θέ-
λαμε να φταρνιστεί μέσα στο ιατρείο μας) και του βάζουμε 
οινόπνευμα να πλύνει τα χέρια του. Προγραμματισμός των 
επισκέψεων που θα δημιουργήσουν αερόλυμα, όσο είναι 
εφικτό, στο τέλος της ημέρας. 

   2. Δεν αφήνουμε ανθρώπους στην αίθουσα αναμονής. Αν 
είναι δυνατόν μειώνουμε τον αριθμό των καθισμάτων στα 
απολύτως αναγκαία. Για ιατρεία που είναι στο ισόγειο μπο-
ρεί ο ασθενής ή ο συνοδός να παραμείνει λίγα λεπτά έξω, 
μέχρις ότου ετοιμαστεί ο χώρος. Ομοίως, όπως γράφει το 
«επικαιροποιημένο πρωτόκολλο» πρέπει να απομακρυν-
θούν συσκευές και μπουκάλια από τους πάγκους στην αί-
θουσα εξέτασης. Μια πιθανή λύση για τα αναγκαία είναι ε-
ναλλακτικά η κάλυψή τους σε διαφανή κουτιά πλεξιγκλάς. 

   3. Εκτίμηση του περιστατικού και προετοιμασία του υλι-
κού που θα χρειασθεί, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη διαχεί-
ρισης συσκευασιών υλικού κατά την διάρκεια της εργα-
σίας. Προετοιμάζουμε τα αναγκαία εργαλεία και υλικά. 
Μεταξύ αυτών έχουμε σε ετοιμότητα αποστειρωμένα βαμ-
βάκια, σύνθετες ρητίνες, άλλα υλικά και ικανό αριθμό γα-
ντιών μιας χρήσης. Τα υλικά τα διατηρούμε καλυμμένα με 
πετσέτες μιας χρήσης. Έχουμε καλυμμένες και τις επιφά-
νειες που είναι εκτεθειμένες και που μπορεί να ακουμπή-
σουμε. Κατάλληλα υλικά για την κάλυψη είναι η μεμβράνη 
τροφίμων, το αλουμινόχαρτο, ειδικά αυτοκόλλητα σε τεμά-
χια με ελαφρά κόλλα. Κατά την ώρα της εργασίας χρησιμο-
ποιούμε διπλό ζεύγος γαντιών, το δεύτερο από τα οποία α-
ντικαθιστούμε τακτικά, όσες φορές αισθανθούμε ότι επιμο-
λύνθηκε από σάλιο ή όσες φορές χρειασθεί να ανοίξουμε 
συρτάρια παρά την αρχική προετοιμασία μας. Τακτικά κατά 
την διάρκεια της δουλειάς μας μπορούμε επίσης να πλέ-
νουμε το επιφανειακό ζευγάρι γαντιών με οινόπνευμα, για 
να μειώνουμε τις ανάγκες αντικατάστασής του. Εάν η προε-
τοιμασία μας δεν επαρκεί, αναβάλουμε για άλλη συνεδρία 
την ολοκλήρωση της εργασίας. 
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   4. Χρήση αποστειρωμένης χειρολαβής σε κάθε ασθενή, χει-
ρουργικής αναρρόφησης, ελαστικού απομονωτήρα όπου εί-
ναι εφικτό. Ένα βαμβάκι με οινόπνευμα πάνω στην ταμπλέτα 
της μονάδας μας επιτρέπει να καθαρίζουμε πρόχειρα ανι-
χνευτήρες και κάτοπτρα κάθε φορά που τα βγάζουμε από το 
στόμα. Απομάκρυνση του βοηθητικού προσωπικού από τον 
χώρο, εάν δεν είναι απόλυτα αναγκαία η παρουσία του, για 
όσο χρόνο χρησιμοποιούμε το αερότορ. Άμεσος και διαρκής 
αερισμός του χώρου. 

   5. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας και την αποχώρηση 
του ασθενούς, διαχείριση των αποβλήτων, απομάκρυνση των 
παλιών καλυμμάτων από τις επιφάνειες, απολύμανση τους 
με σπρέι αντισηπτικού ή διάλυμα χλωρίνης (ιδιαίτερη προ-
σοχή για τον καθαρισμό ή κάλυψη με μανίκι των σπιράλ της 
αναρρόφησης και των κοπτικών που συχνά ακουμπούν στην 
πετσέτα του ασθενή ή στα ρούχα ή στο δέρμα του), καθάρι-
σμα δαπέδου, αφαίρεση των τμημάτων της στολής του για-
τρού που έχουν εκτεθεί, αντικατάσταση γαντιών, κάλυψη εκ 
νέου των επιφανειών με καθαρό υλικό, καθάρισμα τουαλέ-
τας εάν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλαγή γαντιών, αφαίρεση της 
μάσκας, συμπλήρωμα ιατρικής φόρμας και προετοιμασία για 
έναν νέο κύκλο. Τα ίδια και για το προσωπικό του ιατρείου. 
Διάθεση λίγου χρόνου για αερισμό του ιατρείου. 

   6. Είναι αναγκαίο να δούμε την δουλειά μας και από τη σκο-
πιά του τεχνικού ασφαλείας. Όλες οι παρεμβάσεις τεχνικού 
ασφαλείας που χρειάζονται για να είναι ασφαλές το προσω-
πικό μας λειτουργούν επίσης θετικά και για την δική μας α-
σφάλεια και την ασφάλεια των ασθενών μας. (Καλό είναι να 
εγγράψουμε στο Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας ένα πρακτικό ε-
νημέρωσης του προσωπικού μας για τον τρόπο αποφυγής 
του κινδύνου επαφής του με τον ιό και να επιβεβαιώσουμε 
την ενημέρωση αυτή με τις υπογραφές των υπαλλήλων μας). 

   7. Πρέπει να είναι απόλυτη επιδίωξή μας ο ασθενής να φύ-
γει από το ιατρείο μας όχι μόνον ασφαλής αλλά και ενθου-
σιασμένος από τον τρόπο που τον προσέξαμε». 

   (Το παραπάνω αποτελεί πρόταση που εισήγαγα στον συνδι-
καλιστικό διάλογο πριν την τελευταία εγκύκλιο της ΕΟΟ για 
τον τρόπο επανόδου μας στην κανονικότητα και ο σκοπός του 
ήταν να συζητηθεί ως ενδεχόμενο πρωτόκολλο λειτουργίας 
που να καλύπτει και οδοντιατρεία που δεν απασχολούν βοη-
θητικό προσωπικό. Σήμερα, μετά την επανεκκίνησή μας, θα 
πρόσθετα την ανάγκη  
να δώσουμε έμφαση  
στην προστασία της  
αναπνοής μας, με  
χρήση μάσκας υψηλής  
προστασίας για περισ- 
σότερο χρόνο, και να  
σκεφτούμε εναλλακτι- 
κούς τρόπους για την  
ένδυσή μας, ώστε να  
εξασφαλίσουμε κάποια 
 άνεση. Σε αμφιβολία 
ακόμη είμαστε για την  
ασφαλή χρήση των κλι- 
ματιστικών μηχανισμών). 
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Δύο αφίσες 

Δύο αφίσες με οδηγίες προς τους ασθενείς για την περίοδο επαναλειτουργίας των οδοντιατρείων με υπάρ-

χουσα ακόμη αλλά φθίνουσα την πανδημία covid-19. Η μία είναι αφίσα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαν-

νίνων, που υιοθετήθηκε και διανεμήθηκε από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, και η δεύτερη (στην 

επόμενη σελίδα) είναι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας. 
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