Συνέντευξη Τύπου για το
37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
Βρισκόμαστε

στην

παραμονή

του

37ου

Πανελληνίου

Οδοντιατρικού Συνεδρίου και όλα δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι.
Οι προετοιμασίες του έχουν ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι
να κάνουμε πράξη όσα έχουμε σχεδιάσει το χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από το 36ο Π.Ο.Σ.
Όπως

αναφέρουν

στα

μηνύματά

τους

ο

Πρόεδρος

της

Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής κ. Λάμπρος Ζουλούμης, καθώς
και

ο

Πρόεδρος

του

συνδιοργανωτή

Συλλόγου

κ.

Θανάσης

Δεβλιώτης, το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να συνεχίσει την παράδοση
των επιτυχημένων Π.Ο.Σ. και δεδομένου ότι ο πήχυς συνεχώς
ανεβαίνει, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για το σκοπό αυτό.
Το

γεγονός

ότι

μέσα

στο

πλήθος

των

επιστημονικών

εκδηλώσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, το Π.Ο.Σ. εξακολουθεί να
κατέχει την πρωτιά, αποδεικνύει τη δύναμη που εμπεριέχει ο θεσμός
αυτός.
Η

Ελληνική

συνεργασία

με

τις

Οδοντιατρική
Οδοντιατρικές

Ομοσπονδία
Σχολές

και

διοργανώνει,
τους

σε

τοπικούς

συλλόγους, το Π.Ο.Σ. επί σειρά ετών, 36 τον αριθμό και κατάφερε όπως προαναφέραμε- αναβαθμίζοντάς το συνεχώς, να αναγνωρίζεται
από όλον τον επιστημονικό και επαγγελματικό κόσμο στο χώρο της
Οδοντιατρικής, ως η κορυφαία επιστημονική εκδήλωση.
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Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να
μπορούμε υπεύθυνα να πούμε ότι καταφέραμε να έχουμε ένα
πρόγραμμα με πλήθος καινοτομιών, οι οποίες συμπληρώνουν το
κατευθυνόμενο και το ελεύθερο πρόγραμμα και αναφέρονται στις
τελευταίες εξελίξεις, σε όλο το φάσμα των νέων επιστημονικών
δεδομένων που έχουν σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία.
Όπως γνωρίζετε, από το 36ο Π.Ο.Σ. η Ε.Ο.Ο. εφάρμοσε
πιλοτικά

τη

μοριοδότηση

εκδηλώσεων.

Σήμερα,

των

Συνεδρίων

είμαστε

στην

και

επιστημονικών

ευχάριστη

θέση

να

ενημερώσουμε τον Κλάδο μας ότι οι αγώνες που κατέβαλε η Ε.Ο.Ο.
επί σειρά ετών στέφθηκαν με επιτυχία και μετά την ψήφιση του
άρθρου 100 του Ν. 4486/2017 για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας

επέτυχε

την

ίδρυση

του

«Ινστιτούτου

Επιστημονικών

Θεμάτων της ΕΟΟ» για τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση.
Σύμφωνα με τις

διαδικασίες που αναφέρονται

για τα θέματα της

μοριοδότησης και πιστοποίησης των φορέων παροχής επιστημονικών
εκδηλώσεων, αναλαμβάνει η ΕΟΟ, μέσω του οργάνου αυτού.
Έτσι λοιπόν, τα Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια αποκτούν
ακόμη μεγαλύτερο κύρος ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την
απήχηση του θεσμού αυτού. Η επιλογή του θεματικού τίτλου «Η
Οδοντιατρική αναπόσπαστος κρίκος στην ιατρική αλυσίδα»
αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σχέση της στοματικής υγείας με
τη γενική υγεία του ατόμου και την ποιότητα ζωής του ενισχύοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση του οδοντιάτρου σε αυτό το κεφάλαιο
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που τόσο επαληθεύεται από την επικαιρότητα και την αναφορά του
στα ευρωπαϊκά μας όργανα.
Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης καθημερινά, ανακαλύπτει
ασθένειες, οι οποίες δίνουν πρόωρες εκδηλώσεις στη στοματική
κοιλότητα όπως, οι φλεγμονές των ούλων λόγω του διαβήτη ή
προκαρκινικές βλάβες του στόματος.
Έτσι

λοιπόν,

έχουμε

περισσότερα

από

1.000

συστημικά

νοσήματα, τα οποία υπάγονται σ’ αυτή την κατηγορία.
Όπως επίσης και ασθένειες της στοματικής κοιλότητας που
(επηρεάζουν) έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε καίρια ζωτικά όργανα,
όπως η περιοδοντίτιδα στην καρδιά, η κακή σύγκλειση στην
κροταφογναθική άρθρωση με τα γνωστά αποτελέσματα του πόνου, η
κακή μάσηση στο πεπτικό σύστημα κ.ο.κ. Και να μην ξεχνάμε την
αισθητική του προσώπου, καθώς και τη φώνηση. Σημαντικά στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο.
Στο Συνέδριο θα ακουστούν επίσης και θέματα επαγγελματικά
όπως ο νόμος για την πρωτοβάθμια (γνωστά κ.λπ.). οι ειδικότητες
στην οδοντιατρική και οδοντιατρικός τουρισμός.
Για το επίκαιρο θέμα αυτό, έχουμε καλέσει τον Πρόεδρο του
Τουρισμού Υγείας, του Ι.Σ.Α. και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη, καθώς και
τον Πρόεδρο του Ιαματικού Τουρισμού κ. Κ. Κουσκούκη Καθηγητής
Δερματολογίας.
Για τον οδοντιατρικό τουρισμό θα αναφερθεί η Πρόεδρος του
Ο.Σ.Πειραιά

Μαρία

Μενενάκου.

Στο

Στρογγυλό

Τραπέζι

θα

προεδρεύσει ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. Θανάσης Κατσίκης.
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Οι ενδείξεις από τη συμμετοχή των εκθετών στην Έκθεση και
το ενδιαφέρον των συναδέλφων, προοιωνίζουν ότι το 37 ο ΠΟΣ δεν
θα διαψεύσει αυτούς που πραγματικά το εμπιστεύονται, οι οποίοι
παρακολουθούν

ανελλιπώς

το

επιστημονικό

πρόγραμμα,

αλλά

απολαμβάνουν και τις παράπλευρες εκδηλώσεις, που αυτή τη φορά
έρχεται

να

υποστηρίξει

η

όμορφη,

γοητευτική

πόλη

της

Θεσσαλονίκης.
Η Θεσσαλονίκη, η οποία λόγω της γεωγραφικής θέσης και της
πλούσιας ιστορίας της, δεσπόζει στη βόρεια Ελλάδα, οι δε σύγχρονες
συγκοινωνιακές υποδομές την έχουν καταστήσει κομβικό σημείο
αναφοράς

όλης

της

Ελλάδας,

αναγορεύοντάς

τη

σε

κέντρο

πολιτισμού, τέχνης και επιστημών, συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες
προϋποθέσεις

και

συμπληρώνει

την

έννοια

μιας

επιτυχημένης

επιστημονικής εκδήλωσης.
Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ στην όμορφη Θεσσαλονίκη!
Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
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