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Θέμα « Συνάντηση του Προεδρείου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον Υπουργό Υγείας στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2022»
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Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ) εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του κ. Κωνσταντίνο Κούγια
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη
συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Επιστημονικούς Φορείς της Θεσσαλονίκης την
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου.
Στον κ. Πρωθυπουργό κατατέθηκε γραπτό υπόμνημα με τα χρονίζοντα προβλήματα της
Οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα το κυριότερο των οποίων είναι ο καθολικός
αποκλεισμός της δημόσιας ασφάλειας υγείας από την χρηματοδότηση της οδοντιατρικής
περίθαλψης. Στην συζήτηση τέθηκε το πάγιο αίτημα της οδοντιατρικής κοινότητας για την
«Ρήτρα Οδοντιατρικής» που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου της δημόσιας
δαπάνης για την Υγεία. Στη σύντομη συζήτηση που ακολούθησε, δόθηκε έμφαση στο
πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά και εφήβους όπως αυτό περιγράφεται
στο εθνικό σχέδιο δράσης «Απόστολος Δοξιάδης» με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στο γεγονός ότι για να αποδώσει καρπούς το
παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει ετησίως επαναλαμβανόμενη κάλυψη του
από δημόσιους πόρους.

Στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό ήταν παρών και ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στον οποίο τέθηκε αίτημα για χρηματοδότηση
αναβάθμισης και ανανέωσης του εξοπλισμού για όλα τα οδοντιατρεία χωρίς αποκλεισμούς
στα πλαίσια της ψηφιακής οδοντιατρικής και προς όφελος της δημόσιας Υγείας.
Στο υπόμνημα που κατατέθηκε προς τον Πρωθυπουργό αναφέρονται και άλλα θέματα
τοπικού χαρακτήρα όπως η διαρροή ασθενών προς όμορες βόρειες χώρες.
Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας προσκάλεσε σε συνάντηση το
Προεδρείο του ΟΣΘ στα γραφεία της 3ης ΥΠΕ προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέματα της
Οδοντιατρικής. Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κούγιας, ο
Γενικός Γραμματέας κ. Κοντόπουλος Βάιος και η Ταμίας του Συλλόγου κα. Μιχαηλίδου
Βάσω. Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
κ. Αθανάσιος Δεβλιώτης προκειμένου να καλωσορίσει τον Υπουργό στην πόλη μας και να
απευθύνει σύντομο χαιρετισμό.
Στον Υπουργό κατατέθηκε γραπτό υπόμνημα αντίστοιχο με το υπόμνημα που κατατέθηκε
στον Πρωθυπουργό. Η συζήτηση με τον Υπουργό εστιάστηκε σε τέσσερα σημεία την Ρήτρα
Οδοντιατρικής, την έναρξη του Προγράμματος Προληπτικής Οδοντιατρικής για παιδιά και
εφήβους, τη συνδρομή του Υπουργείου Υγείας στην εξασφάλιση προγράμματος ΕΣΠΑ για
όλους τους οδοντιάτρους χωρίς αποκλεισμούς και τέλος τον εμπλουτισμό των
συνταγογραφούμενων σκευασμάτων και εξετάσεων σχετικά με την Οδοντιατρική μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνταγογράφησης.
Συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, από την πλευρά του ΟΣΘ
τονίστηκε η ανάγκη το πρόγραμμα αυτό να καθιερωθεί σε ετήσια βάση και να μην
αποτελέσει πυροτέχνημα της μίας και μοναδικής φοράς.
Στις δύο συναντήσεις που έγιναν με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι η Κυβέρνηση έχει γνώση των
προβλημάτων και φαίνεται να υπάρχει καλόπιστη διάθεση να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
Ιδιαίτερα, στη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας έγινε εμφανές ότι ο κ. Πλεύρης είναι
θερμός υποστηρικτής του προγράμματος πρόληψης για παιδιά και εφήβους και αναμένουμε
τις εξελίξεις.
Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο
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