ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΤΓΕΙΑ (ΓεΤ)
(υνάντηςη τησ 3ησ Νοεμβρίου 2016)

Ο Παγκφπριοσ Οδοντιατρικόσ Σφλλογοσ χαιρετίηει με ικανοποίθςθ τθν δεδθλωμζνθ πρόκεςθ
όλων των αρμόδιων Φορζων για υλοποίθςθ του Γενικοφ Σχεδίου Υγείασ και δθλϊνει ζτοιμοσ να
βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν που κα προκφψουν κατά τθν πορεία εφαρμογισ
του Σχεδίου.

Προβλεπόμενοσ προχπολογιςμόσ από τον Οργανιςμό Αςφάλιςησ Τγείασ (ΟΑΤ) για Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ εντόσ ΓεΤ: Δζκα (10) εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ.
Προβλεπόμενεσ Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ από τον Οργανιςμό Αςφάλιςησ Τγείασ (ΟΑΤ) που
θα προςφζρονται ςτο ΓεΤ:
- Προλθπτικζσ εμφράξεισ (μικρά ςφραγίςματα χωρίσ κοιλότθτα, για προςταςία των
δοντιϊν των παιδιϊν από τθν τερθδόνα)
- Ζνασ ετιςιοσ κακαριςμόσ δοντιϊν ςε άτομα θλικίασ κάτω των 16 ετϊν,
- Δακτφλιοι διατιρθςθσ χϊρου (μεταλλικό δακτυλίδι με μικρι επζκταςθ που εφαρμόηεται
ςε γειτονικό δόντι για να διατθριςει τον κενό χϊρο ενόσ δοντιοφ που ζχει χακεί
πρόωρα).

Θζςη και απόψεισ Παγκφπριου Οδοντιατρικοφ υλλόγου
Από τισ πιο πάνω Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ που αποφαςίςτθκαν από τον ΟΑΥ, εφκολα
διαπιςτϊνει κανείσ ότι οι προβλεπόμενεσ Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ που κα προςφζρονται εντόσ
ΓεΣΥ αφοροφν αποκλειςτικά τθν πρόλθψθ ςε παιδικό και εφθβικό επίπεδο, ενϊ για τουσ
ενήλικεσ δεν προςφζρεται καμία απολφτωσ θεραπεία βαςικήσ οδοντιατρικήσ περίθαλψησ
όπωσ για παράδειγμα ςφραγίςματα, εξαγωγζσ δοντιϊν, κακαριςμοί δοντιϊν, ι/και
απονευρϊςεισ, κεραπείεσ ουλίτιδασ, και άλλα.
Επιθυμοφμε να υπογραμμιςτεί το γεγονόσ ότι οι πιο πάνω προβλεπόμενεσ Οδοντιατρικζσ
Θεραπείεσ αποφαςίςτηκαν ερήμην του Παγκφπριου Οδοντιατρικοφ υλλόγου, με κριτήρια
που ακόμη δεν ζχουμε αντιληφθεί, αγνοϊντασ κάθε πραγματική οδοντιατρική ανάγκη του
καθημερινοφ αςθενή, και χωρίσ να ληφθεί υπ’ όψιν ζςτω και αργότερα οποιαδήποτε από τισ
απόψεισ και ειςηγήςεισ μασ.
Εδϊ και χρόνια ο Παγκφπριοσ Οδοντιατρικόσ Σφλλογοσ προςπακεί να πείςει για τθν ανάγκθ
αλλαγισ είτε του προαναφερκζντα προχπολογιςμοφ (budget), είτε του φάςματοσ των
Οδοντιατρικϊν Θεραπειϊν που αποφαςίςτθκε να προςφζρονται.

Όποια και να αλλάξει (ι ςυνδυαςμόσ) από τισ δφο πιο πάνω ςυνιςτϊςεσ μόνο προσ όφελοσ του
αςκενι κα απζβαινε, υπό τθν ζννοια ότι καλφτεροσ προχπολογιςμόσ κα ςιμαινε περιςςότερεσ
προβλεπόμενεσ Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ ι/και αλλαγή του φάςματοσ των θεραπειϊν κα
ςιμαινε μεγαλφτεροσ αρικμόσ πολιτϊν που κα επωφελοφνταν από τισ Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ
του ΓεΣΥ.
Για παράδειγμα, ζνασ καθαριςμόσ δοντιϊν ετθςίωσ για όλο τον πληθυςμό κα ιταν -από
οδοντιατρικισ άποψθσ- απείρωσ πιο χριςιμοσ και πιο αποδοτικόσ ςε ςχζςθ με τισ κεραπείεσ
που προβλζπονται ςιμερα, αφοφ όλοι ανεξαιρζτωσ οι πολίτεσ κα είχαν τθν ευκαιρία να
ευεργετθκοφν από τον κακαριςμό και κυρίωσ να ενθμερωκοφν για τθν κατάςταςθ τθσ
Στοματικισ Κοιλότθτασ τουσ, κάνοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματική πρόληψη και
προλαβαίνοντασ ζνα τεράςτιο φάςμα βλαβϊν που ςυναντάται ςτο Στόμα και που ξεκινά από τισ
πιο απλζσ βλάβεσ των δοντιϊν (τερθδόνα, ουλίτιδα) μζχρι και τισ πιο ςοβαρζσ και πολφπλοκεσ
βλάβεσ του τόματοσ (καρκίνοι του ςτόματοσ, AIDS, κλπ), με αναμφίβολα μεγαλφτερθ
εξοικονόμθςθ κεραπειϊν, πόρων και χριματοσ για τισ ανάγκεσ κεραπείασ αυτϊν των βλαβϊν.
Αξιότιμοι Βουλευτζσ τθσ Επιτροπισ Υγείασ και Αρμόδιοι Φορείσ για τθν εφαρμογι του ΓΕΣΥ,
Δεν μποροφμε να μιλοφμε καν για ςτοιχειϊδθ Οδοντιατρικι Περίκαλψθ ι ςτοιχειϊδεισ
Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ εντόσ του ΓεΣΥ, αν λάβουμε υπ’ όψιν (α) το κόςτοσ ςυμμετοχισ που
κα υποχρεοφται να πλθρϊνει ο Αςφαλιςμζνοσ ςτο ΓεΣΥ, και, (β) τισ μζχρι ςιμερα
προβλεπόμενεσ Οδοντιατρικζσ Θεραπείεσ που κα δικαιοφται ο αςφαλιςμζνοσ ςτο ΓεΣΥ.
Τπό αυτά τα δεδομζνα θεωροφμε αμφίβολη τη ςυμμετοχή των Οδοντιάτρων ςτο Γενικό
χζδιο Τγείασ.
Είμαςτε πρόκυμοι για μια ςυνάντθςθ με οποιονδιποτε το επικυμεί προσ διευκρίνιςθ τυχόν
αποριϊν ι/και αμφιβολιϊν ωσ προσ τα πιο πάνω που αναφζραμε.

Λευκωςία, 3 Νοεμβρίου 2016
Με εκτίμθςθ,

Βραςίδασ Φιλιππίδθσ
Πρόεδροσ

Σάββασ Χριςτοφίδθσ
Γραμματζασ

ημ.: Επιςυνάπτεται οδθγόσ/κατάλογοσ βλαβϊν που ςυναντοφνται ςτθ Στοματικι Κοιλότθτα τον
οποίο δθμοςίευςε θ Παγκόςμια Οδοντιατρικι Ομοςπονδία (FDI).

