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Συνημμένο: Οδοντιατρικό Αμάλγαμα.

Κανονισμός Γενικής
Προστασίας Δεδομένων
για τα οδοντιατρεία

Εφαρμογή ακόμη και στα οδοντιατρεία έχει ο Κανονισμός
Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΚΓΠΔ) καθώς πρόκειται για μονάδες
υγείας οι οποίες διαχειρίζονται φυλασσόμενα δεδομένα ασθενών.
Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κανονισμού που τίθεται σε
ισχύ από τις 25 Μαΐου, εξέδωσε το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων
(ΣΕΟ) επισημαίνοντας στα μέλη του ότι η προσαρμογή είναι
υποχρεωτική και σε περιπτώσεις παράβασης προβλέπονται σοβαρά
πρόστιμα.
Στις κατευθυντήριες γραμμές του ΣΕΟ για την εφαρμογή του
Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, επισημαίνεται η ανάγκη
να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προσαρμογής στους Υπεύθυνους
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).
Αναλυτικά, επισημαίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, ότι ο
κανονισμός στοχεύει στην ενίσχυση και ενοποίηση της προστασίας των
δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της ΕΕ.
Ειδικότερα, ο Κανονισμός - στο κεφάλαιο IV, τμήμα 4, άρθρα 3739 - καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό, τη θέση και τα
καθήκοντα των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).
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Γιατί στους οδοντιάτρους;
Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τις
διατάξεις του ΚΓΠΔ και θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τα
οδοντιατρεία να διορίσουν έναν ΥΠΔ.
Ενώ η καθοδήγηση της ομάδας εργασίας για την προστασία
δεδομένων του άρθρου 29–το συμβουλευτικό όργανο για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - προβλέπει ότι οι
μεμονωμένοι ιατροί (το ίδιο θα ισχύει για τους οδοντιάτρους) δεν
χρειάζονται ΥΠΔ, τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από αυτές τις
κατευθυντήριες γραμμές και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς πρέπει να
οριστεί ένας ΥΠΔ.
Ανάλογα με την εθνική εφαρμογή υλοποίησης του ΚΓΠΔ, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της διοικητικής και οικονομικής
επιβάρυνσης των μεμονωμένων οδοντιάτρων.


Το σχόλιο της ΕΟΟ επί του Κανονισμού
Ως συνέπεια της ως άνω παραδοχής εκ μέρους της
οδηγίας, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του
κανονισμού «θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της διοικητικής και
οικονομικής επιβάρυνσης των μεμονωμένων οδοντιάτρων», η θέση της
επαγγελματικής οργάνωσης των οδοντιάτρων της χώρας μας, της ΕΟΟ,
ταυτίζεται απολύτως με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η ΕΟΟ
θεωρεί επίσης ότι θα ήταν ακόμη ένα επώδυνο οικονομικό βάρος για τον
μεμονωμένο οδοντίατρο, ο οποίος αντιμετωπίζει μία σειρά οικονομικών
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μέτρων, τα οποία θα καταστήσουν σε λίγο απαγορευτική την άσκηση
της οδοντιατρικής.
Η ΕΟΟ τελεί εν αναμονή και δεν εφησυχάζει, ως προς τις
προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει η οδηγία.
Προτείνουμε στους συναδέλφους οδοντιάτρους, οποιοσδήποτε
θεωρεί σκόπιμο να αναλάβει ενέργειες σε σχέση με την οδηγία, να
έρχεται σε σχετική επικοινωνία και επαφή με την ΕΟΟ.


Ενημέρωση του Δ.Σ. της ΕΟΟ
για τον κανονισμό περί
προσωπικών δεδομένων

Ο ειδικός εμπειρογνώμονας Νίκος Νικολινάκος ενημέρωσε ήδη
αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΟ.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι, ανεξάρτητα από τον κανονισμό και
τη θέση του σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018, οφείλουμε να
κατανοήσουμε την ευθύνη μας για τη φύλαξη των αρχείων των
ασθενών μας, ώστε να μην υπάρχουν σχετικές διαρροές, γιατί είμαστε
υπόλογοι, καθώς επίσης να βελτιώσουμε τη γνώση μας όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα και τα άλλα ευαίσθητα θέματα τα οποία
συναντάμε στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός μας.
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Ημερίδα του Ο.Σ. Αττικής για την
προστασία των δεδομένων

Η 8η Επαγγελματική Σύνοδος του ΟΣΑ
ασχολήθηκε το Σάββατο 10 Μαρτίου με τα ασφαλιστικά και τα
φορολογικά θέματα, τα οποία απασχολούν τους οδοντιάτρους, ενώ τον
συντονισμό των ομιλητών και της συζήτησης είχε ο νομικός σύμβουλος
του ΟΣΑ Λάμπρος Αντωνίου.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας 2018

Παραμελούν τη δική τους στοματική υγεία οι Έλληνες γονείς,
προκειμένου να παρέχουν πρόληψη και φροντίδα στα παιδιά τους. Το
κόστος των οδοντιατρικών εργασιών, το οποίο λόγω της οικονομικής
κρίσης φαντάζει υψηλότερο, η ανεπάρκεια των δημόσιων δομών και η
μη συμμετοχή του κράτους μέσω συμβάσεων έχει ως αποτέλεσμα, η
οδοντιατρική φροντίδα να περιορίζεται κυρίως στην αποκατάσταση και
σπανίως στην πρόληψη. Επιπλέον ακριβές εργασίες και μεγάλες
αποκαταστάσεις (εμφυτεύματα) εξαφανίζονται και επιστρέφουμε στην
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οδοντοστοιχία, ενώ λόγω των πολλών εξαγωγών δοντιών ζητούν άλλες
χώρες τεχνογνωσία για τους δικούς τους οδοντιάτρους, που
εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα και δεν γνωρίζουν από εξαγωγές.
Τα

παραπάνω

Δευτέρα

19

ανέφεραν

τη

Μαρτίου

σε

συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι
της

ΕΟΟ,

Παγκόσμια

με

αφορμή

Ημέρα

την

Στοματικής

Υγείας που εορτάζεται στις 20 Μαρτίου, με σύνθημα «Κάνε Ααα!
Σκέψου το στόμα σου. Σκέψου την υγεία σου».
Η

φετινή

Παγκόσμια

Ημέρα

εστιάζει στο ότι «το στόμα είναι ο
καθρέφτης της υγείας μας» και -όπως
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΟ, Αθανάσιος
Κατσίκης- ένα υγιές στόμα και ένα υγιές
σώμα

είναι

αλληλένδετα.

«Οι

οδοντίατροι μπορούν να προλάβουν, να διαγνώσουν και να
θεραπεύσουν σε συνεργασία με πολλές άλλες ειδικότητες των
επιστημών υγείας, διάφορα νοσήματα τα οποία, ενώ υφίστανται από
καιρό και δίνουν εκδηλώσεις στην στοματική κοιλότητα, η παραμέληση
της στοματικής υγείας και η
απουσία της πρόληψης και της
επίσκεψης
στερούν

στον
τη

οδοντίατρο

δυνατότητα

της

έγκαιρης διάγνωσης».
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Ο πρόεδρος της ΕΟΟ επισήμανε την έλλειψη προγραμμάτων
πρόληψης και οδοντιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι
ο μικρός αριθμός οδοντιάτρων που στελεχώνει το δημόσιο σύστημα δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του πληθυσμού, ενώ η συζήτηση με τον ΕΟΠΥΥ
για τη σύναψη συμβάσεων προχωρά αργά.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΕΟΟ, Καθηγητής
της

Οδοντιατρικής

Αθηνών

Ιωάννης

αναφέρθηκε
έργο

προσωπικού

Τζούτζας,

στο

του

Σχολής

κοινωνικό
διδακτικού

της

Δέχεται

Σχολής.
ετησίως

περισσότερους από 13.500 ασθενείς, προσφέροντας οδοντιατρικές
εργασίες έναντι συμβολικού αντιτίμου, τη στγμή μάλιστα, όπως είπε ο
κ. Τζούτζας, που από την Πολιτεία «δεν έχει λάβει από το 2014 ούτε ένα
ευρώ επιχορήγηση».


Θλιβερά τα στοιχεία για τη στοματική υγεία
Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της ΕΟΟ στην ίδια συνέντευξη
Τύπου, τα στοιχεία για τη στοματική υγεία είναι παγκοσμίως θλιβερά.
Σύμφωνα με την FDI (Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία), οι
στοματικές παθήσεις πλήττουν 3,9 δισεκατομμύρια άτομα, με την
παραμελημένη και μη θεραπευμένη οδοντική τερηδόνα να πλήττει
περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού (44%).
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Ποσοστό μεταξύ 60% και 90% των παιδιών σχολικής ηλικίας και
σχεδόν 100% των ενηλίκων υποφέρουν από οδοντική τερηδόνα, ενώ
γενικευμένη περιοδοντίτιδα, που μπορεί να καταλήξει σε απώλεια
δοντιών, εντοπίζεται σε ποσοστό 15-20% των ενηλίκων μέσης ηλικίας
(35-44 ετών). Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 30% των ανθρώπων
ηλικίας 65-74 ετών δεν έχουν τα δικά τους δόντια, ένα βάρος που
αναμένεται να αυξηθεί λαμβάνοντας υπ' όψη τους γηράσκοντες
πληθυσμούς.
Ο καρκίνος του στόματος είναι ο όγδοος κατά σειρά συχνότερα
εμφανιζόμενος καρκίνος και οι χώρες με χαμηλά εισοδήματα φέρουν το
μεγαλύτερο βάρος. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του στόματος είναι
15 φορές υψηλότερος, όταν συνδυάζεται η κατανάλωση καπνού και
αλκοόλ, και οι δύο αυτοί παράγοντες κινδύνου εκτιμάται ότι
ευθύνονται για την εμφάνιση του 90% περίπου των καρκίνων του
στόματος.
Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της ΕΟΟ, όλα τα στοματικά
νοσήματα συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι
φτωχοί και οι μειονεκτούντες υφίστανται μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ
παράλληλα,

έχουν

περισσότερο

περιορισμένη

πρόσβαση

στην

ενδεικνυόμενη περίθαλψη.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Η τηλεματική στην υπηρεσία της
προετοιμασίας του 38ου ΠΟΣ
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Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την προετοιμασία του 38ου
ΠΟΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων.
Η ΕΟΟ παρακολουθεί από κοντά όλες τις σχετικές εξελίξεις στην
Οργανωτική Επιτροπή, με βασικό της εργαλείο την τηλεματική, η οποία
έχει

ενισχύσει

τις

δυνατότητες

της

κεντρικής

διοίκησης

της

Ομοσπονδίας μας.
Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο τηλεδιασκέψεις
με χρήση της νέας τεχνολογίας της τηλεματικής, στις οποίες
συμμετείχαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής από Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 Εκδοση Εγχειριδίου ΕΟΟ:
«Οδοντιατρικό Αμάλγαμα.
Επιβίωση υπο όρους ή
απόσυρση;»

Εκδόθηκε από την ΕΟΟ το πόνημα της Επιστημονικής Επιτροπής
της ΕΟΟ, εγχειρίδιο με τίτλο «Οδοντιατρικό Αμάλγαμα. Επιβίωση υπό
όρους ή απόσυρση».
Αυτή είναι η πρώτη από τις 4 εκδόσεις που έχει προτείνει η
Επιστημονική Επιτροπή και έχει εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΟ.
Στο εγχειρίδιο περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διαδρομές που
έφεραν το αμάλγαμα σε φάση προοδευτικού περιορισμού με βάση την
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απόφαση τη Μινιματα, της FDI και του CED για τον περιορισμό του
περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος του υδραργύρου.
Γίνεται σαφές ότι μέχρι τώρα, δεν υπήρξε καμμία τεκμηριωμένη
μελέτη για τις επιπτώσεις της χρήσης του αμαλγάματος στη Γενική
Υγεία.
Επιπλέον στο εγχειρίδιο δίνονται σαφείς οδηγίες για τη
μεθολογία αφαίρεσης των παλαιών αποκαταστάσεων αμαλγάματος και
απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανά θα προέκυπταν (FAQs)
Το εγχειρίδιο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ,
στο σύνδεσμο: www.eoo.gr/files/pdfs/Fylladia.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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