TEYXOΣ 7 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

A. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνάντηση στο Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μετά από πρόσκληση του προέδρου του
Συμβουλίου Καθηγητή Κώστα Μάρκου. Η πρόσκληση απευθυνόταν
στην ΕΟΟ και τις επιστημονικές εταιρείες,
Το θέμα αφορούσε την ίδρυση της “Χειρουργικής Στόματος” ως
ειδικότητας και την επιστροφή της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής και στην Οδοντιατρική.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΟΟ, ο πρόεδρος
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνας Καθηγητής Γ.

Ηλιάδης

ενώ

την

Επιστημονική

Εταιρεία

Στοματικής

και

Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής εκπροσώπησε ο πρόεδρος της
Εταιρείας Γιάννης Ιατρού, την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος
ο πρόεδρός της Δημήτρης Καλύβας.
Στη συζήτηση, ο κ. Ιατρού εξέφρασε την άποψη της Εταιρείας –
με την οποία συμφωνεί και ο πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών

– για την επιστροφή της Στοματικής και

Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και στην Οδοντιατρική, ενώ, σχετικά με
την Χειρουργική Στόματος συμφωνεί για τη δημιουργία νέας
ειδικότητας, με προτάσεις να προστεθεί η νοσοκομειακή άσκηση των
οδοντιάτρων, καθώς και ορισμένες προϋποθέσεις ως προς το
πρόγραμμα σπουδών.
Ο κ. Καλύβας κατέθεσε της προτάσεις του, οι οποίες δεν απέχουν
από τις προτάσεις του κ. Ιατρού, και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης
της ειδικότητας της “Χειρουργικής Στόματος”.
Ο πρόεδρος της ΕΟΟ ανέφερε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για την
αναγκαιότητα ίδρυσης ειδικότητας “Χειρουργικής Στόματος”, θέση την
οποία έχει επιβεβαιώσει με την αποστολή των προϋποθέσεων ίδρυσης
ειδικότητας προς το υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ, καθώς και για την
επιστροφή της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ως
ειδικότητα και της Οδοντιατρικής.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ Καθηγητής Κώστας
Μάρκου ζήτησε από τους κ.κ. Ιατρού και Καλύβα να προσπαθήσουν να
συγκλίνουν στις θέσεις τους και να αποστείλουν κοινό υπόμνημα
θέσεων προς το ΚΕΣΥ, το οποίο να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν
προς το Συμβούλιο.
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Συνάντηση με τον υφυπουργό
Εργασίας για τη δημιουργία
επαγγελματικού ταμείου

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ.
Νικόλαο Φράγκο είχαν τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στις 3 μ.μ., οι
εκπρόσωποι των Υγειονομικών Φορέων με θέμα τη δημιουργία
Επαγγελματικού Ταμείου, ως καθολικού διαδόχου του Ταμείου
Πρόνοιας και της Στέγης Υγειονομικών.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμμετείχαν ο πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Κατσίκης, ο κ.
Σεραφείμ Ζήκας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου, η κυρία Μαγδαληνή Βουδούρη, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και
υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.
Οι εκπρόσωποι των Υγειονομικών Φορέων ζήτησαν από τον
Υφυπουργό να τους απαντήσει εάν έγινε συζήτηση με τους Θεσμούς για
το θέμα της δημιουργίας Επαγγελματικού Ταμείου ως καθολικού
διαδόχου του Ταμείου Πρόνοιας και της Στέγης Υγειονομικών με
υποχρεωτικότητα και μεταβίβαση σε αυτό της περιουσίας των εν λόγω
κλάδων (περίπου 136 εκατομμύρια ευρώ) και ενός μέρους της ακίνητης
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περιουσίας, προκειμένου να μη μεταβιβασθούν στον ΕΦΚΑ, αλλά να
αποτελέσουν το κεφάλαιο εκκίνησης του νέου επαγγελματικού
ταμείου.
Ο Υφυπουργός συμφώνησε ως προς τον καθολικό διάδοχο και
άφησε ανοιχτό το θέμα της υποχρεωτικότητας συμμετοχής. Ο
Πρόεδρος της ΕΟΟ και οι άλλοι εκπρόσωποι των Υγειονομικών Φορέων
τόνισαν ότι εμμένουν στην απόφαση των Συλλόγων τους για
δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου ως καθολικού διαδόχου του
Ταμείου

Πρόνοιας

και

της

Στέγης

των

Υγειονομικών

με

υποχρεωτικότητα συμμετοχής. Όπως είπαν, η προαιρετικότητα
δύσκολα

θα

δημιουργήσει

προοπτικές

βιωσιμότητας

του

Επαγγελματικού Ταμείου.
Ο κλάδος του ΤΣΑΥ έχει υποστεί μέχρι σήμερα σοβαρές ζημιές.
Παρότι όλα αυτά τα χρόνια οι υγειονομικοί κατέβαλαν κανονικά τις
εισφορές τους, τα ποσά αυτά εξαϋλώθηκαν λόγω των πολιτικών που
εφαρμόστηκαν, αλλά και λόγω της διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η
προαιρετικότητα θα επιφέρει καχυποψία η οποία θα υπερνικήσει τη
συμμετοχή.
Ο Υφυπουργός ζήτησε να του προσκομίσουμε στοιχεία των
συγκεκριμένων κλάδων, που να δείχνουν προοπτικές βιωσιμότητας
Επαγγελματικού Ταμείου σύμφωνα με τις θέσεις των Συλλόγων, και στη
συνέχεια να συζητήσει ξανά το θέμα τους Θεσμούς, οι οποίοι ήδη έχουν
εκφράσει επιφυλάξεις.
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Κατάθεση αγωγών από το ΕΤΑΑ
κατά της Τράπεζας της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΕΟΟ, μεταφέροντας τη
θέση του Δ.Σ. της ΕΟΟ στο Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ, με την οποία θέση συμφώνησαν
και οι υπόλοιποι φορείς, οι οποίοι
συμμετέχουν στο ΕΤΑΑ, είχε τοποθετηθεί εξ αρχής εναντίον του PSI και,
σε συνέχεια εκείνης της αρχικής τοποθέτησης, το ΕΤΑΑ κατέθεσε στις 3
και τις 4 Νοεμβρίου 2016 δύο αγωγές κατά της Τράπεζας της Ελλάδας,
με τις οποίες ζητούνται αποζημιώσεις, πρώτον, για την απομείωση που
υπέστησαν οι Τομείς και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ στα
αποθεματικά τους και, δεύτερον, για την απομείωση που υπέστησαν οι
Τομείς και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων.
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Παρουσία στη συνεδρίαση
των
προέδρων
των
ιατρικών συλλόγων

Ο
Πρόεδρος
της
ΕΟΟ
παρευρέθηκε το Σάββατο 10
Δεκεμβρίου στην συνεδρίαση
του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με τους προέδρους
των ιατρικών συλλόγων της χώρας μας, παρουσία του υπουργού Υγείας
Ανδρέα Ξανθού.
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Ο πρόεδρος της ΕΟΟ ανέφερε στον υπουργό Υγείας, κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης, τα θέματα τα οποία αφορούν τη δημόσια
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη συμμετοχή των οδοντιάτρων στο
ΕΟΠΥΥ και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την
επισημοποίηση της μοριοδότησης από το Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης της ΕΟΟ, σύμφωνα με όσα έχει συζητήσει και αποφασίσει
κατ’ επανάληψη ο οδοντιατρικός κλάδος.
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B. 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου το 36ο ΠΟΣ
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή περισσοτέρων από 3.000
ατόμων ολοκλήρωσε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου τις εργασίες του, στο
Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, το 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό
Συνέδριο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής .
Κατά την τελετή έναρξης του 36ου ΠΟΣ, την οποία κήρυξε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μεταξύ των επισήμων παρευρίσκετο
και η αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), κ.
Νικολάου.
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Ο πρόεδρος της ΕΟΟ, εκφωνώντας την εναρκτήρια ομιλία του,
τόνισε, ιδιαιτέρως προς τον υπουργό Υγείας, την έλλειψη της
οδοντιατρικής περίθαλψης στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας,

καθώς

και

την

απουσία

συμμετοχής

των

ελευθεροεπαγγελματιών οδοντιάτρων στο σύστημα, έλλειψη η οποία
ακυρώνει ουσιαστικά τη νέα φιλοσοφία την οποία επιχειρεί να
εφαρμόσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την ανάταξη
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας.
Από την πλευρά του, στη δική του ομιλία, ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός ανέφερε ότι επεξεργάζεται νέο σχεδιασμό στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τη δημιουργία των ιατρείων της
γειτονιάς (ΤΟΜΥ), στα οποία θα μετέχουν και οδοντίατροι, ενώ ο ίδιος
εκτιμά ότι, όταν η χώρα ανακάμψει οικονομικά, θα μπορέσει να
ενισχύσει το οδοντιατρικό δυναμικό στην δημόσια πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας της χώρας μας, καθώς και τη συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα.
Η τελετή έναρξης του

Π.Ο.Σ.

ξεκίνησε με την ομιλία του

προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 36ου ΠΟΣ, καθηγητή Γιάννη
Τζούτζα, γενικού γραμματέα της ΕΟΟ, καθώς και του προέδρου του
συνδιοργανωτή Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (ΟΣΑ) Αθανασίου
Υφαντή.
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και σημαντικές αναφορές για το
36ο ΠΟΣ θα ακολουθήσουν στα προσεχή NEWSLETTER του Δ.Σ. της ΕΟΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
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Το 36ο ΠΟΣ αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης των οδοντιάτρων.
Επειδή πρέπει να πιστοποιηθούν οι μονάδες της μοριοδότησης, η ΕΟΟ
πρέπει να λάβει πλήρη ενημέρωση για τα μέλη των Οδοντιατρικών
Συλλόγων.
Το Δ.Σ. της ΕΟΟ παρακαλεί όσους Συλλόγους δεν έχουν αποστείλει τα
πλήρη στοιχεία των μελών τους στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει
να ετοιμάσει το ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Διασύνδεσης Ο.Σ.-Ε.Ο.Ο.
να τα αποστείλουν άμεσα.

Γ. Διοικητικό Συμβούλιο

Απόφαση του Δ.Σ. για το
Εφετείο της υπόθεσης
για την υπεξαίρεση

Την Τετάρτη 7-12-16 το 5μελες
Εφετείο Αθήνας ανέβαλε, οίκοθεν, την εκδίκαση της έφεσης της Δ.Π. κατά
της πρωτόδικης αποφάσεως 500-3284/2015 του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών -που την κήρυξε ένοχη για υπεξαίρεση κατ΄
εξακολούθηση σε βάρος της Ομοσπονδίας και της επέβαλε ποινή
καθείρξεως 12 ετών-

για τη δικάσιμο της 20-12017. Στη δική θα

παραστούν ως μάρτυρες μέλη των προηγούμενων Δ.Σ., οι ορκωτοί
λογιστές, οι υπάλληλοι της ΕΟΟ και οι προηγούμενοι λογιστές της ΕΟΟ.
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……. ανά τη Χώρα

Δ. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ



Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα προληπτικής
Οδοντιατρικής του Ο.Σ. Μαγνησίας

Στις 26 Οκτωβρίου 2016 ολοκληρώθηκε, με τελευταίο σταθμό τα
σχολεία της Αλοννήσου, το πρόγραμμα Προληπτικής Εξέτασης
Στοματικής Υγείας που συνδιοργανώθηκε και υλοποιήθηκε, μετά από
πρωτοβουλία του Οδοντιατρικού Σύλλογου Μαγνησίας, με το
ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ.
Εθελοντές του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ του ΠΑΙΔΙΟΥ με την Κινητή
Οδοντιατρική Μονάδα του μαζί με εθελοντές Οδοντιάτρους βρέθηκαν
για πρώτη φορά κοντά στους μαθητές του Ανατολικού και Νοτίου
Πηλίου και των Βορείων Σποράδων. Εξετάσθηκαν συνολικά περίπου
1800 μαθητές από τις αρχές του Οκτώβρη, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό
από τους μαθητές δυστυχώς δέχθηκε για πρώτη φορά οδοντιατρικό
έλεγχο.

___________________
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Ο Ο.Σ. Μεσσηνίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ταξίδι του κινητού
πολυϊατρείου «Ιπποκράτης» του οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» για τα παιδιά/μαθητές του Δήμου Μεσσήνης από την
Δευτέρα 7 έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 στην Μεσσήνη.
Εθελοντές οδοντίατροι, μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας
εξέτασαν 202 παιδιά.
Οι δωρεάν ιατρικές και προληπτικές εξετάσεις από το κινητό
πολυϊατρείο «Ιπποκράτης» σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, υλοποιήθηκαν
με την ανεκτίμητη συμμετοχή και συνεργασία του Δήμου Μεσσήνης,
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης, του
Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, του Γενικού
Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης.
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