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Κε Υπουργέ,
Με την παρούσα σας διαβιβάζω επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκάδας προς το
Διοικητή του Νοσοκομείου Λευκάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αναγκαία
λειτουργία του οδοντιατρικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, δημοσίευμα στο
περιοδικό «Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική», καθώς και σχετικές προκηρύξεις
ιατρικού προσωπικού.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος επισημαίνει στο έγγραφό του ότι είναι αναγκαία η επαναλειτουργία
του οδοντιατρικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας,όπως και στη συνέχεια της
Ειδικής Μονάδας παροχής Οδοντιατρικής Φροντίδας σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες υπό
γενική αναισθησία. Σημειώνουν μάλιστα ότι χρειάζεται η παρέμβασή σας για την άμεση
στελέχωση με τουλάχιστον δύο οργανικές θέσεις του Οδοντιατρικού τμήματος στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκάδας προκειμένου αυτό να λειτουργήσει. Συναφώς αναφέρεται ότι σε
αντίστοιχα νοσοκομεία νησιών της χώρας μας έχουν προκηρυχθεί προσφάτως θέσεις
οδοντιάτρων για τη λειτουργία οδοντιατρικών τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις
οργανικών θέσεων οδοντιάτρων, που επισυνάπτονται στο παρόν, έχουν εκδοθεί στα τέλη
Μαρτίου και τα μέσα Μαΐου 2018 για το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο και το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και για
το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας.
Επιπλέον, δεδομένου ότι το οργανόγραμμα για το νέο νοσοκομείο Λευκάδας δεν έχει
συνταχθεί ακόμα, χρειάζεται η μέριμνά σας για να ενταχθεί σε αυτό και το Οδοντιατρικό
Τμήμα. Κατ’ επέκταση, είναι κρίσιμο να λειτουργήσει στο νέο νοσοκομείο και η Ειδική
Μονάδα παροχής Οδοντιατρικής φροντίδας σε ΑμΕΑ που αποτελεί σημαντική προσθήκη
στην προσφορά υπηρεσιών υγείας και της κρατικής μέριμνας προς τους πολίτες με αναπηρία
και τους ειδικούς ασθενείς.

Επιπρόσθετα, στη συνημμένη επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό «Ελληνική
Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» (τεύχος 9 του 2016, σελ. 9-38) αποδεικνύεται η ανάγκη
λειτουργίας των Οδοντιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία της χώρας. Επίσης,
σημειώνεται ότι στα Νοσοκομειακά Οδοντιατρικά Τμήματα αντιμετωπίζονται και ειδικοί
ασθενείς, όπως είναι τα άτομα με φυσική αναπηρία ή νοητική υστέρηση, τα αυτιστικά άτομα,
οι ασθενείς με σοβαρά συστηματικά νοσήματα (π.χ. καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς,
καρκινοπαθείς, κλπ.), οι ασθενείς υπό χημειοθεραπεία, οι μεταμοσχευμένοι, οι ψυχιατρικοί
κ.α., των οποίων η θεραπεία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Υπογραμμίζεται
ότι αυτοί οι ασθενείς αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού.
Σε κάθε περίπτωση και για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι είναι κρίσιμο όπως
λειτουργήσει στο νέο νοσοκομείο που θα παραδοθεί τους επόμενους μήνες, Οδοντιατρικό
Τμήμα και η Ειδική Μονάδα παροχής Οδοντιατρικής φροντίδας σε ΑμΕΑ.
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