
 

                                                                              ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                     

των Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Οδοντιάτρων                                                              

των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας                                                                                                     

για την Παγκόσμια  Ημέρα Στοματικής Υγείας 2023 

 

Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI) έχει ορίσει την 20η Μαρτίου ως 

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας. Το μήνυμα εορτασμού για το 2023 είναι 

‘Περήφανοι μια Ζωή για το Στόμα μας’ 

Η στοματική υγεία αποτελεί  εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα ο οποίος καθορίζει τη 

γενικότερη υγεία του ατόμου ενώ οι παθήσεις που προκύπτουν κατά την απουσία της 

και εκδηλώνονται στη στοματική κοιλότητα αποτελούν πολύ συνηθισμένες 

παθολογικές καταστάσεις.  Οι παθήσεις αυτές, με κυριότερες την οδοντική τερηδόνα 

και την ουλίτιδα, εμφανίζονται στους ανθρώπους από πολύ μικρή ηλικία και 

αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για την δημόσια υγεία με σοβαρές επιπτώσεις, 

κοινωνικές και οικονομικές.  

Η στοματική υγεία δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των παθήσεων που σχετίζονται 

με τα δόντια και τα ούλα, αλλά προκύπτει ως συνδυασμός της σωστής διατροφής, της 

καλής στοματικής υγιεινής και των τακτικών επισκέψεων σε οδοντίατρο.  Στη χώρα 

μας, το εν λόγω στοιχείο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  Η Ελλάδα εμφανίζει ένα 

από τα μικρότερα ποσοστά, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά τον αριθμό 

των οδοντιατρικών επισκέψεων ετησίως, Η οικονομική κρίση και η πανδημία του 

κορονοϊού ενέτειναν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς περιόρισαν σημαντικά 

το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη και διόγκωσαν το γενικότερο 

αίσθημα ανασφάλειας με αποτέλεσμα τα άτομα να επικεντρώνονται μόνο σε όσα 



στοιχεία θεωρούν άμεσης προτεραιότητας αδιαφορώντας για ζητήματα όπως η 

στοματική υγεία.  

Αποτελεί υποχρέωση όλων των επαγγελματιών υγείας και ιδιαίτερα των οδοντιάτρων,  

προς τους ασθενείς τους, η ενημέρωση σε θέματα πρόληψης των παθήσεων της 

στοματικής κοιλότητας και προώθησης της στοματικής υγείας.  Αποτελεί επίσης 

υποχρέωση της πολιτείας η στήριξη των οδοντιάτρων σε αυτή τους την αποστολή.                                                                                           

Η εξασφάλιση των παραπάνω αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την γενική βελτίωση 

της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, για να μπορούμε να είμαστε 

‘Περήφανοι μια Ζωή για το Στόμα μας’ 

Με εκτίμηση  

Οι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές  

3 ΥΠΕ  Μαντζαρόπουλος Ιωάννης    

            Παπαδοπούλου Κυριακή  

            Πατρικίου Αντώνιος  

            Πλιάχα Ολυμπία  

           Ξενόπουλος Ευάγγελος  

4 ΥΠΕ  Τσιτσίνια Ευγενία    

             Παχίνης Κίμων    

5 ΥΠΕ  Μπατατόλης Γεώργιος   

7 ΥΠΕ  Βλασιάδης Κων/νος   

            Αλεξάκη Μαρία    

Ως εκπρόσωποι της 1ης και 2ης ΥΠΕ η κα Πλυτά Παυλίνα και ο κος Κεμενές Δημήτριος 

αντίστοιχα. 

 

Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις 

υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο 

Φορέα. Παρακαλούμε οι Οδοντίατροι των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων της 

Χώρας να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου.  Επίσης, παρακαλείται το Γραφείο 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας, όπως ενημερώσει σχετικά όλα 

τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.     



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Στοματικής Υγείας και 

Οδοντιατρικής Περίθαλψης 

2. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ.κ.κ. Διοικητών (με την παράκληση 

να ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς τους) 

3. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ .κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των 

Π.Ε.) 

4. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την παράκληση να ενημερωθούν 

όλοι οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της Χώρας) 

5. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

6. Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου 

Υγείας                                                                                        


