Απάντηση-γνωστοποίηση από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της Λευκάδας στην Περιφέρεια
με τις θέσεις μας για την υγεία, όπως μας ζητήθηκε.
Σαν Οδοντιατρικός σύλλογος σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας αυτή.
Πρέπει όμως να αναφερθεί εδώ ότι, για τους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ, είναι σαφές
πως πρόκειται για εντελώς προσχηματική πρόσκληση.

Το αναφέρουμε και γιατί έχουμε υπόψη την ΕΒΔΟΜΑΔΑ δράσης για την υγεία που «με
σημαίες και με ταμπούρλα» είχατε εξαγγείλει ως νεοεκλεγείσα τότε Περιφέρεια .
Προκηρυχτήκαν αμέσως μετά γενικές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ από αντιπολίτευση βρέθηκε
στην κυβέρνηση. Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ δράσης για την υγεία, μετά από μήνες και άσκηση πιέσεων,
έγινε ημέρα δράσης για την υγεία, στη δε Λευκάδα, στην κορυφαία εκδήλωση της μέρας
αφαιρέθηκε ο λόγος από συνδικαλιστή που τα επιχειρήματά του διαφοροποιούταν σαφώς
από αυτά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θυμούνται φαντάζομαι την «ωραία ατμόσφαιρα» που
δημιουργήθηκε οι άνθρωποι της αντιπεριφέρειας.

Λόγω της θέσης μας όμως, αλλά και κυρίως γιατί η κατάσταση στο χώρο της υγείας (και της
οδοντιατρικής υγείας) είναι δραματική για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, κρίνουμε
επιβεβλημένη την αναφορά και εδώ των απόψεών μας.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο, εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια
συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τις διαδοχικές
κυβερνήσεις . Πολιτικές, που αναφέρονται ως μονόδρομος για την οικονομία της αγοράς.
Πολιτικές, που στο χώρο της υγείας έχουν οδηγήσει στο πλήρες ξεχαρβάλωμα των όποιων
υποτυπωδών δομών δημόσιας υγείας, με την ουσιαστική μεταφορά των πιο κερδοφόρων
τμημάτων της υγείας στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο. Πολιτικές, που έχουν συγκεκριμένες,
επαρκώς μελετημένες από την επιστημονική κοινότητα και εντελώς προβλέψιμες
επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού. Επιπτώσεις στην υγεία, που βάσιμα επομένως
υποθέτουμε ότι είναι σε γνώση των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικών σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο. Επιπτώσεις στην υγεία, που οδηγούν τελικά σε σημαντική πτώση
του προσδόκιμου επιβίωσης και σε ότι αφορά τη στοματική υγεία σε δραματική
επιδείνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την οδοντιατρική υγεία, σας θυμίζουμε ότι στο Νοσοκομείο
Λευκάδας υπήρχαν παλιότερα δύο οδοντίατροι, στο κέντρο υγείας Βασιλικής ένας και στο
πρώην ΙΚΑ δύο επίσης οδοντίατροι. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να λειτουργεί
και παροχή οδοντιατρικής θεραπείας με γενική αναισθησία για ΑΜΕΑ. Ακόμη υπήρχε
στοιχειώδης, αν και ελάχιστη, συμμετοχή των περισσότερων ασφαλιστικών ταμείων στις
δαπάνες οδοντιατρικής θεραπείας των ασφαλισμένων.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένας οδοντίατρος στο Νοσοκομείο της Λευκάδας. Έχει σταματήσει
η παροχή οδοντιατρικής θεραπείας με γενική αναισθησία σε ΑΜΕΑ. Στο πρώην ΙΚΑ

εργάζεται πλέον μόνο ένας οδοντίατρος και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν καταργήσει
εντελώς ακόμη και την πρώην υποτυπώδη συμβολή τους στις δαπάνες οδοντιατρικής
θεραπείας.

Οποιαδήποτε, κατά τη γνώμη μας, προσπάθεια για αντιμετώπιση της υπάρχουσας
κατάστασης θα πρέπει να στοχεύει στην Ουσιαστική Αναβάθμιση του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας, με μαζικούς διορισμούς υγειονομικών και βοηθητικού προσωπικού σε
μόνιμες και καλά αμειβόμενες, με βάση τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες, θέσεις
εργασίας, αλλά και με τη χρήση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής.

Στο σημείο που βρισκόμαστε κανείς δε μπορεί να μην υποστηρίξει ακόμη και την προσθήκη
μιας γάζας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το να πανηγυρίζουν όμως οι εκάστοτε
κυβερνώντες ότι «θα» διορίσουν, σε κατά κανόνα προσωρινές και άθλια αμειβόμενες
θέσεις εργασίας δύο για παράδειγμα εργαζόμενους σε μια υγειονομική μονάδα που έχουν
ήδη αφαιρεθεί τριάντα μόνιμες θέσεις από τους ίδιους και τους προκατόχους τους σε
εφαρμογή πολιτικών που όλοι μαζί έχουν ψηφίσει, αποτελεί αισχρή απάτη, κυριολεκτικά
θανατηφόρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε ότι αφορά το οδοντιατρικό κομμάτι της υγείας ζητάμε σε τοπικό επίπεδο την άμεση και
πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών υγείας, την άμεση επαναλειτουργία της
οδοντιατρικής για ΑΜΕΑ στο Νοσοκομείο Λευκάδας με οδοντιάτρους που θα έχουν μόνιμες
θέσεις εργασίας. Ζητάμε ακόμη την πλήρη κάλυψη των οδοντιατρικών αναγκών των
ασφαλισμένων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Σας

ευχαριστούμε.

