Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μελέτες Περίπτωσης

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΓΥΡΟΝΗ
ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΚΑΙ ΔΠΙΚΑΙΡΟ
EΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ

ΚΔΦΑΛΑΙΑ
1. Κνξθέο άζθεζεο Νδνληηαηξηθήο
2. Δπηρεηξεκαηηθή Δπαγγεικαηηθή Νδνληηαηξηθή
3. Δπηρεηξεκαηηθφο Πρεδηαζκφο
4. Σξεκαηνδφηεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο
5. Ν ξφινο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Νδνληηαηξηθή
6. Ζ Θνηλσληθή Δπζχλε ηνπ Δπηρεηξεκαηία Νδνληηάηξνπ
7. Πηνηρεία επαγγεικαηηθήο ή Δπηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο - Νκάδεο
ζηφρνη
8. Θεζκηθφ θαη Λνκηθφ Ξιαίζην
4025/11) θιπ)
9. Ξίλαθεο εμνπιηζκνχ

1

(CED, ADEE,Λφκνη 3919/11 θαη

Δηζαγσγή
Ζ θπζηνγλσκία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο Δπαγγεικαηηθήο
Νδνληηαηξηθήο παξακέλνπλ ζρεδφλ αλαιινίσηα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα.
Αθφκα θαη νη κηθξφηεξεο λεσηεξηζηηθέο αλεζπρίεο θαη θηλήζεηο απφ
ειάρηζηνπο πξνβιεκαηηδφκελνπο Νδνληηάηξνπο, δελ έρνπλ λα πξνζδψζνπλ
ραξαθηεξηζηηθά

νξγαλσκέλσλ

θαη

νηθνλνκνηερληθά

δνκεκέλσλ

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, αιιά βαζίδνληαη ζε κηθξά ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο
θχξηα κε ηε κνξθή ηεο ζπζηέγαζεο.
Ζ πιήξεο έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ. ην 1981, δελ δεκηνχξγεζε
ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξνο ην παξφλ ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
επαγγεικαηηθνχ

πξνηχπνπ

πνπ

ραξαθηεξίδεη

ηελ

Νδνληηαηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Ξξαθηηθή.
Ν Λφκνο 1026/80 εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε πνπ
ζηεξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο νδνληηαηξηθήο θαη
πιαηζηψλεηαη απφ ην ΞΓ 84/2001 πνπ κε αιιεπάιιειεο παιηλδξνκήζεηο θαη
ηξνπνπνηήζεηο επηρεηξεί λα πξνζδψζεη κηα ζχγρξνλε εηθφλα ζηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο.
Δπηπιένλ ν Γενληνινγηθφο Θαλνληζκφο, πνπ ςεθίζζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
πξν ηξηεηίαο ζαλ Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 39/2009 , κεηά απφ πξνζπάζεηεο θαη
ζπδεηήζεηο ηνπιάρηζηνλ 10εηίαο, νξηνζεηεί ηηο δενληνινγηθέο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ην Νδνληηαηξηθφ Δπάγγεικα ζηελ Διιάδα, αληερψληαο ηηο πξν
πνιιψλ εηψλ ηζρχνπζεο απφςεηο θαη έρνληαο πιένλ μεπεξαζζεί απφ ηηο
ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο θνηλσληθέο αιιά θαη Νηθνλνκηθέο επηηαγέο.
Πηε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πξνηχπνπ αζθήζεσο ηεο Νδνληηαηξηθήο
ππάξρνπλ πέληε βαζηθνί ζπκβαιιφκελνη πνπ ν θαζέλαο επεξεάδεη κε ζεηηθή
ή αξλεηηθή ξνπή ηελ πνξεία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο.
Α. Ρα Διιεληθά Ξαλεπηζηήκηα/Νδνληηαηξηθέο Πρνιέο Β. Ρα Νδνληηαηξηθά
Ππιινγηθά φξγαλα (Ξξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα) γ. Ρν θξάηνο κε ηε
κνξθή ηνπ ΔΠ ηνπ ΔΝΞΞ δ. Ρα Αζθαιηζηηθά ηακεία ε. Νη Νδνληίαηξνη.
Πε επφκελε ελφηεηα/θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη
5 απηνί ζπκβαιιφκελνη επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο Νδνληηαηξηθήο.
Ρελ ηειεπηαία δηεηία θάπνηεο επξσπατθέο νδεγίεο, έρνληαο θπξσζεί απφ
Δζληθή Λνκνζεζία, έξρνληαη λα αλαθηλήζνπλ ηα ιηκλάδνληα ζέκαηα ζην
ρψξν ηεο Διιεληθήο Δπαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο. Κπνξνχκε ζπλνπηηθά
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λα αλαθέξνπκε ηελ Νδεγία γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα (PQD), ηελ
Νδεγία γηα ηελ Διεχζεξε Γηαθίλεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ, ηελ
Νδεγία γηα ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα, ηελ Νδεγία ηηα ηελ Αζθάιεηα
ησλ Αζζελψλ (Patient‘s Safety). Δδψ κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε θαη
ζπζηάζεηο-πεξηγξάκκαηα πξνζφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Δπξσπατθέο
Νκνζπνλδίεο εθπαίδεπζεο φπσο ε ADEE πνπ αλαθέξνληαη ζηα ειάρηζηα
πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν απφθνηηνο Νδνληίαηξνο, πάληα φκσο κε
απνδέθηεο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Νδνληηαηξηθψλ Ππνπδψλ.
Πηηο αξρέο ηνπ 2010 θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν Λφκνο 3846/10 πνπ δίλεη
θάπνηεο ζαθέζηεξεο εξκελείεο ζηελ Δηαηξηθή πιένλ κνξθή άζθεζεο ηεο
Νδνληηαηξηθήο,

επηβάιινληαο

ζε

πεξίπησζε

εηαηξηθψλ

ζρέζεσλ

ηε

ρνξήγεζε ησλ πιεηνςεθηθψλ παθέησλ ησλ κεηνρψλ ζηνλ Νδνληίαηξν ζε
πνζνζηφ 51% θαη ππνρξεψλνληαο ηνλ κε Νδνληίαηξν-Δηαίξν ζηελ θαηνρή
ηνπ κεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ.
Ρε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηαθάλεθε φηη πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα έλα
λεψηεξν/θαηλνηνκηθφηεξν

θεθάιαην

ζηελ

άζθεζε

ηεο

Νδνληηαηξηθήο

εκθαλίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ν Λφκνο 3919/2011 κε ηελ
επσλπκία ηεο ―Άξζεο ησλ αδηθαηνινγήησλ θσιπκάησλ ζηελ άζθεζε
ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ‖ ζηνλ νπνίν αηθληδίσο επηρεηξείηαη λα εληαρζεί
θαη ε παξνρή Νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, εληάζζνληάο ηελ απζαίξεηα, καδί
κε

άιια

135

πεξίπνπ

επαγγέικαηα

ζηα

ιεγφκελα

«Θιεηζηά»

Δπαγγέικαηα.
Άζρεηα κε ηελ εμέιημε ηεο φιεο Λνκνζεηηθήο δηεξγαζίαο,

ππάξρεη

αδηακθηζβήηεηα ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ πξνζφλησλ ηεο άζθεζεο ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο , κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη εθζπγρξνληζκφ
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ηδησηηθψλ Νδνληηαηξείσλ, ηελ επηβίσζή ηνπο φηαλ ζην
εγγχο κέιινλ ζα ζπλαγσλίδνληαη ηηο νκαδηθέο κνξθέο άζθεζεο ησλ
Νδνληηάηξσλ θαη ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο ζην
Θνηλφ, κε θεξδνθφξν νξίδνληα.
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Kεθάιαην 1
Μνξθέο άζθεζεο ηεο Οδνληηαηξηθήο
Απφ ηα θνηηεηηθά ρξφληα θαη ηδηαίηεξα φηαλ ν θνηηεηήο έιζεη ζε επαθή κε
ηνπο αζζελείο ηνπ, θαιιηεξγείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ
κειινληηθή επαγγεικαηηθή πνξεία θαη δηαδξνκή ηνπ λένπ πηπρηνχρνπ.
Νη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία απηή είλαη πνιιέο θαη ηνλίδνληαη
ηδηαίηεξα απφ ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ
Αθαδεκατθή ηνπο δηαδξνκή (επάξθεηα ππνδνκψλ, επηζηεκνληθή επηθάλεηα
δηδαζθφλησλ, δηδαζθαιία εηδηθψλ καζεκάησλ,

ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο,

επάξθεηα πεξηζηαηηθψλ, λεσηεξηζηηθέο πξνηάζεηο, θνηλσληθά γεγνλφηα,
νηθνλνκηθή άλεζε, νηθνγελεηαθή ζηήξημε).
Έηζη ινηπφλ ε πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ νδνληηάηξσλ, κεηά ηελ απνθνίηεζή
ηνπο έρνπλ πξνζαλαηνιηζζεί ζηηο εμήο θχξηεο θαηεπζχλεηο πνπ αθνξνχλ
ζηελ κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο.
Α. Ππλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε ΚΡΞΣ επίπεδν
Β. Γεκηνπξγία αηνκηθήο επηρείξεζεο ή έληαμε ή ζπκκεηνρή ζε ήδε
ιεηηνπξγνχζα.
Γ. Έληαμε ζηελ αγνξά ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.
Α. πλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε ΜΣΠΥ επίπεδν.
Θαηά ην παξειζφλ ε πνξεία γηα απφθηεζε ΚΡΞΣ ηίηινπ ζπνπδψλ ήηαλ
απνθιεηζηηθφ

πξνλφκην

ησλ

νηθνλνκηθά

εχξσζησλ

νδνληηάηξσλ

θαη

ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ είραλ ζαλ εγγχο ή απψηεξν ζηφρν ηελ Αθαδεκατθή
ηνπο έληαμε ή ηε δεκηνπξγία κηαο νδνληηαηξηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα
παξείρε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζην θνηλφ.
Νη ΖΞΑ θαηά θχξην ιφγν, ν Θαλαδάο θαη ειάρηζηα επξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα
πξνζέθεξαλ

-

κεηαπηπρηαθψλ

έλαληη

αδξφηαηνπ

ζπνπδψλ

ζην

ηηκήκαηνο

ρψξν

ηεο

–

ηε

δπλαηφηεηα

Νξζνδνληηθήο,

ηεο

Γλαζνπξνζσπηθήο Σεηξνπξγηθήο, ηεο Ξαηδνδνληηαηξηθήο, ησλ Βηνυιηθψλ,
ηεο

Ξξνζζεηνινγίαο,

ηεο

Ξεξηνδνληνινγίαο

θαη

αξγφηεξα

ηεο

Πηνκαηνινγίαο, ηεο Δλδνδνληνινγίαο ηεο Δπαλνξζσηηθήο Νδνληηαηξηθήο,
ηεο Αθηηλνινγίαο θαη ηεο Ρεξεδνλνινγίαο.
Πηελ

Διιάδα,

κέρξη

ην

1992

απνπζίαδε

παληειψο

θάζε

ΚΡΞΣ

δξαζηεξηφηεηα ππνρξεψλνληαο ηνπο λένπο πηπρηνχρνπο λα αλαδεηήζνπλ
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πξνγξάκκαηα

εθηφο

Δζληθνχ

ρψξνπ

θαη

ζπγθεθξηκέλα

φπσο

πξναλαθεξζήθακε ζηελ Δπξψπε, ηηο ΖΞΑ, ηνλ Θαλαδά αθφκα θαη ζην
Ηζξαήι.
Ρν

1992

ζηελ

Νδνληηαηξηθή

Πρνιή

ηνπ

Ξαλεπηζηεκίνπ

Αζελψλ

δεκηνπξγείηαη ην ιεγφκελν «άηππν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα» ην νπνίν
απνηειεί ηε βαζηθή πξνπαξαζθεπαζηηθή θίλεζε γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε,
ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε ηνπ ζεκεξηλνχ ΚΡΞΣ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη θαη πνιιέο δεθάδεο Διιήλσλ, πηπρηνχρσλ ηεο
Νδνληηαηξηθήο απφ Διιεληθά θαη μέλα Ξαλεπηζηήκηα, ζχκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε Β7/83, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο (ΦΔΘ, Αξ.Φχιινπ 260 ηεο 12εο Απξηιίνπ 1994).
Απφ

ην

1994

κέρξη

ζήκεξα

έρνπλ

δεκνζηεπζεί

ηέζζεξηο

επηπιένλ

ππνπξγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ηξνπνπνίεζαλ ηελ αξρηθή απφθαζε. Νη
απνθάζεηο απηέο είλαη ε Β7/476 (ΦΔΘ, Αξ. Φχιινπ 989 ηεο 12εο
Πεπηεκβξίνπ 1998), ε 107060/Β7 καδί κε ηελ 92449/Β7 (ΦΔΘ, Αξ. Φχιινπ
1506 ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2002), ε 28105/Β7 (ΦΔΘ Αξ. Φχιινπ 355, ηεο
18εο Καξηίνπ 2005) θαη ε 53990/Β7 (ΦΔΘ Αξ. Φχιινπ 772, ηεο 28εο
Ηνπλίνπ 2006), φπσο θαη ν Λφκνο 3685/2008.
Ν ζθνπφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ζηελ
Νδνληηαηξηθή είλαη ε θαηάξηηζε θπξίσο πηπρηνχρσλ νδνληηάηξσλ ζε
εμεηδηθεπκέλα θαη πξνσζεκέλα γλσζηηθά πεδία θαη ζηελ έξεπλα, έηζη ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο
Νδνληηαηξηθήο

Δπηζηήκεο,

ζηελ

επηζηεκνληθψλ

δεδνκέλσλ

ζηε

επηζηεκνληθήο
νδνληηαηξηθήο

ζθέςεο

θαζψο

πεξίζαιςεο

αλαδήηεζε

θαη

δηακφξθσζε

επίζεο

ζηελ

ε

θαη

παξνρή

αληηκεηψπηζε

θαηάθηεζε
πξναγσγή

λέσλ
ηεο

πςεινχ

επηπέδνπ

εηδηθψλ

θιηληθψλ

πεξηζηαηηθψλ.
Ρν ΞΚΠ ζηελ Νδνληηαηξηθή ρνξεγεί Κεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο
θαη

Γηδαθηνξηθά

Γηπιψκαηα.

Κεηαπηπρηαθά

Γηπιψκαηα

Δηδίθεπζεο

ρνξεγνχληαη ζε 2 θαηεπζχλζεηο. Ρν ΚΡΞΣ πξφγξακκα δηαθξίλεηαη ζε δχν
θαηεπζχλζεηο θαη δχν θχθινπο.
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1. Θχθινο Θιηληθήο Δμεηδίθεπζεο, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
νπνίνπ ρνξεγνχληαη ηίηινη Θιηληθήο Δμεηδίθεπζεο ζε έλδεθα

γλσζηηθνχο

ρψξνπο ηεο Νδνληηαηξηθήο Δπηζηήκεο* .
2. Θχθινο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
1.

Η

πξψηε

θαηεχζπλζε

ρνξεγεί

Μεηαπηπρηαθά

Γηπιψκαηα

Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηηο βαζηθέο επηζηήκεο θαη ζηα επηζηεκνληθά
πεδία

πνπ

αλήθνπλ

ζην

επξχηεξν

γλσζηηθφ

αληηθείκελν

ηεο

Οδνληηαηξηθήο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ πξσηνγελή επηζηεκνληθή
αλάπηπμε, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ζε βάζνο κειέηε ηνπ
αληίζηνηρνπ πεδίνπ.
Η

δεχηεξε

θαηεχζπλζε

Οδνληηαηξηθήο

θαη

έρεη

αθνξά
σο

ζηηο

θχξην

θιηληθέο

ζθνπφ

ηελ

εηδηθεχζεηο

απφθηεζε

ηεο

θιηληθψλ

δεμηνηήησλ κε ηζρπξφ ππφβαζξν βαζηθψλ βηνινγηθψλ επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ, κε πξνιεπηηθή θαηεχζπλζε θαη κε έθεζε γηα ζπλερή ελεκέξσζε
θαη βειηίσζε.
Ξαξάιιεια ζηελ Νδνληηαηξηθή Πρνιή ηνπ ΑΞΘ δεκηνπξγείηαη ην έηνο 1994
ην ΚΡΞΣ πξφγξακκα πνπ ρνξεγεί εμεηδίθεπζε ζηελ Νξζνδνληηθή θαη ζηε
ζπλέρεηα νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ΗΗ
(ΔΞΔΑΔΘ

ΗΗ),

απφ

κεηαπηπρηαθψλ

ην

ζπνπδψλ

Αθαδεκατθφ
(Ξ.Κ.Π.),

Έηνο

2003-2004

ζχκθσλα

κε

ηηο

πξφγξακκα

δηαηάμεηο

ηεο

απφθαζεο κε αξηζκφ 71659/Β7/28.7.2003 (ΦΔΘ 1099 η.Β΄/7-8-2003) ηνπ
πνπξγνχ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Λφκνπ 2083/92
κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ ρνξεγνχληαη ηίηινη Θιηληθήο
Δμεηδίθεπζεο ζε νθηψ γλσζηηθνχο ρψξνπο ηεο Νδνληηαηξηθήο Δπηζηήκεο .
(.πλη.* Γηα ηελ ηνκαηνγλαζνπξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή απαηηείηαη ε θαηνρή ησλ πηπρίσλ
Ιαηξηθήο θαη Οδνληηαηξηθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έληαμε ησλ πηπρηνχρσλ ζην αλάινγν
ΜΣΠΥ πξφγξακκα.)

Ζ θαηνρή ησλ ηίηισλ απηψλ απνηειεί Αθαδεκατθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ
πξνζφλ

θαη

δηθαηνινγεί

ηελ

αλαγξαθή

ηνπ

ζηελ

πηλαθίδα

ηεο

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ ζηνπο θαηά ηφπνπο Νδνληηαηξηθνχο
Ππιιφγνπο έρνπλ ππνβιεζεί ηα πξνβιεπφκελα δηαπηζηεπηηθά έγγξαθα.
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Δηδηθφηεξα κε ηελ Νξζνδνληηθή πνπ αλήθεη ζε κία απφ ηηο
αλαγλσξηζκέλεο

Δηδηθφηεηεο

απαηηείηαη

θαη

επηπιένλ

δχν

επαγγεικαηηθή

αλαγλψξηζε κεηά απφ εμεηάζεηο(ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ) απφ

ην

πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
2. Κχθινο Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο
Πηνλ θχθιν απηφ εληάζζνληαη νη θάηνρνη ΚΡΞΣ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ
επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην απαξαίηεην ηππηθφ θαη νπζηαζηηθφ πξνζφλ
γηα Αθαδεκατθή εκπινθή θαη αλέιημε ή ηελ έληαμή ηνπο ζην ΔΠ κε ζηφρν
ηελ θαηάιεςε αλψηεξνπ επηπέδνπ Γηνηθεηηθήο ζέζεο.
Β. Γεκηνπξγία Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο ή έληαμε ζε ήδε πθηζηάκελε
Ζ

δεκηνπξγία

Αηνκηθήο

Δπηρείξεζεο

κε

ηε

κνξθή

ηνπ

Ηδησηηθνχ

Νδνληηαηξείνπ απνηειεί κέρξη ζηηγκήο ηελ επηινγή ηνπ 92% πεξίπνπ ησλ
θαηφρσλ άδεηαο άζθεζεο Νδνληηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα.
Νη ιφγνη πνπ σζνχλ ζηε δεκηνπξγία αηνκηθήο επηρείξεζεο είλαη ζπλήζσο νη
παξαθάησ:
Α. Νηθνγελεηαθνί
Β. Ρνπηθηζηηθνί
Γ. Νηθνλνκηθνί
Γ. Αζθαιηζηηθνί.
Γ. Έληαμε ζηελ αγνξά ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο
Πηελ πεξίπησζε απηή ν (λένο, ζπλήζσο) νδνληίαηξνο, δελ απνθαζίδεη
νχηε

απνηνικά

θάπνηα

απφ

ηηο

κνξθέο

δξαζηεξηνπνίεζεο

πεξηγξάθεθαλ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, αιιά αλαδεηά

πνπ
κηζζσηή

εξγαζία ζε ήδε ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο, πνιιέο θνξέο φκσο

ζαλ

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη φρη ζαλ επεκβαίλσλ νδνληίαηξνο.
Πηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη απνιαβέο ζην
ρψξν ηεο

κηζζσηήο εξγαζίαο είλαη πνιχ ρακειέο θαη θηλνχληαη ζε

αλαμηνπξεπή πνιιέο θνξέο επίπεδα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν κηζζσηφο
αλαγθάδεηαη λα θαηαβάιεη εμ ηδίσλ θαη ηελ πξνβιεπφκελε εηζθνξά ζην
Αζθαιηζηηθφ ηνπ Ρακείν (ΡΠΑ/ΔΡΑΑ) κηα θαη ν εξγνδφηεο αξλείηαη λα
θαηαβάιεη ηελ αληηζηνηρνχζα εξγνδνηηθή εηζθνξά.
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Δπηπρψο, ράξηο ζηνλ εληαίν Δπξσπατθφ Δξγαζηαθφ ρψξν, ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ δηεπξσπατθή αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ
ζπνπδψλ, πνιιέο εθαηνληάδεο λέσλ νδνληηάηξσλ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηε Πνπεδία θαη άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ ,φπνπ
εξγάδνληαη κε κηζζσηή ζρέζε ζε ηαηξεία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα
παξνρήο Νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ , ησλ Δζληθψλ ζπζηεκάησλ γείαο ησλ
ρσξψλ απηψλ (NHS, Securite Sociale θιπ).
Ξαξάιιεια, κε αθνξκή ηε ξαγδαία αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζην ρψξν ησλ
αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ θαη ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο γείαο, έρεη εθιείςεη,
ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ ε δπλαηφηεηα

λέσλ νδνληηάηξσλ, λα

εληαρζνχλ ζαλ κηζζσηνί ζεξάπνληεο, ζην δπλακηθφ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
ηχπνπ ΗΘΑ, ΡΠΚΔΓΔ, ΡΑΡΔΘΝ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο κηα θαη νη πξφζθαηεο εμαγγειίεο πεξί ηνλ
ΔΝΞ, ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο αθφκα θαη ησλ ήδε
ππεξεηνχλησλ ζε απηά νδνληηάηξσλ.
Θαηά ην παξειζφλ, αξθεηέο εθαηνληάδεο νδνληηάηξσλ είραλ θάπνηα κνξθή
κηζζσηήο ζρέζεο κε ην Γεκφζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά ηακεία, κε θαζεζηψο
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πιήξνπο απαζρφιεζεο ή θαη
κεξηθήο απαζρφιεζεο, πιελ φκσο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη κε ηηο
επηηαγέο

γηα

ππνρξεσηηθή κείσζε ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Ρνκέα, ε δηέμνδνο απηή
παξακέλεη εξκεηηθά θιεηζηή.
Ρέινο αθφκα θαη ε κηθξή αξηζκεηηθά νκάδα νδνληηάηξσλ πνπ είρε
πξφζβαζε

ζηε

κηζζσηή

Αθαδεκατθή

απαζρφιεζε,

ζα

πεξηνξηζζεί

ζεκαληηθφηαηα κε βάζε ηηο επηηαγέο ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ γηα
ηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε (Λ. 4009/11)ζηνλ νπνίν ξεηά αλαθέξεηαη ε
θαηάξγεζε ηεο βαζκίδαο ηνπ Ιέθηνξα θαη ε πιαηζίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ησλ ΑΔΗ απφ ηνπο Δληεηαικέλνπο Γηδαζθαιίαο, πνπ ζα έρνπλ
θαηά πξάμε θαη ζηηγκηαία επαθή κε ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ ΑΔΗ.
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Kεθάιαην 2
Δπηρεηξεκαηηθή Δπαγγεικαηηθή Οδνληηαηξηθή

Αλάπηπμε πνιηηηθήο
Γηα λα αζθεζεί ζσζηή δηαρείξηζε απαηηείηαη ζαθήο εηθφλα ηεο θαηεχζπλζεο
πξνο ηελ νπνία θηλείηαη ην ηαηξείν. Πε έλα επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φπσο
ηα ζεκεξηλά, νη ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο λνκηθέο θαη εζηθέο δεζκεχζεηο. ηαλ ην ηαηξείν
δηαζέηεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νξίδνληαη θνηλά απνδεθηνί
ηξφπνη άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζεη
νκαιά θαη ηζφηηκα. Θάπνηεο απφ ηηο πνιηηηθέο, φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, απνηεινχλ λνκηθέο απαηηήζεηο. Γηα ηα ππφινηπα
δεηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζπγγξάθνληαη πνιηηηθέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κηα
εληαία γξακκή δξάζεο απφ φινπο.
Νη πνιηηηθέο δελ αξθεί λα ζπγγξάθνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνο
ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο θαη απιψο λα δηαλέκνληαη ζηελ νκάδα: φιε ε
νκάδα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο. ηαλ θαλείο
ζπκκεηέρεη απφ ηελ αξρή έρεη θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη
θαη γηαηί. Νη πνιηηηθέο ηνπ ηαηξείνπ ζα πξέπεη λα είλαη δσληαλά θαη
ιεηηνπξγηθά έγγξαθα θαη φρη απιψο λα παξάγνληαη θαη χζηεξα λα κπαίλνπλ
ζηα αξρεία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πνιηηηθέο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ν ππεχζπλνο
ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ηνπ ηαηξείνπ θξνληίδεη ψζηε λα ηεξνχληαη.
Δπηπιένλ, έλα αληίγξαθν απφ θάζε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζε
φια ηα κέιε ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα ην δηαβάζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ
θαη λα ην θπιάμνπλ.
Θάζε ηαηξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γξαπηέο πνιηηηθέο πεξί Θιηληθήο
Γηαθπβέξλεζεο,
ινίκσμεο

θαη

πξσηνθφιισλ
πξνβιεπφκελσλ

ειέγρνπ

θαηά

δηαδηθαζηψλ

ζε

ηεο

δηαζηαπξνχκελεο

πεξίπησζε

έθηαθηεο

αλάγθεο. Νη πνιηηηθέο ζηνρεχνπλ ζηε δηαζαθήληζε ησλ ξφισλ ηεο νκάδαο
θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ.
Νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηε
θηινζνθία ηνπ ηαηξείνπ παξέρνληαο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νδεγίεο
εξγαζίαο. Μεθηλψληαο απφ ηε δήισζε ηνπ ζθνπνχ θάζε πνιηηηθή παξέρεη
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έλα πιαίζην φζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο εξγαζηαθέο
δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νηθείν ηνκέα. ηαλ ηίζεληαη ζε
εθαξκνγή νη απνθάζεηο θάπνηαο πνιηηηθήο, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ ζπγθξνχζεηο
κέζα ζηελ νκάδα κπνξεί λα πηνζεηεζεί κηα ζπλεπήο θαη δίθαηε πξνζέγγηζε.
Νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηεο ψζηε λα ππάξρεη
πεξηζψξην ειεχζεξεο θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε ειεχζεξε απηή θξίζε θηλείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο.
πγγξαθή πνιηηηθήο
Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ην φξακα ηνπ ηαηξείνπ, ν ππεχζπλνο
ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ζα πξέπεη ζπκθσλήζεη ζε νξηζκέλεο πνιηηηθέο
πνπ ζα βνεζήζνπλ ην ηαηξείν λα πάεη κπξνζηά. Ζ ζπγγξαθή κηαο πνιηηηθήο
είλαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε θαη ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ. Νη
απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ ηηο παξακέηξνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ
πνιηηηθή ε νπνία πεξηγξάθεηαη πξνεγνχκελα θαη είλαη νη εμήο:



Ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο



Ρν πεδίν ηεο πνιηηηθήο



Νη νδεγίεο εξγαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο



Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο
Ζ ελφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηηο νδεγίεο εξγαζίαο ζα πξέπεη

λα αλαξηάηαη ζηνλ ρψξν φπνπ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Γηα
παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία θιήζεο ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη
λα ηνπνζεηείηαη δίπια ζε θάζε ηειέθσλν ζην ηαηξείν. Νη νδεγίεο εξγαζίαο
παξέρνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε ψζηε λα θέξνπλ
εηο πέξαο θαζήθνληα πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ απνηεινχλ κέξνο
ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ξνπηίλαο. Δπηπιένλ ηνπο βνεζά λα εξγάδνληαη κε
αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα. ηαλ έλα λέν κέινο
εηζέξρεηαη ζηελ νκάδα απηέο νη νδεγίεο εξγαζίαο απνηεινχλ εμαηξεηηθφ
ππφβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο
ζα εθαξκνζηνχλ απφ ην λέν πξνζσπηθφ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη απφ ην
ήδε ππάξρνλ.
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Κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ έρνπλ φινη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηε
γλψκε ηνπο θαη λα ληψζνπλ φηη νη απφςεηο ηνπο ελζσκαηψλνληαη ζηηο
ξνπηίλεο ηνπ ηαηξείνπ. ηαλ νη πνιηηηθέο ζπδεηνχληαη ηαθηηθά ζηηο
ζπλαληήζεηο ηνπ ηαηξείνπ δηαηεξνχληαη ελεκεξσκέλεο θαη ζρεηηθέο. ηαλ
νη πνιηηηθέο είλαη ζαθείο θαη θνηλά απνδεθηέο βνεζνχλ ηνπο ππεχζπλνο
ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο λα αλαιάβνπλ απνθαζηζηηθή δξάζε φηαλ ε
ζπκπεξηθνξά ελφο ππαιιήινπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπκθσλεκέλε
πνιηηηθή. Ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο κπνξεί λα ζέζεη ηελ
θαηάζηαζε ππφςε ηνπ ππαιιήινπ θαη λα απαηηήζεη λα ελεξγεί ζην κέιινλ
ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή. Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε αλάιεςεο
πεηζαξρηθήο δξάζεο ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο κπνξεί λα
αλαηξέμεη ζηελ πνιηηηθή θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ειέγμεη αλ ν
ππάιιεινο έρεη επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη αλ είλαη ζε ζέζε λα
ελεξγήζεη φπσο απαηηείηαη. Κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαζνξηζηεί έλα
ζρέδην επαλνξζσηηθήο δξάζεο.
Ζ

γλσζηνπνίεζε

ησλ

πνιηηηθψλ

κπνξεί

λα

ζπκβάιεη

ζηελ

νηθνδφκεζε ηεο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ε άζθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
έθηαθηεο αλάγθεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ ζε επίπεδν νκάδαο κπνξεί λα
ππελζπκίζεη ζε φινπο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία
θαη πφζε ηθαλνπνίεζε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. πάξρνπλ πνιινί ηξφπνη
γλσζηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ζηελ νκάδα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη
φινη εξγάδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη έρνπλ πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο φζν θαη ησλ άιισλ. Ζ ζπδήηεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ νηθνδνκεί νκαδηθφ πλεχκα θαη καζαίλεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα
ζέβνληαη θαη λα αθνχλε ν έλαο ηε γλψκε ηνπ άιινπ. Απφ ηα κέηξα απηά ζα
πξνθχςνπλ γξαπηέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ππφθεηληαη ζε ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο θαη ελεκεξψζεηο παξέρνληαο ην
πιαίζην γηα κηα ζηαζεξή νξζή πξαθηηθή.
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Μάξθεηηλγθ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ

Ρν

κάξθεηηλγθ

θαιχπηεη

θάζε

δξαζηεξηφηεηα

δηαρείξηζεο.

Ξνιιέο

δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Θιηληθήο
Γηαθπβέξλεζεο . Πε πνιιά πνιπζχρλαζηα ηαηξεία επηθξαηεί ε άπνςε φηη
εθφζνλ είλαη πιήξε απφ άπνςε πειαηψλ δε ρξεηάδνληαη κάξθεηηλγθ.
Ωζηφζν, ην κάξθεηηλγθ δελ αθνξά κφλν ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ αιιά
βνεζά λα αλαπηπρζεί κηα επηθεξδήο επηρείξεζε ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο

αλάγθεο

ησλ

εμσηεξηθψλ

πειαηψλ

(αζζελείο

πνπ

αγνξάδνπλ

νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ εζάο) θαη ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ (κέιε ηεο
νκάδαο ηα νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζζελείο).
Μείγμα μάπκεηινγκ
Ρν κάξθεηηλγθ απαηηεί δηνξαηηθέο, ηερληθέο θαη δηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο
θαζψο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Κέζσ ηεο
εθαξκνγήο

ηνπ

κείγκαηνο

κάξθεηηλγθ

νη

ππεχζπλνη

ζπληνληζηέο

νδνληίαηξνη κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην ηαηξείν σο ην ηδαληθφ κέξνο ζην
νπνίν

κπνξνχλ

νη

αζζελείο/πειάηεο

ηνπο

λα

ηθαλνπνηήζνπλ

ηηο

νδνληηαηξηθέο ηνπο αλάγθεο, φρη κφλν κηα θνξά αιιά επαλεηιεκκέλσο. Ρν
κείγκα

κάξθεηηλγθ

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

είλαη

κηα

πξντφλησλ

ηερληθή
θαη

πνπ

ησλ

ρξεζηκνπνηείηαη

ππεξεζηψλ

πνπ

γηα

ζέινπλ

ηνλ
νη

αζζελείο/πειάηεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα πξνσζεζεί
ην ζσζηφ πξντφλ ζηε ζσζηή ηηκή, ζηνλ ζσζηφ ρψξν θαη γηα ηνπο
ζσζηνχο αλζξψπνπο. ηαλ γλσξίδνπκε

ηη ζέινπλ νη πειάηεο καο

κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε θαη λα ζπληνλίζνπκε ηηο ζσζηέο ππεξεζίεο.
Γεξιόηηηερ μάπκεηινγκ
Έλα επηηπρεκέλν κάξθεηηλγθ αξρίδεη κε έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ ζην νπνίν
νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Ρν φξακα ηνπ ηαηξείνπ μεθηλά απφ ην
επηρεηξεζηαθφ ηνπ ζρέδην ζην νπνίν δειψλνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη
ψζηε λα ηνπο γλσξίδεη φιε ε νκάδα.
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Ξνιιέο πξσηνβνπιίεο κάξθεηηλγθ δελ θαηαθέξλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ
πιήξσο ηε δπλακηθή ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ζαθήλεηαο ή ζρεδηαζκνχ. Άιιεο
πξσηνβνπιίεο απνξξίπηνληαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ιφγσ έιιεηςεο
ρξφλνπ, δεμηνηήησλ ή πφξσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη αλ δελ έρεηε ρξφλν λα
ζρεδηάζεηε κηα πξσηνβνπιία είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα απνθηήζεηε κηα
πιήξε εηθφλα ηνπ. Ώζπνπ λα θαηαθέξεηε απνθηήζεηε έλα επθξηλέο φξακα
θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην έρεηε απιψο κηα αφξηζηε ηδέα πνπ δελ κπνξεί
λα δηαρεηξηζηεί ή λα κεηξεζεί. Κία πξφηππε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε
ζαθήλεηαο είλαη ε αλάπηπμε ζηφρσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
(εηδηθνί, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ζρεηηθνί, ρξνλνκεηξεκέλνη). Κε απηφ ηνλ
ηξφπν δηεπθξηλίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη νξίδνληαη νη δείθηεο κέηξεζεο ηεο
πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμή ηνπο.
Έπεςνα αγοπάρ
Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη είλαη απηέο πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ νη αζζελείο θαη
απηέο πνπ ζέιεη λα παξέρεη ε νκάδα. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηη
ζέινπλ νη άιινη αλ δελ εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηνρεπφκελεο
έξεπλαο αγνξάο. Αλ είλαη απνηειεζκαηηθή ε έξεπλα ζα πξνζδηνξίζεη ηνπο
πειάηεο ζαο, ζα ζαο δείμεη γηαηί νη αγνξαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ηνπο νδεγνχλ λα αγνξάζνπλ απφ εζάο θαη πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο ζαο.
Δπίζεο, ζα ζαο βνεζήζεη λα δηακνξθψζεηε έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ.
Δίλαη ιάζνο λα ζεσξείηαη θαη λα πηζηεχεηαη

φηη νη αζζελείο

αμηνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ζην έπαθξν, θαζψο νη ζπκπεξηθνξέο ησλ
θαηαλαισηψλ βαζίδνληαη ζπρλά ζηε ζπλήζεηα. Νη θαηαλαισηέο απιψο
επαλαιακβάλνπλ ηηο αγνξέο πνπ γλσξίδνπλ θαη θαηαιαβαίλνπλ. Πε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο

πηζαλφλ λα αγνξάζνπλ πξντφληα θαη

ππεξεζίεο αηζζεηηθήο νδνληηαηξηθήο, φπσο ιεχθαλζε θαη θνζκήκαηα
δνληηψλ απφ καγαδηά, ζηνχληην αηζζεηηθήο θαη εκπφξνπο ρσξίο λα έρνπλ
αληηιεθζεί φηη απηά παξέρνληαη θαη ζηα ηαηξεία ή ζε θάπνηα ηαηξεία ή φηη
αληίζεηα

δελ ζπζηήλνληαη. Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα

αιιάμεη. πάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη νη άλζξσπνη
ιακβάλνπλ ινγηθέο απνθάζεηο φηαλ ηνπο παξέρνληαη έγθπξεο ζπκβνπιέο
θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. Θαζψο νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ
νδνληηαηξηθή θξνληίδα ελδερνκέλσο λα είλαη ζχλζεηεο ζα πξέπεη λα
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θξνληίζνπκε ψζηε νη αζζελείο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα πιήξε
ζηνηρεία . Ζ ζεκαζία ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεο
ζπληνληζηή θξνληίδαο. Ν ζπληνληζηήο θξνληίδαο αλαιακβάλεη λα βνεζήζεη
ηνπο αζζελείο λα πάξνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο
πνπ αθνξνχλ ηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα.
Δξεπλεηηθέο κέζνδνη
Κέζσ ηεο έξεπλαο αγνξάο πξνθχπηνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα
ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ έηζη ψζηε λα εμηζνξξνπνχληαη νη
αλάγθεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ.
πάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη έξεπλαο αγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο
γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε νδνληηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ φπσο:
Δξσηεκαηνιφγηα: Σξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ
θαη ησλ ζπλεηδεηψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ
Σαρπδξνκηθέο

έξεπλεο:

Απνζηέιινληαη

καδί

κε

ηηο

εηδνπνηήζεηο

ππελζχκηζεο θαη επηζηξέθνληαη ζηα ξαληεβνχ ησλ αζζελψλ
Παξαηήξεζε: Ξαξαηεξείηε θαη αθνχηε ηνπο πειάηεο ζηνπο ρψξνπο
ηνπ ηαηξείνπ
Φχιια αμηνιφγεζεο: Οσηήζηε «Ξφζν θαινί είκαζηε;»ζε θιίκαθα απφ 1
σο 5
Κνπηηά ππνδείμεσλ: Πηελ αίζνπζα αλακνλήο ή ζηνλ πξνζάιακν κπνξεί
λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκα
Πιεξνθνξίεο απνγξαθήο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ
ηαηξείνπ.
Οκάδεο εζηίαζεο: Εεηνχληαη ζρφιηα θαη ηδέεο απφ ζηνρεπφκελεο νκάδεο
Παξαθνινχζεζε αληαγσληζηψλ: Θαηαλνείζηε ηη θάλνπλ νη άιινη θαη
βξείηε ηξφπνπο λα είζηε αληαγσληζηηθνί
Παξαηεξήζεηο αζζελψλ
Αλ ηα κνλαδηθά ζρφιηα απφ ηνπο αζζελείο είλαη παξάπνλα ηφηε ζα πξέπεη
λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα πην νιηζηηθφ πξφγξακκα θαηαγξαθήο ησλ
ζρνιίσλ ησλ αζζελψλ φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα επαηλεηηθά ζρφιηα, νη
παξαηεξήζεηο θαη ηα παξάπνλά ηνπο.
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Πρφιηα
πάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ζπιινγήο ησλ ζρνιίσλ ησλ αζζελψλ θαζέλα απφ
ηα νπνία παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ.
Δίλαη πάληα θαιή ηδέα λα σζείηε ηνπο αζζελείο λα εθθξάδνπλ αλεπίζεκα
θαη πξνθνξηθά ηα ζρφιηά ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ δπζάξεζηεο παξαηεξήζεηο ρσξίο λα βξίζθνληαη
ζην ζηφραζηξν. Ρα αλψλπκα θχιια αμηνιφγεζεο ζπγθεληξψλνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο, δεδνκέλνπ φηη δηαλέκνληαη ζε φινπο, φρη κφλν ζηνπο
αζζελείο απφ ηνπο νπνίνπο πεξηκέλεηε ζεηηθή απάληεζε.
Αθφκε θαη ηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ ή ηα
βηβιία ζηελ αίζνπζα αλακνλήο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ πψο βιέπνπλ ην
ηαηξείν νη αζζελείο. Αλ αθνχζνπκε πξνζεθηηθά ηνπο αζζελείο καο ζα
κάζνπκε φ,ηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε γηα λα βειηηψλνπκε ηηο ππεξεζίεο
καο δηαξθψο.
Ξαξάπνλα
ηαλ γίλεηαη θαιή δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ κπνξεί λα βειηησζεί ε ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πγείαο. ηαλ νη
αλεζπρίεο ηνπ αζζελή/πειάηε αληηκεησπίδνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά
κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ νη επίζεκεο θαηαγγειίεο. Πε ζπάληεο πεξηπηψζεηο
ζπκβαίλεη ν αζζελήο θαη ην ηαηξείν λα έξρνληαη ζε ξήμε θαη ν αζζελήο λα
πεγαίλεη αιινχ. Ωζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξμεη
ιχζε εθφζνλ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ακέζσο κφιηο γίλεη νξαηφ ην
πξφβιεκα.
Δπαηλεηηθά ζρφιηα
ηαλ νη αζζελείο είλαη ελζνπζηαζκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα
καο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε πξνζεθηηθά ηη ήηαλ απηφ πνπ μεπέξαζε ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. ηαλ γλσξίδνπκε ηη θάλνπκε θαιά, κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε αθφκε θαιχηεξα.
Νξηζκέλεο θνξέο έλαο αζζελήο είλαη ηδηαηηέξσο επραξηζηεκέλνο κε
ηηο ππεξεζίεο καο επεηδή θάπνην κεκνλσκέλν άηνκν ηεο νκάδαο έθαλε γηα
απηνχο θάηη πέξαλ ηνπ θαζήθνληφο ηνπ. Ζ θνπιηνχξα ηεο νδνληηαηξηθήο
νκάδαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ είλαη ζεκαληηθή θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχκε θαη φρη ηπραίν
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γεγνλφο. Ρα πξφηππα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη
δηαζθαιίδνπλ ζπλέπεηα ζηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ.
Ξξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο
Νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα
ζηηο αλάγθεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νκάδσλ πειαηψλ. Αθφκε θαη
φηαλ ππάξρεη επθξηλέο φξακα ηα ζρέδηα κάξθεηηλγθ δε ζα θαηαθέξνπλ λα
αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηε δπλακηθή ηνπο αλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε νκάδα
δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιιεη φζν ρξεηάδεηαη ζηελ πνξεία πξνο ηελ
επηηπρία. Νη ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ
ψζηε θάζε κέινο λα δηαζέηεη:


Ρνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ



Ρηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο



Ρε ζσζηή παξαθίλεζε


Ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο
ηαλ έρεη θαλείο ηα ζσζηά εξγαιεία ε δνπιεηά ηνπ γίλεηαη εχθνιε.
Αληίζεηα φηαλ θαλείο δνπιεχεη ρσξίο εξγαιεία ή κε ειαηησκαηηθφ ή
απαξραησκέλν εμνπιηζκφ νη επηπηψζεηο είλαη αλακθηζβήηεηα νξαηέο ζηελ
πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη.
Νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο
Ξξηλ δεηήζεηε απφ θάπνηνλ λα εθηειέζεη ηα λέα ηνπ θαζήθνληα βεβαησζείηε
φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε θαζψο θαη ηνπο
απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο ψζηε λα νηθνδνκεζεί ε
απηνπεπνίζεζε θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε θάζε
ζρέδην κάξθεηηλγθ λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη λα
παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο εθηειείηαη θάζε έξγν θαζψο
θαη γξαπηέο νδεγίεο ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη λα
απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ‗ραιαζκέλνπ ηειεθψλνπ‘ πνπ ζπκβαίλεη
φηαλ νη νδεγίεο εξγαζίαο δηαδίδνληαη πξνθνξηθά.
Ζ ζσζηή παξαθίλεζε
Ζ

παξαθίλεζε

είλαη

ζεκαληηθφο

παξάγνληαο

γηα

ηελ

επηηπρία

ηνπ

κάξθεηηλγθ θαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο αληηδξά δηαθνξεηηθά ζηα θίλεηξα
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πνπ εηζάγνληαη ζην ζρέδην. Θα πξέπεη απηφ λα ην θαηαιάβεηε θαη λα
βεβαησζείηε φηη φινη ζα θεξδίζνπλ θάηη πνιχηηκν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ πξσηνβνπιία, είηε απηφ είλαη έληνλε ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ
αζζελνχο είηε είλαη νηθνλνκηθά θίλεηξα.
Βέβαηα ππάξρνπλ φξηα ζην πφζε δνπιεηά κπνξεί λα θάλεη έλαο
άλζξσπνο. Αλ ε νκάδα βξίζθεηαη ππφ πίεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εξγαζηαθήο πεξηφδνπ ζα ήηαλ αθειέο απφ κέξνπο ηνπ ζπληνληζηή λα
πξνζζέζεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο θαη λα πεξηκέλεηε λα επηηχρνπλ κηα
επηπξφζζεηε πξσηνβνπιία κε ελζνπζηαζκφ, ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα.
ηαλ θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κηα πξσηνβνπιία
κάξθεηηλγθ θαη κπνξεί λα δεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ, νη
πξσηνβνπιίεο κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ελζνπζηαζκφ ζηελ
νκάδα. Ππλήζσο νη άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα κε
πξαθηηθφ ηξφπν θαη ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο.
Δκπιέθνληάο ηνπο, ινηπφλ, ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξσηνβνπιίαο ππάξρεη
κεγαιχηεξν ελδερφκελν λα ππεξβνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ζηφρν ηελ
επηηπρία.
Αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα
ηαλ ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο εξεπλεηηθέο
πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο νη απαηηήζεηο πειαηψλ, ν
αληαγσληζκφο,

νη

νκαδηθέο

δεμηφηεηεο

θαη

ε

αλάπηπμε

πξντφλησλ,

επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αληίιεςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Κε ηελ αληίιεςε απηή θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο είζηε έηνηκνη λα δηακνξθψζεηε ην δηθφ ζαο ζρέδην
κάξθεηηλγθ. Ππδεηήζηε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκθσλήζηε σο πξνο ηηο
εξκελείεο θαη βξείηε ηξφπνπο λα ρξεζηκνπνηήζηε ηα απνηειέζκαηα σο
νκάδα. Ξέξαλ ηνπ φηη ζα εληζρπζεί ην κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζα
εθηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο νκάδαο πξνο ζπδήηεζε θαη νιφθιεξε ε νκάδα ζα
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο πξσηνβνπιίεο.
Πηε ιηαληθή πψιεζε, μνδεχνληαη δηζεθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν γηα ηελ
παξνπζίαζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηαθφζκεζε ηεο βηηξίλαο είλαη
βαζηθή παξάκεηξνο ησλ πσιήζεσλ. Θαηά αλάινγν ηξφπν, ε πξνψζεζε θαη
ε παξνπζίαζε ησλ νδνληηαηξηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα
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ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιαηζζεζία θαη λα θεληξίδνπλ ηε θαληαζία θαη ηνλ
ελζνπζηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ.
Ξξνψζεζε νθειψλ
ηαλ νη πειάηεο ιακβάλνπλ αγνξαζηηθέο απνθάζεηο αλαδεηνχλ ηα νθέιε:
ζέινπλ λα θαίλνληαη θαιχηεξα, λα ληψζνπλ θαιχηεξα ή λα γίλνπλ πην
ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. (Νη πεξηζζφηεξνη νδνληηαηξηθνί αζζελείο
ζέινπλ λα ηξψλε, λα κηινχλ θαη λα ρακνγεινχλ κε απηνπεπνίζεζε). ηαλ
νη αζζελείο αληηιεθζνχλ φηη κπνξείηε λα ηνπο παξέρεηε ηα νθέιε πνπ
ζέινπλ αξρίδνπλ λα εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη
κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία λα απνθαζίζνπλ αλ πξέπεη λα αγνξάζνπλ απφ
εζάο ή απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζαο.


Ρα νθέιε ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε (π.ρ. ηα δφληηα ζαο ζα
γίλνπλ πην ιεπθά)



Ρα ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην πξντφλ (π.ρ.
ζηδεξάθηα ζην ζπίηη ή ζεξαπεία δηάξθεηαο κίαο ψξαο ζην ρεηξνπξγείν).
Ρν θφζηνο είλαη επίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ.

Δζωηεπική Γιαθημιζηική καμπάνια
Ρν πξψην βήκα κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηηο
ζηνρεπφκελεο θαηαλαισηηθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο ψζηε λα
κπνξεί λα ζρεδηαζζεί ε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ ζα είλαη ειθπζηηθή.
Πηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνθαζηζζεί πψο ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα είζηε έηνηκνη λα απαληήζεηε ζηηο
εξσηήζεηο

ηνπο.

πνπ

απηφ

είλαη

δπλαηφλ,

ρξεζηκνπνηείηε

νπηηθά

εξεζίζκαηα ηα νπνία έρνπλ αλάινγε επίδξαζε κε ην λα κηιά θαλείο ζε
θάπνηνλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν χθνο. Ρν νπηηθφ χθνο ησλ εθηππσκέλσλ
πιηθψλ θαη ζπκβφισλ δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλεο εληππψζεηο ζρεηηθά κε ην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. πσο θξίλεη θαλείο έλα βηβιίν απφ ην εμψθπιιφ
ηνπ έηζη θαη νη αζζελείο θξίλνπλ ην ηαηξείν απφ ηηο νπηηθέο εληππψζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ηαηξείνπ. Δίλαη βέβαηα επλφεην φηη
ε δηαθεκηζηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο
νδνληηαηξηθήο

εγθαηάζηαζεο

θαη

λα
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κελ

πεξηιακβάλεη

δηθηπαθέο

θαηαρσξήζεηο

πξνθιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, έληππα επξείαο δηαλνκήο ζε

αθαηάιιεινπο

κάιηζηα

ρψξνπο

θαη

αλεμέιεγθηε

απνζηνιή

εληχπσλ

δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα ζε θαηνηθίεο , επηρεηξήζεηο θαη ρψξνπο καδηθψλ
ζπλαζξνίζεσλ.
Δζηίαζη ζηον αζθενή/πελάηη
Ζ δηαδηθαζία ηαθηηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλάπηπμε
εθπαίδεπζε

πειαηνθεληξηθψλ
ηνπ

ππεξεζηψλ.

πξνζσπηθνχ

ψζηε

Θα

λα

πξέπεη

λα

δηαζθαιίδεηαη

πεξηιακβάλεη
φηη

φιεο

νη

δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηα πξφηππα παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηα νπνία
έρεηε δεζκεπζεί απέλαληη ζηνπο πειάηεο ζαο.
Γηα ηνπο αζζελείο (εμσηεξηθή αγνξά) απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ
απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ:


Λα ρακνγεινχλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο αζζελείο



Λα επηδηψθνπλ άκεζε νπηηθή επαθή αθφκε θη φηαλ είλαη πνιχ
απαζρνιεκέλνη γηα λα κηιήζνπλ κε ηνλ αζζελή ακέζσο κφιηο θηάζεη.



Λα πξνζθσλνχλ ηνλ αζζελή κε ην φλνκά ηνπ φηαλ απηφ είλαη δπλαηφλ



Λα δίλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο εμαηνκηθεπκέλα ζηνλ θάζε αζζελή



Λα θξνληίδνπλ ψζηε νη αζζελείο λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη ζίγνπξνη



Λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο γηα λα δείμνπλ ελδηαθέξνλ



Λα είλαη επηκειεκέλνη, θαζαξνί θαη πξνζεγκέλνη

Γηα ηελ νκάδα (εζσηεξηθή αγνξά πειαηψλ) απηφ ζα είλαη έλα δίθαην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα ηζρχνπλ ηα εμήο:


Γίθαηνη κηζζνί



Παθή ζπκβφιαηα θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο



Γηαδηθαζίεο έληαμεο θαη αμηνινγήζεηο



Γηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ



Αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ

Καθοπιζμόρ ζκοπών και ζηόσων
Νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε ζρεδίνπ
κάξθεηηλγθ. Ρν ίδην θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία
εθηηκάηαη ε επίηεπμή ηνπο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα είλαη πνηνηηθέο θαη
πνζνηηθέο.
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Πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο
Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πξσηνβνπιία λα εληνπηζζνχλ εκπεηξίεο νη
νπνίεο δείρλνπλ ηη πήγε θαιά, ηη ζα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην κέιινλ
θαη πψο ηα απνηειέζκαηα πνπ επεηεχρζεζαλ επεξέαζαλ ηελ νκαδηθή
δνπιεηά, ην εζηθφ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ ζην ηαηξείν.
Πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο
ηαλ νινθιεξψλεηαη ε πξσηνβνπιία ζα πξέπεη λα γίλεηαη έλαο έιεγρνο
ψζηε λα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο θαηάξηηζεο αλαθνξψλ,
πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ
επέλδπζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ.

Σιμολόγηζη πποϊόνηορ
Δίλαη δεδνκέλν φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πνπινχλ ηα πξντφληα θαη
ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πςειφηεξε ηηκή απφ απηή πνπ ηνπο θφζηηζε γηα λα ηα
παξάγνπλ. Ρν αληίζεην ζπληζηά νηθνλνκηθή απηνθηνλία (αληίζηνηρα ην λα
ρξεψλεηο πεξηζζφηεξν απφ φηη κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ νη πειάηεο νδεγεί
επίζεο ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή). Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη
ησλ εμφδσλ απαηηεί απφ ηνπο ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο λα:


Θάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθή ρξήζε ησλ πφξσλ



Λα δηαζέηνπλ βαζηά γλψζε ηεο αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ
αλαγθψλ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ.
Ζ ηηκνιφγεζε είλαη ελδερνκέλσο ε πην δχζθνιε απφθαζε πνπ ζα

ρξεηαζηεί λα πάξεηε θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζεζεί κηα δνκεκέλε
δηαδηθαζία, φπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν Πρήκα γηα ηε
δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίζεηε φηη δίλεηε αμία ζηνλ πειάηε
ελψ παξάιιεια αληιείηαη θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε.

Δμέηαζε ησλ εμφδσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ

Δμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο/ζηάζεο ησλ πειαηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
κέγηζησλ ηηκψλ
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Δπαλεμέηαζε ηεο έξεπλαο, ησλ επηδηψμεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ

Δμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ κηαο πξνζθνξάο γλσξηκίαο γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα

Δμαζθάιηζε θέξδνπο
ηαλ νξίδνπκε ηελ ηηκή ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξσζνχκε ζρεηηθά κε ηνπο
άιινπο πξνκεζεπηέο γηα λα βεβαησζνχκε φηη είκαζηε αληαγσληζηηθνί.
Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζπγθξηλφκαζηε επί ίζνηο φξνηο
θαζψο ε ηηκή δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο ηνλ νπνίν εμεηάδνπλ νη
θαηαλαισηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο. Αλαδεηνχλ επίζεο
εγγπήζεηο, αζθάιεηα θαη πνηφηεηα. Αλ ε ηηκέο καο είλαη πςειφηεξεο επεηδή
δηαζέηνπκε θάπνηεο απφ απηέο ηηο πξφζζεηεο παξνρέο αο βεβαησζνχκε φηη
ην επηζεκαίλνπκε απηφ ζην ―δηαθεκηζηηθφ‖ πιηθφ καο.
Πποϋπολογιζμοί
Ζ νπζία ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επέλδπζε ζηε ζπζζψξεπζε θεξδψλ. ηαλ
πξφθεηηαη γηα ην κάξθεηηλγθ ειάρηζηα είλαη απηά πνπ κπνξνχκε

λα

θάλνπκε ρσξίο θάπνηα επέλδπζε (πξνυπνινγηζκφ) ε νπνία ζα ζηεξίδεη ηελ
πξσηνβνπιία καο. Ν ξφινο ηνπ δηνηθεηή/ζπληνληζηή κνλάδαο

είλαη λα

δηαζθαιίζεη φηη ε επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζα απνθέξεη θαιά θέξδε. Θαηά
ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ζα πξέπεη
λα θάλεη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηα αλακελφκελα θέξδε: ηα θαιχηεξα θαη
ηα ρεηξφηεξα ζελάξηα βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ έξεπλα αγνξάο θαζνξίδεη πψο ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε
θαιχηεξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο θαη λα έρνπκε ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηελ
επέλδπζε.
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Ρν κάξθεηηλγθ έρεη λα θάλεη κε ηνπο αλζξψπνπο, έρεη λα θάλεη κε ην
λα πξνζειθχεηο άηνκα, λα ηα πείζεηο λα αγνξάζνπλ θαη λα θξνληίδεηο ψζηε
λα κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ αγνξά ηνπο ψζηε λα επηζηξέςνπλ. Ρν
κάξθεηηλγθ απνηειείηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
πσιήζεηο, δηαθήκηζε, εμππεξέηεζε πειαηψλ, ην πξντφλ, ηηκνιφγεζε θαη
εθπηψζεηο, θήκε, ζηξαηεγηθέο θαη πνιιά άιια. Ξνην απφ απηά ηα ζηνηρεία
είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο; Πε πνηα απφ απηά ζα πξέπεη λα δψζνπκε
έκθαζε θαη πψο κπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε ηα ζηνηρεία απηά πξνθεηκέλνπ
λα νδεγεζνχκε ζε κηα επηηπρεκέλε πξσηνβνπιία κάξθεηηλγθ; πσο θαη κε
θάζε πηπρή ηεο δηνίθεζεο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε
βαζηά αληίιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζαο θαη κε ηελ επηλφεζε
θαηλνηφκσλ ηδεψλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπο.
Γηαρείξηζε θηλδχλνπ
Νη Θαλνληζκνί πεξί Γηαρείξηζεο ηεο γείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηνλ Σψξν
Δξγαζίαο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη ηεο
αζθάιεηαο δξψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα γεληθφηεξα θαζήθνληα πνπ
νξίδνληαη ζε λφκνπο πεξί γείαο θαη Αζθάιεηαο. Νη πξψηνη θαλνληζκνί
νξίδνπλ φηη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ: εθηίκεζε θηλδχλνπ,
πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη επαλεμέηαζε
ησλ κέηξσλ ειέγρνπ. Δπίζεο, νξίδνπλ ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηνπο
άιινπο

εξγνδφηεο,

ελζάξξπλζε

ηεο

ζπκκεηνρήο

ησλ

ππαιιήισλ,

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη επηινγή
ηθαλνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Γηα ηε δηελέξγεηα εθηίκεζεο θηλδχλνπ απαηηείηαη ν εξγνδφηεο λα
δηεξεπλά θαη λα εληνπίδεη ηη ζα κπνξνχζε λα πάεη ζηξαβά θαη λα θαζνξίδεη
πξνιεπηηθά κέηξα. ηαλ ηα ηαηξεία απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ πέληε
άηνκα, ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα θπιάζζεη γξαπηά αξρεία κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο εθηίκεζεο εληνπίδνληαο νπνηνλδήπνηε ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί φηη αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο.
Κηα

νκαδηθή

πξνζέγγηζε

ηεο

εθηίκεζεο

θηλδχλνπ

είλαη

πην

απνηειεζκαηηθή. Νη ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ηνπ ηαηξείνπ είλαη
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ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ νξίδνληαο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ θαηάιιειε
εθπαίδεπζε γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο.
Νη εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν
πεξηπηψζεσλ φπνπ ελέρεηαη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ή βίαο ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο ιφγσ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ρελ επζχλε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ πξφθιεζεο βιάβεο
κνηξάδνληαη νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη. Νη Λφκνη πεξί γείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηνλ Σψξν Δξγαζίαο (Δζληθνί θαη Θνηλνηηθνί)

παξέρνπλ

έλα

λνκηθφ πιαίζην θνηλήο επζχλεο. Ξαξά ην γεγνλφο απηφ, νξηζκέλα ηαηξεία
αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο κφλν φηαλ
ζπκβεί θάπνην πεξηζηαηηθφ. Γελ είλαη δχζθνιν γηα ηα ηαηξεία λα εθηηκήζνπλ
ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ιάβνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ.

Δνηοπιζμόρ πηγών κινδύνος
Δληνπίδνληαο

πεγέο θηλδχλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε

ηξαπκαηηζκφ, γηα παξάδεηγκα ε δηακφξθσζε ηνπ ηαηξείνπ, ν εμνπιηζκφο
ησλ γξαθείσλ, ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνδνρήο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο. Δπηπιένλ, πεγή θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη ε
θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα (πψο θαη πφηε). Δπαλεμεηάδνληαο
παιαηφηεξα πεξηζηαηηθά, αμηνινγψληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ
σο πξνο ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ζπδεηψληαο πψο κπνξεί λα θηλδπλεχνπλ
ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα θαζνξηζζεί επαλνξζσηηθή δξάζε.
Πποζδιοπιζμόρ αηόμων πος θα μποπούζαν να ηπαςμαηιζηούν
Αθνχ

έρνπλ

πξνζδηνξηζηεί

νη

πεγέο

θηλδχλνπ

εμεηάδεηαη

πνηνη

αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο. Αθνχ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε επηθηλδπλφηεηα φζνη
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ζπλήζσο είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε
κέηξα αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπο. Απηνί πνπ ρξεηάδεηαη λα πεηζζνχλ γηα
ηελ αμία ηεο αλάπηπμεο αζθαιέζηεξσλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη νη
επηθεθαιήο

ππεχζπλνο

ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο.
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Δίλαη ζεκαληηθφ

ε

επζπλεηδεζία λα μεθηλά απφ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη ηε κνξθή δήισζεο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
ηελ αλάινγε δξάζε.
Αξιολόγηζη επικινδςνόηηηαρ
Γηα λα αμηνινγεζεί ε επηθηλδπλφηεηα, ψζηε λα απνθαζηζζεί αλ ρξεηάδεηαη
λα ελεξγήζεηε κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, εμεηάδεηαη πφζν
πηζαλφλ είλαη θαζεκία απφ ηηο πεγέο θηλδχλνπ λα πξνθαιέζεη βιάβε θαη
πφζν ζνβαξή ζα κπνξνχζε λα είλαη απηή ε βιάβε. Αθφκα θαη φηαλ
ππάξρνπλ κέηξα, νξηζκέλνη θίλδπλνη παξακέλνπλ. Γηα θάζε ζεκαληηθή
πεγή θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε αλ ε επηθηλδπλφηεηα είλαη
πςειή, κέηξηα ή ρακειή. πνπ ε δπλεηηθφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα
πξφθιεζεο βιάβεο αμηνινγνχληαη σο πςειέο, ζα πξέπεη ακέζσο λα
ιακβάλνληαη κέηξα είηε γηα ηελ παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είηε γηα ηε
κείσζε ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ζε απνδεθηά επίπεδα.
Ανάθεζη απμοδιοηήηων
Πε ηειηθή αλάιπζε ν εξγνδφηεο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ επζχλε ζχκθσλα
κε ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο. Ωζηφζν, ζπληζηάηαη ν
εξγνδφηεο λα νξίδεη έλαλ ζπληνληζηή πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο ν νπνίνο ζα θξνληίδεη λα ηίζεηαη ζε ηζρχ ε πνιηηηθή θαη λα
εθαξκφδνληαη ηα κέηξα αζθαιείαο. Ρπρφλ πεξηζηαηηθά θαη αηπρήκαηα ζα
πξέπεη αλαθέξνληαη ζην άηνκν απηφ ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
ελεκέξσζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ

θαη ηε ζχληαμε θαηάιιεισλ αλαθνξψλ

θαη εηζεγήζεσλ. πάξρεη βέβαηα ε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπζεί θαηάιιεια
κέινο ηεο νδνληηαηξηθήο νκάδαο ψζηε λα αζθεί λνκίκσο ηα θαζήθνληα ηνπ
πεπζχλνπ Αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Δπανεξέηαζη ηων αξιολογήζεων και αναθεώπηζη
Νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη.
Νξηζκέλεο θνξέο θάηη ηέηνην απαηηεί κηα επαίζζεηε πξνζέγγηζε πξνο ηνπο
ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ή ππνζηεί νπνηνδήπνηε πιήγκα
εμαηηίαο θάπνηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Νη ιεπηνκέξεηεο πνπ
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αθνξνχλ ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ
εκπιεθφκελνπ ππαιιήινπ ζε απηφ ζα πξέπεη λα δηαπηζηψλνληαη θαη λα
θαηαγξάθνληαη, αθφκε θαη αλ ηα εκπιεθφκελα άηνκα βηψλνπλ αίζζεζε
απψιεηαο θαη κεησκέλεο απηνεθηίκεζεο.
Διζαγωγή αλλαγών
Ρα κέηξα κείσζεο ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ ζεσξείηαη φηη αληηκεησπίδνπλ θάπνηνλ θίλδπλν.
Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο επαξθήο πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε φηαλ
ε εξγαζηαθή ηνπο ξνπηίλα ηξνπνπνηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δθφζνλ
έρνπλ ζπκθσλεζεί ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ βξίζθνληαη
ππφ έιεγρν, ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ
ππφινηπσλ θηλδχλσλ.
Νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη:


Λα

επαηζζεηνπνηήζεη

ην

πξνζσπηθφ

ζε

πηζαλνχο

θηλδχλνπο

θαη

πξνιεπηηθά κέηξα.


Λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο
απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα πξψηα ζηάδηα εκθάληζήο ηνπο.



Λα δηεπθξηλίζεη πνηεο είλαη νη αζθαιείο αληηδξάζεηο ζε πεξίπησζε
απεηιεηηθψλ θαηαζηάζεσλ.



Λα εμνηθεησζεί ην πξνζσπηθφ κε αζθαιείο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο.

Νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα είλαη ζε
ζέζε λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα, ινγηθά κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ
ηφζν ηελ αζθάιεηα ηε δηθή ηνπο αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο.
πσο θαη κε φιεο ηηο κνξθέο δηαρείξηζεο ε δηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη
ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε θαη απηή γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή. Πε κηθξνχο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ηα νδνληηαηξεία νη
πηέζεηο πνπ ελέρνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξείνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ ακέιεηα παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Ζ
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λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο νξίδεη φηη νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα
θαζνξίδνπλ

ζπγθεθξηκέλεο

ζηξαηεγηθέο

αζθαιείαο

θαη

λα

ηηο

πξνζαξκφδνπλ ζηνλ δηθφ ηνπο ρψξν εξγαζίαο.

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε
Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν ξφινο ησλ δηνηθεηψλ νδνληηαηξείσλ έρεη δηεπξπλζεί
ψζηε λα πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηαηξείνπ
φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ζε άιινπο
ηνκείο.

Πην

παξειζφλ,

ηα

νηθνλνκηθά

ηνπ

ηαηξείνπ

απνηεινχζαλ

επηαζθξάγηζην κπζηηθφ θαη νη γλψζεηο ηνπ δηνηθεηή γηα ην γεληθφηεξν
νηθνλνκηθφ

πιαίζην

ήηαλ

πεξηνξηζκέλε.

ηαλ

ηνπο

επηηξέπεηαη

λα

αζρνινχληαη κε ηνπο ζηφρνπο εζφδσλ θαη εμφδσλ, φπσο απηνί νξίδνληαη
ζην

επηρεηξεζηαθφ

νδνληίαηξνο

ζρέδην

κπνξνχλ

λα

ηνπ

ηαηξείνπ,

ζπλεηζθέξνπλ

νη

ππεχζπλνο

ζεκαληηθά

ζηελ

ζπληνληζηήο
νηθνλνκηθή

δηαρείξηζε ππνζηεξηδφκελνη θαη απφ ζπκθσλεκέλα πξσηφθνιια ζχληαμεο
αλαθνξψλ.
Πε πεξίπησζε πνπ κέιε νδνληηαηξηθψλ νκάδσλ ρσξίο επίζεκε
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πξνάγνληαη ζηε ζέζε ηνπ
δηνηθεηή νδνληηαηξείνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο πεξί
νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. Ν ξφινο ηνπο δελ είλαη απιά λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ηαηξείνπ αιιά λα κεγηζηνπνηνχλ ηα έζνδα ηνπ
ηαηξείνπ θαη λα ειέγρνπλ ηα έζνδα έηζη ψζηε ην ηαηξείν λα ιεηηνπξγεί
νκαιά θαη απνδνηηθά ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην.
Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην
Έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεην γηα λα 'πάεη θάπνπ' ε
επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο
κε ιέμεηο θαη αξηζκνχο φζνλ αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:


Ηζηνξηθφ θαη θαηεχζπλζε επηρείξεζεο



Νξγαλσηηθφο ράξηεο



Ξξντφληα θαη ππεξεζίεο



Πηφρνη πσιήζεσλ



Θφζηνο πσιήζεσλ
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Ξξνζδηνξηζκφο αγνξάο



Αληαγσληζκφο



Αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ



Ξσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ



Βαζηθφ πξνζσπηθφ



Ξξφηππα πνηφηεηαο



Σάξηεο ηακεηαθήο ξνήο

Αθ΄ήο

ζηηγκήο

θαηαξηηζηεί

ην

επηρεηξεζηαθφ

ζρέδην

ζα

πξέπεη

λα

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν ζα ειέγρεηαη θαη ζα
ελεκεξψλεηαη εηεζίσο. Δθφζνλ εξγάδνληαη βάζεη ελφο ζπκθσλεκέλνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ νη ππεχζπλνη ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο
κπνξνχλ λα δίλνπλ ζηνπο ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ηνπ
ηαηξείνπ ηελ ειεπζεξία λα νξίδνπλ ηα θαηάιιεια ιεηηνπξγηθά κέηξα γηα ηελ
επίηεπμή ηνπ.
Οπιζμόρ οικονομικήρ διασείπιζηρ
Δθφζνλ ν ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε επίηεπμε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ ηαηξείνπ, ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηε
δεκηνπξγία εηδηθψλ, κεηξήζηκσλ, επηηεχμηκσλ, ζπκθσλεκέλσλ, ζρεηηθψλ
θαη ρξνλνκεηξεκέλσλ ζηφρσλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο
επηδφζεηο, καδί κε πξνζαξκνγέο νη νπνίεο ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο
νηθνλνκηθέο ηάζεηο. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μεθηλά κε ην φξακα ηνπ
ηαηξείνπ

ην

νπνίν

εθθξάδεηαη

κέζσ

ηεο

δήισζεο

απνζηνιήο

ζην

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην. Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε αλαιχεηαη ζε
ζηφρνπο πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ ζε δηάζηεκα ελφο, ηξηψλ θαη πέληε
εηψλ θαη εθθξάδεηαη κε ιέμεηο θαζψο θαη κε πξνβιέςεηο ηακεηαθήο ξνήο.
Γήισζε απνζηνιήο
Ζ δήισζε απνζηνιήο μεθηλά κε ην φξακα ηνπ ηαηξείνπ. Γηα παξάδεηγκα
κπνξεί λα δειψλεηαη φηη:
‘ην παξφλ ηαηξείν ζθνπφο καο είλαη λα εξγαδφκαζηε καδί κε ηνπο
αζζελείο καο ψζηε λα παξέρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ πξφηππν θιηληθήο
θαη κε θιηληθήο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. ηνρεχνπκε ζηελ παξνρή
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ελφο θηιηθνχ θαη εληζρπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη αζζελείο θαη νη
ζπλεξγάηεο καο ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηψζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο'.
ηαλ ππάξρεη δήισζε απνζηνιήο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο. Ζ δήισζε απνζηνιήο, επνκέλσο, απνηειεί
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ζα
πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ελψ φζεο δελ έρνπλ
θάπνην νξαηφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη.
Γιασείπιζη ηαμειακήρ ποήρ
Ν φξνο ηακεηαθή ξνή αλαθέξεηαη ζηελ δηαθίλεζε ρξεκάησλ κέζα ζηελ
επηρείξεζε κε ηε κνξθή:


Δπηηαγψλ: ρξήκαηα πνπ ιακβάλνληαη γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο



Ξιεξσκψλ:

ρξήκαηα

πνπ

θαηαβάιινληαη

γηα

ηε

ιεηηνπξγία

ηεο

επηρείξεζεο
Ζ δηαρείξηζε ηακεηαθήο ξνήο ζηνρεχεη ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ εληφο
ελφο πιαηζίνπ πνιηηηθψλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ νξίδνπλ:


Ξφζν γξήγνξα πιεξψλνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο



Ρα απνζέκαηα πνπ θπιάζζνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο



Ρηο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ



Ρνπο δείθηεο απφδνζεο
Ζ επηηπρήο πξφβιεςε ηεο ηακεηαθήο ξνήο ζηεξίδεηαη ζηε βαζηά

γλψζε ηεο επηρείξεζεο επηηξέπνληαο ζηνλ δηνηθεηή λα πξνβιέπεη ηηο
αλνδηθέο θαη ηηο θαζνδηθέο ηάζεηο.
Πην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη ζηφρνη ηακεηαθήο ξνήο ζα
πξέπεη λα αλαιχνληαη ζηηο ηξεηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:


Καθξνπξφζεζκνη: ζρέδηα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κέζα ζε ηέζζεξηο
εβδνκάδεο



Κεζνπξφζεζκνη: ζρέδηα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κέζα ζε έμη κήλεο



Καθξνπξφζεζκνη: ζρέδηα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κεηά απφ έμη κήλεο
Νη πξνβιέςεηο ηακεηαθήο ξνήο είλαη βαζηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο απφ

ηα νπνία εηνηκάδνληαη νη ινγαξηαζκνί δηαρείξηζεο. Νη ηδηνθηήηεο ησλ
ηαηξείσλ ζα πξέπεη λα ηηο ειέγρνπλ θάζε κήλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα
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παξαθνινπζνχλ

ηελ

πξφνδν

θαη

λα

ηξνπνπνηνχλ

κειινληηθνχο

πξνυπνινγηζκνχο αλάινγα κε γλσζηέο ή αλακελφκελεο κεηαβιεηέο.
Έζοδα
Έζνδα κέζσ Γεκνζίνπ ή αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ
Γηα ηα ηαηξεία πνπ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο Ξξνζσπηθψλ Νδνληηαηξηθψλ
πεξεζηψλ ε θχξηα πεγή εζφδσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο πνπ
ζπκθσλείηαη κε ηελ πεξεζία Ξξσηνβάζκηαο Ξεξίζαιςεο ελψ ην πνζφ
θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο. Ρα ηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα
ζπιινγήο νθεηιψλ θαζψο νη νθεηιέο ησλ αζζελψλ πνπ δε ζπιιέγνληαη
απνηεινχλ νηθνλνκηθή δεκία γηα ην ηαηξείν. Ζ πεξεζία Ξξσηνβάζκηαο
Ξεξίζαιςεο πξνζθέξεη ζηα ηαηξεία έλαλ θαηάινγν κε ηηο ρξεψζεηο ησλ
αζζελψλ νη νπνίεο αθαηξνχληαη απφ ηηο κεληαίεο πιεξσκέο. Ππληζηάηαη,
ινηπφλ, λα ζπιιέγνληαη νη πιεξσκέο απφ ηνπο αζζελείο πξηλ ηε ζεξαπεία.
Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα ηα έζνδα απφ αζζελείο ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ
αζθαιηζηηθά

Ρακεία

είλαη

αλχπαξθηα

ιφγσ

ηεο

πξν

εηθνζαεηίαο

θαηάξγεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε ην Γεκφζην θαη ηνπο

Αζθαιηζηηθνχο

Νξγαληζκνχο

ΑΠΑΞΙΩΣΙΚΑ

εμαηηίαο ηνπ ΔΞΔΤΣΔΛΙΣΙΚΟΤ

θαη

ΥΑΜΗΛΟΤ ηηκήκαηνο πνπ απηά θαηέβαιιαλ γηα ηηο Νδνληηαηξηθέο πξάμεηο.
Έζνδα απφ ηδησηηθνχο αζζελείο
Ρα έζνδα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην Γεκφζην θαη ηα αζθαιηζηηθά Ρακεία
ζπιιέγνληαη ηφζν απφ ηνπο παξφρνπο νδνληηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ φζν
θαη απεπζείαο απφ ηηο ρξεψζεηο ησλ ηδησηηθψλ αζζελψλ γηα ηηο παξερφκελεο
ζεξαπείεο. πσο θαη κε ηηο νθεηιέο ηνπ ΔΠ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη
αθξηβή αξρεία ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη θαη ησλ ρξεκάησλ ησλ
νπνίσλ ε θαηαβνιή εθθξεκεί. Ζ πνιηηηθή ηνπ ηαηξείνπ ζα πξέπεη λα
δειψλεη πφηε θαη πψο ζα εηδνπνηνχληαη νη αζζελείο ζε πεξίπησζε
πιεξσκψλ πνπ εθθξεκνχλ.
Γαπάλεο
Νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά ψζηε φιεο νη
αγνξέο λα γίλνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Ζ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ
είλαη δπλαηή αξθεί λα αλαδεηνχληαη ζπκθέξνληεο πξνκεζεπηέο θαη θαιέο
πξνζθνξέο. Νη αγνξέο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ελψ ηα απνζέκαηα ζα
πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρνληαη.
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Γηα λα παξέρνπκε ζηνπο αζζελείο καο ηελ θαιχηεξε δπλαηή
θξνληίδα ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο
νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο καο—εθφζνλ απηέο θηλνχληαη ζε ινγηθά
πιαίζηα. Νη κηζζνί απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ ηαηξείνπ θαη γηα
απηφ ζα πξέπεη λα θξνληίδεηε ψζηε λα ππάξρεη ην αλάινγν αληίθξηζκα.
Θάζε ππάιιεινο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα ζαθή πεξηγξαθή
ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ σο
αληάιιαγκα γηα ηνλ κηζζφ ηνπ.
Βηβιίν ηακείνπ
Πχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο φιεο νη επηρεηξήζεηο
ππνρξενχληαη –ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο -λα δηαηεξνχλ βηβιίν ηακείνπ
(Δζφδσλ- Δμφδσλ ) ζην νπνίν ζα θαίλνληαη φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Ρν
βηβιίν ηακείνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά ψζηε λα είλαη ζε
ζέζε λα παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα έζνδα θαη
ηα έμνδα. Δθεί ζα θαίλνληαη επηηαγέο πνπ έρεηε εθδψζεη θαη δελ έρνπλ
αθφκε εκθαληζηεί ζηελ ηξάπεδα ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ρξήκαηα πνπ έρεηε
θαηαζέζεη

ζηελ

ηξάπεδα

αιιά

δελ

έρνπλ

αθφκε

εκθαληζηεί

ζην

εθθαζαξηζηηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζαο. Δηζάγνληαο ηα ηηκνιφγηα
ησλ πξνκεζεπηψλ ζαο ζην βηβιίν ηακείνπ γλσξίδεηε πφζα νθείιεηε ζηνπο
πξνκεζεπηέο θαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο νδνληηαηξηθψλ αζζελψλ
κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην πνζφ νθεηιήο ησλ αζζελψλ ζην ηαηξείν. Κε
απηή ηελ επηπξφζζεηε εηζαγσγή ζπκπιεξψλεηε ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε.

Ρν

βηβιίν

ηακείνπ

κπνξεί

λα

απνηειεί

θνκκάηη

ελφο

κεραλνξγαλσκέλνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ξαξφια απηά νη πεξηζζφηεξνη
δηαηεξνχλ

θαη

έλα

έληππν

βηβιίν

ηακείνπ

παξάιιεια

κε

ηα

κεραλνξγαλσκέλα αξρεία. Δλ ηνχηνηο ν ιαβχξηλζνο ηνπ Φνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο, νη εθδηδφκελεο

ζπλερψο πνπξγηθέο απνθάζεηο ΞΝΙ,

εγθχθιηνη, εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο, ζηνηρεία ηνπ Θψδηθα θιπ , δεκηνπξγνχλ
έλα θπθεψλα πξνβιεκάησλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ βαζηθά
ζνβαξψλ

πξνβιεκάησλ

ζηε

ιεηηνπξγία

ησλ

ηαηξείσλ

ηε δεκηνπξγία
κε

αβέβαηα

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αθεξαηφηεηα θαη εληηκφηεηα ηεο
εγθαηάζηαζεο , φπσο ην ζπκπιεξσκαηηθφ Βηβιίν αζζελψλ ην νπνίν ηίπνηε
δελ πξνζέθεξε ζηα έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ ,πιελ ησλ πξνζηίκσλ πνπ
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επηβάιινληαη, ηηο πεξηζζφηεξεο

θνξέο

γηα

ηππνιαηξηθνχο θαη θαζφινπ

νπζηαζηηθνχο ιφγνπο.
Οηθνλνκηθά ζπζηήκαηα
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη νη
ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο λα δεκηνπξγνχλ ζαθή ζπζηήκαηα ηα
νπνία ζα ηίζεληαη ππφςε ησλ ππαιιήισλ. Ρα ζπζηήκαηα απηά θαη νη
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηαηξείνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλφ γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ.
Ξαξφηη ηα νδνληηαηξεία παξέρνπλ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη φρη έλα
ζαθψο θαζνξηζκέλν πξντφλ ν νηθνλνκηθφο ηνπο ζηφρνο, φπσο ηζρχεη θαη ζε
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ε
επίηεπμε θέξδνπο.
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Κεθάιαην 3. Δπηρεηξεκαηηθφο ρεδηαζκφο
Πην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νδνληηαηξείνπ
αλήθνπλ δχν βαζηθέο θαη θαζνξηζηηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο θηλήζεηο.
Α. Ζ επηινγή ηεο δεκνγξαθηθήο πεξηνρήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
Β. Ν Νηθνλνκηθφο Πρεδηαζκφο
Νη δχν απηνί ππιψλεο δεκηνπξγνχλ βαζηθά θαη ζηέξεα ζεκέιηα γηα ηε
κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη θεξδνθνξία ηεο Νδνληηαηξηθήο Δγθαηάζηαζεο
θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ εξγαζηψλ ζην
κέιινλ.
H επηινγή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο γίλεηαη ζπλήζσο κε βάζε ηηο παξαθάησ
παξακέηξνπο:
Α. Δληνπνηφηεηα ηνπ Οδνληηάηξνπ, φπνπ ν νδνληίαηξνο πξνζβιέπεη
ζηελ αμηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ γλσξηκηψλ, γεγνλφο φκσο
πνπ ακβιχλεηαη ζνβαξά ζε πφιεηο άλσ ησλ 1.000 θαηνίθσλ, εθηφο εάλ ν
Νδνληίαηξνο ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε γλσξηκηψλ ηεο «γεηηνληάο» θαη ζηελ
νηθνδφκεζε ζηαδηαθά ηεο επηζηεκνληθήο θήκεο θαη αίγιεο ηνπ. Αληίζεηα ζε
θσκνπφιεηο θαη ρσξηά ε έλλνηα ηεο εληνπνηφηεηαο απνηειεί ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ πξνζφλ.
Β. Πξνυπάξρνπζα νηθνγελεηαθή νδνληηαηξηθή εγθαηάζηαζε, ζηελ
νπνία εληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί πιένλ ζα κέξε ελφο νξγαλσκέλνπ
ζπλφινπ αμηνπνηψληαο ηηο ήδε πθηζηάκελεο γλσξηκίεο πξνζζέηνληαο ηηο
λεψηεξεο θαη πξνζδίδνληαο έλαλ λεσηεξηζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα
ζηελ εγθαηάζηαζε, ηδηαίηεξα εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή
εμεηδίθεπζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο Θιηληθνχο Ρνκείο ηεο Νδνληηαηξηθήο.
Γ.

Δγθαηάζηαζε

ζε

αλαινγηθή

πιεζπζκηαθή

εθηίκεζε.

Πηελ

πεξίπησζε απηή ν νδνληίαηξνο έρεη ιεηηνπξγήζεη κεζνδηθά, έρεη ζπιιέμεη
ζηνηρεία απφ πξνζσπηθέο θαηαγξαθέο αιιά θαη απφ ηηο δηακεξηζκαηηθέο
θαηαγξαθέο ησλ ζπιιφγσλ (φζνλ βέβαηα δηαζέηνπλ ηέηνηεο) θαη εθηηκά φηη
ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ε αλαινγία πιεζπζκνχ νδνληηάηξσλ
μεπεξλά ην πνζνζηφ 1:1250 αζζελείο . Γπζηπρψο

ζηελ Διιάδα

απφ

πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ Νδνληηαηξηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηεο

32

Διιεληθήο Νδνληηαηξηθήο Νκνζπνλδίαο

ν αξηζκφο ησλ νδνληηάηξσλ

σο

πξνο ην γεληθφ πιεζπζκφ θηλείηαη ζην επίπεδν ηνπ 1:800 πνπ απνηειεί θαη
επξσπατθή πξσηνηππία ζηα πιαίζηα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.
Δάλ κάιηζηα ν νδνληίαηξνο δηαζέηεη θαη θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν
ζπνπδψλ θαη εμεηδηθεπκέλν Θιηληθφ Σαξαθηήξα ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο
επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ είλαη
εμαηξεηηθά

απνδνηηθή

π.ρ.

εγθαηάζηαζε

ελφο

Ξεξηνδνληνινγνπ

ή

Δλδνδνληνιφγνπ ζε θάπνηα πεξηνρή φπνπ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 40
ρηιηνκέηξσλ δελ ππάξρεη θαη δελ αζθείηαη απφ άιινλ νδνληίαηξν αληίζηνηρε
εμεηδίθεπζε.
Γ. Δγθαηάζηαζε ζε πεξηνρέο αλαπηπζζφκελεο
Πηελ πεξηνρή απηή εθηηκάηαη φηη ε εγθαηάζηαζε νδνληηάηξσλ ζε πεξηνρέο
φπνπ ππάξρεη ή επίθεηηαη αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία ζα απνηειεί ζηνηρείν
επηηπρνχο

ιεηηνπξγίαο

βηνκεραληθέο

πεξηνρέο,

ηεο

κνλάδαο

βειηίσζε

ή

π.ρ.

Ρνπξηζηηθέο

δεκηνπξγία

νδηθψλ

πεξηνρέο,
αμφλσλ,

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Δ. πκκεηνρή ζαλ εηαίξνο ή ζπλεξγάηεο ζε ήδε ιεηηνπξγνχζα
εγθαηάζηαζε.
Κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ Λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη
ηε ιεηηνπξγία ησλ νδνληηαηξείσλ θαη ηε ζέζπηζε ησλ πνιπνδνληηαηξείσλ,
ησλ ζπζηεγαδφκελσλ νδνληηαηξείσλ θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο
εηαηξηθνχ ή ζπκκεηνρηθνχ ζρήκαηνο, δεκηνπξγνχληαη πνιιέο δπλαηφηεηεο
γηα ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ησλ νδνληηάηξσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο ησλ κηαο
επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Δμίζνπ

ζνβαξή

ελέξγεηα

ζπληζηά

ν

Οηθνλνκηθφο

ρεδηαζκφο

ηεο

εγθαηάζηαζεο.
Ξξηλ απφ ηελ απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη έλαξμε κηαο Νδνληηαηξηθήο
Δπαγγεικαηηθήο

Δγθαηάζηαζεο,

είλαη

απαξαίηεηε

ε

εθπφλεζε

ελφο

ξεαιηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
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Ν Νηθνλνκηθφο Πρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή
πνιιψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ηελ έλαξμε αιιά
θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νδνληηαηξείσλ.
Ρα απαξαίηεηα θνλδχιηα γηα φιεο απηέο ηηο δαπάλεο πξνβιέπνληαη θαη
πεξηγξάθνληαη ζην Θεθάιαην 4 «Σξεκαηνδφηεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο». Ν
νηθνλνκηθφο

ζρεδηαζκφο

πξνβιέπεη

δχν

είδε

πξνυπνινγηζκψλ:

α)

Ξξνυπνινγηζκφο Δγθαηάζηαζεο θαη β) Ξξνυπνινγηζκφο ιεηηνπξγίαο.
Α) Πξνυπνινγηζκφο Δγθαηάζηαζεο
Απνηειεί ην ζνβαξφηεξν Νηθνλνκηθά κέγεζνο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο θαη νη
αηπρείο επηινγέο θαη ρεηξηζκνχ ζα επεξεάζνπλ θαη ραξαθηεξίζνπλ επί
καθξφλ ηελ Νδνληηαηξηθή επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε.
Ν πξνυπνινγηζκφο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη:
1. Γαπάλεο Δπαγγεικαηηθήο ηέγεο (ελνίθηα, πξνθαηαβνιέο, αγνξέο,
κεηαηξνπέο θηηξηαθέο, ακνηβέο κεραληθψλ)
2. Αγνξά εμνπιηζκνχ. Απνηειεί ζεκαληηθήο ζεκαζίαο νηθνλνκηθφ κέγεζνο
κε ηεξάζηην εχξνο επηινγψλ. Πηελ αγνξά εμνπιηζκνχ πξνβιέπεηαη κφλν ν
απαξαίηεηνο γηα ηελ έλαξμε εμνπιηζκφο (βιέπε πίλαθα απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ), ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη
δηαηάμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ ηερληθψλ αιιά πνπ
κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα (κηθξνζθφπην Δλδνδνληίαο, Laser
ζθιεξψλ

ή

καιζαθψλ

ηζηψλ,

ζεη

εκθπηεπκαηνινγίαο,

εμνπιηζκφο

νδνληνηερληθήο ππνζηήξημεο θιπ.).
3. Ννκηθέο Ακνηβέο
(Ππκβνιαηνγξαθηθά, ακνηβέο δηθεγφξσλ γηα έλαξμε εηαηξηθνχ άιισλ
ζπκβνιαίσλ, ακνηβέο δηθεγφξνπ γηα ζχλαςε ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή
ελνηθίνπ, ζπκβνιαηνγξάθνη).
4. Αγνξά Οδνληηαηξηθψλ Τιηθψλ (φηη θαη ζην 2)
5. Αγνξά Αλαιψζηκσλ
6. Αγνξά Γξαθείνπ θαη Δηδψλ Γξαθείνπ
7. Μεραλνγξάθεζε
8. Αζθαιηζηηθά πκβφιαηα
9. Γαπάλεο ΓΔΚΟ (ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, modem, λεξφ θιπ.)
10. Αγνξά ηκαηηζκνχ ηαηξείνπ (σλ) θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ
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11.

Αγνξά

ειεθηξηθψλ

ζπζθεπψλ

(ςπγείν,

θιηκαηηζηηθφ,

κηθξνζπζθεπέο, ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ)
12. Δμνπιηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ζαιφλη, είζνδνο ηαηξείσλ, WC
αζζελψλ)
13.

Αηζζεηηθέο

παξεκβάζεηο

(ραιηά,

πίλαθεο,

κηθξναληηθείκελα)
14. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο
Β) Πξνυπνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο
1. Δλνίθηα θαη θνηλφρξεζηεο δαπάλεο
2. Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ
3. Ξξνκήζεηα πιηθψλ Νδνληηαηξείσλ
4 Κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ
5. Ππλδξνκέο Ππιιφγσλ, επηζηεκ. Ξεξηνδηθψλ, ηζηνζειίδαο
6. Φνξνινγία
7. Δπηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, επεθηάζεηο
8. Ακνηβή ινγηζηνχ
9. Αζθάιηζηξα
10. Ρνθνρξενιχζηα
11. Νδνληνηερλίηεο
12. Έμνδα ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο
13. Γαπάλεο ΓΔΘΝ
14. Έμνδα θαη ακνηβέο θαζαξηζκνχ
15. Γηάθνξα θαη κε πξνβιέςηκα έμνδα
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θσηηζηηθά,

Kεθάιαην 4.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Νδνληηαηξηθήο εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά
απφ ηε λνκηθή κνξθή ηελ νπνία απηή δηαζέηεη.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο δηαζέηεη άιια ραξαθηεξηζηηθά
ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Νδνληηαηξηθήο Δηαηξείαο, κηα θαη ηα
απαξαίηεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θεθάιαηα είλαη πξντφλ ηδίσλ
πφξσλ

ή

ηξαπεδηθνχ

δαλεηζκνχ.

Ππγθεθξηκέλα

ε

πιεηνλφηεηα

ησλ

ηδησηηθψλ Νδνληηαηξείσλ, δειαδή ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κηθξήο
θιίκαθαο

έρνπλ

μεθηλήζεη

ηε

ιεηηνπξγία

ηνπο

κε

ηε

κνξθή

ηεο

απηνρξεκαηνδφηεζεο.
Νη πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο απηνρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο:
Α.

Ξξνζσπηθέο

νηθνλνκίεο

γνλέσλ

ηνπ

νδνληηάηξνπ

ή

εθπνίεζε

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ.
Β. Ξξνζσπηθέο νηθνλνκίεο ησλ νδνληηάηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα
άιιε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε (ζπλερή ή επνρηαθή) ή απφ ηελ είζπξαμε
ρξεκαηηθψλ

πνζψλ

απφ

ελνηθίαζε

αθηλήησλ

αμηψλ

(δηακεξίζκαηα,

θαηαζηήκαηα, γαίεο).
Γ.

Δθπνίεζε

πξνζσπηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

(γαίεο,

αθίλεηα,

ηηκαιθή)
Γ. Άηνθνο δαλεηζκφο απφ ζπγγελείο θαη ζπαληφηεξα απφ θίινπο κε ή ρσξίο
ππνζήθεπζε αθηλήησλ ή θηλεηψλ αμηψλ.
Δ. Ππζηεγαδφκελνη θαη ζπλεξγαδφκελνη. Πηελ πεξίπησζε απηή θάπνηνο απφ
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δηαζέηεη ην αθίλεην πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ην
νπνίν ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νδνληηαηξείσλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ην σο θεθάιαην.
Πηηο πεξηπηψζεηο Α θαη Β είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνχην δηφηη ε θνξνινγνχζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα
θαη ηε δπλαηφηεηα ζηελ κελ πεξίπησζε ηεο εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ γίλεηαη ή παξαρψξεζε απνηακηεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ απηήο
λα απαηηήζεη θνξνινγία ηνπ ηχπνπ ηεο γνληθήο παξνρήο.
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Ξαξάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αμηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ νηθνλνκηθψλ
επηθξέκαηαη πάληνηε ε πεξίπησζε ηνπ πφζελ έζρεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ
νη νηθνλνκίεο είλαη πξντφλ αδήισηεο εξγαζίαο.
Γηα

ηελ

πεξίπησζε

νδνληηαηξείν

ηνχην

ηεο
πξέπεη

εθρψξεζεο
λα

αθηλήηνπ

δειψλεηαη

ζαθψο

ζε

ζπζηεγαδφκελν

ζην

έληππν

πνπ

πξνβιέπεηαη απφ ην ΞΓ 84/2001 θαη ην νπνίν θαηαηίζεηαη πξνο έγθξηζε
ζηνλ νηθείν νδνληηαηξηθφ ζχιινγν.
Κηα άιιε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ν Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο.
Πηελ πεξίπησζε απηή ν νδνληίαηξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάςεη
κεζνπξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ θάπνηα ηξάπεδα, εθφζνλ ν
ίδηνο ή θάπνηνο ηξίηνο εγγπεζεί κε θάπνηα θηλεηή ή αθίλεηε αμία, ην χςνο
ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ηφθσλ ηνπ.
Ππγθεθξηκέλα ν νδνληίαηξνο κπνξεί λα ππνζεθεχζεη ηνλ νδνληηαηξηθφ
εμνπιηζκφ πνπ ζα αγνξάζεη κε ην δάλεην πνπ ιακβάλεη ή λα ππνζεθεχζεη
πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά πξνηίκεζε αθίλεηα ή γαίεο ή
θάπνηνο ηξηηεγγπεηήο ππνζεθεχεη θαηαζέζεηο ή πξνζεκεηψζεη θάπνην
αθίλεηφ ηνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δαλεηδφκελνπ.
Πηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θάζε ηελ νπνία δηέξρεηαη ε ρψξα, ν δαλεηζκφο
εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ εμαθνινπζεί κελ λα πθίζηαηαη κε επηηφθηα ησλ
επξψ απφ 3,75% έσο 4,25% πιένλ ησλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ, αιιά ε
εμέηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη εμαηξεηηθά εμνλπρηζηηθή, ρνξεγείηαη κέξνο
ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, δεηνχληαη θαη πιένλ εγγπήζεηο.
Ζ Δκπνξηθή Πίζησζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε ηε κνξθή ησλ
γξακκαηίσλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αιιά ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη
νπσζδήπνηε φρη γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ (βι. Θεθάιαην
πξνυπνινγηζκνχ εγθαηάζηαζεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο)
Νη επηδνηήζεηο έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε κηα
νδνληηαηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη δηαηίζεληαη ζε δχν θαηεγνξίεο.
Α. Λέσλ Δπηρεηξήζεσλ
Β. Ιεηηνπξγνπζψλ Δγθαηαζηάζεσλ
Νη επηδνηήζεηο λέσλ επηζηεκφλσλ ρνξεγνχληαη απφ ην ΡΠΑ/ΔΡΑΑ θαη
αλαθέξνληαη

ζε

κέξνο

ησλ

απαηηνχκελσλ

γηα

ηελ

επαγγεικαηηθή

εγθαηάζηαζε πνζνχ θαη ε έγθξηζή ηεο εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηε
γεσγξαθηθή δψλε ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε (Εψλε
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Α….. Εψλε Ε). Γηα ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα Νδνληηαηξεία ην πξφγξακκα ΔΠΞΑ
πξφβιεςε θαη ρνξήγεζε θεθάιαηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ή ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ, αιιά ζαλ παξάκεηξνη ρξεκαηνδφηεζεο
ειήθζε ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θεξδνθνξία ησλ νδνληηαηξείσλ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξν ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε βάζε
ηα δεινχκελα ζηελ Δθνξία.
Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (Leasing) είλαη κηα κνξθή ελνηθίαζεο
εμνπιηζκνχ

κέζσ

θάπνηαο

εηαηξείαο

ηίηινπ

κηζζψζεσλ

ε

νπνία

αλαιακβάλεη ηελ αγνξά θαη εθκίζζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
πειάηε ηεο.
Ν

εμνπιηζκφο

αλήθεη

ζηελ

εηαηξεία

leasing

γηα

ην

δηάζηεκα

ηεο

ρξνλνκίζζσζεο θαη κεηά ηε ιήμε απηνχ, ν νδνληίαηξνο κπνξεί λα ην
αγνξάζεη έλαληη ζπκπιεξσκαηηθνχ ρακειφηεξνπ ηηκήκαηνο.
Ρν πιενλέθηεκα ηεο ρξνλνκίζζσζεο είλαη ε απνθπγή δαλεηζκνχ θαη ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο, ή έθπησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο ηεο ρξνλνκίζζσζεο
απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ νδνληηαηξείνπ θαη ε δπλαηφηεηα λα
πθίζηαληαη πάληνηε κνλάδεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ρσξίο ζνβαξφ θφζηνο
αληηθαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ.
Ρν

κεηνλέθηεκα

είλαη

φηη

αλαθέξεηαη

ζε

ζπγθεθξηκέλν

θάζκα

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε (ηερληθά
ζηνηρεία, πιηθά, αλαιψζηκα θιπ.) ελψ πξνηηκνχληαη ήδε ιεηηνπξγνχζεο
νδνληηαηξηθέο κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ εγγπήζεηο βησζηκφηεηαο θαη
θεξδνθνξίαο.

38

Κεθάιαην 5
Ο ξφινο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ άζθεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Οδνληηαηξηθήο
πσο πξναλαθέξζεθε ζην Δηζαγσγηθφ Θεθάιαην, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ
πέληε παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα απνθιεζνχλ σο «ζπκβαιιφκελνη» πνπ
θαζνξίδνπλ ακέζσο ε εκκέζσο ηε κνξθή ηεο άζθεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Νδνληηαηξηθήο. Ν φξνο

«ζπκβαιιφκελνη» πνπ ηνπο απνδίδεηαη έρεη

ζρεηιηαζηηθφ ραξαθηήξα, ππνλνψληαο ηελ άζθεζε επηξξνήο θαη ηελ ψζεζε
ή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λένπ επηζηήκνλα, απφ πεδία ελδηαθέξνληνο πνπ
πηζαλά λα είρε ή λα ηνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηελ θνηλσλία
άιισλ ρσξψλ, ή ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε απφ ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ ζε
δηθηπαθνχο ηφπνπο φπνπ εκθαλίδνληαη κνληέια άζθεζεο νδνληηαηξηθήο
επξχηεξα, πιεζσξηθφηεξα θαη πεξηζζφηεξν απειεπζεξσκέλα.
Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ λέσλ
Νδνληηάηξσλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζε πέληε θαη ζπγθεθξηκέλα ηα
Ξαλεπηζηήκηα, ηα Ππιινγηθά ξγαλα, ην Θξάηνο, ηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία, νη
άιινη νδνληίαηξνη θαη κπνξεί λα παξαηεζεί θαη κηα έθηε ελφηεηα, εθείλε ηεο
Νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζηελνχ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο.
Ρα Παλεπηζηήκηα, Διιεληθά ή μέλα, αζθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ κηα έκκεζε θαη ππνιαλζάλνπζα επηξξνή ζηνπο θνηηεηέο , πνπ
είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ δηέπεη ην θάζε Αθαδεκατθφ Ίδξπκα.
Ξνιιά Δπξσπατθά Ξαλεπηζηήκηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Διιεληθέο
Νδνληηαηξηθέο Πρνιέο έρνπλ ακηγψο Θιηληθφ Ξξνζαλαηνιηζκφ (Clinically
Oriented) ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επηδηψθνληαο λα παξάγνπλ Νδνληηάηξνπο κε
επαξθείο γλψζεηο ππφζηξσκα θαη Θιηληθέο Γεμηφηεηεο ζπγθεθξηκέλνπ
θάζκαηνο (ΑDEE 2009). Oη φπνηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξρνληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Ππνπδψλ ζε
ΞΞΠ θαη ζε ΚΞΠ, λα εκπινπηίζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία
ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, λα εκπινπηίζνπλ ην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο παξνπζίαο ζε ζπλέδξηα
θαη δεκνζηεχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Έλα

κηθξφ

κέξνο

ησλ

εξεπλεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

είλαη

πξντφλ

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο Δζληθά ή Γηεζλή Δξεπλεηηθά Ξξνγξάκκαηα
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(Ξπζαγφξα, Ζξάθιεηηνο, Θαπνδίζηξηαο), θαζψο επίζεο νη εκπνξηθέο θαη
βηνκεραληθέο εηαηξείεο κε ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο (Quality
Control) θάπνησλ πξντφλησλ θαη δηαηάμεσλ.
Θαηά ζπλέπεηα ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο Διιεληθέο Νδνληηαηξηθέο
Πρνιέο είλαη πξντφλ αηνκηθψλ αλεζπρηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη δελ
αληαλαθιά νξγαλσκέλν θαη κε ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ζηφρν ηνπ
Ηδξχκαηνο (Απφζπαζκα απφ ην Ξφξηζκα ηεο

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο

Νδνληηαηξηθήο Πρνιήο Αζελψλ, 2008).
Θαηά ζπλέπεηα νη θνηηεηέο δελ αλαπηχζζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο

θαη

αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε θαηλνηνκηθέο ή λεσηεξηζηηθέο ηερληθέο αιιά
γίλνληαη απινί δέθηεο, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα παζεηηθνί αθξναηέο, ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζε ζεκηλαξηαθέο παξαδφζεηο, κε εμαίξεζε εθείλνπο πνπ
παξαθνινπζνχλ ηηο φπνηεο ζπλεδξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά ηελ Δπηθξάηεηα
ή πινεγνχληαη εξαζηηερληθά θαη αδέμηα ζην Γηαδίθηπν.
Ρα πιινγηθά Όξγαλα, φπσο απηά εθθξάδνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο
Ππιιφγνπο

έρνπλ λα επηδείμνπλ κηα πνηθίιε επηπέδνπ επηξξνή θαη

δξαζηεξηφηεηα θηλνχκελε απφ ην θάζκα ηεο αλππαξμίαο, ηεο απάζεηαο θαη
ηεο ζηείξαο ηππηθφηεηαο κέρξη ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ζηα Θνηλά, ηνπ
Θνηλσληθνχ Ξξνβιεκαηηζκνχ, ησλ Δπηζηεκνληθψλ αλεζπρηψλ θαη ησλ
γφληκσλ λεσηεξηζηηθά πξνηάζεσλ. Ξνιινί απφ ηνπο Ππιιφγνπο ζηεξνχληαη
αθφκε

θαη

ζηέγεο

Αξρεηνλνκηθήο

θαη

κφληκνπο

ππνζηήξημεο

θαη

κεραληζκνχο

πεξηνξίδνληαη

Γξακκαηεηαθήο
ζηελ

εγγξαθή

θαη
ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ θαη δηθαηνπκέλσλ ζηα κεηξψα ηνπο, ηελ πεξηζηαζηαθή
είζπξαμε ησλ λνκίκσλ εηεζίσλ ζπλδξνκψλ, ηελ άζθεζε πεηζαξρηθψλ
δηψμεσλ θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ γηα ζέκαηα ηεηξηκκέλα θαη
παξσρεκέλα φπσο ην κέγεζνο ηεο πηλαθίδαο, ε φπνηα θαηαρψξεζε
«δηαθεκηζηηθνχ

ραξαθηήξα»

ζηνλ

ηχπν

ή

ην

δηαδίθηπν,

απέρνληαο

πξνθιεηηθά απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο χπαξμήο ηνπο, έρνληαο ράζεη
θάζε επαθή κε ηα επηζηεκνληθά δξψκελα, απνθεχγνληαο κε πνηθίιεο
δηθαηνινγίεο

λα

νξγαλψζνπλ

ή

λα

κεηάζρνπλ

ζε

εθδειψζεηο

Ππλερηδφκελεο/Γηα Βίνπ εθπαίδεπζεο θαη πεξηνξηδφκελνη ζηελ εκθάληζή
ηνπο ζηηο Ραθηηθέο ή ηηο Έθηαηεο Ππλειεχζεηο ηεο Διιεληθήο Νδνληηαηξηθήο
Νκνζπνλδίαο.
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Σαξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα

απνηειεί

ην

γεγνλφο

φηη

ζε

πνιινχο

Ππιιφγνπο απνπζηάδεη ην πξφγξακκα δξάζεο, δελ ππάξρεη θακηά θνηλσληθή
επαθή

κε

πιεζπζκηαθέο

(Γεξνδνληηαηξηθνί

νκάδεο

αζζελείο,

ησλ

Νγθνινγηθνί

Λνκψλ,

εηδηθνχ

αζζελείο,

ραξαθηήξα

Ηδξπκαηνπνηεκέλα

άηνκα, αγξνηηθέο ή θηελνηξνθηθέο νηθνγέλεηεο, απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο
θνηλφηεηεο).
Ν λένο νδνληίαηξνο πνπ επηζπκεί λα εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηθέξεηα δελ
γλσξίδεη πνπ αθξηβψο είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη άιινη ζπλάδειθνί ηνπ, ηη
πνζνζηφ % ηνπ πιεζπζκνχ αλαινγεί ζε θάζε νδνληίαηξν ζην Λνκφ αιιά
θαη πνηέο πεξηνρέο ηνπ Λνκνχ ζηεξνχληαη νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ
πξσηνβάζκηαο

ή δεπηεξνβάζκηαο

πεξίζαιςεο, γεγνλφο

πνπ ζα ηνλ

δηεπθφιπλε ζηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηαζηαζήο ηνπ.
Δίλαη γεγνλφο νη κεγάινη Πχιινγνη, (Αηηηθήο, Ξεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο,
Αραΐαο) αθνπγθξάδνληαη ηηο ρσξνηαμηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη
εθδίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πίλαθεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο
ησλ κειψλ ηνπο

αθφκα θαη ζε επίπεδν Γήκσλ ή θαη Γεκνηηθψλ

Γηακεξηζκάησλ (βι. Ξίλαθα ΝΠΑ θαηαλνκήο νδνληηάηξσλ ζην ρψξν
επζχλεο ηνπ.)
Ν ξφινο ησλ Ππιιφγσλ νθείιεη λα αλαβαζκηζηεί, λα εθζπγρξνληζηεί, λα
θνηλσληθνπνηεζεί, λα δηεπξπλζεί κε ηελ αλάιεςε κεγάινπ κέξνπο ηεο
θξαηηθήο

δηθαηνδνζίαο

(άδεηεο

ιεηηνπξγίαο

νδνληηαηξείσλ,

πνιπνδνληηαηξείσλ, άδεηεο ίδξπζεο Νδνληηαηξηθψλ Δηαηξεηψλ θάζε κνξθήο
λνκήο δνκήο θαη ζχζηαζεο), κεραλνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν
θαηαγξαθήο

νδνληηαηξείσλ,

ηαηξείσλ,

ππνδνκψλ,

εηδηθνηήησλ

θαη

εηδηθεχζεσλ, βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θιπ. Νη Πχιινγνη νθείινπλ λα
αλαβαζκίζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο κε ηελ ζηειέρσζή ηνπο απφ κφληκν
δηνηθεηηθφ ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ (πνπ πηζαλά λα θαιχπηεη θαη νκάδα
ζπιιφγσλ ζε πεξηνρέο δηακεξηζκαηηθέο) πνπ ζα είλαη πάληνηε ελεκεξσκέλν
γηα

ζέκαηα

Λνκηθά,

Θεζκηθά,

Φνξνινγηθά,

Νηθνλνκνηερληθά

θαη

Δθπαηδεπηηθά.
Ρν Κξάηνο είλαη ν κεγάινο απψλ ζηα Νδνληηαηξηθά δξψκελα ηεο
ηειεπηαίαο 30εηίαο. Ζ εκθάληζή ηνπ είλαη πάληα απξφζκελε, αηθληδηαζηηθή,
απνιπηαξρηθή θαη πεξηζηαζηαθή ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη
πξννπηηθέο.
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Ζ παξνπζία ηνπ Θξάηνπο είλαη άκεζα νξαηή κέζσ ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκηθψλ

κε

ζπλερψο

ελαιιαζζφκελεο

θαη

Ρξνπνπνηνχκελεο

Φνξνινγηθέο Ξνιηηηθέο κε απνηέιεζκα ν Νδνληίαηξνο θάζε ειηθίαο, θάζε
εηδηθφηεηαο, θάζε πεξηνρήο θαη θάζε κνξθήο εξγαζίαο ή ζπλεξγαζίαο λα
κελ γλσξίδεη πσο ζα θνξνινγεζεί θαη ηη ηνπ επηθπιάζζεη ην θξάηνο ζε
αλαδξνκηθφ επίπεδν.
Γηα παξάδεηγκα αμίδεη λα αλαθέξνπκε κεξηθέο εθθξάζεηο πνπ θαηά θαηξνχο
απνηέιεζαλ ζεκαία ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ηφπνπ κέζα απφ
ηελ νπνία δηλφηαλ νξηζηηθή ιχζε ζηα θνξνινγηθά θαη θνξνδνηηθά ζέκαηα
θαη «παηάζζεην» ε θνξνδηαθπγή (Αληηθεηκεληθά Θξηηήξηα, Δηιηθξηλήο Φνξ.
Γειψζεηο, Ξεξαηψζεηο παξειζφλησλ ρξήζεσλ, Βηβιίν Αζζελψλ θαη Ινηπά
ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα (ζηνηρεία), Απηνπεξαηψζεηο, Έθηαθηεο Δηζθνξέο,
Δηζθνξέο Αιιειεγγχεο, Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο).
Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη εάλ ζειήζεη θαλείο λα απνηηκήζεη ηα ζρέζε
Θφζηνπο/Γαπαλψλ/Θέξδνπο πξν ή κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ζα
ρξεηαζηεί λα ζπλζέζεη έλα πνιχ επέιηθην ινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα λα
κπνξέζεη λα θάλεη απνηηκήζεηο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10εηίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Θξάηνο εμαθνινπζεί λα απνθεχγεη ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ θσκηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ Νδνληηαηξηθψλ πξάμεσλ
φπσο ηνχην παξαηίζεηαη ζην ΦΔΘ ηνπ 1993 πνπ αληαλαθινχζε ηηκέο αιιά
θαη πεξηπησζηνινγία ηνπ 1984 φηαλ έγηλε ε ηειεπηαία ζνβαξή θαη
ξεαιηζηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ Νδνληηαηξηθψλ Ξξάμεσλ.
Πηελ

νπζία

ρηιηάδεο

Γεκφζηνη

πάιιεινη

θαη

Θξαηηθνί

Ιεηηνπξγνί

παξακέλνπλ Νδνληηαηξηθά αθάιππηνη θαη αλαζθάιηζηνη θαηαβάιινληαο εμ
ηδίσλ ην φπνην θφζηνο Νδνληηαηξηθήο Ξεξίζαιςεο κε εμαίξεζε θάπνηεο
θαηεγνξίεο ελζηφισλ πνπ απνιακβάλνπλ θάπνησλ πξσηνβάζκησλ θαη
ζεκαληηθψλ δεπηεξνβάζκησλ ππεξεζηψλ εάλ θαη εθφζνλ ππεξεηνχλ ζε
πεξηνρέο φπνπ νη ππεξεζίεο απηέο δηαηίζεληαη (κεγάιεο πφιεηο, κεγάιεο
ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηαηξεία Κεηνρηθψλ Ρακείσλ θιπ.).
Ρα πξναλαθεξφκελα εληζρχνληαη απφ ην πξφζθαηα ςεθηζζέλ Λνκνζεηηθφ
πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δληαίν Νξγαληζκφ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο
(ΔΝΞ) απφ ην νπνίν απνπζηάδεη πξνθιεηηθά ε παξνρή ζρεδφλ θάζε
κνξθήο Νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, κε κηα λεθειψδε λχμε ζην ζθέινο ηεο
πξφιεςεο

κέζσ ησλ Θέληξσλ γείαο, αιιά κε ηζρλνχο

αλππαξμία ζηνρεπκέλνπ πιαηζίνπ.
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πφξνπο θαη

Kεθάιαην 6
Η Κνηλσληθή Δπζχλε ηνπ Δπηρεηξεκαηία Οδνληηάηξνπ
Πε φιεο ηηο Νδνληηαηξηθέο Πρνιέο ηνπ θφζκνπ, νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο Νδνληηαηξηθήο Δπηζηήκεο θαη απνθνκίδνπλ ηηο βαζηθέο
γλψζεηο γηα θάζε ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηεο.
Αλαηξέρνληαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δηαπηζηψλεηαη ε δηδαζθαιία
δεθάδσλ καζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ πνιιέο ρηιηάδεο δηδαθηηθψλ σξψλ
ζηα 10 εμάκελα ησλ ζπνπδψλ (ε αλαθνξά γίλεηαη γηα ηα Ξαλεπηζηήκηα ησλ
ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. ελψ αληίζεηα ζηηο ΖΞΑ θαη ηνλ Θαλαδά νη
ζπνπδέο δηαξθνχλ 8 εμάκελα).
Ρν Ξξφγξακκα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ Πχγρξνλνπ Δπξσπαίνπ Νδνληηάηξνπ
πεξηγξάθεηαη ζαθψο ζηελ Δπξσπατθή Νδεγία 35 ηνπ 2006 γηα ηα
επαγγεικαηηθά πξνζφληα, θαζψο επίζεο θαη ζην θείκελν ηεο ADEE 2009
(παξαηίζεληαη ηα αλάινγα θείκελα).
Πηα θείκελα απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηγξάθεηαη ε αλάγθε χπαξμεο
καζεκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο ή Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε
Νδνληηαηξηθήο

Κνλάδαο

θαη

γεληθά

καζήκαηα

Δπαγγεικαηηθνχ

Ξξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ άζθεζε ηεο Νδνληηαηξηθήο.
Ξνιιά παλεπηζηήκηα έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα
καζήκαηα απηά είηε κε ηε κνξθή ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ή κε ηε
κνξθή ησλ καζεκάησλ επηινγήο (βι. Ξξφγξακκα Ππνπδψλ Νδνληηαηξηθήο
Πρνιήο Αζελψλ ζην www.dent.uoa.gr/Ξξνπηπρηαθέο Ππνπδέο/)
Ξαξάιιεια

φκσο

αλαπηχζζνληαη

πνιιά

πξνγξάκκαηα

ζε

επίπεδν

ζπλερηδφκελεο (ζπλερνχο) δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ακηγψο
ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο Νδνληηαηξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ
παξνρή Νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
Πην

ζεκείν

απηφ

πξέπεη

λα

γίλεη

ε

παξαβνιή

ησλ

ελλνηψλ

ηνπ

Δπηρεηξεκαηία θαη ηνπ Δπαγγεικαηία Οδνληηάηξνπ.
Ν Δπηρεηξεκαηίαο «επηρεηξεί» θάηη θαηλνχξγην, ρσξίο λα είλαη βέβαηνο φηη ζα
πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ αλαιακβάλνληαο θηλδχλνπο, αμηνπνηψληαο ηνπο
ζπληειεζηέο

παξαγσγήο,

ρξεζηκνπνηψληαο

ΞΑΛΡΝΡΔ επθαηξίεο θέξδνπο.
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θαηλνηνκίεο,

αλαδεηψληαο

Ζ Δπηρείξεζε δαπαλά πφξνπο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
θαη ν Δπηρεηξεκαηίαο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο ηεο απφ ηελ πψιεζε
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο
επηρείξεζεο δελ είλαη ην θέξδνο αιιά ην θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν
θέξδνο.
Ζ παξνρή πεξεζηψλ γείαο, αιιά θαη εθπαίδεπζεο, Θεάκαηνο, Ρνπξηζκνχ
θαη κεηαθνξψλ αλήθνπλ ζηνλ Σξηηνγελή Ρνκέα Ξαξαγσγήο.
Πηελ Πξσηνγελή Ρνκέα αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
θχζε (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, δαζνθνκία) θαη ζηνλ Γεπηεξνγελή
νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε Βηνκεραλία θαη Βηνηερλία.
Ν Δπηρεηξεκαηίαο φηαλ απνθαζίζεη λα εκπιαθεί ζε θάπνην εγρείξεκα ζα
αμηνπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, ζα
ζρεδηάζεη ηε λέα επηρείξεζε, ζα εμαζθαιίζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη
ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ επηρείξεζε.
Ν Δπαγγεικαηίαο Νδνληίαηξνο δπζηπρψο δελ δηαζέηεη παηδεία αλάινγε ησλ
επηρεηξεκαηηψλ, αιιά θαη ε θνηλσληθή θηινζνθία θαη απηνπξνζδηνξηζκφο
ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα ζθέπηεηαη επηρεηξεκαηηθά αιιά θχξηα Βηνινγηθά,
Αλζξσπηζηηθά θαη πνιιέο θνξέο αιηξνπηζηηθά.
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Κεθάιαην 7
Δπηρεηξεκαηηθή
ζπζηήκαηα

ηξαηεγηθή

θαη

Γηνηθεηηθά

/Δπηρεηξεκαηηθά

ηαλ νη ππεξεζίεο ππνδνρήο είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη θηιηθέο ην
νδνληηαηξείν

κπνξεί

λα

σθειεζεί

ζεκαληηθά.

Αλακθηζβήηεηα,

ην

πξνζσπηθφ ππνδνρήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ψζηε λα
κπνξεί λα ρεηξίδεηαη κε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηα δηνηθεηηθά
ζπζηήκαηα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, νη ππάιιεινη ππνδνρήο είλαη δχζθνιν
λα θαηαλνήζνπλ πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπο θαη πεξηνξίδνληαη
ζηελ πξνζπάζεηα απνηξνπήο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ νξγηζκέλσλ αζζελψλ.
Δίλαη δε αθφκε πην δχζθνιν λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία δηεμαγσγήο
ηαθηηθψλ

αμηνινγήζεσλ

ησλ

ζπζηεκάησλ.

Ξαξφηη

πνιινί

αζζελείο

απνδέρνληαη έλα κηθξφ ιάζνο ζηα πιαίζηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο,
φηαλ ηα ιάζε είλαη ζπλερή θαη δξνπλ δηαζπαζηηθά δεκηνπξγνχλ ζηνπο
αζζελείο κηα αξλεηηθή εηθφλα ηεο θιηληθήο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη απφ ην
ηαηξείν. Θάηη ηέηνην είλαη ιππεξφ θαζψο ζπλήζσο ε εηθφλα απηή δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, ησλ
δεμηνηήησλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
Δπηπιένλ, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη πψο ζα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα ψζηε λα είλαη νξγαλσκέλα θαη ζηαζεξά θαζψο
θαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αμηνινγνχληαη δηαξθψο ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ. Ξξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάκεηξνη:


Ρα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επηηχρεη ην ζχζηεκα



Νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο



Ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ



Απαηηήζεηο λνκηθήο θαη εζηθήο θχζεσο



Ζ απνθπγή πεξηηηψλ επαλαιήςεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ
Αθφκε

θαη

ηψξα

πνπ

πνιιά

ζπζηήκαηα

ππνδνρήο

είλαη

απηνκαηνπνηεκέλα θαη νη ππνινγηζηέο έρνπλ επηηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
νκαιή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη παξάκεηξνη απηέο είλαη απαξαίηεην
λα ιακβάλνληαη ππφςε. Νη ηθαλφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ,
επνκέλσο,

είλαη

ρξήζηκεο

ηφζν

ζηα
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ηαηξεία

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα φζν θαη ζε απηά πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ
ππνινγηζηέο.
Γηα

λα

επηηεπρζεί

ζσζηή

δηαρείξηζε

απαηηείηαη

δεκηνπξγία

ζπζηεκάησλ θαη φρη εθηέιεζε ηπραίσλ ελεξγεηψλ. Ρα ζπζηήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη εγγξάθσο ψζηε λα κπνξεί λα
έρεη πξφζβαζε ζε απηά θάζε λέν εθπαηδεπφκελν κέινο ηεο νκάδαο.
Θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ζπληζηάηαη λα μεθηλάκε
εζηηάδνληαο ζε απηά πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε. Πε θάζε ηαηξείν
ιεηηνπξγεί πιήζνο ζπζηεκάησλ φπσο ηα παξαθάησ: χζηεκα ξαληεβνχ:
ζεξαπείεο, εηδνπνηήζεηο ππελζχκηζεο, επαλαιήςεηο ξαληεβνχ πνπ δελ
ηεξήζεθαλ,

αθπξψζεηο.

Λνγηζηηθά

ζπζηήκαηα:

πιεξσκέο

αζζελψλ,

ινγηζηηθά βηβιία πσιήζεσλ θαη αγνξψλ, θχιια ηακεηαθψλ πξάμεσλ,
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, κηθξφ ηακείν, δηεθδίθεζε ακνηβψλ απφ ην Γεκφζην
θαη ηα Αζθ. Ρακεία. Γξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ: παξαιαβή παξαηεξήζεσλ
απφ

ηνπο

αζζελείο,

πψιεζε

παξερφκελσλ

αγαζψλ,

ηθαλφηεηεο

ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο.
Ζ

ιίζηα

ζεκαληηθφ

λα

δεκηνπξγείηαη

δελ

εμαληιείηαη εδψ.

ηθαλνπνηνχληαη

νη

κηα

θαιή

ζηαζεξά

Γηα

θάζε

πξνζδνθίεο

δξαζηεξηφηεηα

ησλ

εηθφλα

αζζελψλ

θαη

επαγγεικαηηζκνχ

είλαη
λα
ηεο

νδνληηαηξηθήο νκάδαο. Νη αζζελείο ζα πξέπεη λα βηψλνπλ ηα ζπζηήκαηα σο
Νκαιά, Ππλεπή, Δλεκεξσηηθά, Αλζξψπηλα θαη Ήξεκα
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθά
φρη κφλν γηα ηνπο αζζελείο αιιά θαη γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ
νκάδα ζα πξέπεη λα βηψλεη ηα ζπζηήκαηα σο Αμηφπηζηα, Άκεζα, Πσζηά
νξγαλσκέλα θαη Θαηάιιεια
Αλακθηζβήηεηα
απνηειεζκαηηθφ,

ππάξρεη

επαξθψο

ζηελή

εθπαηδεπκέλν

ζρέζε
εξγαηηθφ

αλάκεζα
δπλακηθφ

ζε
θαη

έλα
κηα

επηηπρεκέλε επηρείξεζε. Ρν πξφβιεκα ζε πνιιά νδνληηαηξεία είλαη φηη γηα
λα έρνπλ θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηνλ
ππάιιειν ππνδνρήο ζε έλα ηκήκα επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο. Θάηη
ηέηνην ζα πξνθαιέζεη έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ράνο.
Δπηπιένλ, αλ δε βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ θέληξν ππάξρεη
θαη ην πξφβιεκα ησλ καθξηλψλ θαη δαπαλεξψλ ηαμηδηψλ. Ρέινο, εθηφο απφ
ηα παξαπάλσ, πνιινί παιαηνί ππάιιεινη δείρλνπλ ηδηαηηέξσο απξφζπκνη λα
μεθηλήζνπλ έλα καθξνρξφλην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
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Δηδνπνηήζεηο ππελζχκηζεο αζζελψλ
Πηα

πεξηζζφηεξα

ηαηξεία

ιεηηνπξγεί

ζχζηεκα

εηδνπνίεζεο

ην

νπνίν

ππελζπκίδεη ζηνπο αζζελείο φηη πιεζηάδεη κηα αμηνιφγεζε ξνπηίλαο. ηαλ
ιεηηνπξγεί θαιά ην ζχζηεκα εηδνπνηήζεσλ ππελζχκηζεο δεκηνπξγείηαη ε
εηθφλα

ελφο

θαιά

νξγαλσκέλνπ

ηαηξείνπ

ην

νπνίν

αθνινπζεί

κηα

πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε κε θέληξν ηνλ αζζελή. Ζ ιεηηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο εηδνπνηήζεσλ ππελζχκηζεο ζηνρεχεη πξσηίζησο ζην ζπκθέξνλ
ηνπ πειάηε θαη ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ
ηαηξείνπ φζν θαη ησλ αζζελψλ ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε
ηεο ηακεηαθή ξνήο ηνπ ηαηξείνπ. Ρα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη κε πξνζνρή αθνχ φζα ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη πξφρεηξα φρη
κφλν

δελ

παξάγνπλ

ηα

επηζπκεηά

απνηειέζκαηα

αιιά

ζέηνπλ

ην

πξνζσπηθφ ππφ πίεζε θαη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηνπο αζζελείο. Αλ, γηα
παξάδεηγκα, έλα ηαηξείν ζηέιλεη ηαρπδξνκηθψο 100 εηδνπνηήζεηο ηελ
ηειεπηαία Ξαξαζθεπή θάζε κήλα, νη ηειεπηαίεο εκέξεο θάζε κήλα ζα είλαη
εληειψο ρανηηθέο γηα ηελ ππνδνρή. Νη ππάιιεινη ππνδνρήο ζα βξεζνχλ
ππφ εμαηξεηηθή πίεζε πξνζπαζψληαο λα θιείζνπλ ξαληεβνχ ζε φζνπο
αζζελείο θαηαθέξνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ην ηαηξείν. Άιινη
αζζελείο ζα πξνζπαζνχλ επαλεηιεκκέλα λα πηάζνπλ γξακκή αιιά ην
ηειέθσλν ζα είλαη απαζρνιεκέλν. Έηζη ζα ζηακαηήζνπλ λα πξνζπαζνχλ.
Ρν ζχζηεκα απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα εμνπζελσκέλνπο ππαιιήινπο
ππνδνρήο θαη εμνξγηζκέλνπο αζζελείο θαη, θπζηθά, απφ ηελ θαηάζηαζε
απηή ζα βγεη δεκησκέλν ην ίδην ην ηαηξείν.
Ρα ζπζηήκαηα εηδνπνηήζεσλ ππελζχκηζεο ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα
δηαηεξνχλ ηε ξνή ησλ αζζελψλ ζην ηαηξείν. Ξνιιέο θνξέο ηαηξεία κε
κεγάιν

θφξην

εξγαζίαο

δηαθφπηνπλ

ηηο

εηδνπνηήζεηο

ππελζχκηζεο

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηε δήηεζε γηα ξαληεβνχ. ηαλ ηα ηαηξεία δελ
θαηαθέξλνπλ λα θιείζνπλ ξαληεβνχ ζε αζζελείο ψζηε λα νινθιεξψζνπλ
ηε ζεξαπεία ηνπο, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ ηακεηαθή ξνή είλαη θαηαζηξνθηθέο.
Ρα πνιπάζρνια ηαηξεία θηλδπλεχνπλ λα απνγνεηεχζνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο
θαη λα απνηχρνπλ σο επηρεηξήζεηο.
Κηα δεκνθηιήο κέζνδνο ππελζχκηζεο γηα ηνπο αζζελείο είλαη λα
θιείλνπλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ηηο επφκελεο εμεηάζεηο ξνπηίλαο ακέζσο
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κφιηο

νινθιεξψλνπλ

κηα

ζεξαπεία.

Ρν

ξαληεβνχ

απηφ

κπνξεί

λα

ζπλδπαζηεί κε έλα ξαληεβνχ κε πγηεηλνιφγν ή λα είλαη απιψο έλα
ξαληεβνχ ξνπηίλαο. Απφ δηνηθεηηθήο απφςεσο απηφ είλαη ηδαληθφ θαζψο
πάληα ζα ππάξρνπλ αζζελείο πνπ δελ επηζπκνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ην
επφκελν ξαληεβνχ γηα θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ.
ζα

ηαηξεία

δηαζέηνπλ

ππνινγηζηέο

ρξεζηκνπνηνχλ

ηε

βάζε

δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη έηνηκε ζην νδνληηαηξηθφ ινγηζκηθφ ηνπο ζρεηηθά κε
ηηο εηδνπνηήζεηο ππελζχκηζεο. Ρα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ δχν
επηινγέο γηα ξαληεβνχ εμεηάζεσλ ξνπηίλαο. Ζ πξψηε εκθαλίδεη φηη ν
αζζελήο έρεη θιείζεη ην ξαληεβνχ θαη φηη είλαη ελήκεξνο. Ρν δεχηεξν απιψο
θιείλεη έλα ξαληεβνχ ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ην ηαηξείν ελ επζέησ ρξφλσ.
Νη

επηζηνιέο

ππελζχκηζεο

κπνξνχλ

λα

ζπληαρζνχλ

κέζσ

ππνινγηζηή ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ην ξαληεβνχ,
ζπλήζσο ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ, θαη λα ηαρπδξνκεζνχλ. Πε νξηζκέλα
ηαηξεία, φηαλ δελ ππάξρεη πνιιή δνπιεηά, νη ππάιιεινη ππνδνρήο
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αζζελείο δηα ηειεθψλνπ ή κέζσ κελχκαηνο ζην
θηλεηφ ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ξαληεβνχ γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπο. Πε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε
θελψλ ιφγσ αθχξσζεο.
Κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηδηαηηέξσο
απνηειεζκαηηθά απηφκαηα ζπζηήκαηα πνπ είηε ππελζπκίδνπλ ζηνλ αζζελή
ην επηθείκελν ξαληεβνχ ηνπ είηε φζνλ ηνλ ελεκεξψλνπλ φηη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θάπνηνπ ξαληεβνχ. Νη κέζνδνη απηέο έρνπλ
ρακειφ θφζηνο θαη δελ απαηηνχλ ρξφλν. Πε ιηγνζηά ηαηξεία ηα ζπζηήκαηα
δίλνπλ ζηνπο αζζελείο ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ κφλνη ηνπο
online ηα ξαληεβνχ γηα εμεηάζεηο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ν ρξφλνο ηνπ
ππαιιήινπ ππνδνρήο απειεπζεξψλεηαη απφ ηα θαζήθνληα ξνπηίλαο κε
απνηέιεζκα λα κπνξεί ε ππνδνρή λα δηεπξχλεη ηα κέηξα ζπληνληζκνχ ηεο
θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν.
Ρα

ζπζηήκαηα

εηδνπνηήζεσλ

ππελζχκηζεο

ιεηηνπξγνχλ

απνηειεζκαηηθά ζε πνιιά ηαηξεία. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο αζζελείο λα θιείλνπλ κφλνη ηνπο ξαληεβνχ ηνπο είλαη ε
πην νηθνλνκηθή θαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο. Ρα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ φηαλ ηα ηαηξεία έρνπλ ππεξβνιηθά πνιινχο αζζελείο αιιά φρη
αξθεηά δηαζέζηκα ξαληεβνχ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ππεχζπλα,
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πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ 'πηζηψλ' παιαηψλ αζζελψλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηαηξείνπ.
Αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ αζζελψλ
ηαλ ην 1996 έγηλε γηα πξψηε θνξά ππνρξεσηηθφ ην ζχζηεκα παξαπφλσλ
ζηα νδνληηαηξεία δεκηνπξγήζεθε αλαηαξαρή. πήξρε ν θφβνο φηη ε
δεκηνπξγία κεραληζκψλ παξαπφλσλ ζα αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαπφλσλ
κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ θαη νη δηθαζηηθέο δηακάρεο. Ωζηφζν, πνιιέο
νδνληηαηξηθέο νκάδεο βιέπνπλ ηψξα πφζν πνιχηηκε είλαη ε θαιή δηαρείξηζε
ησλ παξαπφλσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πειαηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ.
Αθνινπζψληαο

ηε

δνκεκέλε

δηαδηθαζία

πνπ

πξνβιέπεηαη

εληφο

νδνληηαηξείνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ
ζεξαπείεο ηνπ ΔΠ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξάπνλα ησλ αζζελψλ
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ επίηεπμε ακνηβαία απνδεθηψλ
απνηειεζκάησλ.
Απηφ είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξν απφ ην αληίζεην ελδερφκελν. Νη
νδνληηαηξηθνί αζζελείο πνπ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ζεξαπείεο ή
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα αλαδεηήζνπλ αιινχ ζεξαπεία ζην κέιινλ
θαη/ή ζα δηαδψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ηαηξείν ζαο ζε θίινπο θαη
ζπγγελείο. Θάηη ηέηνην κπνξεί λα βιάςεη ηε θήκε πνπ κε ηφζν θφπν έρεηε
θεξδίζεη. Αθφκε ρεηξφηεξα, ε ζρέζε ζαο κε ηνλ αζζελή κπνξεί λα θηάζεη
ζε ηφζν νξηαθφ ζεκείν πνπ λα απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα.
Έλα απνηειεζκαηηθφ, ινηπφλ, ζχζηεκα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε ην νπνίν ζα
ζπγθεληξψλεη ηα ζρφιηα θαη ηα παξάπνλα ησλ αζζελψλ, ζα σθειήζεη ην
ηαηξείν ζαο θαη ηαπηνρξφλσο ζα είζηε ζπλεπείο κε ηηο επαγγεικαηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα Ξξφηππα ηνπ Γεληθνχ Νδνληηαηξηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα ηνπο Δπαγγεικαηίεο Νδνληίαηξνπο.
Πποεηοιμαζία για ηην ανηιμεηώπιζη παπαπόνων
Θάζε ηαηξείν ζα πξέπεη λα αλαζέηεη ζε έλα κέινο ηεο νκάδαο λα ρεηξίδεηαη
ηα ζρφιηα ησλ αζζελψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζαο. Ζ ηδέα λα νλνκάζεηε
ην

άηνκν

απηφ

ππεχζπλν

παξαπφλσλ

απνηειεί

κάιινλ

αξλεηηθή

πξνζέγγηζε θαη ελδερνκέλσο λα ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε παξαπφλσλ.
Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ελεκεξψλεηε ηνπο αζζελείο φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν
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άηνκν ζην νπνίν κπνξεί λα θαλείο λα απεπζχλεη ηπρφλ παξάπνλα,
παξαηεξήζεηο θαη επαηλεηηθά ζρφιηα.
Ν ππάιιεινο ππνδνρήο ή ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο νδνληίαηξνο ηνπ
νδνληηαηξείνπ είλαη ζπλήζσο ην πξψην άηνκν πνπ ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ
παξάπνλα. πνηε είλαη δπλαηφλ, ζπληζηάηαη λα δεηάηε απφ ηνπο αζζελείο
λα εθθξάδνπλ ηα παξάπνλά ηνπο γξαπηψο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρεηε κηα
αθξηβή θαηαγξαθή ηνπ παξαπφλνπ δηαηππσκέλνπ κε ηα ιφγηα πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ν ίδηνο ν αζζελήο. Αλ ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε ή δελ
είλαη πξφζπκνο λα εθθξάζεη ην παξάπνλφ ηνπ γξαπηψο, θξνληίζηε λα
θαηαγξάςεηε ηα γεγνλφηα κε αθξίβεηα θαη αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία, φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζαο
απεπζχλζεθε ην παξάπνλν.
Ρα παξάπνλα ζα πξέπεη λα απαληψληαη κε κηα ηππηθή επηζηνιή ε
νπνία ζα αλαθέξεη φηη ε θαηαγγειία ζα δηεξεπλεζεί θαη φηη απηφο πνπ
ππνβάιιεη ηελ θαηαγγειία ζα θιεζεί απφ ην ηαηξείν εληφο δέθα εκεξψλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. Θα πξέπεη λα
γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θάζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ αζζελνχο θαη
ηαηξείνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε δελ επηιπζεί κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ εληφο ηνπ ηαηξείνπ, ηα αξρεία απηά ζα δεηεζνχλ
απφ ηνλ νηθείν νδνληηαηξηθφ ζχιινγν.
Κφιηο νινθιεξσζεί ε έξεπλα ζα πξέπεη λα θαλνληζηεί ζπλάληεζε κε
ηνλ αζζελή πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη
λα επηιπζεί ην

πξφβιεκα. Θα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα

δηαδηθαζία

δηαπξαγκάηεπζεο. Θάζε πξφηαζε γηα επαλφξζσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο
θίλεζε θαιήο ζειήζεσο ρσξίο ην ηαηξείν λα απνδέρεηαη ππαηηηφηεηα. Πηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ηαηξείν δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζθάικα, είλαη
ζεκαληηθφ ην πξφβιεκα λα επηιχεηαη ζε απηφ αθξηβψο ην ζηάδην. Γηα λα
ζπκβεί απηφ ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηε λα ιέηε ή λα ππνλνείηε ηα
παξαθάησ:


Ρν ηαηξείν έρεη δίθην θαη ν αζζελήο έρεη άδηθν



Ν αζζελήο έρεη θάλεη ιάζνο

Αλ ε έξεπλα δελ θαηαθέξλεη λα βξεη ηη νδήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν
παξάπνλν, δείμηε φηη θαηαλνείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζζελνχο. Ρα
ζπκπεξάζκαηα νπνηαζδήπνηε ζπλάληεζεο ή ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αζζελή γξαπηψο ελψ ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ
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αθνξνχλ θάζε παξάπνλν, θάζε έξεπλα θαη θάζε αλαθνξά ζα πξέπεη λα
θαηαρσξνχληαη ζε έλα αξρείν παξαπφλσλ θαη φρη ζηνπο θιηληθνχο
θαθέινπο ησλ αζζελψλ.
Καηαρψξεζε παξαπφλσλ
Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη νη παξαθάησ ιεπηνκέξεηεο:


Ζ εκεξνκελία δηαηχπσζεο ηνπ παξαπφλνπ



Ρν κέζν έθθξαζήο ηνπ



Ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην παξάπνλν θαη ηελ επαθφινπζε έξεπλα



Πεκεηψζεηο απφ ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη ζπλαληήζεηο



Θαηαρψξεζε ηεο έθβαζεο ηνπ παξαπφλνπ



Θάζε επηθνηλσλία αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν



Θα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηα αξρεία ηνπ αζζελνχο φηη δηαηχπσζε
παξάπνλν
Ρα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Νδνληηαηξηθή Πρνιή Αζελψλ δηαλέκνληαη

πνιχ θαιά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο
Δθπαηδεπηηθήο

σο θνξέα

Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο, Γειηία Θαηαγξαθήο Γείθηε

Ηθαλνπνίεζεο (Ππλεκκέλν)

θαζψο θαη κε ην πψο κπνξεί λα επηθνηλσλεί

θαλείο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο.
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Κεθάιαην 8
Γηαρείξηζε Πιεξσκψλ
Πιεξσκέο αζζελψλ
Νη ππάιιεινη ππνδνρήο ή γξακκαηείαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζαθή
εηθφλα ηνπ ξφινπ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ θαη
επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν δήιν. Ρα πξάγκαηα, σζηφζν, δελ είλαη ην ίδην
μεθάζαξα φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπο σο νηθνλνκηθνί ξπζκηζηέο. Ρα άηνκα
απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ έγθαηξε ζπιινγή ησλ νθεηιφκελσλ ρξεκάησλ
θαη/ή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαηξείνπ φζνλ αθνξά ηε
ζπιινγή ησλ ακνηβψλ απφ ηνπο αζζελείο. Δθηφο απφ ηε ζπιινγή ησλ
ακνηβψλ νη ππάιιεινη ππνδνρήο είλαη επίζεο ππεχζπλνη γηα ηελ αζθαιή
θχιαμε ησλ ρξεκάησλ ψζπνπ απηά λα θαηαηεζνχλ ζηελ ηξάπεδα.
Γελ είλαη κφλν νη αζπλεπείο αζζελείο απηνί πνπ επηβαξχλνπλ ην
ηαηξείν νηθνλνκηθά. Νη ρεηξφηεξνη αζζελείο είλαη απηνί πνπ ηεξνχλ ηα
ξαληεβνχ ηνπο, θάλνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο θαη απνρσξνχλ ρσξίο λα
πιεξψζνπλ. Πηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απηφο ν ηχπνο αζζελνχο πξνθαιεί
πεξηηηφ θφξην εξγαζίαο θαζψο αλαγθάδεη ην ηαηξείν λα θπλεγά ηα
επηζθαιή ρξέε πνπ δεκηνπξγνχληαη. Πηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε απνηειεί
απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ηαηξείνπ.
ηαλ έρνπλ ζεκεησζεί πεξηζηαηηθά επηζθαιψλ ρξεψλ θαηά ην
παξειζφλ ε πηνζέηεζε κηα ζαθνχο πνιηηηθήο ε νπνία ζα ηεξείηαη κε
ζπλέπεηα κεηψλεη ζεκαληηθά ηα επηζθαιή ρξέε. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο
έλαο ππάιιεινο ππνδνρήο ζηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ ξπζκηζηή ρξεηάδεηαη
λα ιεθζνχλ κέηξα δηαρείξηζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζαθέο πιαίζην
κέζα ζην νπνίν ζα θηλείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο.

Καηασώπηζη ηων πληπωμών πος καηαβάλλονηαι από ηοςρ αζθενείρ
Ζ θχιαμε έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ δελ επηβάιιεηαη
κφλν απφ επηρεηξεκαηηθήο απφςεσο αιιά θαη απφ ηνλ λφκν. Ρα ηαηξεία ζα
πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε νη δηαδηθαζίεο θαηαρψξεζεο ησλ πιεξσκψλ
πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο αζζελείο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην
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θνξνινγηθφ θαη εηαηξηθφ δίθαην. Νη βξεηαληθέο θνξνινγηθέο αξρέο απαηηνχλ
ηα αξρεία λα είλαη έγθπξα θαη δηαθαλή. Ρα ηαηξεία πνπ δηαζέηνπλ
κεραλνγξάθεζε
ινγηζκηθνχ

θαη

ρξεζηκνπνηνχλ

ζχγρξνλα

σθεινχληαη ζεκαληηθά

απφ

ηα

παθέηα

νδνληηαηξηθνχ

ελζσκαησκέλα ινγηζηηθά

παθέηα. Κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ηα παθέηα απηά κπνξνχλ λα
δηαζηαπξψζνπλ αλ νη ρξεψζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηηο ζεξαπείεο ζπκθσλνχλ
κε ηα ρξήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ ηξάπεδα. Ωθεινχληαη επίζεο θαη νη
ππάιιεινη ππνδνρήο θαζψο κεηψλεηαη ην ελδερφκελν λα ζεσξεζνχλ
ππεχζπλνη γηα αλέληηκε ζπκπεξηθνξά, φπσο ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηελ
πεξίπησζε ζπγθερπκέλσλ ή πξφρεηξα ζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Αλ
δηαπηζησζεί φηη ιείπνπλ ρξήκαηα, ππάξρνπλ ηζρπξά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα
κε ηα νπνία είλαη εχθνιν λα εληνπηζηεί ε πεγή ησλ πξνβιεκάησλ. Νη
απζηεξέο

δηαδηθαζίεο

δηαρείξηζεο

ρξεκάησλ

απνηεινχλ

ειεγθηηθνχο

κεραληζκνχο θαη πξνζηαηεχνπλ αθελφο ην πξνζσπηθφ απφ αβάζηκεο
ππνςίεο θαη αθεηέξνπ ην ηαηξείν απφ πεξηζηαηηθά θινπήο.
Παπαλαβή πληπωμών από αζθενείρ
Ν ξφινο ηνπ ππαιιήινπ ππνδνρήο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηακεηαθήο ξνήο
είλαη βαζηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία. ηαλ θηάλνπλ ζην ηαηξείν
αζζελείο, ν ππάιιεινο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη λα θξνληίδεη, ζχκθσλα θαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ
ηαηξείνπ, λα δηαηεξεί φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ελεκεξσκέλνπο ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε αλάγθε θάιπςεο επηζθαιψλ ρξεψλ.
Ξξνηνχ μεθηλήζεη ε ζεξαπεία, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο αζζελείο
έλα ζεξαπεπηηθφ ζρήκα θαζψο θαη κηα γξαπηή εθηίκεζε θφζηνπο ηα νπνία
ζα

πξέπεη

λα

ππνγξάθνπλ

βεβαηψλνληαο

ηελ

απνδνρή

ηνπο.

Ρα

πεξηζζφηεξα ηαηξεία πξνζθέξνπλ έλα κεγάιν εχξνο κεζφδσλ πιεξσκήο
φπσο κεηξεηά, επηηαγή, ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα. Πε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ηα ηαηξεία πξνζθέξνπλ επίζεο πξνγξάκκαηα πειαηεηαθήο
πίζηεο ή εηαηξηθά πξνγξάκκαηα ελψ αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα παξέρνπλ θαη ηε
δπλαηφηεηα άηνθεο πίζησζεο κε ηε βνήζεηα ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ.
Γηα θάζε κέζνδν πιεξσκήο πνπ πξνζθέξεηαη ην ηαηξείν ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ζαθείο δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε
πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πιεξσκήο.
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Δπιλογή πληπωμήρ: μεηπηηά
Νθέιε


Γελ παξαθξαηείηαη πνζνζηφ απφ ηξίηα κέξε.



Ρν ρξεκαηηθφ πνζφ είλαη δηαζέζηκν ακέζσο κφιηο θαηαβιεζεί ζηελ
ηξάπεδα.

Κεηνλεθηήκαηα


Θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ρξεκάησλ κέζα ζην
ηαηξείν.



Θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαθνξά κεγάισλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ ζηελ ηξάπεδα.



ηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάια πνζά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
θαλνληζκνί πεξί θαηαλαισηηθήο πίζηεο.



Κε

βάζε

πξφζθαηεο

θνξνινγηθέο

ξπζκίζεηο

ην

θαηαβάιιεηαη κεηξεηνίο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα

πνζφλ

πνπ

1500 επξψ

άιισο πξέπεη λα γίλεη κέζσ επηηαγήο ή ηξαπεδηθήο εληνιήο.
ηαλ δέρεζηε απφ ηνπο αζζελείο πιεξσκέο ζε κεηξεηά ζα πξέπεη λα
ηεξνχληαη ηα παξαθάησ κε ηε κνξθή νδεγηψλ :


Κεηξάηε πάληα ηα ξέζηα πνπ δίλνληαη ζηνλ αζζελή ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη λα ππάξρεη ακνηβαία ζπκθσλία φηη
έρνπλ δνζεί ηα ζσζηά ξέζηα.



Κε βάδεηε πνηέ ηα ρξήκαηα πνπ ζαο δίλνπλ νη αζζελείο ζην ηακείν
πξηλ δερηνχλ ηα ξέζηα ηνπο.



ηαλ ν αζζελήο δερηεί ηα ξέζηα ηνπνζεηήζηε ακέζσο ηα ρξήκαηα
ζην ηακείν.



Βεβαησζείηε φηη θιείζαηε θαιά ην ζπξηάξη ηνπ ηακείνπ.



Θαηαρσξήζηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πιεξσκήο.



Δθδψζηε απφδεημε.

Δπιλογή πληπωμήρ: επιηαγή
Νθέιε
 Γελ παξαθξαηείηαη πνζνζηφ

απφ

πεξίπησζε πηζησηηθψλ θαξηψλ).
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ηξίηα κέξε

(φπσο πρ ζηελ



Νη

επηηαγέο

κπνξνχλ

λα

πιεξσζνχλ

κφλν

ζηνλ

ηξαπεδηθφ

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ.
Κεηνλεθηήκαηα


Σξεηάδνληαη θάπνηεο κέξεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ επηηαγψλ.



Νη αζζελείο κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ηελ εμαξγχξσζε ησλ επηηαγψλ.



Ζ θίλεζε λα δεηήζεηε ηνλ αξηζκφ ηεο θάξηαο εγγχεζεο ηεο επηηαγήο,
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα γξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο επηηαγήο απφ
ηνλ ππάιιειν ππνδνρήο θαη φρη απφ ηνλ αζζελή, κπνξεί λα
εθιεθζεί σο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ αζζελή.
ηαλ νη αζζελείο πιεξψλνπλ κε επηηαγή, ν ππάιιεινο ππνδνρήο ζα

πξέπεη ειέγρεη αλ:


Ζ επηηαγή έρεη ηε ζσζηή εκεξνκελία.



Ζ επηηαγή είλαη ππνγεγξακκέλε.



Έρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζσζηφ πνζφ.



Νη ιέμεηο ζπκθσλνχλ κε ηνπο αξηζκνχο.



Δίλαη πιεξσηέα ζην ζσζηφ φλνκα.



πνζηεξίδεηαη απφ θάξηα εγγχεζεο: γξάςηε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ
εκεξνκελία. ιήμεο ζην πίζσ κέξνο ηεο επηηαγήο.
ηαλ βεβαησζείηε φηη ε επηηαγή είλαη έγθπξε:



Δηζάγεηε ηα ζηνηρεία ζηνλ ππνινγηζηή θαη ειέγμηε ηνπο αξηζκνχο.



Δθδψζηε ζηνλ αζζελή απφδεημε.



Ρνπνζεηήζηε ηελ επηηαγή ζην ηακείν.

Δπιλογή πληπωμήρ
Υξεσζηηθή θάξηα
Νθέιε


Ρν ρξεκαηηθφ πνζφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ηαηξείνπ κε ηνλ
ίδην ηξφπν φπσο θαη ε επηηαγή αιιά ν αζζελήο δελ κπνξεί λα
δηαθφςεη ηελ πιεξσκή.



Νη πξνζσπηθνί αξηζκνί αλαγλψξηζεο (PIN) θαζηζηνχλ ηηο πιεξσκέο
πην αζθαιείο.



Γελ απαηηείηαη κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα θαζψο ε πιεξσκή
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο.

Κεηνλεθηήκαηα
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Σξεψλεηαη απφ ηελ ηξάπεδα κηα κηθξή

πξνκήζεηα γηα έμνδα

δηαρείξηζεο ελέξγεηα ε νπνία πξνζθξνχεη ζην Λφκν 1026 ζην εδάθην
πεξί κεζαδφλησλ.
Πηζησηηθή θάξηα
Νθέιε
Γελ απαηηείηαη κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηελ ηξάπεδα θαζψο ε πιεξσκή



πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο.
Κεηνλεθηήκαηα
Σξεψλεηαη απφ ηελ ηξάπεδα κηα κηθξή πξνκήζεηα επί ηνπ ζπλνιηθνχ



πνζνχ ελέξγεηα ε νπνία πξνζθξνχεη ζην Λφκν 1026 ζην εδάθην πεξί
κεζαδφλησλ.
πάξρεη θίλδπλνο απάηεο, νπφηε ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ειέγρεη



ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ηέινο ηνπ κήλα.
Δπιλογή πληπωμήρ: ππόγπαμμα πελαηειακή πίζηηρ
Ρν πξφγξακκα απηφ δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα αιιά ζηηο ρψξεο φπνπ απηφ
πθίζηαηαη ,νη αζζελείο θαηαβάιινπλ ζην πξφγξακκα έλα πνζφ κεληαίσο γηα
ηε θξνληίδα ξνπηίλαο ηνπο κε απηφκαηε ρξέσζε κνηξάδνληαο ην θφζηνο
ηεο βαζηθήο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο ηνπο. Ρα ζπζηήκαηα απηά εγγπψληαη
ζην ηαηξείν έζνδα αλεμαξηήησο αλ νη πειάηεο εκθαληζηνχλ ή φρη. Ρέηνηνπ
είδνπο ζπζηήκαηα ζηνρεχνπλ ζην λα ελζαξξχλνπλ ηνπο αζζελείο λα
επηζθέπηνληαη ην ηαηξείν ηαθηηθά εθφζνλ έρνπλ ήδε πιεξψζεη γηα ηηο
επηζθέςεηο ξνπηίλαο ηνπο.
Νθέιε


Ππλερέο εηζφδεκα γηα ην ηαηξείν.



Δπηηξέπεη ζηνπο αζζελείο λα κνηξάδνπλ ην θφζηνο γηα ηε θξνληίδα
ξνπηίλαο ηνπο.



Γίλεη ζηνπο αζζελείο ηε δπλαηφηεηα κεησκέλνπ θφζηνπο γηα ηε
ζεξαπεία ηνπο.



Ξνιιά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ αζθάιηζε έλαληη αηπρεκάησλ.

Κεηνλεθηήκαηα


Θάπνηνη αζζελείο αληηηίζεληαη ζηελ ηδέα επηπξφζζεησλ πιεξσκψλ
φηαλ απαηηείηαη ζεξαπεία.



Ρν ηαηξείν ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί κεληαίσο ηηο πιεξσκέο ζηα
αξρεία ησλ αζζελψλ.
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Δπιλογή πληπωμήρ: δάνειο
ηαλ ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο είλαη πςειφ νξηζκέλνη αζζελείο πξνηηκνχλ
λα θάλνπλ αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θαιχςνπλ ην πνζφ. Θάπνηεο
εηαηξείεο/Ρξάπεδεο πξνζθέξνπλ ή ηνπιάρηζηνλ πξνζέθεξαλ δάλεηα ζηνπο
νδνληηαηξηθνχο αζζελείο. Ρα ηαηξεία ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ψζηε
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα
θαηαλαισηηθήο πίζηεο.
Νθέιε


Ρν ηαηξείν ιακβάλεη ηελ πιεξσκή ακέζσο κεηά ηε ζπκθσλία γηα ην
δάλεην.



Ζ πηζησηηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ην θφζηνο αλ ν αζζελήο δε
ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ.

Κεηνλεθηήκαηα


Αλάγθε

ζπκπιήξσζεο

εληχπσλ

θαη

δηελέξγεηαο

ηειεθσληθψλ

θιήζεσλ.


Δλψ ην δάλεην είλαη δσξεάλ γηα ηνλ αζζελή ην ηαηξείν επηβαξχλεηαη
έλα πνζφ.

Με θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πιεξσκήο θαη εθθξεκέο ππφινηπν
Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ππάιιεινο ππνδνρήο ή ν νδνληίαηξνο ζα πξέπεη
λα δίλεη ζηνλ αζζελή κηα ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ
θαη εθφζνλ έρνπλ δηεπθξηληζηεί θαη πάιη ζηνλ αζζελή νη απνδεθηέο κέζνδνη
πιεξσκήο, δε βξεζεί ιχζε ε θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ζηνλ
Νδνληηαηξηθφ Πχιινγν θαη ζηε ζπλέρεηα

αλ δελ εμεπξεζεί ιχζε, ζηε

Γηθαηνζχλε.
Ρν θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα αηζζεηηθέο
ζεξαπείεο, κπνξεί λα είλαη πςειφ. Νθείινπκε λα είκαζηε μεθάζαξνη
απέλαληη ζηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηα θφζηε ησλ ζεξαπεηψλ θαη ηηο
απαηηήζεηο πιεξσκήο.
Ρςθμίζειρ αζθαλείαρ για ηην ύπαπξη μεηπηηών ζηοςρ σώποςρ ηος
ιαηπείος
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Θάζε επηρείξεζε πνπ ιακβάλεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζε κεηξεηά έρεη
ρξένο λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχεη ην
πξνζσπηθφ απφ πεξηζηαηηθά ιεζηείαο. Βάζεη ηνπ Λφκνπ πεξί γείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηνλ Σψξν Δξγαζίαο νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δηελεξγνχλ εθηηκήζεηο θηλδχλσλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο αζζελείο θαη λα
θξνληίδνπλ λα ιακβάλνπλ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα
πεξηνξίδεηαη ην ελδερφκελν πξφθιεζεο βιάβεο, Ρα ηαηξεία ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ζε πνηεο πεξηπηψζεηο νη ππάιιεινη δηαηξέρνπλ θίλδπλν ιφγσ
ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ηαλ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ππνδνρή
κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ν ππάιιεινο αληηκεησπίδεη ηελ απεηιή ηεο
ιεζηείαο. Ρα πεξηζζφηεξα ηαηξεία ζήκεξα δελ έρνπλ αθφκε αληηιεθζεί ηνπο
θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε δηαρείξηζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
επξηζθνκέλσλ ζε δεκφζην ρψξν θαη παξαβιέπνπλ ηε ζεκαζία ιήςεο
κέηξσλ αζθαιείαο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ππάιιεινη ππνδνρήο
ζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε θίλδπλν φηαλ νη εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο
βξίζθνληαη πάλσ ζηε ξεζεςηφλ ζε κία αίζνπζα ππνδνρήο γεκάηε θφζκν.
Δνημέπωζη αζθενών ζσεηικά με ηιρ οθειλόμενερ πληπωμέρ
Κηα θηιηθή, δπλακηθή πξνζέγγηζε έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ
πξφθεηηαη γηα απαίηεζε πιεξσκήο. Ζ επηθνηλσλία είλαη ε ζεκέιηα ιίζνο ηεο
απνηειεζκαηηθήο ζπιινγήο ρξεκάησλ. Νη γξαπηέο εθηηκήζεηο θφζηνπο
απνηεινχλ έλα ζπκβφιαην αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην ηαηξείν. Αθφκε θαη
φηαλ νη αζζελείο αζεηνχλ ην ζπκβφιαην, απνθχγεηε λα ηεξείηε επηζεηηθή
ζηάζε εηδηθά ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ ηαηξείνπ. Αληί απηνχ, πξνηείλεηε
κηα πξνζσπηθή ζπδήηεζε κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ ηαηξείνπ. Νη πιεξσκέο πνπ
δελ θαηαβάιινληαη κεηαηξέπνληαη ζε επηζθαιή ρξέε ηα νπνία ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζνχληαη

πξνζεθηηθά

θαη

λα

δηεθδηθνχληαη

κε

ηξφπν

απνηειεζκαηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ. Ρν ηδαληθφ ζα ήηαλ λα κελ ππάξρνπλ
θαζφινπ επηζθαιή ρξέε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ είλαη πάληα
εθηθηφ.
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Δπηινγέο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξίζαιςεο
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 νη νδνληίαηξνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άξρηζαλ λα
πεξηνξίδνπλ ή αθφκε θαη λα δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή νδνληηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ Γεκνζίνπ ζηνπο αζζελείο ηνπο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
νδνληηάηξνπο ε απφθαζε απηή βαζίζηεθε ζε δχν παξάγνληεο. Ν έλαο ήηαλ
ε επηζπκία λα ππάξρεη θαη πάιη ε δπλαηφηεηα θιηληθήο ειεπζεξίαο ε νπνία
είρε απνζαζξσζεί ηφζν απφ ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο φζν θαη απφ ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθ. Ρακείσλ

Ν

δεχηεξνο παξάγνληαο ήηαλ ε πξνάζπηζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ησλ
επηρεηξήζεψλ ηνπο.
Ξαξφηη ε θπβέξλεζε επηκέλεη φηη εξγάδεηαη επηκειψο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο, ε
πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. Νη πεξηζζφηεξνη νδνληηαηξηθνί αζζελείο
δελ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνλ γηαηξφ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ
πεξηνρή ηνπο αθνχ είλαη ιίγνη νη νδνληίαηξνη πνπ παξέρνπλ νδνληηαηξηθέο
ππεξεζίεο κέζσ Γεκνζίνπ, ΔΠ ή Ρακείσλ

θαη φηαλ ην θάλνπλ είλαη γηα

εηδηθέο θαηεγνξίεο φπσο παηδηά ή αζζελείο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηα
έμνδα ζεξαπείαο. Αληίζεηα κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
Ρακείσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε ζην ζεκείν
παξνρήο, νη νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο πνπ παξέρνληαη ζηα ηδησηηθά ηαηξεία
επηβαξχλνληαη κε ρξέσζε.
Ν ειεπζεξνεπαγγεικαηίαο νδνληίαηξνο απνηεινχζε θαηά ην παξειζφλ θαη
ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ζηελ Διιάδα, ην βαζηθφ
εθθξαζηή θαη πινπνηεηή ηεο φπνηαο πνιηηηθήο

ζηνκαηηθήο πγείαο

(ζηνηρεηψδνπο, απνζπαζκαηηθήο ή ζηνρεπκέλεο) εθήξκνδε ην Ξνιηηηθφ θαη
Θπβεξλεηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο Δπνρήο.
Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο ην ελδηαθέξνλ αιιά
θαη νη ειπίδεο ηεο Ξνιηηείαο κεηαηνπίζζεθαλ πξνο ηε δπλακηθή αιιά θαη
ηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ ζα αλέπηπζζαλ θπξίσο ηα Θέληξα γείαο

θαη

δεπηεξεπφλησο ηα Λνζνθνκεηαθά νδνληηαηξεία.
Ν ζεζκφο ηεο νδνληηαηξηθήο ζην ΔΠ, ηνπιάρηζηνλ ζην ζθέινο ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ιεηηνχξγεζε κε νξακαηηζκνχο θαη θηινδνμίεο , αιιά ζηε
δηαδξνκή ηνπ άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη
ηνπ.
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νη αδπλακίεο θαη νη ζηξεβιψζεηο

Πην δηάζηεκα απηφ ν ειεπζεξνεπαγγεικαηίαο νδνληίαηξνο φρη κφλνλ δελ
κεηείρε ζην ζρεδηαζκφ ηεο φπνηαο πνιηηηθήο Πηνκαηηθήο γείαο, αιιά
ζηαδηαθά εμσζείην

ζηελ απνκάθξπλζή ηνπ

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε

απηή.
Ρα

πεξηζζφηεξα

αζθαιηζηηθά

ειεπζεξνεπαγγεικαηία
παξάλνκα
κνληέια

ηακεία

νδνληίαηξν,

ζηνηρείσλ,

έθδνζε

ζηαηηζηηθψλ

πξνθιεηηθά

ηνλ

παξάηππα

θαη

δεκηνπξγψληαο

Νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο
Νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο

αγλννχζαλ

πνπ πξνζέθεξαλ πεξηζηαζηαθά
ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, θαηαγξαθή

απνηειεζκάησλ

θαη

θπξίσο

ρσξίο

πξννπηηθέο .
Ζ πιήξεο νηθνλνκηθή απαμίσζε ηεο Κνλάδαο Νδνληηαηξηθήο Ξξάμεο ,πνπ
παξακέλεη θαζεισκέλε
κφλνλ

ζηνλ

εθθπιηζκφ

ζηηο παξνρέο ηνπ ΦΔΘ ηνπ 1993, νδήγεζε φρη
αιιά

θαη

ζηε

γεινηνπνίεζε

ησλ

φπνησλ

νδνληηαηξηθψλ παξνρψλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά Ρακεία.
Πην λέν κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ

πγείαο, πνπ εμαγγέιιεηαη απφ ηα

ζπλαξκφδηα ππνπξγεία κε ηελ νλνκαζία ΔΝΞ, ε Ξνιηηεία ηεθκεξησκέλα
αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη

γηα ιφγνπο ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θχξηα

πνιηηηθνχο.
Ν ειεπζεξνεπαγγεικαηίαο νδνληίαηξνο είλαη ε κφλε

ζπληεηαγκέλε θαη

ζπγθξνηεκέλε επηζηεκνληθή νκάδα πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη
πινπνηήζεη ην λέν κνληέιν Νδνληηαηξηθήο Φξνληίδαο
εγθαηεζηεκέλεο,

λφκηκα

αδεηνδνηεκέλεο,

ιεηηνπξγηθά

θαη λα

κε ππνδνκέο
απηφλνκεο

θαη

παξαγσγηθά επαξθείαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη

ε πνιηηηθή

βνχιεζε γηα ηελ αμηνπξεπή θαη ηεθκεξησκέλε θνζηνινγηθά

νηθνλνκηθή

θάιπςε ησλ επηιεγκέλσλ παξνρψλ.
Ξαξάιιειά ην εχξνο ηεο πεξηπησζηνινγίαο
είλαη ζπγθεθξηκέλν

ησλ παξνρψλ ζα πξέπεη λα

θαη ξεαιηζηηθφ ψζηε λα θαιχςεη

αλάγθεο κεγάιεο κεξίδαο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.
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ηηο ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΔΠ

ΤΝΗΜΜΔΝΑ

H ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ CED,2009
ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΩΝ
ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΩΝ (CED) – πνπ εθπξνζσπεί πάλσ απφ 300.000 νδνληηάηξνπο
ζε φιε ηελ Κνηλνηηθή επηθξάηεηα - είλαη λα πξνάγεη πςειά πξφηππα ζηελ
νδνληηαηξηθή θαη ηελ πεξίζαιςε ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο ησλ Δπξσπαίσλ
πνιηηψλ. Δίλαη θαηά ζπλέπεηα δεζκεπκέλν λα αλαζεσξεί ζπλερψο θαη λα
επηθαηξνπνηεί ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζρεδηαζκνχο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη
ην επάγγεικα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζηνκαηηθήο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο ησλ Δπξσπαίσλ, ηφζν ζήκεξα φζν θαη ζην κέιινλ.
Η θαηεπζπληήξηα αξρή ηνπ ΔΟ ζε φ,ηη αθνξά ην κέιινλ ηεο
Οδνληηαηξηθήο είλαη φηη θάζε Δπξσπαίνο πνιίηεο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε
ζε πςειήο πνηφηεηαο νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ ζα παξέρεηαη απφ θαιά
εθπαηδεπκέλνπο,
ηθαλνχο
θαη
απφιπηα
επαξθείο
νδνληηάηξνπο
ππνζηεξηδφκελνπο απφ ηελ πιένλ ζχγρξνλε θαη ελδεδεηγκέλε ηερλνινγία.
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα ζέκαηα πγείαο έρνπλ ηεξαξρεζεί
πςειφηεξα ζηελ Δπξσπατθή αηδέληα. Τςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνκηθέο
ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο ζέκα πξνηεξαηφηεηαο
γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ.
Η νξγάλσζε θαη ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηεινχλ επζχλε
ηνπ θάζε Κξάηνπο Μέινπο. Σαπηφρξνλα, νη εμειίμεηο πνπ πξνθχπηνπλ ελ
κέξεη εμαηηίαο ησλ απμαλφκελσλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ
αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, έρνπλ αληίθηππν ζηελ πγεία θαη
ζηα θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα φισλ ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ.
Σν πκβνχιην Δπξσπαίσλ Οδνληηάηξσλ, θαηά ζπλέπεηα, βιέπεη επλντθά ην
γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. επηρεηξεί λα αλαπηχμεη κηα εληαία ηξαηεγηθή Τγείαο [1]
ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
απμαλφκελε θνηλσληθή πνηθηινκνξθία, ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο, ηελ
παγθνζκηνπνίεζε, ηηο επηπηψζεηο ελφο γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ θαη ηηο
ζπλέπεηεο ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.
Η
Οδνληηαηξηθή έρεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζεη ζ’ απηφ ην λέν
ζπλνιηθφ πιαίζην. Η πξναγσγή ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα
απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξναγσγήο ηεο γεληθήο πγείαο γηα
ηνπο Δπξσπαίνπο, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
γεληθήο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο[2].
Η Οδεγία 2005/36 ζέηεη ηηο ειάρηζηεο εθπαηδεπηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
νδνληηαηξηθή, πνπ αλαθέξεηαη σο έλα ηδηαίηεξν επάγγεικα κε ηα δηθά ηνπ
δηθαηψκαηα,
πνπ
απαηηεί
ηνπιάρηζηνλ
πέληε
ρξφληα
πιήξνπο
παξαθνινχζεζεο ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζπνπδψλ. Η Οδεγία, επίζεο,
θαζνξίδεη κηα δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ
νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ππφςε ηελ
επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδν.
πλεπεία ησλ αλσηέξσ, ε θπζηνγλσκία ηνπ νδνληηάηξνπ ηνπ κέιινληνο
πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί θαη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ επί ηε βάζεη ησλ πεξηγξαθνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο κειινληηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ
νδνληηάηξνπ.
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ΜΔΛΛΟΝΣΟ

Πποζπάθεια μείωζηρ ηηρ έκηαζηρ ηων ζηομαηικών νόζων:
Παξά ηελ πησηηθή ηάζε ηεο νδνληηθήο ηεξεδφλαο ζηα παηδηά θαη ηεο
απψιεηαο ησλ δνληηψλ ζηνπο ελήιηθεο, άιιεο ζηνκαηηθέο λφζνη θαη
ζπλζήθεο φπσο ε ηεξεδφλα ηεο ξίδαο, ηα λνζήκαηα ηνπ πεξηνδνληίνπ, νη
ζηνκαηνβιελνγφληεο αιινηψζεηο, ηα ζηνκαηνπξνζσπηθά ηξαχκαηα, νη
ζηνκαηνπξνζσπηθέο κνιχλζεηο, νη ζηνκαηηθέο ελδείμεηο ηνπ HIV/AIDS, ν
ζηνκαηνθαξπγγηθφο θαξθίλνο θαη νη νδνληηθέο δηαβξψζεηο εμαθνινπζνχλ
λα απνηεινχλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο γηα ηνπο ελήιηθεο
[2,3]. Η ζεξαπεία ησλ ζηνκαηηθψλ αζζελεηψλ θαηέρεη ηελ ηέηαξηε θαηά
ζεηξά ζέζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγείαο παγθνζκίσο [4].

Γηπάζκων πληθςζμόρ: Ο αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα πγείαο εθηφο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ
νδνληηαηξηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ, απμάλεη. Η γλψζε γεληθήο παζνινγίαο
θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ ηαηξηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ
αζζελψλ απφ ηνπο νδνληηάηξνπο, πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ απηνχ ηνπ
είδνπο ηα θιηληθά πξνβιήκαηα θαη λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε
άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νδνληηαηξηθήο
ζεξαπείαο.

ύνδεζη μεηαξύ ζηομαηικήρ και γενικήρ ςγείαρ: Τπάξρνπλ
απμαλφκελεο ελδείμεηο[2] γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ λνζεκάησλ ηνπ
πεξηνδνληίνπ θαη ηνπ δηαβήηε, θαξδηνπαζεηψλ, ζξνκβνεκβνιηθψλ αηθλίδησλ
επεηζνδίσλ θαη αλαπλεπζηηθψλ αζζελεηψλ. Μηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ζην
ζηφκα, φπσο ε θαληηληίαζε, ε ηξηρσηή γιψζζα, ην ΗIV, ην ζάξθσκα
Κaposi, ην ιέκθσκα κε-Hodgkin θαη ε μεξνζηνκία, απνηεινχλ πξψηκεο
ελδείμεηο ζπζηεκαηηθψλ λφζσλ. Οη νδνληίαηξνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ
δεηήκαηα ζηνκαηηθήο πγείαο πνπ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηελ παξαδνζηαθή
πεξίζαιςε ζηνκαηηθήο πγείαο θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάζσζε
αλζξψπσλ εληνπίδνληαο αζζέλεηεο ζε έλα πξψηκν ζηάδην φηαλ πεξηζάιπνπλ
ηνπο αζζελείο ηνπο [3]. Σν εχξνο ηεο άζθεζεο ηνπ νδνληηάηξνπ ζα
δηεπξπλζεί θαηά πνιχ απφ ηελ απνθιεηζηηθή θαη πεξηνξηζκέλε εζηίαζε ζηα
δφληηα θαη ηηο φκνξεο πεξηνρέο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκέλνο κε γλψζεηο θαη εθπαίδεπζε [3,5] ζηε γεληθή παζνθπζηνινγία
ησλ γεληθψλ λφζσλ.

Αύξηζη ηων νόζων πος ζςνδέονηαι με ηη ζςμπεπιθοπά και ηη
ζηάζη ηος αηόμος: Οη κείδνλεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηηο ζηνκαηηθέο
αζζέλεηεο είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο γηα ηηο θπξηφηεξεο ρξφληεο κε
κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο, φπσο ε παρπζαξθία, νη θαξδηνπάζεηεο, νη
θαξθίλνη θαη ν δηαβήηεο. Έλα πνζνζηφ κέρξη 70% ησλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ γηα ηηο αζζέλεηεο νθείιεηαη ελ πνιινίο ζε αίηηα ζπκπεξηθνξηζηηθά,
θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, ελψ κφλν πεξίπνπ 30% ζε γελεηηθά. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δξάζεο ζηνπο θνηλνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη
έλαο απνηειεζκαηηθφο θαη επαξθήο ηξφπνο λα κεηψζνπκε ηελ έθηαζε απηψλ
ησλ αζζελεηψλ. Η εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ
επηζηεκψλ ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ηεο νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο,
ελζσκαησκέλε ζηηο αξρέο ησλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ επηζηεκψλ ζηελ θιηληθή
άζθεζε, είλαη νπζηαζηηθή γηα ην λέν γεληθφ νδνληίαηξν. [6,7]

Πολιηιζηική πολςμοπθία: Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο
έρνπλ
πνιχ δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο πνιηηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ

62

επξχηαηε πνηθηιία εζληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο. Κάζε πιεζπζκφο
παξνπζηάδεη κνλαδηθά πξνβιήκαηα νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη ζηάζε. [7,8]. Η νδνληηαηξηθή εθπαίδεπζε ζα
πξέπεη λα εμνπιίδεη ηνπο νδνληηάηξνπο κε ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο
επηθνηλσλίαο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ ηέηνηεο
θνηλσλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο νη πςεινχ επηπέδνπ
επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη νδνληίαηξνη
πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέξρνληαη ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηζηηθψλ
ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ πεξί ησλ αηηίσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ ησλ αζζελεηψλ
θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ αζζελψλ.

Δπιζηήμη, Έπεςνα και Σεσνολογία: Η πξφνδνο ζηελ επηζηήκε θαη
ηελ ηερλνινγία φπσο απνηππψλνληαη ζηελ Οδνληηαηξηθή ηα ηειεπηαία
ρξφληα, έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ αληίιεςε γηα ηα αίηηα θαη ηηο
ζπλέπεηεο ησλ ζηνκαηηθψλ αζζελεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη γλψζεηο πνπ
έρνπκε απνθνκίζεη γηα ηα λέα πιηθά, ηα εξγαιεία θαη ην κεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ αληαγσλίδνληαη κέζα ζην ήδε θνξησκέλν νδνληηαηξηθφ
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο παξαδνζηαθέο θιηληθέο δεμηφηεηεο. Η
νδνληηαηξηθή πξέπεη λα επσθειεζεί απφ απηήλ ηελ πξφνδν θαη πξέπεη λα
εκπιέθεηαη ελεξγεηηθά ζηελ εμέιημή ηεο. [7]
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ο νδνληίαηξνο ηνπ κέιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
φιν θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελεο θαη πην ζχλζεηεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο,
ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη -κεηψλνληαο ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζηνκαηηθέο αζζέλεηεο- ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε
ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ, δεδνκέλνπ φηη ε θπζηνινγηθή
αλάπηπμε θαη ε πγεία ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο πεξηνρήο, ζπλδένληαη
επζέσο κε ηε γεληθή πγεία θαη επεκεξία θαη είλαη νπζηαζηηθέο γηα ηελ
πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.

Ο απψηαηνο ζηφρνο ηνπ νδνληηάηξνπ ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα
είλαη, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ
παξαδνζηαθψλ φζν θαη ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα αζθεί εληαία νδνληηαηξηθή, βαζηζκέλε ζηελ ηεθκεξίσζε, είηε
αλεμάξηεηα είηε ζε νκαδηθή άζθεζε (group practice) θαη ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη έλαο
πεξηζζφηεξν ηαηξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νδνληηαηξηθή εθπαίδεπζε πνπ
ζα νδεγήζεη ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ζην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ηεο 5εηνχο νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο .

Σν ΔΟ ηάζζεηαη ππέξ ηεο άπνςεο, φηη νη βαζηθέο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο ηεο απξηαλήο νδνληηαηξηθήο πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο
βαζηθήο νδνληηαηξηθήο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
πξψηε θάζε κηαο ζπλερνχο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα πξέπεη λα
δηαξθεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ νδνληηάηξνπ,
πνπ ζα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνιακβάλεη θαη λα ζεξαπεχεη φιεο ηηο
ζπλήζεηο νδνληηαηξηθέο αζζέλεηεο. Η ζσζηή βαζηθή νδνληηαηξηθή
εθπαίδεπζε πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νδνληίαηξν πνπ αζθεί ην
επάγγεικα, λα δηεπξχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ηελ
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επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε
αλάγθεο ηνπ.

κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζχκθσλα κε ηηο

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΜΟΝΗΡΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΔΙΟ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΕΙΡΟ
Κάηνπηξα κε ιαβή
Αληρλεπηήξεο
Βακβαθνιαβίδεο
Κνριηάξηα νδνληίλεο
Δξγ.Γνπηαπέξθεο
Πεξηνδνληηθόο
αληρλεπηήξαο
(κήιε)
ηηβαγκνύ Ακαιγάκαηνο ιεπηόο
ηηβαγκνύ Ακαιγάκαηνο επξύο
Λείαλζεο Ακαιγάκαηνο
Ακαιγακαηνθόξνη
ηηβαγκνύ ξεηίλεο
Σξύπαλα απνκνλσηήξα
Διαζηηθό απνκνλσηήξα (θπηία )
Αξπαγνθόξνη
Πιαίζηα απνκνλσηήξα
Αξπάγεο δηάθνξεο
Πιαγίαο ζπκπύθλσζεο
Κάζεηεο ζπκπύθλσζεο ( Silder)
Αλίρλεπζεο ξηδηθώλ ζσιήλσλ
Δξγαιεία απνηξύγσζεο
Δξγαιεία Τπννπιηθήο απόμεζεο
Αθνλόιηζνη
Παξεηνθάηνρα
Μηλλεζζόηα
(άγθηζηξα)
Βεινλνθάηνρα
Φαιίδηα ξακκάησλ
Φαιίδηα θνπήο ηζηώλ
πλδεζκνηόκνο
Απνθνιιεηήξαο
πεξηνζηένπ
MOLT No 9
Μνριόο επζύο
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Μνριόο αθξνξξηδίσλ
Μνριόο POTTS
Κεθακκέλν SOBRE
Οδνληάγξεο δηάθνξεο ( δηεζλήο
άλσ, δηεζλήο θάησ, γνκθίσλ άλσ
γνκθίσλ θάησ,COW HORN)
Ρηδάγξα άλσ
Ρηδάγξα θάησ
Κνριηάξην απόμεζεο νζηνύ
Λαβίδα ρεηξνπξγηθή
Λαβίδα αλαηνκηθή
Λαβίδα αηκνζηαηηθά κηθξή θαη
κεγάιε
Λαβίδα ADSON
Οζηενξξίλε
Οζηενηόκνο
Λαβή λπζηεξηνύ Νν 3
ύξηγγα CARPULE
Μπώι νξξνύ
Λεπίδεο λπζηεξηνύ Νν 12 θαη 15
Γηζθάξηα απνηύπσζεο κεηαιιηθά
ζε κεγέζε S-M-L άλσ θαη θάησ
γλάζνπ
Γηζθάξηα απνηύπσζεο πιαζηηθά
ΠΕΡΙΣΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Υεηξνιαβέο πςειώλ ηαρπηήησλ
δηάθνξεο
Υεηξνιαβέο ρακειώλ ηαρπηήησλ
δηάθνξεο
Δμνιθείο εγγιπθίδσλ
Υεηξνπξγηθό
κηθξνκόηνξ
κε
δπλαηόηεηα
θαηαησληζκνύ
θπζηνινγηθνύ νξνύ
Δγγιπθίδεο airtor δηάθνξεο ζε
ζρήκαηα 330,331,332,56 ,169 θαη
245L
Δγγιπθίδεο micromotor δηάθ.
ζηξνγγύιεο
Δγγιπθίδεο Gates (ζεη)
Δγγιπθίδεο Peeso (ζεη)
Δγγιπθίδεο ρεηξνπξγηθέο επζείαο
Δγγιπθίδεο από αδακαληόθνλε
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εη θαξθίδσλ κε ηξύπαλα
εη κεηαιιηθώλ αμόλσλ
Ρίλεο δηάθνξεο
Δγγιπθίδεο Lentulo ζεη
Δξγαζηεξηαθέο
εγγιπθίδεο
αθξπιηθνύ δηάθνξα ζρήκαηα
Δπζεία ρεηξνιαβή εξγαζηεξηαθή
Υεηξνπξγηθή
ρεηξνιαβή
απνζηεηξώζηκε
Πνιθνπιθνί δηάθνξνη
Δλεξγνπνηεηέο πιηθώλ ΤΚ
Πξνσζεηήξεο πιηθώλ ΤΚ
Αλακηθηήξεο
ιεπηνξξεύζησλ
ρεηξόο
Δξγαιεία ηύπνπ Automatrix
Κύβνη δήμεο (bite blocks)
Υαξηί
άξζξσζεο
δηπιήο
θαηαγξαθήο
ηνκαηνδηαζηνιείο
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Αεξνζπκπηεζηήο
Οδνληηαηξηθή έδξα
Μνλάδα θνπηηθώλ πνπ λα
εκπεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ
2
ππνδνρέο ρεηξνιαβώλ πςειώλ
ηαρπηήησλ
θαη κία ρακειώλ
ηαρπηήησλ θαζώο θαη πνιιαπιή
πδξναεξνζύξηγγα κε απνζπώκελα
ζηόκηα
Πάγθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 3
κέηξα κε ηθαλό αξηζκό εξκαξίσλ
Σξνρήιαηα θαζίζκαηα ηαηξώλ
Αθηηλνγξαθηθό
κεράλεκα
ηερλνινγίαο
ηειεπηαίαο
πεληαεηίαο κε καθξό θώλν
Μνλάδα πηπεινδνρείνπ, ηζρπξήο
αλαξξόθεζεο θαη ζηειαληιίαο κε
δηπιά ρεηξηζηήξηα
Μνλάδα ληπηήξα κε πνδνθίλεηε
βξύζε
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Οδνληηαηξηθό πξνβνιέα
Δλδνζηνκαηηθή θάκεξα
πζθεπή ππεξήρσλ πεξηνδνληίνπ
ΤΚΕΤΕ
Φσηνπνιπκεξηζκνύ
ζπλζέησλ
ξεηηλώλ αινγόλνπ ή led, ηύπνπ
pulse delay
Γνλεηήο ακαιγάκαηνο
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήξαο
ηερλ.
ηνηρσκάησλ.
Γνθηκαζίαο δσηηθόηεηνο
Ξεξόο
θιίβαλνο
κε
θπθινθνξεηή αέξνο ηνπιάρηζηνλ
50 ιίηξσλ
Απηόθαπζηνη θιίβαλνη κνλνύ ή
δηπινύ
θελνύ
δηάθνξνη
ηνπιάρηζηνλ
Μηθξναπνζηεηξσηήξεο ραιαδία
πγθνιιεηήξεο
θαθέιισλ
απνζηείξσζεο 20 εθαηνζηώλ
Τπέξερνη θαζαξηζκνύ εξγαιείσλ
δηάθνξνη ηύπνη
Πιπληήξηα εξγαιείσλ
Κάληζηξα πιπληεξίνπ
πζθεπή δηαζεξκίαο
ηεγλσηήξεο ρεηξώλ
απσλνζήθεο κε πεληάι
Απνιπκαληηθά ζηνκαηνπιύκαηα
κε βάζε ηε ρισξεμηδίλε ή
ζπλαθέο
ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΑΗΦΙΑ
Γάληηα ιάηεμ S-M-L
Μάζθεο (125Υ2Υ20)
Μπινύδεο
Παληειόληα
Γπαιηά πξνζηαζίαο δηαθαλή
Γπαιηά
πξνζηαζίαο
θσηνπνιπκεξηζκνύ
Τπνδήκαηα ηαηξείνπ δεύγε
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Πνηεξάθηα πιαζηηθά κηάο ρξήζεο
ηειαληιίεο
Αθξνθύζηα
ρεηξ.αλαξξόθεζεο
κηάο ρξήζεο
Betadine δηάιπκα
Betadine scrub
Γάδεο απνζηεηξσκέλεο θνπηηά
Γάδα ζε ξνιιό παθέηηα ζε θηιά
Βακβάθη παθέηηα ζε θηιά
Πιαζηηθνί δίζθνη κεηαθνξάο
εξγαιείσλ****
σιελσηά
πξνζηαηεπηηθά
ιαβώλ θαη νξγάλσλ****
Φάθειινη απνζηείξσζεο μεξνύ
δηαθόξσλ κεγεζώλ ξνιά
Φάθειινη
απνζηείξσζεο
απηνθαύζηνπ δηαθόξσλ κεγεζώλ
(απηνθόιιεηα ηεκάρηα)
Φάθειινη
απνζηείξσζεο
απηνθαύζηνπ δηαθόξσλ κεγεζώλ
(ξνιό)
Κνηλό πγξό ζαπνύλη ρεηξώλ lt
Αληηζεπηηθό ζαπνύλη ρεηξώλ lt
Απνιπκαληηθό
δηάιπκα
αλαξξνθήζεσλ lt
Απνιπκαληηθά
δηαιύκαηα
επηθαλεηώλ lt
Απνιπκαληηθά
ραξηνκάλδεια
(θνπηηά)
Τγξά ππεξήρσλ lt
Υεηξνπεηζέηεο ράξηηλεο παθέηα
Απνζηεηξσκέλα νζόληα δηαθόξσλ
κεγεζώλ 50 Υ 80****
Υαξηνπεηζέηεο
κε
θάιπςε
λάπινλ ζε ηεκάρηα
θνπθάθηα ρεηξνπξγείνπ
Υάξηηλεο κπινύδεο ρεηξνπξγείνπ
Πιαζηηθέο πνδηέο ρεηξνπξγείνπ
Μπινύδεο
ρεηξνπξγείνπ
απνζηεηξσκέλεο θαη κε.
Γάληηα
ρεηξνπξγηθά
απνζηεηξσκέλα (δεύγε)
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Αηκνζηαηηθόο ζπόγγνο
Γάληηα ληηξηιίνπ
Κνπηηά
θίηξηλα
απόξξηςεο
αηρκεξώλ βεινλώλ θιπ αηρκεξώλ
Κνπηήξεο
αηρκεξώλ
αληηθεηκέλσλ
Αινπκηλόραξην θπηία 30 κέηξσλ
Φήθηξεο ρεηξώλ
Γηαιπηηθά γύςνπ θαη αιγηληθώλ
(θπηίν)
Ληπαληηθά ρεηξνιαβώλ ζπξέπ
άθθνη
πιαζηηθνί
έγρξσκνη
κνιπζκέλσλ
ηαηξηθώλ
απνξξηκκάησλ
κε
αλάινγε
ζήκαλζε
ΑΝΑΛΧΙΜΑ
ΕΜΦΡΑΚΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Ακάιγακα (θάςνπιεο)
ύλζεηεο ξεηίλεο (ζύξηγγεο)
ύλζεηεο ξεηίλεο flow (ζύξηγγεο)
ύλζεηεο ξεηίλεο compules
πγθνιιεηηθνί
παξάγνληεο
(θηαιίδηα) ζπκβαηνί κε ηηο
.Ρεηίλεο
Ταινηνλνκεξήο θνλία θηαιίδηα
Ταινηνλνκεξήο θνλία θάςνπιεο
Τδξνμείδην
ηνπ
αζβεζηίνπ
ζσιελάξηα βάζε/θαηαιύηε
Πνιπθαξβνμπιηθή θνλία θηαιίδηα
Φσζθνξηθνύ
ςεπδαξγύξνπ
θηαιίδηα
Δπγελνινύρνο θνλία IRM
Ρεηηλώδεηο θνλίεο δηάθνξεο
Φπξάκαηα εκθξ.ξηδηθώλ ζσιήλσλ
Κώλνη γνπηαπέξθεο θπηία
Ραβδία γνπηαπέξθεο θπηία
Πάζηα
πξνζσξηλήο έκθξαμεο
θπηία cavit
Πάζηα πξνζσξηλήο ζπγθόιιεζεο
βάζε/θαηαιύηεο
Αδξνπνηεηηθόο παξάγσλ 32-37%
Φσζθνξηθνύ
νμένο
ζε
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4

ζσιελάξηα
Σερλεηά ηνηρώκαηα νπηζζίσλ
δηάθνξα ζε κνξθή κεηαιιηθήο
ηαηλίαο 7 ρηι
Σερλεηά ηνηρώκαηα πξνζζίσλ*ζε
κνξθή ηαηλία ζειινπινίηε
θήλεο θπηία *
Γίζθνη ιείαλζεο Ρ*
Σαηλίεο ιείαλζεο Ρ*
Δλδνξξηδηθνί άμνλεο κεηαιιηθνί
Δλδνξξηδηθνί άμνλεο πνιπκεξείο*
Δλδνξξηδηθνί
άμνλεο
αλζξαθνλεκάησλ*
πγθξαηεηήξεο ηερλ ηνηρσκάησλ
ΤΛΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ
Φύζηγγεο αξηηθαίλεο(θπηία)
Φύζηγγεο κεπηβαθαίλεο(θπηία)
Βειόλεο θνληέο(θπηία)
Βειόλεο παηδνδνληηθέο(θπηία)
Βειόλεο καθξπέο (θπηία)
Εειέ ή
ζπξέπ ηνπηθήο
αλαηζζεζίαο(θπηία)
ΤΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ
Κπηίν ηαηληώλ παινβάκβαθα
Fiber splint
Mεηαιιηθέο θπςεινεηδείο ηαηλίεο
Οδνληνγιπθίδεο stim-U-dents
Πιάθεο Omnivac λαξζήθσλ
Πιάθεο Omnivac Μεηαβαηηθώλ
Αθξπιηθό ελ ςπρξώ
ΑΠΟΣΤΠΧΣΙΚΑ
Γηάθνξα θεξηά θαηαγξαθώλ ή
εγθηβσηηζκνύ ή ζπγθόιιεζεο
ηιηθόλε παρύξξεπζηε βάζε
θαηαιύηεο
ηιηθόλε
ιεπηόξξεπζηε
ζε
θύζηγγεο απηναλακηγλπόκελεο
Αιγηληθό
απνηππσηηθό
κε
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ρξσκαηηθό θώδηθό πήμεο
Κεξί δήμεο αινπκηλίνπ
Λπρλίεο πγξαεξίνπ ή αλάινγε
δηάηαμε
γηα
ππξάθησζε
εξγαιείνπ ή βξαζκό
ηιηθόλε θαηαγξαθήο δήμεο ζε
ζπζθεπαζία αηέξκνλνο
Μπνι ειαζηηθό αλάκημεο
πάζεο
κεηαιιηθέο
θνλίαο
κεγάιεο
πάζεο κεηαιιηθέο θνλίαο κηθξέο
πάζεο αλάκημεο αιγηληθνύ θαη
γύςνπ
Μαραηξίδην θεξνύ
Πιάθεο πάιηλεο θνλίαο
Λπρλίεο νηλνπλεύκαηνο
Πιαζηηθνπνηεκέλα ραξηηά κίμεο
θνληώλ
θιπ
,δηαθόξσλ
δηαζηάζεσλ
Αλακηθηήξεο ιεπηνξξεύζησλ –
πηζηόιηα ζπκβαηά κε ηα πιηθά
ΔΙΑΦΟΡΑ
Νήκα δηεύξπλζεο ζρηζκήο ηεκ.
Εειέ
ρεκηθνκεραληθήο
επεμεξγαζίαο ξηδηθώλ ζσιήλσλ
Κώλνη ράξηνπ *
Πάζηεο
ζηίιβσζεο
πεξηνδνληίνπ****
Κππειινεηδή
ζηίιβσζεο
πεξηνδνληίνπ ειαζηηθά
Κππειινεηδή
ζηίιβσζεο
πεξηνδνληίνπ ηξίρηλα
Ράκκαηα κεηάμεο
κεηάμη
αηξαπκαηηθό 3/0 & 4/0κε βειόλε
16 ρηιηνζηώλ
Ράκκαηα λάπινλ αηξαπκαηηθό
3/0 & 4/0κε βειόλε 16 ρηιηνζηώλ
Ράκκαηα PDS αηξαπκαηηθό 3/0 &
4/0κε βειόλε 16 ρηιηνζηώλ
Εειέ θζνξηνύρνπ Ναηξίνπ
Αθξώδε δηζθάξηα θζνξίσζεο
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