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                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα,    17.03.2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                              Αρ. πρωτ.: Γ3δ/∆/ΦΑΥ9.1/Γ.Π.οικ.20710 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                                  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆’  
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση                                                
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνο   
Φαξ 
E-mail                    
  

: Αριστοτέλους 17 
: 101 87 
: Στρ. Χατζηχαραλάµπους  
: Κ. Κραβαρίτη 
: 213-2161623/1620 
: 210-5230577 
: pfy4@moh.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ : 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Παγκόσµια Ηµέρα Στοµατικής Υγείας (World Oral Health Day) -  20η Μαρτίου 2016  
 

ΣΧΕΤ:  1. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆Φ 4.3, ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. 

και Πρόληψης, µε θέµα : «Υπενθύµιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 

έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών 

έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα υγείας». 

              2. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και 

Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσµιες  

και ∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα υγείας».  

              3.  Το από 10-03-2016 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας.  

 

 

             Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆’/Αγωγής Υγείας και 

Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της 

Παγκόσµιας Ηµέρας Στοµατικής Υγείας (World Oral Health Day), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την 

Παγκόσµια Οδοντιατρική Οµοσπονδία (FDI - World Dental Federation) και είναι η 20η Μαρτίου 

εκάστου έτους,  σας ενηµερώνει για τα ακόλουθα: 
 

    Α. Η Παγκόσµια Ηµέρα Στοµατικής Υγείας έχει ως στόχο να αναδεικνύει τα πλεονεκτήµατα ενός 

υγιούς στόµατος και να προάγει παγκόσµια τη γνώση για τα ζητήµατα γύρω από τη στοµατική υγεία, 

καθώς και για τη σπουδαιότητα της στοµατικής υγιεινής για όλους/ες – νέους/εσ και ηλικιωµένους/ες. Η 

σπουδαιότητα της Παγκόσµιας Ηµέρας Στοµατικής Υγείας, έγκειται στο γεγονός ότι το 90% του 

πληθυσµού θα εµφανίσει κάποια στοµατική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του/ης, καθώς και ότι 

ΑΔΑ: 6ΛΔΧ465ΦΥΟ-ΑΓ7



2 

 

πολλές από τις νόσους του στόµατος µπορούν να προληφθούν µέσω της αυξηµένης υποστήριξης της 

Πολιτείας, των επιστηµονικών ενώσεων και των κοινωνικών φορέων στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση 

και θεραπεία.  

 

Β. Το µήνυµα της φετινής Παγκόσµιας Ηµέρας Στοµατικής Υγείας είναι «Όλα ξεκινούν εδώ. Στόµα 

Υγιές. Σώµα Υγιές» και επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν οι νόσοι του στόµατος στην υγεία και 

ευεξία του ατόµου, αλλά και στη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης γενικών νόσων µέσω των εκδηλώσεων 

τους στη στοµατική κοιλότητα. 

    Για το φετινό εορτασµό προωθούνται συνηµµένα τα κεντρικά µηνύµατα της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Στοµατικής Υγείας, καθώς και  οι σχετικές αφίσες που διαµορφώθηκαν από την Παγκόσµια Οδοντιατρική 

Οµοσπονδία και σχετικά επιµελήθηκε η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία για τη χώρα µας. 

  

Γ1. Η πρόληψη των νόσων του στόµατος, µπορεί να επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό µέσω: 

 

• του βουρτσίσµατος των δοντιών µε φθοριούχο οδοντόκρεµα δύο φορές την ηµέρα 

• της χρήσης φθοριούχου στοµατικού διαλύµατος 

• της µάσησης τσίχλας χωρίς ζάχαρη µετά τα γεύµατα, όταν βρισκόµαστε εκτός σπιτιού 

• της µείωσης της κατανάλωσης τροφών και ποτών που περιέχουν ζάχαρη  

• της µείωσης της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύµατος 

• της διακοπής του καπνίσµατος 

 

    Επιπρόσθετα, η Παγκόσµια Οδοντιατρική Οµοσπονδία υποστηρίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη µείωση της κατανάλωσης της ζάχαρης, βάσει των τεκµηρίων για 

τη σχέση της µε την τερηδόνα των δοντιών και την παχυσαρκία και συστήνει στον πληθυσµό, εκτός από τα 

παραπάνω, να συµβουλευτούν τον οδοντίατρό τους για τα καλύτερα µέσα πρόληψης των νόσων του 

στόµατος. 

Γ2. Όπως αναφέρεται στο ∆ελτίο Τύπου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας,  οι νόσοι του 

στόµατος επηρεάζουν τη σωµατική υγεία και ευεξία σε διάφορα επίπεδα. Ενδεικτικά επισηµαίνονται : 

 

� Καρδιαγγειακά Νοσήµατα : Οι παθήσεις των ούλων επιτρέπουν πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση 

βακτηρίων και πλάκας στην κυκλοφορία του αίµατος από αυτή που συµβαίνει όταν τα ούλα είναι 

υγιή. Τα βακτήρια που εισέρχονται στο σώµα µας περιέχουν µια θροµβοφιλική πρωτεΐνη που 

φαίνεται ότι θροµβώνει τα αιµοφόρα αγγεία και τις αρτηρίες µας, αυξάνοντας ενδεχοµένως τον 

κίνδυνο του εγκεφαλικού και των καρδιοπαθειών. 

� Σακχαρώδης ∆ιαβήτης : Οι παθήσεις των ούλων µπορούν να συνδεθούν µε τον σακχαρώδη διαβήτη 

και µπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών του. 
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� Προβλήµατα Γονιµότητας : Οι παθήσεις των ούλων έχουν συνδεθεί µε αυξηµένο κίνδυνο πρόωρου 

τοκετού και γέννησης λιποβαρών νεογνών. 

� Νόσος Αlzheimer :  Οι φλεγµονώδεις ουσίες που απελευθερώνονται από τη µόλυνση των ούλων 

έχουν συνδεθεί µε τη φλεγµονή στον εγκέφαλο που µπορεί να ενοχοποιείται για τη Νόσο 

Αlzheimer. 

� Πνευµονία : Οι στοµατικές λοιµώξεις µπορεί να συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο πνευµονίας. 

� Καρκίνος Παγκρέατος/Νεφρών : Τα νοσήµατα του περιοδοντίου ενδέχεται να συνδέονται µε 

γαστρεντερικούς και παγκρεατικούς καρκίνους. 

 

∆. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση των 

ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

• Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης µαθητών/τριών, πολιτών, εκπαιδευτικών και επαγγελµατιών 

γυναικών και ανδρών, που σχετίζονται µε θέµατα Στοµατικής Υγείας, πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας.  

• Επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας, γυναικών και ανδρών, καθώς και άλλων στελεχών αρµόδιων 

υπηρεσιών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που απασχολούνται σε δοµές και υπηρεσίες σχετικές µε την 

πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του στόµατος.  

• Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση – πληροφόρηση της κοινής γνώµης /πολιτών, επαγγελµατιών υγείας, 

γυναικών και ανδρών και διαφόρων κατηγοριών ευπαθών οµάδων πληθυσµού/πολιτών, για θέµατα 

σχετικά µε τη στοµατική υγιεινή, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του παθήσεων του στόµατος. 

 

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: 

� Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε οδηγίες, παροτρύνσεις και 

συµβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες οµάδες πληθυσµού, όπως γονείς, νέους/ες, 

τις/τους εκπαιδευτικούς, τις/τους επαγγελµατίες  υγείας, κ.α.  

� Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι/ες πολίτες να 

έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών σχετικά µε τη  στοµατική υγιεινή, την πρόληψη και έγκαιρη 

διάγνωση του παθήσεων του στόµατος. 

� Προβολή των µηνυµάτων και των στόχων της Παγκόσµιας Ηµέρας Στοµατικής Υγείας
  και 

ιδιαίτερα του µηνύµατος «Όλα ξεκινούν εδώ. Στόµα Υγιές. Σώµα Υγιές», µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

και ενηµέρωση του πληθυσµού, µέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκποµπών. 

� Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη µπορούν να συζητούν, 

να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες/video, µε στόχο τη διάχυση πληροφορίας σχετικά µε τη 

στοµατική υγιεινή, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του παθήσεων του στόµατος 

 

Ε. Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται  οι 

αρµόδιοι επαγγελµατίες υγείας, γυναίκες και άνδρες, όπως οδοντίατροι, γενικοί ιατροί,  ιατροί δηµόσιας 
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υγείας, επισκέπτες-τριες υγείας,  νοσηλευτές/τριες, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε σχετικούς 

φορείς, υπηρεσίες και µονάδες των Νοσοκοµείων, των δοµών του ΠΕ∆Υ, της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

βαθµού, µε Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ∆ηµοτικά Ιατρεία κ.λ.π.), 

Συλλόγους, Μ.Κ.Ο., προσανατολισµένες σε θέµατα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του παθήσεων του 

στόµατος. 

 

 ΣΤ. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες υγείας, γυναίκες και άνδρες δύναται να αναζητήσουν  
περισσότερες πληροφορίες για θέµατα Στοµατικής Υγείας  µπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους 
ιστότοπους: 
∆ιεθνείς Ιστότοποι: 

• FDI 
http://www.fdiworldental.org/home.aspx 
http://www.worldoralhealthday.com/about-wohd/ 
 

• WHO  
http://www.who.int/oral_health/en/ 
http://www.who.int/oral_health/action/en/ 
http://www.who.int/oral_health/policy/en/ 

 Ελληνικοί Ιστότοποι: 
• Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία  

            http://www.eoo.gr/index.php 
•  http://www.geradontia.gr/ 

 
Στον προαναφερθέντα ιστότοπο υπάρχει αναρτηµένο ενηµερωτικό υλικό προς γονείς και τις/τους 

εκπαιδευτικούς (Το υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ 

Προγράµµατος «Αγωγή Στοµατικής Υγείας σε 800 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία και 150 σχολεία 

αποµακρυσµένων  περιοχών»  µε δικαιούχο την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία). 

 

Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά  τις υπηρεσίες και 

τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο Φορέα.  

Επίσης, το Γραφείο  Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως 

ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις αρµόδιες 

∆/νσεις του Υπουργείου Υγείας (∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, ∆/νση Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης pfy@moh.gov.gr). 

                                                                    
                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                                       
                                                                                                        ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
           
                                                                                         

                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 
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Συν. Φύλλα τέσσερα (4) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Βασ. Γεωργίου Β΄2, 10028 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 10021 Αθήνα  

3. Ακαδηµία Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 28, 10679 Αθήνα  

4. Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού, (για ενηµέρωση υπηρεσιών και εποπτευόµενων φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

   α) Όλες τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. ∆ιοικητών (µε την   παράκληση να ενηµερωθούν 

όλοι οι εποπτευόµενους φορείς τους). 

       β) Όλους τους εποπτευόµενος Φορείς, ΝΠΙ∆ & ΝΠ∆∆  

       γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. ∆ιοικητή 

       δ) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 15123 Μαρούσι Αττικής 

 ε) ΕΣ∆Υ Γραφ. κ. Κοσµήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, τ.κ. 11521, Αθήνα   

       στ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

       ζ) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 10433 Αθήνα  

       η) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής (για       

           ενηµέρωση υπηρεσιών και των ΚΕ∆Υ) 

6. Όλα τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Χώρας (για ενηµέρωση Σχολών και Τµηµάτων) 

7. ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ Στρ. Παπάγου Μεσογείων 227-231, τ.κ. 15451, Χολαργός  

8. Γ.Ε.Σ. ∆/νση Υγειονοµικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη, τ.κ. 11525, Αθήνα.  

9.  Γ.Ε.Α. ∆/νση Υγειονοµικού Π. Κανελλοπούλου 3, τ.κ. 11525, Αθήνα  

10.  Γ.Ε.Ν. ∆/νση Υγειονοµικού, ∆εινοκράτους 70, τ.κ. 11521, Αθήνα  

11. ΕΦΕΤ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Αµπελόκηποι. 

12. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενηµέρωση των Π.Ε.) 

13. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων (για ενηµέρωση ΟΤΑ) 

14. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8., 10678 Αθήνα  

15. Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9, 15124 Μαρούσι 

Αττικής 

16. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 11854 Αθήνα  (ενηµέρωση Μελών ) 

17. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους,  19675, Αθήνα (ενηµέρωση Μελών)  

18. Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, Θεµιστοκλέους 38, 10678 Αθήνα  

19. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενηµέρωση Επιστηµονικών Εταιρειών)  

20. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας (ΠΕΙ∆Υ) ΕΣΥ 

Λ. Αλεξάνδρας 215, 115 23 Αθήνα 
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21. ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησία της Ελλάδος ,Ι. Γενναδίου 14,11521 Αθήνα  (για ενηµέρωση Ι.Μ.)  

22. Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων, Πανόρµου 23, τ.κ. 11522 Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών)  

23. Ένωση ∆ιαιτολόγων-∆ιατροφολόγων Ελλάδος, Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα, ΤΚ 10678 

24. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47, τ.κ. 10676, Αθήνα (ενηµέρωση Μελών)   

25. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών – τριών,  Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών )  

26. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη 

27. Συνήγορος του Πολίτη, Χατζηγιάνη Μέξη 5 , 11521 Αθήνα  

28. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα 

29.  Ι.Κ.Α. Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα  

30.  Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου 

Πάντου και Φραγκούδη 11, 10163 Αθήνα (δύο (2) αντίγραφα του εγγράφου). 

36. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4 ,11525 Αθήνα  

37. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής  

38. ALPHA TV, 40ο 
χλµ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα Αττικής  

39. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

40. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα  

41. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 15125 Μαρούσι Αττικής  

42. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 18547 Ν. Φάληρο Αττικής. 

43. ΕΣΗΕΑ Ακαδηµίας 20, 10671, Αθήνα  

 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού   

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας  

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραµµατέων    

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταµένων Γεν. ∆/νσεων 

5. ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου  

6. Γραφ. Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  

7. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας/Τµήµα A’ 

8. ∆/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης, Τµήµα ∆’(5)    
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