Οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη.
1. Ο Οργανισμός μεριμνά για την παροχή και αποζημίωση οδοντιατρικών
υπηρεσιών που αφορούν στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία νόσων
της στοματικής κοιλότητας, καθώς και για την αποκατάσταση της στοματικής
υγείας των ασφαλισμένων.
2. Συγκεκριμένα στους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού παρέχονται και
αποζημιώνονται υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν προληπτικές δράσεις,
θεραπευτικές, προσθετικές αποκαταστάσεις.
3. Η οδοντιατρική πρόληψη και περίθαλψη παρέχεται σε οδοντιάτρους της
ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων εντός δικτύου συμβεβλημένων
οδοντιατρείων η πολυοδοντιατρείων και στις δομές του Οργανισμού.
Α) Παροχές πρόληψης. Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την αποτροπή
στοματικών βλαβών, παρέχονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως και 12 ετών στα
πλαίσια της παροχής υποχρεωτικά και χωρίς συμμετοχή τους στο κόστος, τα
εξής:
• Εξέταση και έκδοση πιστοποιητικού.
• Αντιμετώπιση οξέος περιστατικού
• Καθαρισμός και φθορίωση μια φορά το χρόνο
• Προληπτικές εμφράξεις (sealants) μέχρι τέσσερις.
• Εξαγωγή νεογιλού
• Εφόσον κρίνεται απαραίτητο Mηχάνημα διατήρησης χώρου στον οδοντικό
φραγμό.
• Αντιμετώπιση οξέος περιστατικού
• Καθαρισμός και φθορίωση μια φορά το χρόνο
• Προληπτικές εμφράξεις (sealants) μέχρι τέσσερις.
• Εξαγωγή νεογιλού
• Εφόσον κρίνεται απαραίτητο Mηχάνημα διατήρησης χώρου στον οδοντικό
φραγμό.
Με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζεται ο τρόπος, ο έλεγχος,, η αξιολόγηση, καθώς
και κάθε άλλη υπό εκκρεμότητα διαδικασία, σύμφωνα πάντα με τα εκάστοτε
δεδομένα του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Με ανάλογη απόφαση δίδεται η
δυνατότητα χορήγησης υπηρεσιών οδοντιατρικής πρόληψης και σε μεγαλύτερες
των 12 ετών ηλικίες.
Με έκδοση εγκυκλίων το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφασίζει για την υιοθέτηση και
εφαρμογή δεσμευτικών προς όλους τους παρόχους πρωτοκόλλων που αφορούν
την οδοντιατρική φροντίδα.
Β) Στις μονάδες υγείας του Οργανισμού παρέχονται, υπηρεσίες πρόληψης
θεραπείας και αποκατάστασης το εύρος των οποίων, καθώς και οι διαδικασίες
παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού.
4. Η διαδικασία παροχής και αποζημίωσης των οδοντιατρικών υπηρεσιών που
υλοποιούνται, υποχρεωτικά καταγράφονται, εγκρίνονται όπου αυτό
προβλέπεται, και εκτελούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Οργανισμού
και αφορούν το σύνολο των θεραπευτών (εσωτερικών –εξωτερικών).
Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η από 1.01.2014.

