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Ημερίδα της 27ης Ιανουαρίου 2007
Η προσεχής ημερίδα της Εταιρείας μας διοργανώνεται στις 27 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00-15.45 στο
ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός», Μιχαλακοπούλου 114 με ομιλητή τον καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου της Ferrara της Ιταλίας Giuseppe Siciliani και θέμα: «Αισθητική αντιμετώπιση του ενήλικα ασθενή:
Διάγνωση και θεραπεία με τις τεχνικές της γλωσσικής ορθοδοντικής και Invisalign». Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα
μέλη Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., W.F.O. και M.O.I.P., ενώ για τα μη μέλη η είσοδος είναι 50 €.
Βιογραφικό Giuseppe Siciliani MD, DMD
Ο Καθηγητής Siciliani είναι απόφοιτος της ιατρικής και εν συνεχεία της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
της Ρώμης. Ανέβηκε σταδιακά την ακαδημαϊκή ιεραρχία και από το 1993 είναι Καθηγητής και Διευθυντής του
εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου
της Ferrara. Έχει διατελέσει επί τριετία βουλευτής του ιταλικού Κοινοβουλίου. Έχει διατελέσει
Πρόεδρος της Ιταλικής Γλωσσικής ΟρθοδοντιΗμερίδα της 27ης Ιανουαρίου 2007.................................... 1
κής Εταιρείας καθώς και της Ιταλικής Ορθοδοντικής Εταιρείας.
Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων Ορθοδοντικής ενώ έχει
Πανόραμα επιστημονικών εκδηλώσεων 2004................... 1
λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις για το έργο του.
Φάκελος - Πορεία προς την κατοχύρωση της
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Πρωτοβουλία αγάπης της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε....................................7
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Δραστηριότητες μελών μας..................................................8
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Επαγγελματικά Νέα...............................................................8
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ΠανΟραμα επιστημονικΩν εκδηλΩσεων 2004
Ένα πλούσιο πρόγραμμα ημερίδων έλαβε χώρα τo έτος 2004. Αναλυτικότερα:

1η Ημερίδα, Ιανουάριος 2004
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2004 η
πρώτη προγραμματισμένη ημερίδα
με ομιλητή τον Dr. Hans-Peter
Bantleon, καθηγητή και διευθυντή
του τμήματος Ορθοδοντικής του
Πανεπιστημίου της Βιέννης, Αυστρία
με θέμα «Ορθοδοντική στήριξη επί
οστεονσωματούμενων εμφυτευμάτων της υπερώας» και τον Dr. Michel
Langlade με θέμα «Θεραπεία της
ΙΙ/1 σε τρεις μήνες με την μικρή
επιγναθίδα του Langlade». Την ημερίδα παρακολούθησαν 80 και πλέον
συνάδελφοι ορθοδοντικοί.

2η Διημερίδα, Μάρτιος 2004
Η δεύτερη διημερίδα της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις
20 & 21 Μαρτίου 2004. Ομιλητής ήταν ο Dr. Axel Bumann,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο
σεμινάριο ήταν «Μυολειτουργική
ανάλυση της ΚΓΔ και Ορθοδοντική» & «Μαγνητική τομογραφία και
θεραπευτικές αρχές στην λειτουργική αντιμετώπιση των κροταφογναθικών δυσλειτουργιών».

8Ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο,
Οκτώβριος 2004
Κορυφαία επιστημονική διοργάνωση του έτους 2004, υπό
την προεδρία του Δρ. Παύλου Τσίμα, ήταν το 8ο Πανελλήνιο
Ορθοδοντικό Συνέδριο με θέμα «Η Ορθοδοντική στους
ενήλικες». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο
συνεδριακό χώρο της ΑΙΓΛΗΣ Ζαππείου, στις 15 (προσυνεδριακό σεμινάριο Καθ. R. Boyd),16 & 17 Οκτωβρίου 2004
με συμμετοχή 280 περίπου συνέδρων από τους οποίους οι
62 ήταν αλλοδαποί. Προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου
ήταν οι: Καθ. C. Burstone, Καθ. R. Boyd, Καθ. A. Vardimon,
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Καθ. E. Rossouw, Dr. Talheim, Καθ. Μ. Σπυροπούλου,
Αν. Καθ. Η. Κατσαβριά, Αν. Καθ. Χ. Σκουτέρη, Αν. Καθ.
Θ. Ηλιάδη και Dr J. Voudouris.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου, Έλληνες και ξένοι ομιλητές με διεθνή αναγνώριση στο χώρο της ορθοδοντικής, έδωσαν το στίγμα της ορθοδοντικής ενηλίκων
παρουσιάζοντας τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της και περιγράφοντας σύγχρονα αισθητικά
υλικά και μεθόδους (όπως τα διαφανή άγκιστρα, τη
γλωσσική τεχνική και το σύστημα Invisalign) καθώς
και ό,τι άλλο νέο και αισθητικό διαθέτει η σύγχρονη
ορθοδοντική για τους ενήλικες.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να ενημερωθούμε υπεύθυνα και επιστημονικά τεκμηριωμένα οι Έλληνες ορθοδοντικοί,
πάνω στις ιδιαιτερότητες και τις εξελίξεις της ορθοδοντικής ενηλίκων,
διδάσκοντας, εμπεδώνοντας, αλλά
και απομυθοποιώντας εναλλακτικές
μεθόδους και προτάσεις θεραπείας,
με στόχο την περαιτέρω εφαρμογή
τους στους ασθενείς μας.
Ταυτόχρονα, δόθηκε η δυνατότητα
στους συνέδρους να παρουσιάσουν
το επιστημονικό τους έργο, μέσα από ανακοινώσεις εργασιών τους, που έφτασαν σε αριθμό
τις 32.
Κατά τη διάρκεια του απολογισμού του συνεδρίου και συνοψίζοντας τα συμπεράσματα, ο
Πρόεδρος του 8ου Πανελληνίου
Ορθοδοντικού Συνεδρίου Δρ.
Παύλος Τσίμας, ανέφερε ότι:
Λόγοι κοινωνικοί, αισθητικοί, επαγγελματικοί, οδηγούν όλο
και περισσότερους ενήλικες στην αναζήτηση ορθοδοντικής
θεραπείας που δεν πραγματοποίησαν στην παιδική τους
ηλικία. Παράλληλα, λειτουργικά προβλήματα των δοντιών και
του στόματος που εμφανίζονται με την αύξηση της ηλικίας,
βρίσκουν τη λύση τους στην ορθοδοντική ενηλίκων.
Τα σύγχρονα αισθητικά ορθοδοντικά υλικά και μέθοδοι,
μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των ενηλίκων ασθενών,
ύστερα όμως από προσεκτική επιλογή της κάθε περίπτωσης.
Όλα, δεν διορθώνονται με τρόπο «αόρατο»! Ούτε με θεραπείες διαρκείας ...μερικών ωρών ή ημερών.
Εν τούτοις η ορθολογική εφαρμογή των ορθοδοντικών
μηχανισμών και μεθόδων, μπορεί να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες των ενηλίκων ασθενών, κατά τρόπο απολύτως
αποτελεσματικό.
Παράλληλα, ο συνδυασμός ορθοδοντικής, περιοδοντολογίας και γναθοχειρουργικής, μπορεί να επιλύσει με επιτυχία,
μικτά ορθοδοντικά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα
των ενηλίκων.
Στην καθιερωμένη Δεξίωση του Προέδρου προηγήθηκαν
οι χαιρετισμοί των προσκεκλημένων προσώπων όπως ο
Πρόεδρος του Ο.Σ.Α. κ. Αθανάσιος Κατσίκης, ο αντιπρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών καθ. Αστέριος
Δουκουδάκης, η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής
καθ. Μερόπη Σπυροπούλου, ο Πρόεδρος της Ορθοδοντικής
Εταιρείας Κύπρου συν. Πέτρος Κόκκινος και πολλοί Πρόεδροι
ημεδαπών Οδοντιατρικών Εταιρειών. Ακολούθως παρατίθεται
ένα τμήμα του χαιρετισμού του Προέδρου της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. που
αναφέρθηκε στα πεπραγμένα των Δ.Σ. της τελευταίας 8ετίας
και τους μελλοντικούς στόχους της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.:

«... Είναι σημαντικό γεγονός, ότι μια ακόμη επιστημονική
εκδήλωση, όπως το 8ο ΠΟΣ με ιδιαίτερα πλούσιο και υψηλού
επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα, έρχεται να προστεθεί στην
συνεπή προσπάθεια για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων ορθοδοντικών στην οποία η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. έχει αποδείξει την
προσήλωσή της με τέσσερις επιστημονικές εκδηλώσεις ετησίως και ένα Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο ανά διετία
από το 1989, που δημιουργήθηκε ο θεσμός. Η θεματολογία
των συνεδρίων αλλά και των ημερίδων μας τις περισσότερες
φορές έχει γνώμονα την συνεργασία της ορθοδοντικής με
τους άλλους τομείς της οδοντιατρικής επιστήμης. Και αυτό
γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι επιτακτική η
ανάγκη ο κλινικός ειδικός να έχει επίκαιρη ενημέρωση τόσο
σε θέματα της ειδικότητάς του όσο και με τις δυνατότητες που
του δίδει η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία και έρευνα σε
όλο το φάσμα της Οδοντιατρικής επιστήμης.
Με πρόσφατους τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες
στην πατρίδα μας δικαιολογημένα η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. διεκδικεί το
χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση συνεδρίων στο χώρο μας.
Τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί τα πιο επιτυχημένα
ορθοδοντικά συνέδρια, με 350 συμμετοχές το 1996, με 200
συμμετοχές το 1998, με 250 συμμετοχές το 2000, με 300
συμμετοχές το 2002 και με άνω των 280 συμμετοχών στο
παρόν συνέδριο. Έχετε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό; Η
απάντηση πρέπει να βρίσκεται στο ότι η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. είναι η δικιά
μας Εταιρεία. Είναι η πρώτη Εταιρεία ειδικών ορθοδοντικών
που έχει θέση για όλους. Στα 17 χρόνια ύπαρξης της όλα τα
συνέδρια έχουν οργανωθεί από 7 διαφορετικούς προέδρους
με δεκάδες συναδέλφους στις οργανωτικές επιτροπές. Στα
17 χρόνια επίσης έχουν διατελέσει 7 διαφορετικοί πρόεδροι
στα Δ.Σ. και 30 συνάδελφοι έχουν διατελέσει τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. Ένας σχεδόν στους δέκα Έλληνες
ορθοδοντικούς έχει διατελέσει σε κάποια θέση χωρίς να
υπολογίσουμε τις συμμετοχές συναδέλφων σε διάφορες
επιτροπές. Η συνέχεια εξασφαλίζεται γιατί ο καθένας από
εμάς τη θεωρεί δικιά του εταιρεία και προσφέρει ότι μπορεί.
Είμαστε η Εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό ταμιακώς
τακτοποιημένων μελών σε ποσοστό άνω του 85%. Με μόνο
5% των μελών να οφείλουν περισσότερο από τέσσερις
συνδρομές. Σεβόμαστε την ελάχιστη ετήσια συνδρομή και
τις περισσότερες φορές κινούμαστε με δικά μας έξοδα.
Είναι επίσης γεγονός, ότι δαπανούμε 1% μόνο σε έξοδα
παραστάσεως μελών Δ.Σ. σε προϋπολογισμούς διετίας άνω
των 130.000 €. Στηρίζουμε το θεσμό της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης και το κάνουμε πράξη διοργανώνοντας επιστημονικές εκδηλώσεις πολλές φορές με κόστος δυσανάλογο
με την αριθμητική δύναμη της ορθοδοντικής κοινότητας στην
Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι μία μόνο από τις καταστατικές μας
υποχρεώσεις και μένουμε απαρέγκλιτα προσηλωμένοι στους
στόχους μας. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ του χρόνου σας
και να αναφερθώ σε μία-μία στις προσπάθειες του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για την προώθηση της Ορθοδοντικής στη χώρα μας
και διεθνώς. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε δύο. Ειδικότερα
στην πρόταση για την εξαίρεση του ακτινογραφικού από τους
ορθοδοντικούς, θέση την οποία υιοθέτησε η Ομοσπονδία
και τα Εργαστήρια της Ορθοδοντικής & Γναθοχειρουργικής
Αθηνών και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα για την οποία και
θα ήθελα να ευχαριστήσω,
ενώ επίσης προωθούμε την
θέσπιση Εθνικού Μητρώου
Ορθοδοντικών. Ήδη πρόταση τροποποίησης του Π.Δ.
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235/88 βρίσκεται στα χέρια της Ε.Ο.Ο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο της Ε.Ο.Ο. συν.
Πάνο Αλεξίου για την εκπεφρασμένη υποστήριξή του στην προώθηση της θέσπισης του Μητρώου ορθοδοντικών, προσπάθεια
που χρονολογείται από την εποχή της αναγνώρισης των ειδικοτήτων...»
Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, παρουσίασαν τα προϊόντα τους
σε 16 συνολικά περίπτερα.

4η Ημερίδα, Νοέμβριος 2004
Στις 20 Νοεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Η
επιστημονικά τεκμηριωμένη σημασία της αύξησης και της ανάπτυξης στην
κλινική Ορθοδοντική» από τον Dr. Αndrej Zentner, καθηγητή και διευθυντή
του τμήματος Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου ACTA, Ολλανδία και ταμία
της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας.

Φακελος - Πορεια προς την κατοχυρωση της ορθοδοντικης
ειδικοτητας
Η αναγνώριση της ορθοδοντικής ειδικότητας με το Π.Δ. 235/88 δεν έχει μεταφρασθεί σε ουσιαστική κατοχύρωσή της. Η
τελευταία συντονισμένη και κοινή συνάντηση όλων των ορθοδοντικών εταιρειών και την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών με το προεδρείο του Ο.Σ.Α. πραγματοποιήθηκε την 17η Απριλίου 1997, με θέμα «Λήψη μέτρων για τη επίλυση των
προβλημάτων των ειδικών ορθοδοντικών». Παρεδόθη δε στον τότε Πρόεδρο του Ο.Σ.Α. κο Παναγιώτη Αλεξίου η πρόταση
της Επιτροπής ορθοδοντικής του ΚΕ.Σ.Υ. προς την εκτελεστική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. η οποία περιελάμβανε μία πρόταση για τις
επιτρεπόμενες οδοντιατρικές πράξεις προληπτικής ορθοδοντικής από τον γενικό οδοντίατρο και μία πρόταση για την παροχή
ορθοδοντικής από τα δημόσια και ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία μόνο από ειδικούς ορθοδοντικούς. Για την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. η μεγάλη
πρόκληση ήταν και είναι η κατοχύρωση της ειδικότητας και κατανοούμε, ότι η στήριξη των άλλων οδοντιατρικών φορέων
και της Πολιτείας δεν θα μπορούσε για διάφορους λόγους να είναι άμεση, συνεχής και αυτονόητη. Θα έπρεπε το βάρος
να πέσει στους ορθοδοντικούς φορείς. Πρόσφατα στη συνάντηση των Εθνικών Ορθοδοντικών Εταιρειών στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας όπου η Εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Γεράσιμο Αγγελόπουλο
θέσαμε το θέμα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.

Διαφημιστική εξόρμηση ενημέρωσης κοινού για την παροχή ορθοδοντικών υπηρεσιών
από ορθοδοντικούς

Μετά την έκθεση του ενημερωτικού φυλλαδίου της Εταιρείας μας «Γνωριμία με
την Ορθοδοντική» στα περιοδικά “Vita” και
«Το παιδί μου και εγώ» με συνολικό αριθμό φυλλαδίων που έφτασε τις 120.000 το
Νοέμβριο του 2003, προχωρήσαμε τον
Ιανουάριο του 2004 στην καταχώρηση
και στο συνεκδιδόμενο περιοδικό “Health
& Style” της Σαββατιάτικης έκδοσης της
εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με αριθμό φυλλαδίων που έφθασε τα
70.000 τεύχη. Επιπροσθέτως,
το φυλλάδιό μας μοιράσθηκε
στην έκθεση Φαρμακευτικών
ειδών στον Ο.Λ.Π. ως ένθετο
στο “Health & Style” την ίδια
περίοδο αφού η εκδίδουσα
εφημερίδα ήταν χορηγός στην παραπάνω έκθεση. Το κόστος
ένθεσης ανήλθε στο ποσό των 1.518€ και τα εκτυπωτικά
έξοδα στο ποσό των 7.198 €. Αθροιστικά λοιπόν, η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
κατέβαλε από το αποθεματικό της το ποσό των 8.716 € και
συνολικά από την αρχή της διαφημιστικής εξόρμησης τον
Οκτώβριο του 2003 το συνολικό ποσό των 29.035 € χωρίς
έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τα μέλη της Εταιρείας μας ή
οικονομική συμμετοχή από άλλη ορθοδοντική εταιρεία.

Για να αξιολογήσουμε την επίδραση που είχε η ενημέρωση
του κοινού μέσω της ένθεσης του φυλλαδίου, όπως είχαμε
ανακοινώσει στο προηγούμενο τεύχος των «Ορθοδοντικών
Νέων» ο επικ. καθ. Η. Μπιτσάνης και ο συν. Δ. Κωνσταντώνης
συνέταξαν ένα ερωτηματολόγιο για τους συναδέλφους και ένα
για τους ασθενείς τα οποία στάλθηκαν σε όλα τα ορθοδοντικά
ιατρεία.
Το ερωτηματολόγιο προς τους ορθοδοντικούς επικεντρωνόταν
στην αξιολόγηση της προσπάθειας ενημέρωσης του κοινού για
την ειδικότητα της ορθοδοντικής μέσω της ένθεσης σε εφημερίδες και περιοδικά, της διάρκειας που θα πρέπει να έχει η
συγκεκριμένη επικοινωνία, την ανάληψη του κόστους από μία
πιθανή έκτακτη εισφορά, την καταχώρηση ή μη των ονομάτων
των μελών μας στο ενημερωτικό φυλλάδιο, της συγκέντρωσης
προτάσεων για την βελτίωση του ενημερωτικού φυλλαδίου και
τέλος την πρόταση άλλων τρόπων επικοινωνίας με το κοινό.
Το ερωτηματολόγιο για τους ασθενείς διερευνούσε το επίπεδο
των γνώσεων του κοινού για την ορθοδοντική, την προέλευση
της παραπομπής των ασθενών στα ιατρεία μας και την γνώση
της ύπαρξης ή μη του ενημερωτικού φυλλαδίου «Γνωριμία με
την Ορθοδοντική».
Επιστράφηκαν ήδη και αξιολογήθηκαν τα πρώτα 80 ερωτηματολόγια από ορθοδοντικούς, που αποτελεί ένα σημαντικό
δείγμα από το οποίο μπορούν να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Αναλυτικά παρατίθενται τα ευρήματα από τα παραπάνω
ερωτηματολόγια:
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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ» (Απαντήσεις 80 δελτίων)
1) Ποια είναι η γνώμη σας για την ένθεση του φυλλαδίου στον
περιοδικό τύπο (“Vita” & “Το παιδί μου και εγώ”);
70%

5) Είστε πρόθυμοι να συμμετάσχετε με μια μικρή οικονομική
ενίσχυση στην ένθεση του φυλλαδίου σε άλλα μέσα όπως
π.χ. στις εφημερίδες;
6%

Ναι

9%

Όχι
Δεν απαντώ
Αδιάφορο

20%
6%

1%

3%
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85%

2) Θα θέλατε να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες γνωριμίας της ειδικότητας της ορθοδοντικής με το κοινό;

Ενίσχυση θα μπορούσε να χορηγηθεί από τις εταιρείες ορθοδοντικών / οδοντιατρικών υλικών εφόσον είναι γνωστό
από πριν το ύψος της δαπάνης
6) Θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι άλλο στο φυλλάδιο;
13%

6%

1%
1%

Όχι

Ναι
Όχι

Ναι

Δεν απαντώ

36%

Αδιάφορο
Δεν απαντώ
51%

91%

3) Θα θέλατε να συμμετάσχουν οικονομικά και άλλες ορθοδοντικές εταιρείες σε αυτήν την προσπάθεια;
9%

Ναι
Όχι
Αδιάφορο

18%

Δεν απαντώ
3%
65%

4) Πιστεύετε, ότι θα έπρεπε να αναφέρονται τα ονόματα των
μελών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. σε αυτό το φυλλάδιο;
6%
Ναι
Όχι
16%

Αδιάφορο
Δεν απαντώ

48%
30%



Αν ναι περιγράψτε την πρότασή σας
(Ακολουθούν οι προτάσεις των συναδέλφων):
1) Αναφορά στη γλωσσική τεχνική
2)	Υγιεινή (οπωσδήποτε) και οδηγίες για μηχανήματα και
διατροφή
3) Προσπάθεια εξήγησης και εξατομίκευσης του οικονομικού κόστους μιας ορθοδοντικής θεραπείας
4) Αναφορά στην συμβολή του ορθοδοντικού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, στην θεραπεία ασθενών
με σχιστίες και κρανιοπροσωπικά σύνδρομα
5) Εικόνες με μηχανήματα έξεων και ανάστροφο εξωστοματικό μηχάνημα
6) Συνέπειες από την άσκηση της ορθοδοντικής από μη
ειδικούς
7)	Να ελέγχουν οι ασθενείς εάν ο παρέχων ορθοδοντική
θεραπεία είναι ειδικευμένος μέσω των οδοντιατρικών
συλλόγων
8) Ίσως καλύτερη ποιότητα των φωτογραφιών
9) Έμφαση στην υγιεινή στόματος, συνεργασία ασθενούς
καθώς και απόπειρα να στιγματισθεί ο ρόλος των ορθοδοντιζόντων. Ρόλος της ορθοδοντικής χειρουργικής
συνεργασίας.
7) Θα μπορούσατε να υποδείξετε άλλους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό;
Αποστολή σε δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία..................40
Ένθεση σε εφημερίδες.................................................................34
Αποστολή σε οδοντιατρεία..........................................................36
Ένθεση σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας........................39
Άλλο (περιγράψτε την πρότασή σας)............................................9
Δεν απαντώ........................................................................................10
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Ακολουθούν οι προτάσεις των συναδέλφων για πιθανούς
τρόπους επικοινωνίας με το κοινό:
1) Διάθεση φυλλαδίου στα Γυμνάσια
2) Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με το κοινό θα είχαν
θετική απήχηση αλλά το κόστος σε συνάρτηση με την
ωφέλεια που θα μπορούσε να έχει ο κλάδος θα έπρεπε
πριν από κάθε κίνηση να εξετάσετε λεπτομερειακά
3) Παράλληλα ομιλίες με προβολή slides ή άλλων εποπτικών μέσων στα δημοτικά κλπ.
4) Αποστολή σε παιδίατρους και ασφαλιστικά ταμεία
5) Εκδήλωση τοπικών οδοντιατρικών συλλόγων
6) Ολιγόλεπτες ενημερωτικές ομιλίες στην τηλεόραση
7) Αποστολή σε παιδίατρους και Ω.Ρ.Λ.
8) Διοργάνωση διαλέξεων σε δήμους ή κοινότητες που
έχουν κατάλληλες αίθουσες (π.χ. πνευματικά κέντρα)
9)	Να αποσταλούν και στα ασφαλιστικά ταμεία
10) Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους γονέων κηδεμόνων
11) Ραδιοφωνικές παρουσιάσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

(Απαντήσεις 128 δελτίων)
Πώς καταλάβατε ότι το παιδί σας έχει ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία;
Από τον οικογενειακό οδοντίατρο............................................ 78
Από τον οικογενειακό παιδίατρο............................................... 10
Από φίλους ή το συγγενικό περιβάλλον.................................................12
Από το ενημερωτικό φυλλάδιο «Γνωριμία με την Ορθοδοντική»............................................................................................................2
Από την επίσκεψη οδοντιάτρου στο σχολείο........................ 10
Άλλο: Από δική μου ανησυχία.................................................... 21
• Γνωρίζετε ότι η ορθοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται
από εξειδικευμένο οδοντίατρο με τίτλο ειδικότητας «ορθοδοντικός»;
2%
Ναι
Όχι

98%

• Γνωρίζετε ποιος είναι «ορθοδοντικός»;
Ο οδοντίατρος που έχει εξειδικευθεί επί 3 χρόνια στην
ειδικότητα της Ορθοδοντικής.................................................. 109
Ο οδοντίατρος που έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά
σεμινάρια στην Ορθοδοντική.....................................................11
Ο οδοντίατρος που ασχολείται με παιδιά................................1
Δεν ξέρω, δεν απαντώ.....................................................................7

18% «Γνωριμία με την Ορθοδοντική»;
• Έχετε διαβάσει το φυλλάδιο
6%
Ναι
Όχι
Δεν είμαι βέβαιος

76%

• Πού διαβάσατε το φυλλάδιο «Γνωριμία με την Ορθοδοντική»;
Στον περιοδικό τύπο..........................................................................2
Στο ιατρείο του οικογενειακού μας οδοντίατρου...................5
Στον ορθοδοντικό μας.................................................................. 29
Σε φιλικό ή συγγενικό μας σπίτι..................................................3
Άλλο: Δεν το έχω διαβάσει......................................................... 89

Ενημέρωση παιδιάτρων για την ανάγκη
2. παροχής ορθοδοντικής θεραπείας στην
κατάλληλη ηλικία από ειδικούς ορθοδοντικούς.
Τον Οκτώβριο του 2003 μετά από συντονισμένη προεργασία
συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. κ. Β. Σταθόπουλος
με τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας καθηγητή Ανδρέα Κωνσταντόπουλο και συζητήθηκαν οι τρόποι με
τους οποίους η Παιδιατρική Εταιρεία μπορεί να συνδράμει
στην ενημέρωση των γονέων για θέματα ορθοδοντικής από
την προσχολική ηλικία. Ειδικά η ενημέρωση των γονέων
στοχεύει στην πρόληψη, στον κατάλληλο χρόνο έναρξης της
ορθοδοντικής θεραπείας και τέλος στη σημασία ανάληψης
της θεραπείας από έναν ειδικό ορθοδοντικό. Ο πρόεδρος
της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ανταποκρινόμενος στο
αίτημα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. δέχθηκε την τοποθέτηση του ενημερωτικού φυλλαδίου «Γνωριμία με την Ορθοδοντική» ως ένθετο
στην τσάντα του συνέδρου στο Συνέδριο των Υποειδικοτήτων
τους στις 11-12 Μαρτίου 2004 στο οποίο συμμετείχαν
1250 σύνεδροι. Το φυλλάδιο συνοδευόταν από μία επιστολή
προς τους συναδέλφους παιδιάτρους, όπου αναφέρονταν
τα σημεία που θα πρέπει να αξιολογήσει κατά την εξέταση
του παιδιού σχετικά με την οδοντική σύγκλειση και τη σχέση των γνάθων και που θα έχρηζαν παραπομπή σε ειδικό
ορθοδοντικό. Παράλληλα, παρέχουμε την δυνατότητα στον
συνάδελφο παιδίατρο να αποστείλουμε απεριόριστο αριθμό
ενημερωτικών φυλλαδίων χωρίς καμιά δική του επιβάρυνση
για να διαθέσει στους ασθενείς του. Με ιδιαίτερη χαρά σας
ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει τις πρώτες αιτήσεις για
αποστολή φυλλαδίων σε παιδιατρικά ιατρεία.
Η συνεργασία μας με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, συνεχίσθηκε με ένθεση της ενημερωτικής
επιστολής με αρ. πρ. 855/18-5-04
και το φυλλάδιο «Γνωριμία με την
Ορθοδοντική» στο 42ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Παιδιατρικής
Εταιρείας 28-30 Ιουνίου 2004 στο
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Ηράκλειο της Κρήτης. Τις εργασίες του
συνεδρίου παρακολούθησαν περίπου
3.000 παιδίατροι, δηλαδή σχεδόν το
σύνολο των Ελλήνων συναδέλφων παιδιάτρων. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου
μετέβηκαν στην Κρήτη από το Δ.Σ. οι
συνάδελφοι Γ. Δαμανάκης και Β. Σταθόπουλος. Παράλληλα με τα ένθετα της τσάντας του συνέδρου,
τα ενημερωτικά μας φυλλάδια εκτίθεντο σε όλο το χώρο της
γραμματείας του συνεδρίου σε καλαίσθητες προσθήκες για διάθεση στους συμμετέχοντες χωρίς
περιορισμό. Όπως είναι αυτονόητο με την άμεση
διάθεση η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. μας εξοικονομεί σημαντικά
ποσά από έξοδα αποστολής.
Τέλος η ένθεση του φυλλαδίου μας επαναλήφθηκε και στο 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό
Συνέδριο όπου στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα
συμπεριελήφθει παρουσίαση της Καθηγήτριας
Μερόπης Σπυροπούλου με θέμα την “Ορθοδοντική
θεραπεία στα παιδιά”.

3.

Ενημέρωση ασφαλιστικών ταμείων για τους ειδικούς που έχουν δικαίωμα χρήσης τίτλου
Ήδη από το 1997 άρχισε να αποστέλλεται στα Ασφαλιστικά
Ταμεία ένας κατάλογος ορθοδοντικών με την διευκρίνηση
ότι όλα τα μέλη στην λίστα είναι κατά την δήλωση του συλλόγου στον οποίο ανήκουν ειδικοί ορθοδοντικοί με στόχο να
γνωρίζουν τα Ταμεία με ποιους ορθοδοντικούς μπορούν να
συμβάλλονται, εφόσον το επιθυμούν. Ακόμη, η επικοινωνία με
τα Ταμεία για την συγκέντρωση των ασφαλιστικών παροχών
και διαδικασιών ελέγχου τους με σκοπό να δημιουργηθεί ο
«Οδηγός Ορθοδοντικής Περίθαλψης Ασφαλιστικών Ταμείων
Ελλάδος» έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ύπαρξη
φορέα-συναλλασσόμενου της ορθοδοντικής ειδικότητας μαζί
τους. Σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τα ασφαλιστικά ταμεία
τονίζεται η ανάγκη να χρησιμοποιούν τον αποστελλόμενο κατάλογο ορθοδοντικών παράλληλα με τα θέματα που θίγονται
μετά τις αναφορές συναδέλφων.

4.



Παρεμβάσεις σχετικά με τη νόμιμη χρήση του
τίτλου του «ορθοδοντικού»
Ένα ακόμη μέτρο που θεωρούμε ότι στοχεύει στην κατοχύρωση
της ειδικότητας είναι η παρέμβαση της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. σε διάφορους
διαφημιστικούς καταλόγους, τοπικά έντυπα ή «Οδηγούς Υγείας»
πόλεων σαν ένα πρώτο βήμα πριν την παραπομπή στο πειθαρχικό των οικείων οδοντιατρικών συλλόγων. Η παρέμβασή μας
έχει σαν αποδέκτες τους ίδιους τους μη ειδικούς συναδέλφους
που διαφημίζονται ή καταχωρούνται σε αρχεία με επικεφαλίδα
«Ορθοδοντικοί» στους οποίους επισημαίνεται η μη νόμιμη και
δεοντολογικά απαράδεκτη άμεση ή έμμεση χρήση τίτλου. Παράλληλα, γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστέλλεται επιστολή
προς τους εκδότες των «οδηγών αυτών» στους οποίους τίθεται
το θέμα της νόμιμης ή μη χρήσης τίτλου ειδικού. Επιπλέον εφόσον το ζητήσουν αποστέλλεται ο κατάλογος των ειδικών ορθοδοντικών της περιοχής ενδιαφέροντός τους ώστε στις επόμενες
εκδόσεις να γνωρίζουν σε ποιους μπορούν να απευθύνονται για
διαφημιστικές καταχωρήσεις. Τέλος, ενημέρωση για ορισμένες
περιπτώσεις αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς συναδέλφων
μετά από αναφορές μελών μας κοινοποιούνται και προς τον
Ε.Σ.Ο.Ε. με την παράκληση από την Εταιρεία μας να διευθετήσει

τις καταγγελίες αυτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε oρισμένα από
τα έντυπα με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει είτε πριν είτε μετά
την έκδοσή τους (όταν έρχονται στην αντίληψή μας):

• Οδηγός Υγείας για τον πολίτη. Έκδοση Ίριδα-Φθινόπωρο
2004.
• Οδηγός Υγείας Αθήνα-Πειραιά-Προαστείων 1999. Εκδόσεις Tonus Α.Ε.
• Οδηγός Αγοράς & Υγείας Κυψέλη 2004. Έκδοση Προβολές.
• Κατάλογος Οδοντιατρικών μηχανημάτων Αθήνα 2002.
Tode publications.
• Οδηγός της Πόλης μας Αγ. Δημητρίου 2004. Έκδοση
Avant-garde.
Θα παρακαλούσαμε όλους τους συναδέλφους εφόσον
αντιληφθούν παράνομη χρήση τίτλου να μας ενημερώσουν
στο τηλέφωνο της Εταιρείας 210-8227576 ή να στείλουν
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eogme.gr

5.

Καθορισμός ορίων ορθοδοντικών
πράξεων

Από καιρό γινόμαστε μάρτυρες αλληλοεπικάλυψης
τομέων παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών. Είχαμε επισημάνει στο τεύχος των «Ορθοδοντικών Νέων» του Ιανουαρίου
του 2003 την ύπαρξη κοινής περιπτωσιολογίας στον Πίνακα
Οδοντιατρικών Πράξεων και Αμοιβών του Ο.Σ.Α. μεταξύ αφενός του κεφαλαίου Πρόληψη-Παιδοδοντία και αφετέρου του
κεφαλαίου Ορθοδοντική. Μάλιστα, στον ίδιο πίνακα οι κοινές
πράξεις εμφανίζονται με διαφορετικά τιμολόγια. Θεωρούμε,
ότι η άμεση διευθέτηση του θέματος είναι υποχρέωση των
ομόρων γνωστικών αντικειμένων της Οδοντιατρικής και με
αυτή την πεποίθηση προτείναμε με την αρ. πρ. 744/3-2-2003
επιστολή μας προς τον Επαγγελματικό Σύλλογο Ορθοδοντικών
Ελλάδος την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος. Προτείναμε το συντονισμό δηλαδή των ορθοδοντικών
φορέων και την επαφή με την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.
Παρά την διαβεβαίωση του Ε.Σ.Ο.Ε. για ανάληψη πρωτοβουλίας, με απαντητική του επιστολή, 15 μήνες μετά δημοσιεύεται
και κυκλοφορεί ο νέος Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων και
Αμοιβών του Ο.Σ.Α. χωρίς καμία τροποποίηση. Πιστεύουμε ότι
η κατοχύρωση της ειδικότητάς μας έχει ανάγκη όχι μόνο τη
θεσμική αντιμετώπιση αλλά και τη διευθέτηση πολλών μικρών
και σημαντικών «λεπτομερειών» που αφορούν την καθημερινή
άσκηση της ορθοδοντικής. Με βάση αυτό η Εταιρεία μας
σκοπεύει να αναπτύξει πρωτοβουλίες όπως έχει κάνει και στο
παρελθόν, για την επίλυση των χρονιζόντων αυτών θεμάτων.
Οι οδηγίες 78/686/EEC και 78/686/EEC της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμπληρώνονται από το έγγραφο XV/E/8316/8/93
που περιγράφονται οι κλινικές ικανότητες που απαιτούνται για
την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Η παράγραφος
3.3 απαιτεί την ικανότητα αναγνώρισης εκ μέρους του (της)
οδοντιάτρου των ορίων και περιορισμών του (της) κατά την
θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς και για το κατά πόσο
ενδείκνυται να παραπεμφθεί ο ασθενής σε ειδικό ιατρό ή
οδοντίατρο και η παράγραφος 4.11 απαιτεί από τον γενικό
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οδοντίατρο την παροχή ορθοδοντικής θεραπείας μικρών συγκλεισιακών προβλημάτων και στην περίπτωση ασθενών με σύνθετα
προβλήματα, παραπομπή τους στον αρμόδιο ειδικό. Οι δύο προηγούμενες απαιτούμενες ικανότητες σε συνδυασμό με τις επιπλέον
ειδικές ικανότητες και προαπαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται να έχει ο ειδικός ορθοδοντικός και οι οποίες περιγράφονται
λεπτομερειακά στο έγγραφο XV/E/8385/7/95 της συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπαίδευση των οδοντιάτρων οριοθετούν
το πλαίσιο και το εύρος των ορίων των ορθοδοντικών πράξεων που καλείται να προσφέρει ο γενικός οδοντίατρος. Τα έγγραφα
XV/E/8385/7/95 και XV/E/8316/8/93 μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο γενικών αρχών για συζήτηση και οριοθέτηση
της άσκησης γενικών και ειδικών οδοντιάτρων στην Ε.Ο.Ο. και να γίνει η Ελλάδα μετά την Νορβηγία και την Τσεχία από τις
πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες, που διαθέτουν καθορισμένο πλαίσιο άσκησης της ορθοδοντικής ειδικότητας. Στο forum των εθνικών
ορθοδοντικών εταιρειών στα πλαίσια του 80ου Ευρωπαϊκού Ορθοδοντικού Συνεδρίου στη Δανία, το θέμα του καθορισμού των
ορθοδοντικών πράξεων, τέθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΟ.Γ.Μ.Ε. Γενικό Γραμματέα Γεράσιμο Αγγελόπουλο.

6.

Ενημέρωση Αθλητικών Σωματείων για τη παροχή ορθοδοντικής θεραπείας σε αθλητές

Με αφορμή μια επιστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, όπου ζητούσε από την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
να γνωμοδοτήσει για τα μέτρα προστασίας αθλητών που βρίσκονται σε ορθοδοντική θεραπεία, ανακαλύψαμε ότι
πολλές συναφείς Αθλητικές Ομοσπονδίες απαγορεύουν την χρήση ορθοδοντικών μηχανημάτων στους αθλητές τους. Άμεσα
στείλαμε επιστολή τόσο στην συγκεκριμένη Ομοσπονδία, την οποία και παραθέτουμε, όσο και στις 13 λοιπές Αθλητικές
Ομοσπονδίες της Ελλάδος στις οποίες υπάρχει η περίπτωση να γίνει ατύχημα κατά την αθλητική δραστηριότητα. Οι Αθλητικές
Ομοσπονδίες στις οποίες κοινοποιήσαμε την γνωμοδότηση μας για συμβατότητα Ορθοδοντικής θεραπείας και αθλητικής
δραστηριότητας είναι οι:
Ελληνική Φίλαθλος
Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

Ελληνική Ομοσπονδία
Κρίκετ

Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία

Ελληνική Ομοσπονδία
Φιλάνθων Τζούντο

Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης

Ελληνική Ομοσπονδία
Παγκρατίου Αθλήματος

Ελληνική Ομοσπονδία
Πυγμαχία

Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης
Ελλάδος

Ελληνική Ομοσπονδία
Κανόε-Καγιακ

Ελληνική Ομοσπονδία
Πετοσφαίρισης

Ελληνική Ομοσπονδία
Ταε Κβον Ντο

Ελληνική Ομοσπονδία
Χόκεϋ

Ελληνική Ομοσπονδία
Καράτε
Αρ. Πρωτ. 973
Αθήνα, 10-2-2005
Παγκόσμια-Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος
Αγ. Κωνσταντίνου 3
10431 Αθήνα
Υπόψη Επιστημονικού συνεργάτη: κ. Λάζαρου Ε.Α. Σαββίδη
Αξιότιμε κ. Σαββίδη,
Ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 2ας Φεβρουαρίου 2005 και σας συγχαίρουμε για
την υπευθυνότητα και ευαισθησία, που επιδεικνύετε απέναντι στην υγεία και ακεραιότητα των
αθλητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος.
Θεωρώντας ως δεδομένο, ότι τόσο η άθληση όσο και η ορθοδοντική θεραπεία, η καθεμία από
διαφορετική προσέγγιση, συμβάλλουν στη σωματική υγεία αλλά και ψυχική ισορροπία των νέων
μας, οφείλουμε να συνδυάσουμε και τα δύο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η πρότασή μας και με βάση την τακτική που ακολουθείται
και τις συμβουλές που δίνονται στους ασθενείς από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην
αντιμετώπιση πιθανού ατυχήματος στα μαλακά και σκληρά
μόρια του στοματογναθικού συστήματος είναι η χρήση ειδικού
προστατευτικού νάρθηκα (mouth guards) κατά τη διάρκεια της
άθλησης. Οι νάρθηκες αυτοί χρησιμοποιούνται παγκοσμίως,
είναι κατασκευασμένοι σε διάφορα μεγέθη από μαλακό ελαστικό υλικό, αποτελούν μια προσιτή οικονομικά λύση και είναι
καλώς ανεκτοί από τους ασθενείς. Τέλος, η διαθεσιμότητα

τους δεν αποτελεί πρόβλημα αφού τους νάρθηκες αυτούς οι
αθλητές μπορούν να τους προμηθευτούν από τους θεράποντες
ορθοδοντικούς, αναλυτικό μητρώο των οποίων μπορεί να προμηθευθεί τόσο από τους

κατά τόπους οδοντιατρικούς Συλλόγους όσο και από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αθλουμένων ασθενών, τους χορηγούνται πριν την έναρξη της
θεραπείας για λόγους προστασίας τους.
Συμπληρωματικά, σας αναφέρουμε ότι παρόμοιο θέμα προβληματισμού υπήρχε πριν μερικά
χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α. σχετικά με τη χρήση ή όχι ορθοδοντικών μηχανισμών
από το μάχιμο προσωπικό του, που προφανώς αντιμετωπίζει τουλάχιστον τους ίδιους αν όχι
μεγαλύτερους κινδύνους, με τους αναφερόμενους στην επιστολή σας λόγω εκπαίδευσης ή πολεμικών αποστολών. Το αποτέλεσμα της ενημέρωσης-παρέμβασης της Αμερικανικής Ορθοδοντικής
Ομοσπονδίας στην Αμερικανική Γερουσία ήταν η άρση απαγόρευσης της χρήσης ορθοδοντικών
μηχανισμών στους στρατεύσιμους από το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Σταθόπουλος
Κοιν.:

Γεράσιμος Αγγελόπουλος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Εργαστήριο Ορθοδοντικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργαστήριο Ορθοδοντικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠρωτοβουλIα αγAπης της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Όπως είχαμε ενημερώσει στο τεύχος των «Ορθοδοντικών
Νέων» Τόμος 6 τεύχος 4 του 2003, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
αποφάσισε να στηρίξει το Σύλλογο «Χαμόγελο του Παιδιού»
με την προσφορά δωρεάν ορθοδοντικής θεραπείας στα
φιλοξενούμενα παιδιά του Συλλόγου. Μετά το κάλεσμα
προς τους ορθοδοντικούς της χώρας μας και την άμεση και
ανιδιοτελή προσφορά 21 συναδέλφων επικοινωνήσαμε με
το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προγραμματίσαμε δύο εξε-

Εικόνες από το εξεταστήριο των φιλοξενουμένων παιδιών του Συλλόγου
“Χαμόγελο του Παιδιού” τον Απρίλιο του 2004.



ταστήρια τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2004 για την επιλογή των
παιδιών με ορθοδοντικά προβλήματα. Τα εξεταστήρια έγιναν στα
γραφεία της Εταιρείας μας από τους συναδέλφους Γ. Δαμανάκη
και Δ. Κωνσταντώνη. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα ορίσθηκε η
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας μας Δρ. Σ. Τζαννέτου,
η οποία μερίμνησε για την διακίνηση των παιδιών στα ορθοδοντικά ιατρεία σε άμεση συνεργασία με τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε
τους παρακάτω συναδέλφους που μας έδωσαν την δυνατότητα
να πραγματοποιήσουμε την συλλογική αυτή πρωτοβουλία αγάπης:
Γ. Αγγελόπουλο, Ε. Αναστασοπούλου, Ε. Αραβαντινό, Ν. Βουγιουκλή, Α. Βώττα, Μ. Γρηγορίου, Γ. Δαμανάκη, Δ. Κωνσταντώνη, Α.
Μαντά, Η. Μπιτάνη, Ο. Μπουλούχου, Νταλ Ισαάκ Αρνέ, Σ. Πάλλη,
Κ. Παναγιωτή, Ν. Πανδή, Χ. Σιδέρη, Β. Σταθόπουλο, Σ. Τζαννέτου,
Π. Τσίμα, Π. Φαραζουλή και Ι. Φραγκούλη.

Ανακοίνωση «Χαμόγελου του Παιδιού»
Ο Σύλλογος «Χαμόγελο του Παιδιού»
παρουσιάζει τα εννιά χρόνια δράσης
και δημιουργίας του, από τις 31 Μαΐου
μέχρι 6 Ιουνίου 2004, στην αίθουσα του
Αττικό Μετρό, στη στάση Σύνταγμα, από
τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Σκοπός είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος, να γνωρίσει την προσπάθεια που κάνει για την
αντιμετώπισή του, να ευαισθητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί.
Για να μπορέσει όμως να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερα
παιδιά με προβλήματα χρειάζεται την υποστήριξη όλων. Οποιαδήποτε
προσφορά είναι πολύτιμη, ακόμη κι αν φαίνεται μικρή, αφού μπορεί
να χαρίσει ένα φωτεινό χαμόγελο σε ένα παιδικό προσωπάκι.
Καλέστε το 90 111 15 15 15 από σταθερό τηλέφωνο και χαρίστε
χαμόγελο αξίας 1 Ευρώ.

ΔραστηριOτητες μελΩν μας
Μας έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια του 16th
International Conference on Oral & Maxillofacial
Surgery που έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 14
- 20/5/2003 συμμετείχε με την ανακοίνωση:
“Controlled autogenous transplantation of molars” ο
συνάδελφος Στέλιος Κουτζόγλου.
Θερμά συγχαρητήρια στη διακεκριμένη συνάδελφο και μέλος της
Εταιρείας μας Δρ. Ελένη Βασταρδή
η οποία προτάθηκε ως “Γυναίκα της
Χρονιάς 2004” από το περιοδικό
Life & Style.

Συνάντηση μελών Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην Κρήτη - Μάιος 2004
Στο ξενοδοχείο «CRETA
MARIS» στο Ηράκλειο της
Κρήτης έγινε στις 28 Μαΐου 2004 συνάντηση μελών
της Εταιρείας μας που
δραστηριοποιούνται στη
Κρήτη. Η συνάντηση είχε
σκοπό να ενημερώσει προσωπικά τους συναδέλφους Συνάντηση ενημέρωσης Κρητών Ορθοδοντικών
και να συζητήσει μαζί από εκπροσώπους του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για
τους διάφορα θέματα που θέματα της ορθοδοντικής ειδικότητας
απασχολούν την ειδικότητα
μας, ενώ έγινε ενημέρωση για τους προσεχείς στόχους της Εταιρείας. Τέλος, έγινε αναλυτική ανταλλαγή απόψεων στρογγυλής
τράπεζας που δύσκολα μπορεί να γίνει στα πλαίσια των διαδικασιών μιας Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. εκπροσώπησε ο πρόεδρος Β. Σταθόπουλος
και ο ταμίας Γ. Δαμανάκης. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Γεωργία Γρημάνη-Τραχανιά, Αικατερίνη Δελάκη, Ιωάννης Δρακάκης, Στέλιος Κουτζόγλου, Θεόδωρος Ραϊσάκης και ο Στυλιανός Χατζάκης.

ΝΕα Αλλων ΕταιρειΩν
Δημιουργία Τράπεζας Αίματος
Μία αξιέπαινη προσπάθεια της Οδοντιατρικής οικογένειας υλοποιήθηκε στην πόλη της
Θεσσαλονίκης στις 21 Οκτωβρίου του 2003.
Η Α.Σ.Κ.Ο.Θ., μία συνδικαλιστική παράταξη
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
δημιούργησε Τράπεζα αίματος οδοντιάτρων
με μεγάλη συμμετοχή όπως μας ενημερώνουν. Αποδεικνύεται ότι παρά τους γοργούς
ρυθμούς της εποχής και της σκληρής καθημερινότητας υπάρχουν ακόμη αποθέματα
φιλαλληλίας και αλτρουισμού. Στην περίπτωση
που κάποιος επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω την Τράπεζα αίματος
είτε να ζητήσει την συνδρομή της μπορεί να επικοινωνεί με τους
συναδέλφους διαχειριστές στα παρακάτω τηλέφωνα:
2310-239539 • 2310-236207 • 2310-689852
Ευχόμαστε η προσπάθεια να συνεχισθεί και
να βρει μιμητές γνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες
που έχει η χώρα μας σε
αποθέματα αίματος.

ΕπαγγελματικΑ ΝΕα
Αμοιβές προσωπικού ορθοδοντικών ιατρείων
Από την Διεύθυνση αμοιβής εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδόθηκε ο πίνακας αμοιβών υπαλλήλων
για τα έτη 2004-2005. Με βάση την Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύουσα από 24-5-2004 (ΠΚ 16/28-5-2004) ανάλογα
με τον χρόνο προϋπηρεσίας και τα διάφορα επιδόματα ο βασικός μισθός υπαλλήλου γραφείου διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Βασικός μισθός έγγαμων
Χωρίς προϋπηρεσία
Με 1 τριετία
Με 2 τριετίες
Με 3 τριετίες

1/1/2004594,73
648,8
702,86
756,93

1/9/2004
615,98
662,63
717,77
772,92

1/1/2005
629,53
677,20
733,56
789,92

1/9/2005650,30
699,55
757,77
815,99

Βασικός μισθός άγγαμων
Χωρίς προϋπηρεσία
Με 1 τριετία
Με 2 τριετίες
Με 3 τριετίες

1/1/2004-

1/9/2004

1/1/2005

1/9/2005-

540,66
594,73
648,79
702,86

559,98
606,63
661,77
716,92

572,30
619,97
676,33
732,69

591,18
640,43
698,65
756,87
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