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Έκδοση της Εταιρείας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας

Καλή Χρονιά
Προσεχής ημερίδα 9 Φεβρουαρίου 2013
Το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013, θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ‘Στράτος Βασιλικός’ η πρώτη ημερίδα με γενικό
θέμα: «Κροταφογναθικές διαταραχές & περιοδοντολογικά
προβλήματα στην Ορθοδοντική». Συμμετέχουν η λέκτορας
του Ε.Κ.Π.Α., Δρ ΄Ιλεια Ρούσσου με θέμα: «Κρανιογναθικές
διαταραχές & Ορθοδοντική. Υπάρχει συσχέτιση;», ο Δρ
Γεώργιος Γούμενος, Περιοδοντολόγος με θέμα: «Καινοτομίες στην περιοδοντική θεραπεία του Ορθοδοντικού
ασθενή» & ο Δρ Χριστόδουλος Λάσπος, Ορθοδοντικός
με θέμα: «Το Laser στο ορθοδοντικό ιατρείο».
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Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 12ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο (Π.Ο.Σ.), από 28 έως 30
Σεπτεμβρίου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα της Αθήνας. Στο συνέδριο, συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ορθοδοντικοί
από Ελλάδα και Κύπρο.
Στο Προσυνεδριακό Σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε
στις 28/9/2012, ανέπτυξε ο
Καθηγητής Junji Sugawara το
θέμα «Εξελίξεις στην Ορθοδοντική με το σύστημα σκελετικής στήριξης (SAS)». Ο καθ.
Sugawara παρουσίασε πολλές
κλινικές περιπτώσεις εμβύθινσης, άπω μετακίνησης άνω Απονομή ανάμν. πλακέτας στον
πρώτων γομφίων μετά από Καθ. Sugawara
εξαγωγές τρίτων γομφίων και
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα
των πλακών οστεοσύνθεσης. Επίσης, μίλησε για προχειρουργική διόρθωση της αντιστάθμισης των τομέων σε
ασθενείς σκελετικής τάξης ΙΙΙ, με μια νέα προσέγγιση σε
τέτοιου είδους θεραπεία μειώνοντας έτσι τον συνολικό
χρόνο, με το χειρουργείο να προηγείται της ορθοδοντικής θεραπείας, Sendai Surgery First ονόμασε την τεχνική.
Αυτή η προσέγγιση
έγινε εφικτή με το
Σύστημα Σκελετικής
Στήριξης (SAS). Ο
Καθηγητής Χρήστος
Κατσαρός αναφέρθηκε στους γλωσσικούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς
και τις βελτιώσεις
Πανοραμική άποψη συνεδριακού χώρου
(συνέχεια στη σελ.2)
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Έκδοση επιστημονικού περιοδικού της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
To 2012 ξεκίνησε μία ακόμη εκδοτική προσπάθεια της
Εταιρείας μας, το δίγλωσσο,
Ελλη
νικό
Περι
ετήσιο, επιστημονικό περιοδικό
οδ
Ορθο ικό
δοντ
με τίτλο το «Ελληνικό Περιοικής
δικό Ορθοδοντικής» («Greek
«Οδον
τικές Α
γενεσ
ίες»
Journal of Orthodontics»). Με
δεκάδες επιστημονικά περιοδικά να εκδίδονται στο
χώρο της Ορθοδοντικής
η δημιουργία άλλου ενός
περιοδικού με την μορφή
1
της συλλογής ποικιλόμορφων από πλευράς
θεματολογίας άρθρων
θεωρήθηκε ορθά από το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. ως μη αναγκαία. Αντίθετα, μέσα
από διαβούλευση με τους υψηλού επιστημονικού επιπέδου
έλληνες συναδέλφους, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η ανάγκη
για τη δημιουργία ενός μονοθεματικού περιοδικού που θα
εξαντλεί κατά το δυνατό μία θεματική ενότητα με κλινικό
προσανατολισμό. Κάθε τεύχος λοιπόν, θα ανατίθεται σε
έναν υπεύθυνο Έκδοσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να
επιλέξει την συγγραφική ομάδα που θα δώσει την κατά το
δυνατό καλύτερη κάλυψη της θεματικής ενότητας.
Αυτό το εγχείρημα αποτελεί µια πρόκληση και µια ευκαιρία
έκφρασης για όλους όσους παράγουν, τόσο στην έρευνα,
όσο και στον κλινικό τομέα νέα δεδομένα, νέες ιδέες ή
νέες τεχνικές ή τέλος µεταφέρουν στην Ελλάδα καινούργιες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να συνεχίσει
το επίπεδο των παρεχομένων Ορθοδοντικών υπηρεσιών
στη χώρα μας να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία
στον κόσμο.
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Προσκεκλημένος ομιλητής Καθ. Χρ. Κατσαρός
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Αναμνηστική των Καθ. R. Behrents & E. Araujo

κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως λόγω
των εξελίξεων στην τεχνολογία CAD/CAM. Στη διάλεξη
που αφορούσε την γλωσσική ορθοδοντική προβλήθηκε
μεγάλος αριθμός θεραπευμένων περιστατικών και συζητήθηκαν με βάση την σύγχρονη βιβλιογραφία.
Ο Dr Johannes Grossen, αναφέρθηκε στην σκελετική στήριξη στην ορθοδοντική θεραπεία των ενηλίκων και έδειξε
πληθώρα περιστατικών όπου έγινε χρήση χρήση των οστικών συγκρατημάτων (onplants), των μικροεμφυτευμάτων
και των προσωρινών εμφυτευμάτων και συζητήθηκαν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου συγκράτησης, καθώς επίσης και οι περιορισμοί εφαρμογής τους
σε οριακές περιπτώσεις.
Ο Καθηγητής Rolf G. Behrents αναφέρθηκε στην Ορθοδοντική αύξηση και η ομιλία του παρουσίασε πολλά
ανατρεπτικά δεδομένα.
Παρουσιάστηκαν στοιχεία έρευνας που καταδεικνύουν ότι
ο κρανιοπροσωπικός σκελετός συνεχίζει να αυξάνεται
και μετά την ενηλικίωση του ασθενούς. Αν και ο ρυθμός
ανάπτυξης είναι μικρότερος, παρατηρούνται αξιόλογες
αλλαγές στους ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου. Οι σκελετικές αυτές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν τις
προβλέψιμες μετακινήσεις των δοντιών, αλλά και των
μαλακών ιστών. Ο Καθ. Behrents, έδειξε ότι η ανάπτυξη
συνεχίζεται για πολλά χρόνια μετά την ενηλικίωση αλλά
με πιο αργούς ρυθμούς και ότι η σημαντικότερη μορφή
ανάπτυξης που παρατηρούμε είναι στο κατακόρυφο επίπεδο και προτείνει ως κατάλληλο χρόνο θεραπείας για
ορθογναθική επέμβαση κατά μέσο όρο την ηλικία των
21-22 για τα αγόρια και 23-24 για τα κορίτσια.
Ο Καθ. Eustáquio Alfonso Araújo αναφέρθηκε στις πολλές
συνηθισμένες «παλιομοδίτικες» μεθόδους που διανθίστηκαν από την τελευταία τεχνολογία και που προσφέρουν
πολλές προκλήσεις και έδειξε πολλές θεραπευμένες
περιπτώσεις θεραπείας Τάξης ΙΙ.
Ο Καθ. Roberto
Justus παρουσίασε
το πως μπορούν να
ελαχιστοποιηθούν οι
ιατρογενείς επιπτώσεις από την ορθοδοντική. Μίλησε για
τις μεταβολές στα
ούλα και το βλεννοΠροσκεκλημένος ομιλητής Καθ. Roberto Justus γόνο που μπορούν
να εμφανιστούν
κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής μετακίνησης. Όσον
αφορά στις αλλαγές στη θέση του ελεύθερου ουλικού

Απονομή ανάμν. πλακέτας στον Dr. Grossen

άκρου και στις διαστάσεις των ούλων, σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η κατεύθυνση
της οδοντικής μετακίνησης και το παρειογλωσσικό πάχος
των ούλων. Επιπροσθέτως, ανέλυσε τις ενδείξεις για
εξαγωγή ενός κάτω τομέα ή τεσσάρων πρώτων προγομφίων ή δύο κάτω
δεύτερων και δύο
άνω πρώτων προγομφίων. Τέλος,
μίλησε για Ορθοδοντική διολίσθηση
(στην κατεύθυνση
ανατολής δοντιών)
και έδειξε πολλές
κλινικές περιπτώσεις στις οποίες η Πανοραμική άποψη συνεδριακού χώρου
παρακολούθηση του ασθενούς ξεκίνησε σε μικρή ηλικία
και αποφεύχθηκε η έκφραση της πλήρους συγκλεισιακης ανωμαλίας. Επίσης, μίλησε για προδιαθεσικούς
παράγοντες ανοικτής δήξης και έδειξε πολλές κλινικές
περιπτώσεις πρόσθιας ανοικτής δήξης που θεραπεύτηκαν
με ακίνητο μηχάνημα άνω γνάθου με γλωσσικό κιγκλίδωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ώστε να τροποποιήσει
τη θέση της γλώσσας και ανέλυσε τα στάδια κατασκευής
του. Έρευνα με αυτό το μηχάνημα έδειξε μακροχρόνια
σταθερότητα μετά τη φάση της συγκράτησης.
Ο Dr Vittorio Cacciafesta παρουσίασε μεθόδους και
κλινικές θεραπευτικές διαδικασίες
που όταν ακολουθούνται οδηγούν
σε ένα όμορφο
χαμόγελο.
Ιδιαίτερη προσοχή
δόθηκε στην εξατομικευμένη τοποθέτηση των αγκί- Dr V. Cacciafesta-Μετασυνεδριακό σεμινάριο
στρων, την κάμψη
των συρμάτων, την εμβιομηχανική και τους τρόπους
ολοκλήρωσης της θεραπείας του περιστατικού, τον έλεγχο
της οριζόντιας, κατακόρυφης πρόταξης καθώς και της
ροπής των δυνάμεων που διαδραματίζουν θεμελιώδη
ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ελεύθερων ανακοινώσεων & των επιτοίχιων παρουσιάσεων. Η
εργασία των Κωλέτση Δέσποινα & Χαλαζωνίτη Δημήτρη
με θέμα «Μορφολογική συσχέτιση των αυχενικών σπονδύλων & του προσώπου σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας»
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βραβεύτηκε, ως
η καλύτερη εργασία του ελεύθερου
προγράμματος, και
έλαβε την επιταγή
των 500 € προσφορά της εταιρείας
ORTHOSMILE.
Στο μετασυνεδριΒράβευση συν. Κωλέτση Δέσποινας
ακό σεμινάριο ο
Dr. V. Cacciafesta μίλησε για προ-προσθετική διαχείριση ανόρθωσης γομφίων με ελατήρια ανόρθωσης και
ανέλυσε τις ροπές και τι πρέπει να αποφεύγουμε στην
γλωσσική ορθοδοντική. Εν συνεχεία, έδειξε περιπτώσεις
μετακίνησης περιοδοντικά επιβαρυμένων δοντιών με τη
γλωσσική τεχνική, ορθοδοντικής μετακίνησης σε ενδοοστικές βλάβες.
Οι Εταιρείες ορθοδοντικών προϊόντων είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα νέα υλικά ή/και τις υπηρεσίες τους,
μέσω της έκθεσης ορθοδοντικών υλικών & υπηρεσιών,
η οποία λειτούργησε σε όλη την διάρκεια του Συνεδρίου
χώρο του περιστυλίου. Παρευρέθηκαν στην έκθεση οι
Εταιρείες: UNIDENT-Κων/νος Τζιβελέκας, ORTHOCENTER
- Κ. Ελαιοτριβιάρη & ΣΙΑ Ο.Ε., DENTALCOM-Γ. Παπάζογλου Α.Ε., ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
Ι. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε., SCHΟFFEL BRITTA & ΣΙΑ Ε.Ε.,
CΟLGATE-PALMOLIVE HELLAS, F.N. ORTHODONTICS-Φ.
Ντουλούπας, AMERICAN ORTHODONTICS-Κ. Οικονομίδης, ORTHOSMILE-Μ. Γρηγορίου & ΣΙΑ, 3M HELLAS,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τελετή Έναρξης

Το Σάββατο, 29/9/2012 έλαβε χώρα η Τελετή Έναρξης
στο Αμφιθέατρο του
Ευγενίδου με χαιρετισμούς επισήμων
προσκεκλημένων.
Ο Καθηγητής του
Ε.Κ.Π.Α. κ. Ναπολέων Μαραβέγιας,
ως επίσημος ομιλητής ανέπτυξε το
θέμα «Η Ευρώπη Ο επίσημος ομιλητής στην Τελετή Έναρξης Καθ.
σε κρίση». Ακολού- Ν. Μαραβέγιας με την Πρόεδρο του 12ου ΠΟΣ
θησε η Δεξίωση Ο. Μπουλούχου & τον κ. Γ. Δαμανάκη
της Προέδρου με
πλούσιο καλλιτεχνικό μέρος απο τη χορωδία των αποφοίτων των Αρσακείων σχολείων.

Δεξίωση Προέδρου - Τελετή Έναρξης 12ου Π.Ο.Σ.

Έκθεση 12ου Π.Ο.Σ.

Παράλληλα, στην Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε
η ανακήρυξη ως
«Επίτιμου μέλους»
ενός εκ των ιδρυτικών μελών της
Εταιρείας, της κας
Ελένης Ανδριτσάκη-Μουντούρη. Η
προσφώνηση της τιμωμένης έγινε από
τον τ. Πρόεδρο της Ανακήρυξη της κας Ελένης ΑνδριτσάκηΕ.Ο.Γ.Μ.Ε. Δρ Χρή- Μουντούρη ως Επιτίμου μέλους
στο Σιδέρη και η κα
Μουντούρη, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε θερμά το
Δ.Σ. που έλαβε την πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της.

Οικονομικός απολογισμός 12ου συνεδρίου
ΕΣΟΔΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
4.840,00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ TRIAINA
25.590,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
30.430,00
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΝΘΕΤΑ
19.751,77
ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ-ΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
5899,88
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
25.651,65
ΧΟΡΗΓΙΑ
1.050,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
57.131,65

ΕΞΟΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΥΓΕΝΙΔΙΟ
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ METROPOLITAN
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ & ΔΩΡΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΔΩΜΑΤΙΑ -ΓΕΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΜΑΚΕΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΜΟΙΒΗ TRIAINA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΝΘΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ - ΤΑΞΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

4.218,90
5798
10.016,90
5.477,30
482,95
2.755,00
8.715,25
2.607,00
5.161,10
787,00
1.845,00
100,00
408,21
184,50
40,00
20,00
10,00
50,00
11.212,81
1.276,44
31.221,40
25,910,25
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Διήμερο σεμινάριο Dr Domingo Martin
Με ιδιαίτερη επιτυχία
έλαβε χώρα διήμερο
σεμινάριο στο ξενοδοχείο Holiday Inn
με ομιλητή τον επισ.
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Catalunya,
Dr. Domingo Martin.
Το σεμινάριο αυτό
Ο Δρ D. Martin με μέλη της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
παρακολουθήσαν
πλέον των 90 συναδέλφων.
Ο Καθ. Martin παρουσίασε τους προβληματισμούς του
στη Θεραπεία ΙΙης
Τάξης και τη σύγχρονη προσέγγιση
Διήμερο σεμινάριο Dr D. Martin 3&4/11/12 που προτείνει. Ακολούθως αναφέρθηκε στη συγγενή έλλειψη πλαγίων, την
ανάπτυξη σκληρών & μαλακών ιστών για την τοποθέτηση
εμφυτευμάτων και τη χρήση εμφυτευμάτων ως μέσο
στήριξης.
Στη συνέχεια, παρουσίασε περιπτώσεις ενήλικων ασθενών με περιοδοντικά προβλήματα που παράλληλα είχαν
χάσει τη κατακόρυφη διάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις
η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την θεραπεία των
ασθενών είναι απαραίτητη (προσθετολόγων, περιοδοντολόγων και γναθοχειρουργών).
Ο Καθ. Martin μίλησε και για μία ξεχασμένη από πολλούς
τεχνική την αποκοπή της κλινικής μύλης (decoronation),
κατά την οποία αντί να εξαχθεί ένα δόντι και να έχουμε
απορρόφηση οστού, γίνεται αφαίρεση της κλινικής μύλης
στο επίπεδο της αδαμαντινοοστεινικής ένωσης ενώ παράλληλα αφαιρείται ο πολφός και αφήνεται η αιμορραγία

Αξιολόγηση ημερίδας από τους συμμετέχοντες
84%
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1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας;
2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του
θέματος από τον ομιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της
παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης
σε συνάρτηση με την κάλυψη του θέματος
από τον ομιλητή;
5. Πώς αξιολογείτε το επιστημονικό επίπεδο
της παρούσας ημερίδας συνολικά;

4%
16%

4%

Πολύ καλό
Καλό
Ικανοποιητικό
Μέτριο
Κακό

να καταλάβει τους ριζικούς σωλήνες. Στη συνεχεία οι
οστεοκλάστες απορροφούν τη ρίζα ενώ στη θέση τους
εναποτίθεται οστό δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες
για την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Συνάντηση της «Ομάδας Μελέτης Συνεργασίας Ορθοδοντικής με άλλα Γνωστικά
αντικείμενα της Οδοντιατρικής»
Με μεγάλη επιτυχία
στις 13 Οκτωβρίου
2012, έλαβε χώρα
η δεύτερη συνάντηση μέσα στο 2012
της «Ομάδας Μελέτης Συνεργασίας Ορθοδοντικής
με άλλα Γνωστικά
αντικείμενα της Συνάντηση Ομάδας Συνεργασίας Ορθοδοντικής
Οδοντιατρικής» με άλλες ειδικότητες 13-10-12
στο ιατρείο του Προέδρου της Δρ Γ. Αγγελόπουλου με
ομιλητή τον Δρ Γιώργο Γούμενο.
Στη συνάντηση αυτή, παρευρεθήκαν 18 συνάδελφοι και
η ομιλία αφορούσε προβληματισμούς με κλινικά παραδείγματα περιπτώσεων οι οποίες μετά από ορθοδοντική
θεραπεία χρειάστηκαν εμφυτεύματα καθώς και αντιμετώπιση περιοδοντικών προβλημάτων (υφιζήσεων, θυλάκων). Ο
ομιλητής περαιτέρω ανέλυσε τις προϋποθέσεις που χρειάζονται προκειμένου να τοποθετηθούν εμφυτεύματα καθώς
και τα στοιχεία που πρέπει κάθε κλινικός να γνωρίζει για
την μακροχρόνια επιτυχία των περιστατικών αυτών.

Εκλογή της συναδέλφου Μαργαρίτας Μάκου
στην βαθμίδα της τακτικής καθηγήτριας.
Η καθηγήτρια Μαργαρίτα Μάκου με
την αποφοίτησή της από την Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετεκπαιδεύτηκε στην
Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο της
Βοστώνης των ΗΠΑ με την καθοδήγηση του καθηγητή Anthony Gianelli απ’
όπου το 1982 έλαβε τόσο το δίπλωμα ειδικότητας όσο και Μάστερ στην
Βιολογία του στόματος. Το 1986 έλαβε το διδακτορικό
της από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Υπηρέτησε το εργαστήριο Ορθοδοντικής του ΕΚΠΑ διαδοχικά από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη μέχρι τη
θέση του Αναπληρωτή καθηγητή. Από το 2006 διαδέχθηκε
στην διεύθυνση του εργαστηρίου Ορθοδοντικής την ομότιμη καθηγήτρια Μερόπη Σπυροπούλου, θέση την οποία
υπηρέτησε μέχρι σήμερα με διάλειμμα ενός έτους κατά
την διάρκεια της θητείας του καθηγητή Σταύρου Κοιλιαρίδη.
Στην συνεδρίαση της Γ. Σ. της 11/07/2012 εξελέγη στην
βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
ΕΟΓΜΕ, ενώ διετέλεσε πρώτη Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου το 1986-1987. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας μας την συγχαίρει και προσβλέπει στη συνέχιση
της στενής μας συνεργασίας.
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Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. συνεδριάζει:
Ημερήσια διάταξη της 5-6-2012
Θέμα: Συζήτηση για προγραμματισμό
ημερίδων 2013
Ο κ. Μάρκου εισηγήθηκε ονόματα προσκεκλημένων
ομιλητών και από την αναλυτική συζήτηση
αποφασίσθηκε να βολιδοσκοπηθούν τα τρία (3)
πιθανότερα ονόματα πριν προχωρήσει η επιτροπή
ημερίδων σε προσκλήσεις.
Θέμα: Ενημέρωση για το 12ο ΠΟΣ
Εξουσιοδοτήθηκε η Ο.Ε. να αναζητήσει προσφορές για θέματα εστίασης και διαμονής των
προσκεκλημένων ομιλητών του 12ου Π.Ο.Σ. προκειμένου να γίνουν οι τελικές αναθέσεις. Ανατέθηκε
η επεξεργασία και εκτύπωση του δίγλωσσου τελικού
προγράμματος του 12ου Π.Ο.Σ. με την τιμή του
προηγούμενου συνεδρίου στην TODE Publications.
Εγκρίθηκε το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων
των προσκεκλημένων ομιλητών.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση καθηκόντων
εκδότη του «Ελληνικού περιοδικού Ορθοδοντικής» για
το 2013 στον συνάδελφο Ν. Πανδή
Αποφασίσθηκε να ανατεθεί η έκδοση του επόμενου
τεύχους του «Ελληνικού περιοδικού Ορθοδοντικής»
για το 2013 στον συν. Νικόλαο Πανδή, ο οποίος
και απεδέχθη τη θέση του εκδότη.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενεργοποίηση του
προγράμματος Σ.Α.Ε.Ο.Π. τον Αύγουστο 2012
Ομόφωνα αποφασίσθηκε να σταλεί επιστολή
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εφημερίες
ορθοδοντικών ιατρείων τον προσεχή Αύγουστο
και εφόσον υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον να
προχωρήσουμε σε εφαρμογή του Σ.Α.Ε.Ο.Π.

Ημερήσια διάταξη της 3-9-2012
Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία του 12ου ΠΟΣ
Αποφασίσθηκε ομόφωνα να εξετάσει ο κ. Γ.
Δαμανάκης κατά πόσον οι δυνατότητες του
αμφιθεάτρου του Ιδρύματος Ευγενίδου καλύπτουν
τις εξειδικευμένες οπτικοακουστικές απαιτήσεις
(μέγεθος οθόνης κ.λπ.).
Όσον αφορά τις τσάντες του συνεδρίου επιλέχθηκε
η οικολογική και οικονομική λύση της χάρτινης
τσάντας, ενώ τη γραφική ύλη θα προσφέρει η
εταιρεία Ι. Τσαπράζης Α.Ε. και τα στυλό η εταιρεία
Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.
Τα δώρα των προσκεκλημένων ομιλητών
επιμελήθηκε η κα Δ. Καρδαρά, ενώ το πανό του
συνεδρίου ο κ. Γ. Αγγελόπουλος. Την μετακίνηση
των προσκεκλημένων ομιλητών από το αεροδρόμιο
προς το ξενοδοχείο θα διεκπεραιώσει η Ο.Ε. Τέλος,
θα συνοδέψει τους προσκεκλημένους ομιλητές
στην ξενάγηση του μουσείου της Ακρόπολης η κα
Ζωή Μελέτη μαζί με εξειδικευμένη ξεναγό.
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Θέμα: Ενημέρωση για την αντικατάσταση της παιδικής
χορωδίας του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού»
στο καλλιτεχνικό μέρος του 12ου ΠΟΣ
Λόγω διάλυσης της παιδικής χορωδίας του
«Χαμόγελου του παιδιού» αποφασίσθηκε να κληθεί
η χορωδία αποφοίτων των Αρσακείου Σχολείων,
για το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Έναρξης.
Θέμα: Πορεία έκδοσης «Ελληνικού Περιοδικού
Ορθοδοντικής»
Επίκειται η δίγλωσση έκδοση του «Ελληνικού
περιοδικού Ορθοδοντικής» μέχρι τις αρχές
Νοεμβρίου 2012

Ημερήσια διάταξη της 30-9-2012
Θέμα: Αξιολόγηση του 12ου ΠΟΣ
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να συγχαρεί την
πρόεδρο και την Ο.Ε. για την άψογη διοργάνωση
του 12ου Π.Ο.Σ. με ελάχιστη οικονομική στήριξη
και πολύ εθελοντική δουλειά. Η γενική άποψη των
συμμετεχόντων ήταν άκρος ικανοποιητική τόσο
για την επιλογή των προσκεκλημένων ομιλητών
και των ελεύθερων ανακοινώσεων όσο και για την
οργανωτική υποστήριξη. Αρνητικά καταγράφεται η
χρονική καθυστέρηση την ημέρα της Κυριακής στην
εξέλιξη των παρουσιάσεων.
Τέλος, ιδιαίτερα θετικά εκφράστηκαν οι
συμμετέχοντες εκθέτες λόγω της μεγάλης
προσέλευσης στον εκθεσιακό χώρο.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αιτήσεις νέων
μελών
Ομόφωνα έγινε δεκτή ως τακτικό μέλος η Σπαθή
Ελένη, ως δόκιμα οι Ζαφειροπούλου Μαρία
και Μπονατάκη Γεωργία και ως σπουδαστικά οι
Κατσαδούρης Αλέξιος, Καραμεσίνης Κωνσταντίνος,
Κοκός Αλίνα, Κουράκου Μαρία, Τριαντοπούλου
Ζωή και Σχορετσιανίτη Λυδία.

Ημερήσια διάταξη της 23-10-2012
Θέμα: Πορεία έκδοσης «Ελληνικού Περιοδικού
Ορθοδοντικής» του 2012 και ενημέρωση για το
τεύχος του 2013
Το περιοδικό βρίσκεται στο τελικό στάδιο
διορθώσεων από τους κκ Γ. Δαμανάκη & Γ.
Αγγελόπουλο και αποφασίστηκε να γίνει κοινή
αποστολή μαζί με το ημερολόγιο του 2013.
Οριστικοποιήθηκαν οι τελικές επιλογές των
τυπογραφικών στοιχείων.
Θέμα: Συζήτηση για προγραμματισμό ημερίδων 2013
Αποφασίσθηκε να γίνουν προτάσεις για διοργάνωση
ημερίδων στους Drs Hugo De Clerk & Marko Rossa
για το 2013. Η πρώτη ημερίδα να πραγματοποιηθεί
με Έλληνες ομιλητές και προτάθηκαν τα ονόματα
της Β. Ρούσσου, Χρ. Λάσπου και του Γ. Γούμενου.
Θέμα: Συζήτηση για προγραμματισμό των study clubs
Το πρώτο study club για το 2013 θα αφορά την
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Συνεργασία Ειδικοτήτων και θα προγραμματιστεί
εντός του Φεβρουάριου.
Θέμα: Συζήτηση & λήψη απόφασης για την θέση της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. στην συνάντηση προέδρων στην Κύπρο
27/10/2012
Τα θέματα που θα αναδείξουμε στην κοινή
συνάντηση των Ορθοδοντικών Εταιρειών είναι:
η ηλεκτρονική διασύνδεση των εταιρειών, η
ενημέρωση των μελών μέσω email για τις
επιστημονικές εκδηλώσεις των λοιπών εταιρειών,
η ανακοίνωση στο υπό έκδοση ημερολόγιο της
ΕΟΓΜΕ των εκδηλώσεων όσων ορθοδοντικών

εταιρειών το επιθυμούν βασιζόμενοι στην αρχή της
αμοιβαιότητας και τέλος η πρόταση διεξαγωγής
κοινής ημερίδας στην Αθήνα με ομιλητές από
Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Αίγυπτο.
Θέμα: Ενημέρωση επί του προσχεδίου του ισολογισμού του
12ου Π.Ο.Σ. & εκλογή συντονιστή του 13ου Π.Ο.Σ
Κατατέθηκε και εγκρίθηκε ο ισολογισμός του
12ου Π.Ο.Σ. ενώ αναμένεται η τελική απόδοση
των εσόδων από την Triaena. Επίσης, ομόφωνα
εκλέχτηκε ο Δρ Κ. Μάρκου ως συντονιστής του 13ου
Συνεδρίου την προεδρία του οποίου έχει αναλάβει
ο Δρ Χριστόδουλος Λάσπος.

Πρόταση τροποποίησης ΕΟΓΜΕ του ΠΔ 84/2001 επί των μετρικών διαστάσεων Οδοντιατρείου
Μετά τις 1/4/2012, η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργέιας ιατρέιων δεν γίνεται πλέον μέσω της Νομαρχίας
αλλά μέσω των τοπικών οδοντιατρικών συλλόγων. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ 713
Β΄, 13-3-2012) τα οδοντιατρεία οφείλουν να είναι διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα σύμφωνα με τις μετρικές διαστάσεις
και προδιαγραφές που προβλέπονται στα παραρτήματα Α΄ και Β΄ του Π/Δ 84/2001. Παρ’ όλο αυτά, αν ένα ιατρείο
διαθέτει δύο (2) ή παραπάνω κλινικές έδρες με στόχο την εργασία στην μία, την ώρα που η άλλη έδρα απολυμαίνεται
για αποτελεσματικό έλεγχο διασποράς λοιμώξεων, oι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει ή να επανακαθορισθούν ή να
καταργηθούν και να περιορισθούν στις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις που καθορίζονται από τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή και τις ελάχιστες διαστάσεις πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου. Ακολουθεί το υπόμνημα που έθεσε σε
διαβούλευση ο Δρ. Γ. Αγγελόπουλος για τις νέες προδιαγραφές Οδοντιατρείων, τα οποία διαθέτουν περισσότερες
από μία έδρες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Μετά την ψήφιση του Ν. 4025/2011 και σύμφωνα με το
άρθρο 35 §2 «Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή,
ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται
ο κατά τόπους Ιατρικός και Οδοντιατρικός σύλλογος».
Επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται «τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω
ιατρείων», διαδικασία, η οποία αποσαφηνίστηκε και
ολοκληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./
οικ.24948 (ΦΕΚ 713 Β΄, 13-3-2012), και με την οποία,
η συγκεκριμένη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων
λειτουργίας έχει πλέον περιέλθει στους Οδοντιατρικούς
Συλλόγους από 1-4-2012.
Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./
οικ.24948 τα Οδοντιατρεία οφείλουν να είναι διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα σύμφωνα με τις μετρικές
διαστάσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται στα
παραρτήματα Α΄ και Β΄ του Π.Δ. 84/2001.
Όταν το Οδοντιατρείο περιλαμβάνει μια οδοντιατρική
έδρα, οι ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις είναι 15τμ
κλινικός χώρος, περιλαμβανομένου του γραφείου του
ιατρού. Σε περίπτωση, όμως δύο (2) εδρών υπάρχει κενό
Νόμου, ως προς τις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις και
ήδη έχουν αρχίσει προβλήματα έκδοσης των σχετικών
αδειών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ενιαίου κλινικού χώρου

με τρεις (3) η περισσότερες έδρες δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη και ο υπολογισμός των μετρικών διαστάσεων
γίνεται βάσει των προδιαγραφών για πολυοδοντιατρείο
οδηγώντας και πάλι σε προβλήματα. Στην πράξη αυθαίρετα πολλοί σύλλογοι όταν ο κλινικός χώρος είναι ενιαίος
ζητούν 15τμ για την κύρια έδρα και την δεύτερη βαφτίζουν «βοηθητική» και ζητούν 10τμ. Ορισμένοι σύλλογοι
μάλιστα ζητούν και παραβάν (αν και νομοθετικά πουθενά
δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση) για την προστασία
από διασπορά σταγονιδίων.
Προκειμένου οι νόμοι να εφαρμόζονται και να μην
αναγκάζονται οι Σύλλογοι, οι οποίοι έχουν πλέον την
αρμοδιότητα να παρανομούν στην πράξη εξαναγκαζόμενοι να «κάνουν τα στραβά μάτια», είναι ανάγκη οι
μετρικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται σε ενιαίο
κλινικό χώρο με πάνω από μία έδρα να αλλάξουν και
να εναρμονιστούν με τις αρχές της εργονομίας και του
ελέγχου διασποράς λοιμώξεων.
Όπως αναφέρθηκε, οι μετρικές διαστάσεις οι οποίες
προβλέπονται στο Π.Δ. 84/2001 αφορούν είτε ένα μόνο
οδοντιατρείο με μία και μόνον έδρα, είτε πολυοδοντιατρείο με τρία οδοντιατρεία ή και λοιπές εξεταστικές
μονάδες.
Η σύγχρονη άσκηση όμως της Οδοντιατρικής προϋποθέτει εργονομικές αρχές που καθορίζονται από μία σειρά
παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να περιορισθούν σε
συγκεκριμένα μετρικά στοιχεία με την έννοια που περι-
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λαμβάνονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 84/2001.
Οι απαραίτητες διαστάσεις του κλινικού χώρου καθορίζονται από:
1. τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οδοντιατρικού μηχανήματος
2. τον τύπο φωτισμού εργασίας (σύγχρονα τηλεχειριζόμενα led δεν καταλαμβάνουν χώρο)
3. το σχήμα του διατιθέμενου κλινικού χώρου, την
πρόσβασή του σε αυτόν, τις διαστάσεις της πόρτας
εισόδου και πιθανής πόρτας εξόδου καθώς και τον
τρόπο τοποθέτησης των εδρών σε περίπτωση ενιαίου
κλινικού χώρου
4. εργονομικά στοιχεία που καθορίζονται από το εύσωμο και τις διαστάσεις του ιατρού.
Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό προστίθεται η προϋπόθεση πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες με αναπηρικό αμαξίδιο. Και βέβαια τα 15 τμ κλινικού χώρου, που
απαιτεί ο νόμος που μπορεί να συμπεριλαμβάνει γραφείο
οδοντιάτρου και εξεταστήριο μπορεί να αναλυθεί σε
περίπου 9 -10 τμ κλινικό χώρο με την έδρα και 5-6 τμ
γραφείο. Αντίστοιχα για ένα ιατρείο προβλέπονται τρία

(3) μέτρα πάγκων με ερμάρια μαζί με τον νεροχύτη.
Τι γίνεται όμως όταν ο οδοντίατρος διαθέτει δύο (2) ή
παραπάνω κλινικές έδρες με στόχο την εργασία στην
μία, την ώρα που η άλλη έδρα απολυμαίνεται για αποτελεσματικό έλεγχο διασποράς λοιμώξεων. Σε εκείνη την
περίπτωση, οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει ή να επανακαθορισθούν ή να καταργηθούν και να περιορισθούν
στις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις που καθορίζονται
από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις ελάχιστες διαστάσεις πρόσβασης αναπηρικού αμαξιδίου.
Στην πράξη όλα τα οδοντιατρεία που διαθέτουν δύο (2) ή
περισσότερες έδρες διαθέτουν κατά μέσο όρο 9-10 τμ
ανά έδρα αμιγούς κλινικού χώρου. Πρόβλεψη πάγκων
για ενιαίο κλινικό χώρο δεν υπάρχει. Αντίστοιχα, το
μήκος των πάγκων μαζί με τον νιπτήρα (1 ανά έδρα)
πρέπει να περιοριστεί σε 2,20 μέτρα ανά έδρα (αφού
0,60 - 0,70 μέτρα ο νιπτήρας και τρεις σειρές συρταριέρες από 0,50 περίπου μέτρα η καθεμία - 12 με 18
συρτάρια ανάλογα το μέγεθος - μπορεί να θεωρηθεί
πως επαρκούν) όταν πρόκειται για ενιαίο κλινικό χώρο
όπως εμφανίζεται στο παράρτημα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ
Το παράρτημα Α΄ του ΠΔ 84/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Παράρτημα Α΄
Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό οι ελάχιστες μετρικές απαιτήσεις οδοντιατρείου έχουν ως ακολούθως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α/Α

ΧΩΡΟΙ

1.

Οδοντιατρείο
-Γραφείο οδοντιάτρου
-Εξεταστήριο

2.

Χώρος αναμονής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

15 τμ
που αναλύεται σε περίπου 9 τμ για 2.80
κλινικό χώρο & περίπου 6 τμ για
2.00
γραφείο
8.00
2.50

3. W.C.
1.50
χ.κ.χ.= Χώρος κύριας χρήσης
1. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος
Οδοντιάτρου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστική του αντίστοιχου μηχανήματος.
2. Σε κάθε Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο
δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων.
3. Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα.
Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα
αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.
4. Εάν το Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να
έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β΄
του Παραρτήματος.

5. Σε περίπτωση ενιαίου κλινικού χώρου με δύο έδρες και
άνω οι ελάχιστες διαστάσεις του κλινικού χώρου των
9 τμ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εδρών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος
σε γραφείο οδοντιάτρου και
εξεταστήριο που επικοινωνούν
άμεσα. χ.κ.χ.
Μπορεί να περιλαμβάνεται και η
γραμματεία χ.κ.χ.

0.90

To Παράρτημα Β΄ του Π.Δ. 84/01 εξοπλισμός Οδοντιατρείου προβλέπει:
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός:
Αντί «Πάγκος εργασίας τριών µέτρων µε συρτάρια,
ερµάρια και νεροχύτη»
προτείνουμε να αντικατασταθεί:
Σε «Πάγκο εργασίας 2,20 µέτρων µε συρτάρια, ερµάρια
και νεροχύτη»
Σε περίπτωση ενιαίου κλινικού χώρου με δύο έδρες
και άνω οι ελάχιστες διαστάσεις του πάγκου εργασίας
των 2,20 μέτρων πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό
των εδρών.
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Χαιρετισμός εκπροσώπου Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Ο.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε. με την συνεργασία
της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
και τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλάδος,
πραγματοποιήθηκε στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012. Ο Αντιπρόεδρος της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Δρ Γεράσιμος Αγγελόπουλος, αντικαθιστώντας τον πρόεδρο
της Εταιρείας απεύθυνε χαιρετισμό στον οποίο τόνισε:
Αγαπητοί συνάδελφοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριοι Πρόεδροι,
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρινόμαστε στην τιμητική πρόσκληση ν’ απευθύνουμε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης του
15ου Πανελληνίου συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η Ορθοδοντική
Εταιρεία Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής
& Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής & ο Ε.Σ.Ο.Ε.
Βρισκόμαστε σε μια από εκείνες τις περιόδους της ιστορίας που
ο χρόνος επιταχύνεται. Με την συνειδητοποίηση των αδιεξόδων της
πολιτικής των προηγουμένων δεκαετιών και την ανάγκη αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων να έχει ξεφύγει από τα στενά σύνορα της χώρας, η
κρίση, εφόσον δράσουμε όλοι μαζί μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία.
Όλα τα προβλήματα που απασχολούν την Ορθοδοντική Κοινότητα πρέπει
με προτάσεις να μπουν στο τραπέζι.
Από το 2003 προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς της
Πολιτείας για την κατάργηση της υποχρεωτικής κατοχής οδοντιατρικού
μηχανήματος από το Ορθοδοντικό ιατρείο και για τη θέσπιση Εθνικού
μητρώου Ορθοδοντικών. Οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει δεκτές από
τους αρμόδιους φορείς και η υλοποίησή τους καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Τα κενά νόμου ως προς τις ελάχιστες μετρικές διαστάσεις στις
περιπτώσεις ενιαίου κλινικού χώρου με 2 ή περισσότερες έδρες έχουν
ήδη δημιουργήσει σε συναδέλφους προβλήματα στην έκδοση σχετικών
αδειών ενώ σύντομα όλοι μας θα τα αντιμετωπίσουμε όταν θα ζητηθεί
ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ιατρείων μας. Τι τροποποιήσεις
προτείνουμε: Τα 15 τμ. που προβλέπονται για κλινικό χώρο και γραφείο
να επιμεριστούν σε 6 τμ γραφείο και 9 τμ σε αμιγώς κλινικό χώρο
που σε περίπτωση ενιαίου κλινικού χώρου θα πολλαπλασιάζεται επί τον
αριθμό των εδρών ενώ το μήκος του πάγκου εργασίας είναι υπερβολή
να πολλαπλασιάζεται επί τρία μέτρα όπως ισχύει σήμερα και θα πρέπει
να περιοριστεί σε 2,20 μέτρα ανά έδρα. Από την αρχή του έτους επίσης
έχει διαφανεί η ανάγκη δημιουργίας νέου επικαιροποιημένου νομοσχεδίου που θα αντικαταστήσει το σε πολλά ξεπερασμένο Π.Δ. 235/88 ενώ
και η θέσπιση συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης παραμένει
σε εκκρεμότητα.
Η ασφαλιστική κάλυψη ορθοδοντικών υπηρεσιών που πρακτικά καταργήθηκε πρέπει να αποκατασταθεί με την πλειοψηφία του πληθυσμού να
εντάσσεται στον ΕΟΠΠΥ. Σε περίοδο κρίσης η ζήτηση και το κόστος
ορθοδοντικών υπηρεσιών περιορίζονται αυτό όμως δεν μπορεί να
αποτελέσει άλλοθι για κανένα για την μη τήρηση του ΔΚ που αφορά την
διαφήμιση. Και θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η απελευθέρωση του Οδοντιατρικού επαγγέλματος, διατηρεί σε ισχύ τον δεοντολογικό κανονισμό.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα άβολα όταν συνάδελφοι μας παραπέμπονται
στο πειθαρχικό Οδοντιατρικών Συλλόγων για παράβαση του ΔΚ.
Υπάρχουν όμως και ελπιδοφόρα νέα: Το νέο προσχέδιο του φορολογικού νόμου επανασυνδέει την έκδοση απόδειξης με την είσπραξη και όχι
μόνο με την παροχή της υπηρεσίας διορθώνοντας εφόσον ισχύσει την
άδικη καταβολή φορολογίας ακόμα και από μη εισπραχθέντα ποσά.
Η εποχή κρίσης είναι περίοδος που απαιτεί κοινή δράση. Οι ενοποιητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο τραπέζι πρέπει να συνεχιστούν.
Η κοινή συνάντηση στην Κύπρο τέλη Οκτωβρίου ήταν ένα ακόμα θετικό
βήμα. Το πιο βαθύ σκοτάδι υπάρχει πριν το ξημέρωμα. Εύχομαι κάθε
επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
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Τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται στα Ορθοδοντικά Νέα, επιλέγονται με κριτήρια την
επικαιρότητα, την επιστημονική εγκυρότητα
και την πρωτοτυπία. Οι απόψεις που εκφράζονται ενυπόγραφα δεν δεσμεύουν αποκλειστικά
τον εκδότη. Σκοπός της έκδοσης είναι η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων – αρκεί να
μην εκφέρονται αυθαίρετα - και η δημιουργία
καταλλήλου πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών με επίκεντρο την προαγωγή των
σκοπών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Άρθρα μεγαλύτερα
των 300 λέξεων δεν γίνονται κατ’ αρχήν
δεκτά. Χειρόγραφα και άλλα πρωτότυπα δεν
επιστρέφονται. Τα «Ορθοδοντικά Νέα» θα
δημοσιεύσουν νέα όλων των Εταιρειών μέσω
των οποίων μέλη της Ορθοδοντικής κοινότητας στην Ελλάδα εκπροσωπούνται, αρκεί να
κοινοποιηθούν στη διεύθυνση αλληλογραφίας
έκδοσης, Μπουμπουλίνας 3, 106 82 Αθήνα.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή
μέρους της ύλης του περιοδικού χωρίς την
γραπτή άδεια του εκδότη.

