
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ξεκινάμε το αφιέρωμα από το ΙΕΘΕ… 
 
   Απαντώντας στην πρόσκληση που απευθύναμε για συμμε-
τοχή σε αυτό το αφιέρωμα προς όλα τα μέλη, τακτικά και α-
ναπληρωματικά, του ΔΣ του ΙΕΘΕ, ο πρόεδρος, καθηγητής Α-
θανάσιος Αθανασίου, μας έστειλε την ακόλουθη απάντηση:  
 
   Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
   Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στα μέλη του ΔΣ 
ΙΕΘΕ όπως συμβάλλουν στην παρουσίαση των θεμάτων (α) 
της συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων από τους ο-
δοντιάτρους και (β) στο θέμα της υποχρεωτικότητας της Συ-
νεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιά-
τρων. 
   Σας επισυνάπτω τις σχετικές εισηγήσεις που ομόφωνα ε-
γκρίθηκαν από το ΔΣ ΙΕΘΕ. Η εισήγηση «Ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση από τους οδοντιάτρους συμπληρωματικών δια-
γνωστικών εξετάσεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ» πραγματο-
ποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του ΔΣ ΕΟΟ. Η «Εισήγηση για το 
θέμα της μοριοδότησης της επιμόρφωσης των οδοντιάτρων» 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΔΣ ΙΕΘΕ στα πλαί-
σια του σκοπού του που είναι 
   «… η προώθηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των οδο-
ντιάτρων στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο 
συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεχούς 
επαγγελματικής επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων 
και η μοριοδότηση των προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. των οδοντιά-
τρων.» (Ν.4486/2017, Άρθρο 100,παρ.4). 
   Με την ευκαιρία της παρούσας επικοινωνίας μας, σας επι-
συνάπτω επίσης την εισήγηση «Χρήση του πρωτοξειδίου του 

 

Editorial 
   

   Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ο-
δοντίατρο τριών διαγνωστικών εξετάσεων:  της α-
ξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης -CBCT-, της 
βιοψίας και της ιστοπαθολογικής εξέτασης, κα-
θώς για το θέμα αυτό υπήρξε έντονη αντιπαρά-
θεση μεταξύ των συναδέλφων. 

   Ο εκδότης του περιοδικού απηύθυνε δύο προ-
σκλήσεις, προς τα μέλη του ΔΣ του ΙΕΘΕ, τακτικά 
και αναπληρωματικά,  και προς την συνολική ο-
δοντιατρική κοινότητα, για κατάθεση απόψεων 
ώστε να συνταχθεί το «ανά χείρας» αυτό αφιέ-
ρωμα. Ευχαριστούμε όλους όσους ανταποκρίθη-
καν θετικά στην πρόσκληση αυτή.  

   Συμπεριλάβαμε, λοιπόν, όλες τις απόψεις που 
κατατέθηκαν, χωρίς περικοπές, ακόμη και σε ση-
μεία όπου υπάρχουν επικαλύψεις, διότι εκφρά-
ζουν την αγωνία των συναδέλφων για την πορεία 
και το κύρος του κλάδου. Αν παρά την προσπά-
θειά μας να έχει πληρότητα το αφιέρωμα, υπάρ-
ξουν συνάδελφοι που θα θελήσουν πρόσθετα να 
καταθέσουν τις σκέψεις τους, μπορούμε να επα-
νέλθουμε στο θέμα με επόμενο τεύχος μας, ώστε 
να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να εκφρα-
στούν. 

   Πίνακας περιεχομένων υπάρχει στη 12η σελίδα. 

-Δ.Γ.- 

 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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Ταυτότητα έκδοσης 

   Εκδότης: Διονύσιος Γ. Γαρμπής. Σύμβουλοι έκδο-
σης:  Μαρία Μενενάκου, Βασίλης Σταθόπουλος και 
άλλοι συνάδελφοι κατά θέμα και κατά περίπτωση. 
Η έκδοση διανέμεται μέσω e-mail. Συμπεριλαμβά-
νονται πρωτότυπα άρθρα ή αναδημοσιεύονται κεί-
μενα από την ιστοσελίδα «Οδοντιατρικός Διάλο-
γος». 

   Κείμενα προς δημοσίευση, εγγραφές νέων συν-
δρομητών, παράπονα, διορθώσεις, αιτήματα, επι-
στολές και εμβάσματα να αποστέλλονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση dgarbis69@gmail.com  

   Τα κείμενα δημοσιεύονται με ευθύνη των συντα-
κτών τους. Παρακαλούμε ενισχύσατε την προσπά-
θειά μας για έναν έντιμο, χρήσιμο και ειλικρινή 
διάλογο, στέλνοντας τις συνεργασίες σας για τα ζη-
τήματα που απασχολούν τον οδοντιατρικό κλάδο.  

   Εικόνα εξωφύλλου: Ο οδοντίατρος χωρίς την ια-
τρική του ιδιότητα, γελοιογραφία παλιάς εποχής.  

    
 

Αζώτου στην Οδοντιατρική» που επίσης εγκρίθηκε ομό-
φωνα από το ΔΣ ΙΕΘΕ και πραγματοποιήθηκε κατόπιν αι-
τήματος του ΔΣ ΕΟΟ, καθώς επίσης και τον «Απολογισμός 
Πεπραγμένων ΔΣ ΙΕΘΕ Σεπτέμβριος 2020-Σεπτέμβριος 
2021». 

   Θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, ως εκδότη, την Συντα-
κτική Επιτροπή και όλους του αρθρογράφους, για το πολύ 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό περιοδικό "Οδοντιατρικός Διά-
λογος newsletter". 

   Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
   Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου 
   Πρόεδρος ΙΕΘΕ.- 
 
 

Τα δικά μας σχόλια στην απάντηση του προέδρου 
του ΙΕΘΕ: 

 
   1. Ευχαριστούμε τον κ. καθηγητή για τα καλά του λόγια 
και τους επαίνους του στην προσπάθεια που κάνουμε με 
την έκδοση του περιοδικού μας. Ήδη τον αναγνωρίζουμε 
ως έναν ευγενή και ευπροσήγορο άνθρωπο. Ο λόγος του 
περιποιεί τιμή για μας και μας ενθαρρύνει. Το υλικό που 
μας έθεσε υπόψη και που για λόγους χώρου και θεματο-
λογίας μένει εκτός του τεύχους αυτού, θα δημοσιευτεί 
στο επόμενο τεύχος μας. 

   2. Διευκρινίζεται στην επιστολή ένα ζήτημα που απα-
σχόλησε έντονα το Δ.Σ .της Ε.Ο.Ο., το «ποιος προκάλεσε 
την εισήγηση του ΙΕΘΕ περί μοριοδότησης και περί υπο-
χρεωτικότητας της επιμόρφωσης»: Η εισήγηση πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Ι.Ε.Θ.Ε., στα πλαί-
σια της κατά τον νόμο αρμοδιότητάς του!  

   3. Διαπιστώνουμε την ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή 
με την οποία διαμορφώνονται τα εξερχόμενα έγγραφα 
του ΙΕΘΕ, που είναι σαφή, περιεκτικά και καλαίσθητα. 
 

Η εισήγηση του ΙΕΘΕ 
 

Η εισήγηση που έγινε δεκτή στο ΙΕΘΕ έχει ως ακολούθως 
(οι υπογραμμίσεις στο κείμενο που μας έστειλε ο καθηγη-
τής κ. Αθ. Αθανασίου, πρόεδρος του ΔΣ του ΙΕΘΕ είναι δι-

κές μας και επισημαίνουν σημεία του γνωμοδοτικού αυ-
τού κειμένου του ΙΕΘΕ που σχετίζονται με την εκτεταμένη 

συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των συναδέλφων σε 
σχέση με τη δυνατότητα συνταγογράφησης CBCT, ιστοπα-

θολογικής εξέτασης και βιοψίας):  
 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία / Ινστιτούτο Επιστη-
μονικών Θεμάτων. 

Εισήγηση για το θέμα «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
από τους Οδοντιάτρους συμπληρωματικών διαγνωστι-

κών εξετάσεων που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» 
Οκτώβριος 2021 
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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    
Το ΔΣ της ΕΟΟ ανέθεσε στις 03.03.2021 και 12.03.2021 
(διευκρινιστική επιστολή) στο ΔΣ του ΙΕΘΕ την σύνταξη 
εισηγητικής έκθεσης με θέμα την προσθήκη διαγνωστι-
κών εξετάσεων αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ και τις 
οποίες θα μπορούν να συνταγογραφήσουν και οι οδο-
ντίατροι. Η εισήγηση αυτή θα έχει γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα και το ΔΣ της ΕΟΟ θα λάβει τις αποφάσεις. 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ κατά την 7η Συνεδρίαση στις 12.03. 
2021 συγκρότησε Επιτροπή αποτελούμενη από τους 
Καθ. Κοσμά Τολίδη (συντονιστή), Επικ. Καθηγητή Εμμα-
νουήλ Βάρδα, Δρα. Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, Δρα. Ιωάννη 
Μελακόπουλο, Επίκ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιπέρη και 
Δρα. Ελεάνα Στουφή, που κατόπιν μελέτης και σχετικών 
συζητήσεων συνέταξε εισήγηση που κατατέθηκε και 
συζητήθηκε στην 10η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΕΘΕ στις 
02.07.2021 (βλέπε εισήγηση Επιτροπής). Κατά την διε-
ξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην συγκε-
κριμένη συνεδρίαση διαπιστώθηκε συμφωνία σε σημα-
ντικό τμήμα της εισήγησης. Όμως διαπιστώθηκαν επί-
σης διαφορετικές απόψεις σε κάποιες άλλες προτάσεις 
της Επιτροπής που σχετίζονταν κυρίως με τα θέματα 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνταγογράφησης από τον οδοντίατρο της αξονική το-
μογραφία κωνικής δέσμης των γνάθων (CBCT) και της ι-
στοπαθολογικής εξέτασης βιοψίας στόματος (βλέπε 
Πρακτικά 10ης Συνεδρίασης ΔΣ του ΙΕΘΕ). Μετά την δια-
πίστωση αυτή το ΔΣ του ΙΕΘΕ αποφάσισε όπως ο Πρόε-
δρος αναλάβει να αναδιαμορφώσει την εισήγηση και 
αυτή να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η παρούσα 
εισήγηση αποτελεί την συμβολή του Προέδρου στην 
προσπάθειά του ώστε το ΔΣ του ΙΕΘΕ να καταλήξει σχε-
τικά, λαμβάνει υπόψη τον προβληματισμό που αναπτύ-
χθηκε στην 10η Συνεδρίαση ΔΣ του ΙΕΘΕ, βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην εισήγηση που κατατέθηκε από την 
Επιτροπή, συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά στοιχεία 
που προέκυψαν στην 13η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΕΘΕ 
στις 08.10.2021, αφαιρεί τις δύο προτάσεις (κείμενο) 
που αναφέρονται στις ψήφους τεσσάρων μελών του ΔΣ 
ΙΕΘΕ όπως εκφράστηκαν γραπτώς στις 13.10.2021 κατά 
την ψηφοφορία της προηγούμενης έκδοσης της εισήγη-
σης, και αποβλέπει όπως τα προτεινόμενα διευρύνουν 
τις διαγνωστικές δυνατότητες και επιλογές των οδοντιά-
τρων προς όφελος της υγείας των ασθενών τους. 
 
   ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

   Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Αριθ. Γ3γ/οικ. 
28501 (ΦΕΚ 1115/Β/19.04.2016) μετά από τροποποίηση 

της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14.08.2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18. 
08.2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και 
Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης 
και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, το αριθμητικό όριο συνταγογράφη-
σης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από το οδοντίατρο πε-
ριλαμβάνει αυτές που περιγράφονται στο παράρτημα Γ 
της υπουργικής απόφασης (Πίνακας 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ μελέτησε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
αξιολόγησε την ισχύουσα πρακτική συνταγογράφησης 
από τον οδοντίατρο και αξιοποιώντας την ευρεία και μα-
κροχρόνια επιστημονική ή / και επαγγελματική ενασχό-
ληση των μελών του στην άσκηση της Οδοντιατρικής, στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, κατέληξε στα εξής: 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ προτείνει την αύξηση του ορίου συνταγο-
γράφησης στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 (ΒΙΟΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑ) (Πίνακας 1) από 8 σε 10, προκειμένου να κα-
λυφθούν οι ανάγκες διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου 
σε ασθενείς με συννοσηρότητες (π.χ. φλεγμονώδεις κατα-
στάσεις σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και λήψη α-
ντιπηκτικής αγωγής) πριν ή / και κατά τη διάρκεια της οδο-
ντιατρικής θεραπείας. 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ προτείνει να επιτραπεί η δυνατότητα η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης από το οδοντίατρο κατ’ ε-
λάχιστον 4 εξετάσεων της κατηγορίας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2 (ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 
(ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ). 

   Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εξειδικευμένες 
εργαστηριακές εξετάσεις τις οποίες ο οδοντίατρος θα πρέ-
πει να μπορεί να συνταγογραφεί σε περιπτώσεις νοσημά-
των με εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα που απαι-
τούν περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση όπως π.χ. στα 
ακόλουθα παραδείγματα: 

   - Ο γενικός οδοντίατρος εκπαιδεύεται κατά τις προπτυ-
χιακές του σπουδές στην έγκαιρη αναγνώριση βλαβών του 
στοματικού βλεννογόνου που αποτελούν βλάβες υψηλής 
υποψίας για την HIV-λοίμωξη, μερικές εκ των οποίων ό-
πως η τριχωτή λευκοπλακία και το γραμμοειδές ερύθημα 
των ούλων εμφανίζονται αποκλειστικά στο στοματικό 
βλεννογόνο και αποτελούν χαρακτηριστικές εκδηλώσεις 
της συγκεκριμένης νόσου. Εντούτοις, ο οδοντίατρος δεν 
μπορεί να συνταγογραφήσει τον αντίστοιχο αντισωματικό 
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-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

 
Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων  

της ΕΟΟ (ΙΕΘΕ) 
 

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ελεάνα ΣΤΟΥΦΗ 

Σταμάτης ΧΑΡΙΤΟΣ 

Βασίλειος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Αναπλ. Καθηγ. ΕΚΠΑ 

Κοσμάς ΤΟΛΙΔΗΣ, Καθηγητής ΑΠΘ 

Φλώρα ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ, Δν/τρια Οδ/κου Τμήματος  
ΓΝΑ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

Ιωάννης ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Στοματολο-
γικής Εταιρείας Ελλάδος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Αθανάσιος ΚΑΤΣΙΚΗΣ 

Δημήτριος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Νικόλαος ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ 

Εμμανουήλ ΒΑΡΔΑΣ, Επίκ. Καθηγ. ΕΚΠΑ 

Λάμπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Καθηγητής ΑΠΘ 

Γεώργιος ΜΟΥΤΣΟΥΣΗΣ, Πρόεδρος Ο.Σ. Αχαΐας 

Ευαγγελία ΠΙΠΕΡΗ, Επίκ. Καθηγ. ΕΚΠΑ, Αντ/δρος 
Β΄  Εταιρείας Παθολογίας Στόματος 

  
(Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΟΟ, www.eoo.gr) 

 

 
-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εργαστηριακό έλεγχο για HIV-λοίμωξη προκειμένου να 
θέσει τελική διάγνωση και έτσι θα πρέπει να παραπέ-
μπει τον ασθενή για συνταγογραφηση σε άλλη ιατρική 
ειδικότητα. 

   - Μία ακόμη οντότητα που εμφανίζεται αποκλειστικά 
στη στοματική κοιλότητα είναι η ατροφική γλωσσίτιδα 
(ICD Κ14.4., σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ), η οποία μπορεί να 
οφείλεται σε σιδηροπενική ή μεγαλοβλαστική αναιμία 
λόγω έλλειψης βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος. Παρότι 
ο οδοντίατρος είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση και 
κλινική διάγνωση της οντότητας αυτής, εντούτοις δεν έ-
χει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του 
ενδεδειγμένου εργαστηριακού ελέγχου (Βιτ. Β12 ορού, 
φυλλικό οξύ), ο οποίος εντάσσεται στις Εξετάσεις Βιολο-
γικών Υλικών 2, και συνεπώς αδυνατώντας να τεκμηριώ-
σει την διάγνωση θα πρέπει να παραπέμπει τον ασθενή 
για συνταγογράφηση σε άλλη ιατρική ειδικότητα. 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ προτείνει την εισαγωγή κωδικού και τη 
δυνατότητα συνταγογράφησης από τον οδοντίατρο των 
ακολούθων διαγνωστικών εξετάσεων απεικονιστικού ε-
λέγχου: 

   • Μαγνητική τομογραφία (MRI) κροταφογναθικής 
διάρθρωσης 
   • Μαγνητική τομογραφία (MRI) προσώπου - σπλαχνι-
κού κρανίου 
   • Μαγνητική τομογραφία (MRI) τραχήλου 

   • Αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης των γνάθων 
(CBCT) 
   • Υπέρηχος σιελογόνων αδένων και τραχήλου 

   Όσον αφορά την αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης 
των γνάθων (CBCT) συνιστάται η εκτέλεση της εξέτασης 
καθώς και το συνοδευτικό πόρισμα να πραγματοποιού-
νται από οδοντιάτρους με εξειδίκευση στην Οδοντιατρική 
Ακτινολογία. Επίσης η ΕΟΟ θα πρέπει να μεριμνήσει για 
μελλοντική σχετική πιστοποίηση οδοντιάτρων στην συγκε-
κριμένη διαγνωστική εξέταση με ταχύρρυθμα προγράμ-
ματα δίκην αντιστοίχων διαδικασιών του παρελθόντος. 

   Το ΔΣ του ΙΕΘΕ προτείνει την εισαγωγή κωδικού και τη 
δυνατότητα συνταγογράφησης από τον οδοντίατρο των α-
κόλουθων διαγνωστικών εξετάσεων:  

   • FNA (fine needle aspiration - παρακέντηση με λεπτή βε-
λόνη) περιοχών της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής 
   • Κυτταρολογική εξέταση υλικού με λεπτή βελόνη 
   • Ιστοπαθολογική εξέταση ιστών του στοματικού βλεννο-
γόνου και της περιστοματικής περιοχής 

   Όσον αφορά την ιστοπαθολογική εξέταση ιστών του στο-
ματικού βλεννογόνου και της περιστοματικής περιοχής 
αυτή να δύναται να συνταγογραφηθεί ως διαγνωστική ε-
ξέταση με σύσταση παραπομπής σε οδοντιάτρους με εξει-
δίκευση στην Στοματολογία. 
 
   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
  
   Μαζί με την παρούσα εισήγηση το ΔΣ του ΙΕΘΕ επισυνά-
πτει στο ΔΣ της ΕΟΟ τα Πρακτικά της 10ης Συνεδρίασής 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

Πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ του ΙΕΘΕ, τακτικά και αναπληρωματικά, για 

συμμετοχή στα υπό μελέτη αφιερώματα του περιοδικού  
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του, την εισήγηση της Επιτροπής και την προηγούμενη 
εισήγηση του Προέδρου έτσι ώστε η Ηγεσία του κλάδου 
να είναι ενήμερη και για τους προβληματισμούς που εκ-
φράστηκαν κατά την συζήτηση του θέματος της προ-
σθήκης διαγνωστικών εξετάσεων αποζημιούμενων από 
τον ΕΟΠΥΥ και τις οποίες θα μπορούν να συνταγογρα-
φήσουν και οι οδοντίατροι. 

   Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιων διαφορετικών 
προσεγγίσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, όλα τα 
μέλη ΔΣ του ΙΕΘΕ αντιλαμβάνονται ότι ο / η ασθενής, 
που λαμβάνει οδοντιατρικές υπηρεσίες από ιδιωτικούς 
ή κρατικούς παρόχους, θα πρέπει να έχει την δυνατό-
τητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων που 
θα συνταγογραφούνται από τον οδοντίατρο και θα κα-
λύπτουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα προβλη-
μάτων της στοματικής υγείας του, με αποκλειστικά και 

μόνο κριτήρια την αναγκαιότητα, καταλληλότητα και α-
ποτελεσματικότητα των εξετάσεων αυτών. 

   Το ΔΣ της ΕΟΟ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές ε-
πιστημονικές, δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνι-
κές παραμέτρους δύναται να προσδιορίσει επακριβώς τις 
προτεραιότητες και τις αναγκαιότητες για συνταγογρά-
φηση από τους οδοντιάτρους, που να αποζημιώνει ο ΕΟ-
ΠΥΥ, έτσι ώστε να διευρυνθεί η οδοντιατρική διαγνω-
στική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας που την έχει α-
νάγκη. □                          - (Τέλος της εισήγησης του ΙΕΘΕ) 
 

 
Τι ακολούθησε μετά την εισήγηση του ΙΕΘΕ 

 
   Το ζήτημα της αρνητικής γνωμοδότησης του ΙΕΘΕ για 
την συνταγογράφηση από τον Οδοντίατρο της αξoνικής 
τομογραφίας CBCT, της βιοψίας και της ιστοπαθολογικής 
εξέτασης, δημιούργησε ενόχληση σε συναδέλφους και έ-
ντονη συζήτηση στον κλάδο. Ακόμη και εγώ ο ίδιος, που 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

περιοδικού «Οδοντιατρικός Διάλογος newsletter», 
το οποίο θα έχει αφιέρωμα ακριβώς στο επίμαχο 
θέμα των ημερών: στην συνταγογράφηση διαγνω-
στικών εξετάσεων από τους οδοντιάτρους και στη 
σχετική εισήγηση του ΙΕΘΕ. Στόχος μας είναι πάντα η 
καλή ενημέρωση του κλάδου για την ουσία των ζη-
τημάτων που μας απασχολούν. Έχω απευθύνει πρό-
σκληση για κατάθεση απόψεων σε όλους τους συνα-
δέλφους, που εισηγούνται στο ΔΣ της ΕΟΟ επί του 
θέματος, και το περιοδικό θα συμπεριλάβει όσες 
από αυτές έχουν κατατεθεί, κατά την φυσική τους 
τάξη και προτεραιότητα.  

   Το ζήτημα είναι σοβαρό, ωστόσο ένα περιοδικό α-
νοικτό στο ευρύ κοινό δεν μπορεί να καλλιεργήσει 
την οξύτητα, που κάποιες φορές μπορεί να περιέχει 
η συζήτηση στις περιορισμέ-νου και «ειδικού» κοι-
νού ιστοσελίδες-ομάδες συνδικαλιστικού προβλημα-
τισμού. Σε σχέση με τη συζήτηση για το τι είναι θε-
σμικό και τι όχι στη λειτουργία των οργάνων και των 
προ-σώπων που έχουν τη μέγιστη τιμή να εκπροσω-
πούν τον κλάδο μας, το περιοδικό έχει άποψη, αλλά 
πρόκειται για ένα άλλο μεγάλο (και στην παρούσα 
συγκυρία δευτερεύον), ζήτημα που είναι καλύτερα 
να διερευνηθεί μόνο του σε κάποια άλλη χρονική 
στιγμή.   

   Εικόνα: Το «μήλο της έριδος» στην τρέχουσα συζή-
τηση για τη δυνατότητα συνταγογράφησης εξετά-
σεων από τον γενικό οδοντίατρο: Η βιοψία, στις σε-
λίδες 88-89 του συγγράμματος του καθηγητή Άγγε-
λου Π. Αγγελόπουλου, στα μέσα της δεκαετίας 1980-
1990. 

Δεύτερη πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτό το αφιέρωμα: 
 

Στις 5/11/2021 ο Διονύσης Γαρμπής έγραψε: 
 
   Εν μέσω εντάσεων και κατηγοριών που διατυπώνο-
νται ή υποβόσκουν, οργανώνω την ύλη του 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 

γράφω αυτά τα σχόλια, εξέφρασα την λύπη μου με δη-
μοσιεύματα στον Οδοντιατρικό Διάλογο, θεωρώντας ότι 
η απαλοιφή της δυνατότητας συνταγογράφησης των 
τριών αυτών εξετάσεων υποβιβάζει το επίπεδο και το 
κύρος του γενικού οδοντιάτρου και δυσκολεύει το έργο 
του. Η εικόνα εξωφύλλου στην ιστοσελίδα του Οδοντια-
τρικού Διαλόγου, καθώς και η εικόνα εξωφύλλου του 
περιοδικού που τώρα διαβάζετε, απεικονίζουν τον οδο-
ντίατρο-«οδοντοβγάλτη», τον οδοντίατρο χωρίς την ια-
τρική διάσταση της επιστήμης του. 
       

Ας παρουσιάσουμε τα γεγονότα με τη σειρά: 

    

    Η Γενική Γραμματέας της ΕΟΟ, κοινοποίησε σε κλει-
στές ομάδες συνδικαλιστικού διαλόγουν και σχολίασε 
τις τοποθετήσεις στο ΙΕΘΕ και την ψήφο των συναδέλ-
φων που τάχθηκαν κατά της συνταγογράφησης από ο-
δοντιάτρους των τριών διαγνωστικών εξετάσεων. Για 
την κοινοποίηση αυτή η Γενική Γραμματέας δέχθηκε έ-
ντονη κριτική, που περιελάμβανε την κατηγορία ότι η 
δημοσίευση κατ’ αυτόν τον τρόπο μέρους της εσωτερι-
κής διαδικασίας αποτελεί «εξωθεσμική συμπεριφορά». 
Τα μέλη του ΙΕΘΕ των οποίων δημοσιοποιήθηκαν οι το-
ποθετήσεις απέστειλαν επιστολή με την οποία επέκρι-
ναν την Γενική Γραμματέα για την δημοσιοποίηση της 
ψήφου των και εξηγούσαν ότι επρόκειτο μόνο για μια 
ενδιάμεση φάση της εσωτερικής διαδικασίας του ΙΕΘΕ. 
Η επιθετική κριτική προς την Γενική Γραμματέα για εξω-
θεσμική συμπεριφορά, καθώς πληροφορήθηκα (επίσης 
εξωθεσμικά), έγινε σφοδρότατη στην τελευταία συνε-
δρίαση του ΔΣ της ΕΟΟ, όπου συζητήθηκε το θέμα. Η Γε-
νική Γραμματέας της ΕΟΟ, κα Μαρία Μενενάκου (PhD, 
DDS, MSc- μετεκπαίδευση στην Παιδοδοντία) δημοσί-
ευσε απαντητική επιστολή στην επιστολή των συναδέλ-
φων, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 

 

 
Η τοποθέτηση της γενικής γραμματέως της ΕΟΟ,  

κας Μαρίας Μενενάκου 
 

   …Αν δεν κατοχυρώσει ο κλάδος τη δυνατότητα συντα-
γογράφησης βιοψίας από τον Οδοντίατρο , εκχωρούμε 
μεγάλο μέρος αρμοδιοτήτων μας . 

   Επιπρόσθετα, κατά την άποψή σας σε όλη αυτή την 
διαγνωστική διαδικασία, μπορεί να συμμετέχουν μόνο 
εξειδικευμένοι στοματολόγοι, και μόνο στην ιστοπαθο-
λογική εξέταση: Αναφέρετε: «Στο θέμα της ιστοπαθολο-
γικής εξέτασης άποψή μας ήταν ότι αποτελεί επίσης ο-
δοντιατρική διαγνωστική πράξη η οποία θα πρέπει να 
διενεργείται από συναδέλφους οδοντίατρους εξειδικευ-
μένους την στοματολογία, η οποία περιλαμβάνει την ι-
στοπαθολογική εξέταση βιοπτικού υλικού». 

   Κάνετε δηλαδή μία νοητική γέφυρα όπου κάποιος οδο-
ντίατρος, ειδικά δε εξειδικευμένος στοματολόγος, ο ο-
ποίος δεν συνταγογραφεί την βιοψία(!) τελικά είναι αυτός 
ο οποίος θα διενεργήσει( ή    και !) θα εκτιμήσει την ιστο-
παθολογική εξέταση, η οποία είναι και τελικό αποτέλεσμα 
της αρχικής συνταγογράφησης. 

   Επίσης ίσως πρέπει να γίνει σαφές ότι επεξεργασία βιο-
λογικού υλικού όπως το βιοπτικό υλικό και ιστοπαθολο-
γική εξέταση δεν διενεργείται από τον οδοντίατρο , αλλά 
από  κάποιο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο για παρό-
μοιες πράξεις εργαστήριο . 

   Θα πρέπει να αποφεύγουμε την δημιουργία της σύγχυ-
σης που δημιουργούν απόψεις οι οποίες αντικειμενικά ε-
γείρουν επαγγελματικά δικαιώματα και μάλιστα σε μη θε-
σμοθετημένη ειδικότητα. 

   Το μη θεσμοθετημένη το τονίζω, διότι ήδη με κατηγορή-
σατε για «εξωθεσμική συμπεριφορά με την δημόσια ανάρ-
τηση μου των εκφρασμένων απόψεων σας», τις οποίες θε-
ωρώ ότι οφείλετε να τις υπερασπίζεστε δημόσια ενώπιον 
του κλάδου, ειδικά όταν αφορούν τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα. 

   Την ίδια ακριβώς λογική θα μπορούσε να εκληφθεί ότι 
εκφράζουν και οι απόψεις που εκφράσατε για το CBCT και 
συγκεκριμένα «το CBCT συμβιβαστικά όπως λέτε εσείς δέ-
χεστε να συνταγογραφείται», με «σαφή όμως υπόδειξη 
ότι οι εξετάσεις αυτές θα παραπέμπονται σε εξειδικευμέ-
νους οδοντίατρους με αντίστοιχη εξειδίκευση στην στομα-
τολογία και στην ακτινολογία στόματος αντίστοιχα». 

   Και αυτή η άποψη θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως 
μια εξωθεσμική παρέμβαση με στόχο αναγνώριση επαγ-
γελματικού δικαιώματος μίας άλλης μη θεσμοθετημένης 
ειδικότητας, αυτής της ακτινολογίας στόματος. 

   Αξιότιμοι συνάδελφοι, 

   εφόσον κάνετε χρήση του όρου «εξειδίκευση» δεν μπο-
ρείτε σε καμία περίπτωση να προσπαθείτε πλαγίως να δη-
μιουργήσετε τετελεσμένα επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

   Ένα ακόμα μείζον ζήτημα είναι ότι παραπλανητικά συν-
δυάζετε την δυνατότητα συνταγογράφησης, η οποία περι-
φρουρεί το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του οδο-
ντιάτρου, με την σύναψη συμβάσεων. 

   Σας αναφέρουμε ότι ο κλάδος, με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης του, έχει περιλάβει την λήψη βιοψίας στις 
πράξεις τις οποίες έχει κοστολογήσει και ως εκ τούτου έχει 
ήδη αποφανθεί για την αναγκαιότητα να περιληφθούν 
στις πράξεις που θα κληθεί να διαπραγματευθεί με κάποιο 
ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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   Και μάλιστα σε έρευνα μετά από όλα τα θέματα που ε-
γείρατε, οι οδοντίατροι, σε ασθενείς με ιδιωτική ασφα-
λιστική κάλυψη, συνταγογραφούμε βιοψίες κανονικά, 
κάτι που εσείς απ’ ό,τι φαίνεται θέλετε να μας στερή-
σετε. 

   Όσον αφορά την κατηγορία που μου απευθύνετε για 
δήθεν «αποσπασματική» ενημέρωση του κλάδου για το 
θέμα, δεν στερηθήκατε της δυνατότητας να καλύψετε 
την τυχόν έλλειψη, και ήδη το πράξατε. 

   Καλωσορίζω την επιστολή σας, διότι μέσω αυτής ανα-
πτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος, που υπηρετεί την 
πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων μας, προς 
τους οποίους και μόνον λογοδοτώ. 

   Αυτοί ας καταλογίσουν σε όλους μας την ευθύνη που 
σε καθένα μας αντιστοιχεί, σχετικά με το πως και αν υ-
ποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα του κλάδου. □ 

-Μαρία Μενενάκου- 

 

 

 

 

 

 

Η κα Ελεάνα Στουφή 

PhD, DDS, MSc- εξειδίκευση στη Στοματολογία, τακτικό 
μέλος -γραμματέας- του Δ.Σ. του Ι.Ε.Θ.Ε., μας έστειλε 

την παρακάτω πληροφόρηση: 

    Η άποψη μου, που κατ’ επανάληψη εξέφρασα στο ΔΣ 
του ΙΕΘΕ, τόσο στην υποεπιτροπή που της είχε ανατεθεί 
η σύνταξη της εισήγησης και στην οποία συμμετείχα, 
όσο και στην τελική εισήγηση όπως κατατέθηκε στο ΔΣ 
της ΕΟΟ, και την οποία υποστήριξα με την ψήφο μου, εί-
ναι η εξης:  

    1. Η λήψη ιστοτεμαχίου από τον στοματικό βλεννο-
γόνο (βιοψία) είναι διαγνωστική χειρουργική πράξη που 
πρέπει να έχει την δυνατότητα  ο συνάδελφος Οδοντία-
τρος να συνταγογραφεί. 

    2. Αντίστοιχα η συνταγογράφηση της ιστοπαθολογικής 
εξέτασης, που είναι η επόμενη διαγνωστική εργαστη-
ριακή εξέταση προκειμένου να τεθεί η τελική διάγνωση, 
είναι επίσης αναφαίρετο δικαίωμα του Οδοντιάτρου. 

    Η δυνατότητα συνταγογράφησης των δύο αυτών δια-
γνωστικών εξετάσεων από τον Οδοντίατρο, καθώς επί-
σης και της αξονικής γνάθων (CBCT), περιφρουρεί το κύ-
ρος μας ως επιστήμονες. Τέλος θεωρώ ότι η συνταγο-
γράφηση δεν συνδέεται με την εκτέλεση η την δυνατό-
τητα ερμηνείας από τον συνταγογραφούντα. Ως παρά-
δειγμα να αναφέρω ότι ουδείς εκ της Επιτροπής δεν αμ-
φισβήτησε την δυνατότητα του Οδοντίατρου 

(παρεχόμενη ήδη εκ του ΕΟΠΥΥ) να συνταγογραφεί ακόμη 
και αξονική σπλαχνικού κρανίου όσον αφορά την δυνατό-
τητα ερμηνείας κλπ. 

    Η δε κοστολόγηση των εξετάσεων αυτών, εφ όσον ε-
γκριθούν από το ΔΣ της ΕΟΟ και του ΕΟΠΥΥ σε συνέχεια, 
δεν πρέπει να συνδέεται με την δυνατότητα συνταγογρά-
φησης από τον Οδοντίατρο.  

Συνεπώς υποστηρίζω ότι ο Οδοντίατρος όχι μόνο μπορεί 
αλλά και πρέπει να συνταγογραφεί τις επίμαχες διαγνω-
στικές εξετάσεις. □ 

-Ελεάνα Στουφή- 

 
 
 
 
 
 

Η κα Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, 
DDS, MPhil Med, Δρ Οδοντ- μετεκπαίδευση στη Στοματο-

λογία, τακτικό μέλος του ΔΣ του ΙΕΘΕ,  
Συντ. Δν/τρια Οδ/κού Τμήματος - Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ 

ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», 
για τη βιοψία έγραψε: 

 
   Υπάρχουν δύο διακριτές ενέργειες: 

   1. Η λήψη ιστοτεμαχίου από τον στοματικό βλεννογόνο 
για ιστοπαθολογική εξέταση. Αυτή αποτελεί οδοντιατρική 
διαγνωστική πράξη και επομένως πρέπει να δύναται να 
συνταγογραφηθεί από όλους τους οδοντιάτρους, όπως και 
οι λοιπές οδοντιατρικές πράξεις. 

   2. Η ιστοπαθολογική εξέταση του τεμαχίου. Αυτή αποτε-
λεί διαγνωστική πράξη και πρέπει και αυτή να δύναται να 
συνταγογραφηθεί από όλους τους οδοντιάτρους, όπως και 
οι λοιπές πράξεις. 

   Τα ανωτέρω ισχύουν για τις ιατρικές ειδικότητες και δεν 
είναι αντιληπτό γιατί θα πρέπει να διαχωρίζεται ο κλάδος 
και να απεμπολεί αυτονόητα δικαιώματα. Ήδη στα Νοσο-
κομεία, τόσο στους εσωτερικούς ασθενείς (αυτούς δηλ. 
που κάνουμε εισαγωγή) όσο και στους εξωτερικούς, οι ο-
δοντίατροι μπορούμε να συνταγογραφούμε χωρίς κανένα 
πρόβλημα. 

   Η συνταγογράφηση δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και 
την εκτέλεση της πράξης από τον συνταγογραφούντα. Η 
λήψη ιστοτεμαχίου μπορεί να διενεργηθεί, αναλόγως γνώ-
σεων και δεξιοτήτων, είτε από τον συνταγογραφούντα ο-
δοντίατρο είτε από άλλον  συνάδελφο. Η ιστοπαθολογική 
εξέταση διενεργείται σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, 
όπως σε ειδικά εργαστήρια ή τμήματα διενεργούνται διά-
φορες εξετάσεις (π.χ. αιματολογικές, αξονικές κ.λ.π.).  

   Δεν είναι αποδεκτό να μην δύναται να συνταγογραφεί-
ται η ιστοπαθολογική εξέταση και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυτή να 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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διενεργείται μόνο στις Οδοντιατρικές Σχολές, διότι θα 
δημιουργηθεί πλήθος προβλημάτων (οικονομικής επι-
βάρυνσης των ασθενών δεδομένου ότι οι Σχολές δεν εί-
ναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ, διαδικαστικά-νομικά 
θέματα για τους νοσοκομειακούς  οδοντιάτρους που 
πρέπει να συνταγογραφούν και να αποστέλλουν το ι-
στοτεμάχιο στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του 
Νοσοκομείου τους, προβλήματα συνδεόμενα με την α-
ποστολή των ιστοτεμαχίων από απομεμακρυσμένες από 
τις δύο Σχολές περιοχές κ.ά.). □ 

-Φλώρα Ζερβού-Βάλβη- 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Δημήτριος Σταυρόπουλος, 
 DDS, MSc, PhD, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του 

ΙΕΘΕ, εξηγεί την δική του θέση 

   Κατόπιν των σχετικών συζητήσεων και εισηγήσεων α-
ναφορικώς με την συνταγογράφηση βιοψιών και ιστο-
παθολογικών εξετάσεων από τον στοματικό βλεννο-
γόνο, η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει να δύνα-
ται η συνταγογράφησή τους από τον γενικό οδοντίατρο.  

   Πρόκειται για διαγνωστικές πράξεις,  το επιστημονικό 
πλαίσιο των οποίων  περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
σπουδών των οδοντιατρικών σχολών (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ). Ε-
πιπροσθέτως, η συνταγογράφηση των παραπάνω δια-
γνωστικών πράξεων δεν συνδέεται με την εκτέλεση τους 
από τον συνταγογραφούντα (άλλος δύναται να συντα-
γογραφήσει και άλλος να εκτελέσει τις αντίστοιχες πρά-
ξεις). Ο γενικός οδοντίατρος μπορεί και πρέπει να να 
διερευνήσει κάθε ύποπτη αλλοίωση/βλάβη του στομα-
τικού. βλεννογόνου, ώστε να είναι ακόλουθος με το κλι-
νικό του λειτούργημα. □ 

-Δημήτρης Σπυρόπουλος- 

 

Ο κ. Γεώργιος Μουτούσης,  

πρόεδρος Ο.Σ. Αχαΐας, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ 
του ΙΕΘΕ έγραψε: 

      Με αφορμή την πρόσφατη εισήγηση του ΙΕΘΕ, ύ-
στερα από αίτημα της ΕΟΟ, όσον αφορά τον εμπλουτι-
σμό των πράξεων που θα μπορεί να συνταγογραφεί ο 
Οδοντίατρος, ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα για το αν 
θα έπρεπε στις πράξεις αυτές να συμπεριλαμβάνεται η 
βιοψία. 

   Επειδή πιθανόν γίνεται παρανόηση με τους όρους βιο-
ψία και ιστοπαθολογική εξέταση, ας προσπαθήσουμε να 
διευκρινίσουμε τι αφορά ο καθείς από αυτούς. 

   Ως βιοψία εννοούμε την χειρουργική πράξη της εκτομής 
μέρους ή ολόκληρου του ιστού που θα σταλεί στο εργα-
στήριο όπου με την ιστοπαθολογική εξέταση θα τεθεί η τε-
λική διάγνωση της βλάβης. Πρόκειται δηλαδή για 2 ξεχω-
ριστές πράξεις, πλην όμως απόλυτα συνυφασμένες μεταξύ 
των. 

   Κατά ανάλογο τρόπο, με την FNA παίρνουμε με την βοή-
θεια βελόνης υλικό από την βλάβη στο οποίο στη συνέχεια 
με την κυτταρολογική εξέταση διευκρινίζεται ο τύπος των 
κυττάρων που το αποτελούν.  

   Επανερχόμενοι στο θέμα της βιοψίας, αυτός που την ε-
κτελεί είναι συνήθως και αυτός που υπογράφει την ιστο-
παθολογική εξέταση του υλικού. 

   Δυστυχώς σήμερα οι οδοντίατροι δεν έχουν το δικαίωμα 
από τον ΕΟΠΥΥ να συνταγογραφήσουν την ιστοπαθολο-
γική εξέταση, άρα αν κάποιος συνάδελφος προβεί σε 
αυτή, πρέπει στη συνέχεια να αναζητήσει ιατρό Γναθοχει-
ρουργό ή ΩΡΛ προκειμένου να υπογράψει την εξέταση. 

   Θεωρώ αυτονόητο ότι εμείς οι οδοντίατροι, ως ιατροί 
του στόματος και όχι μόνο των οδόντων, πρέπει να έχουμε 
την δυνατότητα να συνταγογραφούμε τόσο την βιοψία 
όσο και την ιστοπαθολογική εξέταση του υλικού που α-
φαιρέθηκε. 

   Ακόμη κι αν επιλέξουμε να μην πραγματοποιήσουμε οι 
ίδιοι την βιοψία, οφείλουμε στην ιδιότητα και τις σπουδές 
μας να μπορούμε κατ’ ελάχιστον να την συνταγογραφή-
σουμε. 

Αυτό εξάλλου συμβαίνει σε πολλές ειδικότητες της ιατρι-
κής. Το ότι ένας καρδιολόγος συνταγογραφεί ένα STRESS-
ECHO δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το κάνει ο ίδιος. Ο-
μοίως ένας πνευμονολόγος μπορεί να συνταγογραφήσει 
μια σπειρομέτρηση ή μία βρογχοσκόπηση και να παρα-
πέμψει τον ασθενή του αλλού για να την κάνει. 

   Κατά την προσωπική μου άποψη αποτελεί συνειδητή υ-
ποβάθμιση του επιπέδου σπουδών μας και του ρόλου μας 
να υποστηρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συνταγογρα-
φούμε βιοψία στόματος, έναντι οποιουδήποτε λόγου ή ε-
πιχειρήματος κι αν επικαλούμαστε. 

   Επίσης αποτελεί ουτοπία να υποστηρίζουμε ότι θα συ-
νταγογραφούμε μόνο την ιστοπαθολογική εξέταση του υ-
λικού. Αυτήν θα την συνταγογραφήσει αυτός που θα κάνει 
και την βιοψία και τότε σίγουρα αυτός δεν θα είναι ο οδο-
ντίατρος. 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Να ξεκαθαρίσουμε ότι η όλη συζήτηση δεν αφορά 
ούτε κοστολόγηση, ούτε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, ούτε 
τέλος ικανότητες εκτέλεσης βιοψιών.  
   Αφορά το κύρος μας ως επιστήμονες, ως ιατροί του 
στόματος, να ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕ οτιδήποτε σχετικό με 
το επάγγελμα και τις σπουδές μας. 
   Αν επιθυμούμε τελικά να μετατραπούμε από ιατροί, 
σε τεχνίτες οδόντων μέσα στο στόμα, ας το δηλώσουμε 
ευθαρσώς στους ασθενείς, στους συναδέλφους και τέ-
λος στους φοιτητές μας. 

 Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. □ 

-Γιώργος Μουτούσης- 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Νικόλαος Διακογεωργίου, 
μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., πρόεδρος Ο.Σ. Δωδεκανήσου, 

γράφει για την βιοψία: 

 

   Είναι αρχή στην Ιατρική ότι θεραπεία χωρίς διάγνωση 
είναι κατά κανόνα αναποτελεσματική και πολλές φορές 
επικίνδυνη για τον ασθενή. Η διάγνωση βέβαια απαιτεί 
μια σειρά μεθόδων και πράξεων που οδηγούν στη τεκ-
μηρίωσή της. Σε όλα τα συγγράμματα Στοματολογίας ή 
Παθολογίας στόματος που διδάσκονται στις Οδοντιατρι-
κές Σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περιλαμβά-
νονται κεφάλαια σχετικά με την ιστολογία του βλεννο-
γόνου του στόματος, των οστών των γνάθων και των 
σιαλογόνων αδένων, σημειώνοντας μάλιστα συσχέτιση  
παθολογικών καταστάσεων με την αντίστοιχη μεταβολή 
της ιστολογικής εικόνας. Τις περισσότερες φορές για νο-
σήματα της στοματογναθικής περιοχής, η διάγνωση 
μπορεί να βασιστεί στο ιστορικό και τη κλινική εξέταση 
του ασθενή. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις η τεκμηρί-
ωση της διάγνωσης απαιτεί και εργαστηριακές εξετά-
σεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αιματολογικές εξετά-
σεις, η βιοψία, η ιστοπαθολογική εξέταση και μερικές 
φορές η καλλιέργεια ιστών. Οι αιματολογικές εξετάσεις  
(γενική, βιοχημικές, ειδικές)  είναι σημαντικές καθώς τα 
ευρήματά τους δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη 
κατάσταση της υγείας του ασθενή, που αντανακλά και 
στη στοματική υγεία. Η βιοψία είναι η πράξη με την ο-
ποία αφαιρείται από ζώντα οργανισμό ένα αντιπροσω-
πευτικό τμήμα της βλάβης μαζί με παρακείμενο υγιή ι-
στό. Γενικά διενεργείται σε παθολογικές καταστάσεις ό-
που υπάρχει μια στοιχειώδης παθολογική  βλάβη  και 

αφού προηγούμενα έχει τεθεί μια πιθανή κλινική διά-
γνωση.  

   Ο οδοντίατρος εκπαιδεύεται επαρκώς για:  

   α) Τα είδη της βιοψίας: 1. μερική βιοψία ή βιοψία τομής, 
2. βιοψία εκτομής ή ολική αφαίρεση- βιοψία.  
    β) Τις τεχνικές - τρόπους λήψης βιοψίας: 1. βιοψία με 
χειρουργικό νυστέρι, 2. βιοψία με ηλεκτρικό μαχαιρίδιο, 3. 
βιοψία με laser, 4. βιοψία με διατρητήρα (punch biopsy), 
5. βιοψία με αναρρόφηση μέσω λεπτής (FNA)  ή μεγάλης  
βελόνας (CNB), 6. βιοψία με αποφολιδωτική κυτταρολογία 
- με τη χρήση ψήκτρας.   
    γ) Τα πλεονεκτήματα και μειονέκτημα κάθε μιας των τε-
χνικών. δ) Τις αρχές λήψης του βιοπτικού υλικού.  
   ε) Τις ενδείξεις και αντενδείξεις της βιοψίας.  
   ζ) Τις οδηγίες για τη παράδοση του υλικού της βιοψίας 
στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο.  
   η) Τη συμπλήρωση του αναγκαίου παραπεμπτικού με τις 
κλινικές πληροφορίες και τη πιθανή κλινική διάγνωση ή τη 
διαφοροδιάγνωση της βλάβης. Η ιστοπαθολογική εξέταση 
γίνεται από τα παθολογοανατομικά εργαστήρια, τα οποία 
μετά την μικροσκοπική εξέταση του βιοπτικού υλικού  τεκ-
μηριώνουν την διάγνωση.   

   Από τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύεται αναμφί-
βολα ότι ο οδοντίατρος κατέχει τις γνώσεις και τη κλινική 
εκπαίδευση  να αποφασίσει πότε χρειάζεται να ζητήσει τη 
λήψη βιοψίας μιας βλάβης, ποια τεχνική είναι η προτιμη-
τέα  κάθε περίπτωσης, το τρόπο φύλαξης του υλικού  κα-
θώς και το τρόπο επικοινωνίας με το ιστοπαθολογικό ερ-
γαστήριο. Επιπρόσθετα, εκτός των παραπάνω θεωρητικών 
δεδομένων, πρέπει να ληφθεί υπόψη  ότι η βιοψία στο 
στόμα και στη περιστοματική περιοχή διαχρονικά ήταν 
στις λίστες των οδοντιατρικών πράξεων. Τόσο στην εργα-
σία τιμολόγησης της ΕΟΟ το 2006 όσο και στη πρόσφατη 
εργασία του 2019 ελήφθησαν υπόψη οι προταθέντες χρό-
νοι από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ  για κάθε εργασία.  
   Στην εργασία του 2019  περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
σχετικές με τη βιοψία  οδοντιατρικές  εργασίες με αντί-
στοιχους κωδικούς και τις προτεινόμενες τιμές:   

   • Μερική βιοψία μαλακών μορίων βλεννογόνου στόμα-
τος    
   • Λήψη επιχρήσματος για κυτταρολογική εξέταση   
   • Εκτομή βλεννοκύστης / ελάσσονων σιαλογόνων αδέ-
νων   
   • Λήψη δείγματος για μικροβιολογική εξέταση - καλλιέρ-
γεια    
   • Ενδοστική μερική διαγνωστική βιοψία   
   • Ολική αφαίρεση - βιοψία εξαίρεση μεγάλων - σύνθε-
των βλαβών μαλακών μορίων.       

    Σκέψεις και προτάσεις ότι  «αν οι οδοντίατροι συνταγο-
γραφούν τη βιοψία μπορεί να υποβαθμιστεί συνολικά η 
ποιότητα των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών 
στους ασθενείς μας, όπως και η δυνατότητα αξιόπιστου 
σχεδιασμού θεραπειών από τους συναδέλφους» αφενός  
μεν μειώνουν τους οδοντιάτρους της χώρας και αφετέρου 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

9 -(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

υποβαθμίζουν το έργο των πανεπιστημιακών δασκάλων 
αφού θεωρούν ότι οι φοιτητές τους,  ως επαγγελματίες ο-
δοντίατροι, δεν είναι επαρκείς στο τομέα αυτό.   

    Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι η βιοψία 
και η ιστοπαθολογική εξέταση ιστών του βλεννογόνου 
του στόματος ή των οστών των γνάθων πρέπει να συντα-
γογραφούνται από οδοντιάτρους όπως και οι άλλες οδο-
ντιατρικές πράξεις. 

   Η θέση αυτή είναι υπέρ του κλάδου και των ασθενών 
μας. □ 

-Με εκτίμηση, Νίκος Διακογεωργίου- 

 

 

 

 
 
 
 
 

Η κα Ελένη Γεωργακοπούλου, 
(PhD,MD,DDS,MSc- εξειδίκευση στη Στοματολογία), σχε-

τικά με τη βιοψία επισημαίνει: 
 
   Τι διδάσκεται στην Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ αναφο-
ρικά με τη βιοψία στοματικών βλαβών; 

   Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ ήδη από το 4ο έτος εκπαιδεύονται στην Κλινική 
Στοματολογία και την Ιστοπαθολογία Στόματος. Η εκπαί-
δευση τους περιλαμβάνει αμφιθεατρικά μαθήματα, σεμι-
νάρια, κλινική άσκηση, εργαστηριακή άσκηση. Στο πλαί-
σιο της εκπαίδευσής του μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις 
βλάβες του στόματος που χρήζουν βιοπτικού ελέγχου. 
Συμμετέχουν στη λήψη βιοψιών σε ασθενείς της Κλινικής 
Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής και μαθαίνουν 
Ιστοπαθολογία στόματος στο Εργαστήριο Στοματολο-
γίας*.  

   Εξάλλου η ικανότητα να αναγνωρίζουν οι απόφοιτοι Ο-
δοντίατροι σε ποιες βλάβες στόματος πρέπει να γίνει βιο-
ψία είναι βασικός εκπαιδευτικός στόχος** της Οδοντια-
τρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Παραθέματα:   

   * «Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. 
Διευθυντής: Νικόλαος Νικητάκης, Καθηγητής. Περιλαμβάνει τα 
γνωστικά αντικείμενα α) Στοματολογίας και β) Νοσοκομειακής 
Οδοντιατρικής. Βασικός σκοπός της Κλινικής είναι οι φοιτητές 
να αποκτήσουν 1) τη θεωρητική γνώση για την αναγνώριση και 
τη συσχέτιση των κλινικών και ιστοπαθολογικών χαρακτηριστι-
κών των παθολογικών καταστάσεων της στοματογναθοπροσω-
πικής περιοχής, 2) την κλινική εμπειρία για την αρχική αναγνώ-
ριση και όπου είναι εφικτό τη διάγνωση και τη συντηρητική θε-
ραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα της 

στοματοπροσωπικής χώρας, 3) την κατανόηση των αρχών διε-
νέργειας διαγνωστικής βιοψίας και ερμηνείας της ιστοπαθολογι-
κής έκθεσης, 4) την ικανότητα για επιλογή και αξιολόγηση άλ-
λων εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και την παραπομπή 
ή/και τη συνεργασία με την κατάλληλη ιατρική ειδικότητα για 
την αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά νοσήματα και 5) την 
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για παροχή οδο-
ντιατρικής περίθαλψης σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας σε 
ασθενείς με ιατρικό πρόβλημα (εξωτερικούς ή νοσηλευόμενους 
σε νοσοκομειακό περιβάλλον)». Οδηγός Προγράμματος Προπτυ-
χιακών Σπουδών 2021-2022, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ο-
δοντιατρικής, σ. 39. 

    ** «4.Β. Διάγνωση και Σχέδιο θεραπείας. 4.08. Να αναγνωρί-
ζει τις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου, των οστών των γνά-
θων και των σιαλογόνων αδένων και να τις συσχετίζει με νοσή-
ματα τοπικής ή συστηματικής αρχής και με βάση τη διαγνωστική 
μεθοδολογία να μπορεί να διατυπώσει διαφορική διάγνωση, να 
αναγνωρίζει τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η λήψη βιο-
ψίας, να γνωρίζει τον/τους τρόπο/ους αντιμετώπισης των νοση-
μάτων του στόματος και των στοματικών εκδηλώσεων συστημα-
τικών νοσημάτων, να αξιολογεί ποια από τα συνήθη νοσήματα 
του στόματος μπορεί να διαγιγνώσκει ή και να αντιμετωπίζει θε-
ραπευτικά», Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
2021-2022 Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Παρ. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα ΠΠΣ - Ικανότητες του Απόφοιτου Ο-

δοντιάτρου, σ. 59. □ 

 

Παλαιότερα αιτήματα  
ένταξης διαγνωστικών εξετάσεων  

 

   Η κα Ελένη Γεωργακοπούλου έθεσε επίσης υπόψη μας 
την από 21 Φεβρουαρίου 2021 επιστολή, που είχε συντα-
χθεί με πρωτοβουλία της ίδιας και της κας Ελεάνας 
Στουφή, και περιείχε πρόσθετο κατάλογο διαγνωστικών ε-
ξετάσεων που θα επέκτειναν τη δικαιοδοσία συνταγογρά-
φησης των Οδοντιάτρων. Η κα Γεωργακοπούλου και η κα 
Στουφή απέστειλαν την επιστολή τους αυτή ως πρότυπη 
στην ΕΟΟ, προκειμένου, κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας 
από το ΔΣ της ΕΟΟ, να υποβληθεί στον ΕΟΠΥΥ, ως αίτημα 
του κλάδου.  

   Το κείμενο που προτεινόταν με την επιστολή αυτή ανέ-
φερε τα εξής:   

   «Με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προ-
σφέρουμε προς τους ασθενείς μας, οι οδοντίατροι επιθυ-
μούμε διεύρυνση των ιατρικών εξετάσεων τις οποίες μπο-
ρούμε να συνταγογραφούμε μέσω του συστήματος της η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης. Σας αποστέλλουμε αναλυ-
τική λίστα των εξετάσεων που είναι απαραίτητο να έχουμε 
τη δυνατότητα να συνταγογραφούμε στο συνημμένο πί-
νακα. Επίσης επιθυμούμε να καλυφθεί από τον ΕΟΠΥΥ το 
κόστος τον αξονικών τομογραφιών κωνικής δέσμης ( Cone 
Beam CT, CBCT) των  γνάθων και της κροταφογναθικής 
διάρθρωσης. Για τεκμηρίωση της αναγκαιότητας συνταγο-
γράφησης των εν λόγω εξετάσεων σας παραπέμπουμε 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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Και κάποιες αναρτήσεις 

στην ομάδα-ιστοσελίδα 

Οδοντιατρικός Διάλογος 

 
 

Στις 29/10/2021 ο Διονύσης Γαρμπής, διαχειριστής της ι-
στοσελίδας και εκδότης του newsletter, έγραψε: 

 
   Το άρθρο 2 του Δεοντολογικού μας Κανονισμού (ΠΔ 

39/2009, ΦΕΚ Α 55/2009) αναφέρει ότι ο οδοντίατρος 

«πρέπει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να απο-

φεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη, η οποία δύναται να 

βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του οδοντιάτρου και 

να κλονίσει την πίστη του κοινού προς αυτό και οφείλει να 

διατηρεί σε υψηλότατο επίπεδο την επαγγελματική του 

συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται ο οδοντίατρος στη 

συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγεται το 

κύρος και η αξιοπιστία του οδοντιατρικού επαγγέλματος». 

Η «τιμή και η υπόληψη του οδοντιατρικού επαγγέλματος», 

επαναλαμβάνεται ως ηθική αξία για τους οδοντιάτρους 

και στο άρθρο 20 του ίδιου κανονισμού.  

   Τον λόγο που ως κλάδος επιμένουμε σε αυτές τις διατυ-

πώσεις μπορούμε να τον αναζητήσουμε στην Ιστορία της 

Οδοντιατρικής. Τα παλαιότερα χρόνια την οδοντιατρική α-

σκούσαν πρακτικοί, αγύρτες, κομπογιαννίτες, γυρολόγοι, 

κουρείς, καθένας που διέθετε μια τανάλια και αρκετό θάρ-

ρος για να αναλάβει μια άκρως επιθετική παρέμβαση στο 

ανθρώπινο στόμα. Το παρελθόν αυτό διακωμωδήθηκε 

στις γελοιογραφίες και τα ευθυμογραφήματα παλαιότε-

ρων εποχών. Υπήρξε μακρά πορεία και προσπάθεια, για 

να αποκτήσει η Οδοντιατρική χαρακτήρα επιστήμης και να 

ενταχθεί ισότιμα με τις λοιπές επιστήμες στην πανεπιστη-

μιακή λειτουργία και εκπαίδευση. Ακόμη αγωνιζόμαστε, 

με τον νέο καταστατικό νόμο που πρόσφατα διαμορφώ-

σαμε, να αναγνωρισθούμε ως οι μοναδικοί γιατροί αρμό-

διοι για την στοματική υγεία του ανθρώπου. 

   Το ερώτημα είναι (με απασχόλησε ακραιφνώς και κατά 

την ομιλία μου στη ΓΣ της ΕΟΟ) εάν αυτή η υψηλή ηθική 

αξία «το κύρος του οδοντιατρικού επαγγέλματος» τίθεται 

μόνο ως αξία για τον μεμονωμένο οδοντίατρο ή και για 

την ηγεσία του κλάδου μας, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη 

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
 

στους αναλυτικούς οδηγούς σπουδών των Οδοντιατρι-
κών Σχολών του Καποδιστριακού και Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου, που περιγράφουν  πλήρως το επιστημο-
νικό μας αντικείμενο…». Ακολουθεί ο κατάλογος με 120 
διαγνωστικές εξετάσεις, των οποίων προτείνεται η δυ-
νατότητα συνταγογράφησης από οδοντιάτρους. Ο κατά-
λογος αυτός έχει κατατεθεί στο ΔΣ της ΕΟΟ.  

   Στις 3/3/2021 το ΔΣ του ΙΕΘΕ υποβάλει στο ΔΣ της ΕΟΟ 
κατάλογο με διαγνωστικές εξετάσεις, που θα έπρεπε να 
συνταγογραφούνται από τον οδοντίατρο, καθώς και κα-
τάλογο οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών πράξεων, 
που δεν έχουν καν συμπεριληφθεί στις λίστες του ΕΟ-
ΠΥΥ και ζητείται η ένταξή τους με κωδικούς αριθμούς 
και η δυνατότητα συνταγογράφησης από οδοντιάτρους.  

   Από παλαιότερα όμως, ήδη από το 2016, υπάρχει ει-
σήγηση στο ΔΣ της ΕΟΟ από την Ελληνική Εταιρεία Νο-
σοκομειακής Οδοντιατρικής (Φλώρα Ζερβού-Βάλβη, 
Μιχαήλ Κατσουράκης) σχετικά με τα ελλείμματα της η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης, που από τότε είχαν κα-
ταγραφεί. 

   Η δική μας αναφορά στα αιτήματα αυτά γίνεται για να 
τιμηθεί ο κόπος των συναδέλφων. Η ημερομηνίες που 
αυτά συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν, δείχνουν ότι ο 
προβληματισμός για την επέκταση της δυνατότητας συ-
νταγο-γράφησης διαγνωστικών εξετάσεων από τους ο-
δοντιάτρους δεν είναι πολύ πρόσφατη υπόθεση. □ 

 

 
Η θέση του Περιοδικού μας 

 
Οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν κατά της συνταγο-
γράφησης των τριών διαγνωστικών εξετάσεων που ανα-
φέρονται παραπάνω, μολονότι προσκλήθηκαν από τον 
εκδότη του «Οδοντιατρικός Διάλογος newsletter», δεν 
μας έστειλαν τις απόψεις τους. Μένει η περιγραφή που 
έχουμε στην εισήγηση του ΙΕΘΕ, που μας έστειλε ο πρό-
εδρός του, κ. Αθ. Αθανασίου, καθώς και οι τοποθετήσεις 
των μελών που ήθελαν την συνταγογράφηση των τριών 
εξετάσεων.  

   Το περιοδικό «Οδοντιατρικός Διάλογος newsletter» έ-
χει ξεκάθαρη άποψη: Η απόφαση κατά της συνταγογρά-
φησης CBCT, ιστοπαθολογικής εξέτασης και βιοψίας α-
ποτελεί μια μεγάλη ήττα για τον γενικό οδοντίατρο, α-
ποτελεί μια μεγάλη ήττα για τον κλάδο και η σχετική ει-
σήγηση του ΙΕΘΕ είναι το πρώτο βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση. □ 
 
 

-(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)- 
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μας την (πάντοτε) συγκυριακή πλειοψηφία, το πεπερα-

σμένο χρονικό πλαίσιο της θητείας του κάθε Δ.Σ., τα συ-

ντρέχοντα και συγκρουόμενα οικονομικά συμφέροντα 

που συνδέονται με τις αποφάσεις μας. Το «κύρος του ο-

δοντιατρικού επαγγέλματος» θα πρέπει να θεωρείται α-

ξία πάνω από όλα αυτά, αξία πρωταρχική και διαχρο-

νική και όχι εύκολα διαχειρίσιμη.  

   Δύο πράγματα στην τρέχουσα συγκυρία δεν πρέπει, 

κατά τη γνώμη μου να συμβούν. Το πρώτο το ανέφερα 

(και το εξήγησα) με την ομιλία μου στη Γ.Σ.: Να μην θε-

ωρηθεί ο κλάδος ότι προωθεί την ευκολία του εις βάρος 

της κεντρικής υγειονομικής πολιτικής για την αντιμετώ-

πιση της πανδημίας.  Το δεύτερο: Να μην ληφθεί από-

φαση του κλάδου που να τοποθετεί την Οδοντιατρική 

σε επίπεδο κατώτερο από την υπόλοιπη Ιατρική. Αν εί-

ναι να διακινδυνεύσει κάτι τέτοιο ο κλάδος, καλύτερα 

να μην λάβει καμία απόφαση.   

   Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω το πολύ 8-10 χρόνια α-

κόμη, όπως δούλευα, είτε θεωρούμενος ως γιατρός είτε 

ως τσαγκάρης. Την αξία όμως και το κύρος του επαγγέλ-

ματος έχω ηθική υποχρέωση να την υπερασπιστώ, όπως 

οφείλει να το πράξει συνολικά ο κλάδος. □ 

-Διονύσης Γαρμπής- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Στις 5/11/21, η Μαρία Μενενάκου έγραψε: 
 
   Παρακαλώ όπως πρωτοκολλήσετε και καταθέσετε  υπ´ό-
ψιν  του διοικητικού συμβουλίου την πρόταση της πανελ-
λήνιας Ενωτικής πρωτοβουλίας.  

   Αξιότιμε Πρόεδρε , 

   Καταθέτουμε προς συζήτηση αίτημα  για live streaming 
όλων των συνεδριάσεων της ΕΟΟ:  

   Αγαπητοί συνάδελφοι  

   Σε σύμπλευση με το γενικότερο κλίμα διαφάνειας που ε-
πικρατεί σε όλο το δημόσιο τομέα και προς αποφυγή πα-
ρεξηγήσεων, προτείνουμε όλες οι συνεδριάσεις των οργά-
νων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας να μεταδί-
δονται ζωντανά μέσω live streaming. 

   Κατ' αναλογία της δυνατότητας όλου του Ελληνικού 
λαού να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Βουλής των 
Ελλήνων, των αντιπροσώπων του δηλαδή, ζωντανά μέσα 
από το κανάλι της Βουλής, προτείνουμε όλοι οι συνάδελ-
φοι οδοντίατροι να μπορούν να έχουν εικόνα των θέσεων 
και του επιπέδου εκπροσώπησης τους από τους εκλεγμέ-
νους στην Ελληνική οδοντιατρική Ομοσπονδία. □ 

Σημείωση του εκδότη:  

Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή της Γ.Γ. της ΕΟΟ δεν είναι 
άσχετη με την υπερβολή στην διατύπωση ανυπόστατων 

κατηγοριών περί «εξωθεσμικής τακτικής» σε διαδικασίες 
ενημέρωσης που διαταράσσουν την εν κρυφώ λειτουργία 

των οργάνων του κλάδου, που πλαταίνουν τη συζήτηση 
και δίνουν ευκαιρίες για διαμόρφωση άποψης σε πρό-

σωπα που δεν μετέχουν στην εγκατεστημένη (δημοκρα-
τικά) πυραμίδα εξουσίας. Προσβλέποντας σε ένα καλύ-

τερο μέλλον, το Ο.Δ. newsletter θα πρέπει να ασχοληθεί 
με την ανάλυση του φαινομένου αυτού, το οποίο τείνει να 

ακυρώσει τη συμμετοχή προσώπων που βασίζουν την προ-
σφορά τους στην διαφάνεια και στην ευρύτερη συνεργα-

σία.  

-Αφιέρωμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση – 

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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