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Η Ελληνική Εταιρία Γλωσσικής Ορθοδοντικής (ΕΛ.Ε.Γ.Ο.) με τη στήριξη της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. οργανώνει διήμερο πρακτικό σεμινάριο γλωσσικής ορθοδοντικής
που θα πραγματοποιηθεί 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Rodos
Palace, στη Ρόδο με ομιλητές δύο διακεκριμένους καθηγητές, τον καθ.
Giuseppe Scuzzo και τον καθ. Kyoto Takemoto.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου το 1ο
Dolphin Mediterranean User`s Meeting όπου αναγνωρισμένοι ομιλητές θα
αναλύσουν σε βάθος την λειτουργία και τις απεριόριστες δυνατότητες του
λογισμικού προγράμματος Dolphin.
Πληροφορίες και εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://rhodessummit.greslo.gr/
Ηλίας Καθοπούλης

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας
Με τη ευκαιρία της υιοθέτησης της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ορθοδοντικών (WFO) που είναι η θέσπιση της 15ης Μαΐου ως της παγκόσμιας
ημέρας Ορθοδοντικής, η Εταιρεία μας
εξέδωσε Δελτίο Τύπου, το οποίο διένειμε
σε διάφορα ραδιοτηλεοπτικά μέσα προς
κοινοποίηση και επιπροσθέτως προετοίμασε σταντ για τα ιατρεία μας, το οποίο
ταχυδρόμησε στα μέλη της ορθοδοντικής κοινότητος. Εκ μέρους του Δ.Σ. της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. γίνεται διαχρονικά κάθε δυνατή προσπάθεια
να προάγουμε την ειδικότητα μας παντοιοτρόπως και σε
αυτό παραμένουμε προσηλωμένοι.
Με ιδιαίτερη χαρά έχουμε εντοπίσει αρκετά διαδικτυακά
μέσα που το δημοσίευσαν. Το Δελτίο Τύπου επιμελήθηκαν
η Δρ Κ. Δούμα & ο Δρ Γ. Αγγελόπουλος

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/
news/40881/orthodontikos-elegxos-giati-prepei-naginetai-mexri-tin-ilikia-twn-7-etwn.html
http://www.stogiatro.gr/nea/44780-orthodontikos-elegxosgiati-prepei-na-ginetai-mexri-tin-ilikia-ton-7-eton
http://www.athensvoice.gr/life/health/orthodontikoseleghos-mehri-tin-ilikia-ton-7
http://www.multi-news.gr/in-pagosmia-imera-orthodontikisigias-kosmos-enonete-otan-anthropi-chamogeloun/
http://www.onmed.gr/ygeia/story/355368/pagkosmiahmera-orthodontikis-ygeias-h-zoi-sas-to-xamogelo-saso-orthodontikos-sas
http://mobile.in.gr/category/healthpolicies/
article/1500143916

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ορθοδοντικός έλεγχος: Γιατί πρέπει να γίνεται μέχρι την ηλικία των 7 ετών
15 Μαΐου - Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Φροντίδας
«Η ζωή σας, το χαμόγελό σας, ο ορθοδοντικός σας!»
Την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας διοργανώνει εφέτος στις 15 Μαΐου η Παγκόσμια Ορθοδοντική
Ομοσπονδία (World Federation of Orthodontists, W.F.O.), σε μια προσπάθεια να αυξήσει την ενημέρωση του κοινού
για τα οφέλη που παρέχει στην υγεία η άμεση διόρθωση των προβλημάτων κακής σύγκλεισης των δοντιών.
Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι η μη αντιμετώπιση των ορθοδοντικών ανωμαλιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ομιλία
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και την πέψη, να συμβάλει στην δημιουργία τερηδόνας
και παθήσεων των ούλων και εντέλει στην απώλεια των
δοντιών, να επηρεάσει προβλήματα στις αρθρώσεις της
γνάθου, να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των δοντιών
και του στόματος, καθώς και να οδηγήσει σε ψυχολογικές
και συναισθηματικές δυσλειτουργίες.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι η καλή ορθοδοντική υγεία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της συνολικότερης υγείας του ατόμου,
η Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης
& Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.), η οποία συμμετέχει ενεργά στην
εφετινή πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας,
τονίζει ότι όλα τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε
προληπτικό ορθοδοντικό έλεγχο το αργότερο μέχρι την
ηλικία των 7 ετών και όχι όταν το παιδί αλλάξει όλα του
τα δόντια και ανατείλουν τα μόνιμα, κάτι που γίνεται στις
ηλικίες 10-12 ετών. Και αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις
το πρόβλημα έχει πλέον εδραιωθεί και η θεραπεία που
απαιτείται για την διόρθωσή του γίνεται πιο πολύπλοκη.
Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. επισημαίνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια
ολοένα περισσότεροι ενήλικοι υποβάλλονται σε ορθοδοντικές θεραπείες, διότι έχει γίνει συνείδηση πως σε
πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτή η ορθή οδοντιατρική
περίθαλψη, εάν δεν προηγηθεί η διόρθωση των υποκείμενων ορθοδοντικών προβλημάτων.
Σε αντίθεση εξάλλου με την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι ορθοδοντικές θεραπείες αρχίζουν και τελειώνουν
με τα μεταλλικά «σιδεράκια», η σύγχρονη Ορθοδοντική
έχει στη διάθεσή της ακόμα και υλικά (σύρματα νικελίου)
που εξελίχθηκαν για τα διαστημικά προγράμματα, καθώς
και σχεδόν αόρατα κεραμικά άγκιστρα, γλωσσικά άγκιστρα που τοποθετούνται στο πίσω μέρος των δοντιών,
διαφανείς νάρθηκες, μίνι-εμφυτεύματα και τρισδιάστατες
ακτινολογικές απεικονίσεις για να γίνεται η θεραπεία πιο
εύκολη και πιο διακριτική, ώστε να επιφέρει τα μέγιστα
δυνατά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Η εφετινή πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας
στις 15 Μαΐου έχει ως σύνθημα «Ο κόσμος ενώνεται
όταν οι άνθρωποι χαμογελούν» και συμπίπτει με την
Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας (15 Μαΐου), την οποία
θέσπισε το 1993 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Το
εφετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας
είναι «Οικογένειες, εκπαίδευση και ευεξία» και, σύμφωνα
με την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε., ταιριάζει απόλυτα με την προώθηση της
σημασίας της ορθοδοντικής φροντίδας για την υγεία.
Τί είναι η Ορθοδοντική
Η Ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της Οδοντιατρικής που
ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία
δυσμορφιών του στόματος και του προσώπου που προκαλούνται από την κακή σύγκλειση των δοντιών ή/και των
οστών της γνάθου.
Ο ορθοδοντικός ιατρός είναι ο ειδικός οδοντίατρος ο
οποίος, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή, κάνει τουλάχιστον τριετή μεταπτυχιακή
ειδίκευση στην Ορθοδοντική σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας
ή του εξωτερικού. Η ειδικότητα της Ορθοδοντικής αναγνω-
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ρίσθηκε στη χώρα μας τον Μάιο του 1988.
Στην χώρα μας υπάρχουν περίπου 550 ενεργοί ειδικοί
ορθοδοντικοί αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Υγείας,
οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να χρησιμοποιούν
τον τίτλο του Ορθοδοντικού.
Ποιος μπορεί να συστήσει έναν ορθοδοντικό ιατρό
Ο προσωπικός οδοντίατρος, η Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία και οι τοπικοί Οδοντιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να συστήσουν έναν ορθοδοντικό ιατρό. Επιπλέον,
στην ιστοσελίδα της ΕΟΓΜΕ www.eogme.gr φιλοξενείται
κατάλογος με όλα τα τακτικά μέλη της, που είναι ειδικευμένοι ορθοδοντικοί.
Λίγα λόγια για την Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Η Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης
& Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.) δημιουργήθηκε πριν από 32 χρόνια
και αριθμεί 470 μέλη.
Η Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. διοργανώνει ενημερωτικά προγράμματα για
το κοινό είτε σε πανελλήνιο είτε σε τοπικό επίπεδο (σε συνεργασία, για παράδειγμα, με δημοτικές Αρχές όπως της
Χαλκίδας, του Ν. Ηρακλείου Αττικής, της νήσου Σερίφου
κ.λπ.). Ακόμη, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Ελληνικό Περιοδικό
Ορθοδοντικής» ενώ έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα
τόσο για τους ορθοδοντικούς όσο και για το κοινό με
τίτλο «Γνωριμία με την Ορθοδοντική».
Για περισσότερες πληροφορίες/επικοινωνία με την
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης &
Έρευνας (Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.)
Μπουμπουλίνας 3, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210-8227576
Fax: 210-8253176
E-mail: info@eogme.gr
URL: http://www.eogme.gr
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Ημερίδα 20 Μαΐου 2017

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Κλινικό
σεμινάριο εμπείρων χρηστών Incognito» γλωσσικής
ορθοδοντικής με ομιλητή τον Dr. Roberto Stradi. Η
εκδήλωση έλαβε χώρα στις 20 Μαΐου στο ξενοδοχείο
«InterContinental». Ήταν μια ευγενική χορηγία της 3Μ
Hellas, και έγινε με τη συνδιοργάνωση της ΕΛ.Ε.Γ.Ο.
Στην ημερίδα αυτή, παρευρεθήκαν αρκετοί συνάδελφοι
ενώ 15 από αυτούς παρακολούθησαν και το πρακτικό
σεμινάριο με typodont του συστήματος Incognito.

Πανοραμική άποψη της ημερίδας 20.5.2017

Ομιλητής Dr. Roberto Stradi
75%
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Ο προσκεκλημένος ομιλητής Dr. R. Stradi με
τους συν. Γ. Δαμανάκη & Κ. Μάρκου

Ο Dr. R. Stradi με το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ..Ε & τον
εκπρόσωπο της Ε.Ο.Ο. στην Ο.Ε.Ε.Ο.
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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;

Πολύ καλό
Καλό
Ικανοποιητικό
Μέτριο
Κακό

Ημερίδα 1 Ιουλίου 2017

Το Σάββατο, 1η Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Η σύγχρονη
αντίληψη για την ψηφιακή Ορθοδοντική»
με ομιλητές τους Δρ Ιωάννα Γιδαράκου,
Dr. Santiago Isaza Penco και κ. Stefano
Negrini. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα σεμιναρίων της Εταιρείας Sadent
ως συν χορηγός της εκδήλωσης με το
εργαστήριο FN Orthodontics. Στην έναρξη Οι προσκελημένοι ομιλητές Dr. Santiago Isaza
Ο Γεν. Γραμ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. προλογίζει τους της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ομιλη- Penco & Stefano Negrini
ομιλητές της 1.7.2017
τές προλογίσθηκαν από τον Γεν. Γραμματέα
της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και έγινε ένα καλωσόρισμα
από εκπροσώπους των χορηγών.
Οι Δρ Ιωάννα Γιδαράκου, κ. Stefano
Negrini και Dr. Santiago Isaza Penco
αναφέρθηκαν στις νέες διαστάσεις που
λαμβάνει η σύγχρονη ορθοδοντική θεραπεία με τη χρήση των ψηφιακών σαρωτών και του αντίστοιχου ορθοδοντικού
λογισμικού Orthoanalyzer της 3Shape. Η
πρώτη ομιλήτρια επικεντρώθηκε στην ανά- Οι προσκεκλημένοι ομιλητές με τους εκπροσώΗ παρουσίαση της συν. Ι. Γιδαράκου στην ημελυση της κλινικής της εμπειρίας μετά την πους της Sadent και της FN Orthodontics
ρίδα της 1.7.2017
ενσωμάτωση του ενδοστοματικού σαρωτή
στο ορθοδοντικό της ιατρείο και στην επίδραση της τεχνολογικής αυτής εξέλιξης στην καθημέρα πράξη. Αναλύθηκαν
τα πλεονεκτήματα της χρήσης του σαρωτή για τον ασθενή και τον κλινικό, καθώς και οι γενικές γραμμές χρήσης του
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λογισμικού Orthoanalyzer και Orthoplanner. Ο Stefano Negrini, ως ιδιοκτήτης ενός ψηφιακά κατευθυνόμενου ορθοδοντικού εργαστηρίου στην Ferrara της Ιταλίας αναφέρθηκε στις εφαρμογές του ειδικού λογισμικού στην κατασκευή
μίας πληθώρας ορθοδοντικών συσκευών και στα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικά κατασκευαζόμενων αντιστοίχων
μηχανισμών. Ο ορθοδοντικός και συνεργάτης του Dr. Santiago Isaza Penco παρουσίασε θεραπευμένα περιστατικά παιδιών
και ενηλίκων, στα οποία έγινε χρήση του σαρωτή και των εφαρμογών του αντίστοιχου λογισμικού για την κατάστρωση
του σχεδίου θεραπείας, την πρόβλεψη του θεραπευτικού αποτελέσματος και την κατασκευή συσκευών σε συνεργασία
με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Ειδικότερη μνεία έγινε στις ψηφιακές μεθόδους έμμεσης συγκόλλησης αγκυλίων,
την κατασκευή διαφανών ναρθήκων μετακίνησης δοντιών με τη μέθοδο Arc Angel, τη χρήση μίνι εμφυτευμάτων με
ψηφιακά κατασκευασμένους οδηγούς για την τοποθέτησή τους και σε σύνθετα χειρουργικά περιστατικά.
Ιωάννα Γιδαράκου

Συνάντηση Προέδρου ΚΕ.Σ.Υ. κ. Μάρκου, Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού & Ομάδων Εργασίας
Ειδικοτήτων
Παραθέτουμε την επιστολή προς τα μέλη της επιτροπής που απέστειλε ο συντονιστής της Ο.Ε.Ε.Ο. Καθ. Δημήτρης Χαλαζωνίτης.

4

Στη συνάντηση στο κτήριο του ΕΚΕΠΥ, την Πέμπτη
22/6/2017 παρευρέθηκαν, από την Ομάδα Εργασίας
Ειδικότητας Ορθοδοντικής, οι: Γεράσιμος Αγγελόπουλος,
Γεώργιος Δαμανάκης, Αικατερίνη Δούμα, Βασίλης Σταθόπουλος και Δημήτρης Χαλαζωνίτης. Παρών ήταν και ο
Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο., κ. Αθανάσιος Κατσίκης.
Η συνάντηση άρχισε με εισήγηση
του κ. Μάρκου στις
13:25. Ακολούθησε
ομιλία του Υπουργού κ. Ξανθού. Οι
εκπρόσωποι των
Ομάδων Εργασίας παρουσίασαν
Το προεδρείο της συνάντησης με τον Υπ. κ το έργο τους σε
Ξανθό, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. & υπηρεσιακούς
χρονικό όριο 5
παράγοντες.
λεπτών, με σειρά
που, κατά δήλωση του Προέδρου, «βασίστηκε στην τυχαιότητα». Η διαδικασία υπερέβη τον προγραμματισμένο χρόνο
(αρχική εκτίμηση τέλους: 16:00) με αποτέλεσμα οι τελευταίες παρουσιάσεις
να συντομευθούν
σε 3 ή 4 λεπτά.
Ενδιαμέσως έκανε
ολιγόλεπτη παρέμβαση ο Πρόεδρος
του Π.Ι.Σ., κ. Μ. Βλασταράκος.
Η Ομάδα Εργασίας Ορθοδοντικής
παρουσίασε στις
17:00. Τα βασικά
σημεία που αναφέρθηκαν από
Παρόντα μέλη της Ομάδας Εργασίας Ειδικότη- τον συντονιστή κ.
τας Ορθοδοντικής & ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.
Χαλαζωνίτη, στον
χρόνο των 2 λεπτών που επέτρεψε ο Πρόεδρος, ήταν:
• Η Ορθοδοντική είναι η μόνη Οδοντιατρική ειδικότητα, με
πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες θα πρέπει να αποτυπωθούν νομοθετικά.
• Η Ορθοδοντική είναι, διεθνώς, μη νοσοκομειακή ειδικότητα και η εκπαίδευση γίνεται στις Οδοντιατρικές

Σχολές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στα πλαίσια
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που περιλαμβάνει και ερευνητικό έργο, οι δε εκπαιδευόμενοι είναι
μεταπτυχιακοί φοιτητές.
• Το πρόγραμμα εκπαίδευσης βασίζεται στο πρόγραμμα
Erasmus, που έχει αναπτυχθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο υπό
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας. Οι
δύο Οδοντιατρικές Σχολές είναι ήδη πιστοποιημένες
ως προς το πρόγραμμα αυτό.
• Η Ομάδα Εργασίας έχει ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις και το κείμενο της εισήγησης προς το Υπουργείο
βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης.
Η συνάντηση έκλεισε με δευτερολογία του Υπουργού,
στις 17:30.
Από τις ομιλίες των συντονιστών των ιατρικών ειδικοτήτων
προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των
ειδικοτήτων σχετικά με τον αριθμό των εκπαιδευτικών
κέντρων, τον αριθμό των εκπαιδευομένων, την κατανομή
στην επικράτεια, το επίπεδο της εκπαίδευσης, την χρήση
βιβλιαρίου ειδικευομένων, το πρόγραμμα σπουδών με
καθορισμένο περιεχόμενο, το αριθμό και το είδος των
προβλεπομένων πράξεων, τις ώρες κλινικής άσκησης,
και γενικά όλων των παραμέτρων. Πολλές ειδικότητες
έχουν πρόβλημα έλλειψης υποψηφίων, ενώ σε εκείνες
στις οποίες υπάρχει επαρκής αριθμός, η επιλογή γίνεται
με το σύστημα της λίστας. Από όλους τους συντονιστές
από τους οποίους ετέθη αυτό το θέμα, σημειώθηκε ότι
το σύστημα λίστας δημιουργεί δυσκολίες, καθώς δημιουργεί κενά στην εκπαιδευτική αλληλουχία, αυξάνει τον
χρόνο μέχρι τη λήψη της ειδικότητας, επιδρά αρνητικά
στην ποιότητα των εκπαιδευομένων και συντείνει στη φυγή
προς το εξωτερικό.
Σχετικά με τις εξετάσεις για τη λήψη της ειδικότητας,
προτάθηκαν διάφορες σκέψεις, όπως: διπλή εξέταση
(γραπτή και προφορική) από ξεχωριστές επιτροπές για
εξασφάλιση του αδιάβλητου, γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τράπεζα θεμάτων που θα
ανανεώνονται περιοδικά, γραπτή εξέταση με ανάπτυξη
θεμάτων, προφορική εξέταση, εξετάσεις δεξιότητας, ή
συνδυασμός αυτών.
Από κάποιους ομιλητές θεωρήθηκε ότι το σημαντικό δεν
είναι η τελική εξέταση αλλά η συνεχής αξιολόγηση κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ώστε να αποφευχθεί το
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
φαινόμενο να φτάνει ο εκπαιδευόμενος στο τέλος των
σπουδών του χωρίς να έχει τις γνώσεις ή τις δεξιότητες
για την απόκτηση της ειδικότητας. Άλλοι τόνισαν την ανάγκη διασποράς των κέντρων ειδίκευσης σε όλη τη Χώρα.
Τέλος, προτάθηκε, σε περιπτώσεις που υπάρχουν πλέον
της μιας ιατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε Πανελλήνιες
εκλογές όλων των ειδικών.
Οι συντονιστές των Ο.Ε.Ε. ανέφεραν και άλλα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η κάθε ειδικότητα (ασχέτως αν δίνεται
σε Νοσοκομεία με δυνατότητα χορήγησης πλήρους ειδικότητας ή όχι), τα οποία δεν υφίστανται στον χώρο της
Ορθοδοντικής, όπως λειτουργεί σήμερα. Π.χ., δυσκολίες συντονισμού και συνεργασίας με τις διοικήσεις των

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. συνεδριάζει
Ημερήσια διάταξη της 31-8-2016
Θέμα: Να διερευνηθεί κατά πόσον επιθυμούν την ανάληψη
του 10ου I.O.C. οι λοιπές επιστημονικές εταιρείες
Θέμα: Αποφασίστηκε να σταλεί υπενθύμιση στα μέλη
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. το δελτίο εγγραφής για το 14ο Π.Ο.Σ.
α) Ανέλαβε η πρόεδρος Δ. Καρδαρά να ζητήσει
λεπτομέρειες για την πιστοποίηση-βεβαίωση του
προσυνεδριακού σεμιναρίου του Καθ. Wilcko που
θα μιλήσει για κορτικοτομές.
β) Θα προταθεί έκπτωση 50% για τις συμμετοχές
των μαθητευόμενων βοηθών Οδοντιατρείου στο
e-learning πρόγραμμα του Ε.Κ.Π.Α.
γ) Αποφασίστηκε το πρόγραμμα ανταμοιβής με
δωρεάν είσοδο σε προσεχή ημερίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
να εφαρμοστεί στο μέλλον
δ) Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο
Μουσείο Ακρόπολης στις 23.9.2016 για τους
προσκεκλημένους ομιλητές
ε) Εξουσιοδοτείται ο ταμίας να συγκεντρώσει το
ποσό για την αμοιβή του Δρ Hugo De Clerck
στ) Να ζητηθεί video από τους προσκεκλημένους
ομιλητές, για την προβολή του συνεδρίου και
να χρησιμοποιηθεί το bar code σε επόμενη
διοργάνωση, μετά τη θεσμοθέτηση της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την Ε.Ο.Ο.
Θέμα: Πρόταση για ομιλητή συμφερόντων 3Μ μέσα στο
2017 για ημερίδα. Έχει οριστικοποιηθεί η ημερίδα
με τον καθ. Κevin Ο’ Brien, τον Ιανουάριο του 2017
και θα συζητηθεί η προοπτική να έρθει ο Ηuan
Carlos Perez Varela για προσεχή ημερίδα με θέμα
«Full Smile Design for Adults».
Θέμα: Αποφασίστηκε η έκδοση του ημερολόγιου της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για το 2017.
Θέμα: Θα γίνει πρόταση σε συντακτικές ομάδες
να αναλάβουν τα επόμενα μονοθεματικά
περιοδικά που θα αφορούν Invisalign, διαφανείς
νάρθηκες, γλωσσική ορθοδοντική & βιολογία της
ορθοδοντικής μετακίνησης.
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νοσοκομείων, απουσία αξιολόγησης κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης, έλλειψη προγράμματος σπουδών με
καθορισμένο περιεχόμενο και ελάχιστο αριθμό και είδος
πράξεων, έλλειψη περιστατικών για άσκηση των εκπαιδευομένων, έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού ειδικοτήτων και
υγειονομικού χάρτη της Χώρας, ανισότητα χωροταξικής
κατανομής κέντρων, έλλειψη χρηματοδότησης, διαφυγή
ειδικών ή υποψηφίων στο εξωτερικό, χαμηλή ελκυστικότητα κέντρων εκπαίδευσης, απουσία ερευνητικού έργου
και επιστημονικών δημοσιεύσεων, έλλειψη διεθνούς
αναγνώρισης του εκπαιδευτικού κέντρου, κ.ά.
Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Ημερήσια διάταξη της 24-10-2016
Θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αιτήσεις των: Επιτροπάκη
Κων/νου, Κωταντούλα Γεωργίας & Μαλάμου
Ελένης ως τακτικών μελών, του Βασιλειάδη
Ευθυμίου ως δόκιμου & ως σπουδαστικών των
Βαγδούτη Γεωργίας, Μυλωνοπούλου Ιουλίας Μαρίας, Ρούσσου Πέτρου & Σαμπαζιώτη Δημητρίου.
Θέμα: Αποφασίσθηκε ομόφωνα να χρησιμοποιηθεί η
πλατφόρμα «De Gruyter».
Θέμα: Η φωτογράφος Rita Bauer απεδέχθει πρόταση για
ημερίδα, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ο Dr.
Roberto Stradi με χορηγία της 3Μ, το Σάββατο 20
Μαϊου 2017.
Θέμα: Ολοκληρώθηκε ο επιμερισμός της θεματολογίας
των προσεχών τευχών του επιστημονικού περιοδικού
της Εταιρείας μας, ανά ομάδα εργασίας. Τη
«γλωσσική ορθοδοντική» ανέλαβαν οι συν.
Καναρέλης & Καρακουσόγλου, ενώ ένα τεύχος με
βιολογία της ορθοδοντικής μετακίνησης ανέλαβε
η συν. Έφη Μπάσδρα. Αναμένεται η ανάθεση του
τεύχους με τις τεχνικές διάφανων ναρθήκων.
Θέμα: Μετά την πρόσκληση της 11.10.2016 από τον
Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. αποφασίσθηκε η ανάληψη
πρωτοβουλίας κοινής απάντησης όλων των φορέων
προς την Πολιτεία σχετικά με την ειδικότητα της
ορθοδοντικής και ειδικότερα με την στελέχωση
της υπό σύσταση επταμελούς ομάδας εργασίας
ειδικοτήτων με καταληκτικό όριο την 15η Νοεμβρίου
2016.
Θέμα: Αποφασίσθηκε, με εισήγηση του Δρ Αγγελόπουλου,
στο πλαίσιο του 5ου MOΙP, να διεκδικηθεί η επόμενη
διοργάνωση MOΙP το 2018 να λάβει χώρα στην
Αθήνα, (εναλλακτικά να προταθεί το 2020) από
την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. που θα
μεταβεί στην Κύπρο.

Ημερήσια διάταξη της 21-11-2016
Θέμα: O απολογισμός του 14ου Π.Ο.Σ. ήταν θετικός
με έξοδα 62.254 €, έσοδα 69.735 € απέφερε
συνολικά κέρδη 7.480 €.

5

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
ΝΕΑ
2017
ΤΟΜΟΣ 19
ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Θέμα: Ο Γ. Αγγελόπουλος θα παρευρεθεί για να απευθύνει
χαιρετισμό στο 19ο Π.Ο.Σ. της Ο.Ε.Ε. & Ο.Ε.Β.Ε..
Θέμα: Λόγω της ιδίας αποστολής του εκπροσώπου της
Ο.Ε.Ε. στο ΚΕ.Σ.Υ. έγινε αποστολή των εκπροσώπων
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. & Πανεπιστημίων (πλην εκπροσώπου της
Ε.Ο.Ο.) από την Εταιρεία μας, για την επταμελή
επιτροπή της Ορθοδοντικής ειδικότητος στο ΚΕ.Σ.Υ..
Θέμα: Αποφασίστηκε να γίνει πρόταση να συνδιοργανωθεί
το Μ.Ο.Ι.P. στην Αθήνα το 2020, από όλες τις
Ελληνικές Ορθοδοντικές Εταιρείες. Σε περίπτωση
που αρνηθούν, να γίνει συνδιοργάνωση από τις
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και ΕΛ.Ε.Γ.Ο.
Θέμα: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των επιστημονικών
ημερίδων του Α΄ εξαμήνου 2017 και αναμένονται
θετικές απαντήσεις για τις προσκλήσεις από τους
ομιλητές του Β΄ εξαμήνου 2017. Οι ημερίδες του
Α΄ εξαμήνου 2017 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.
Θέμα: Συζήτηση για πιθανή διοργάνωση του 15ου Π.Ο.Σ.
στην Κατερίνη αντί στην Αθήνα.
Θα σταλούν σχετικά ερωτηματολόγια στους
ορθοδοντικούς ώστε να δηλώσουν την προτίμηση
τόπου. Εν συνεχεία, θα αποφασισθεί ο τόπος
διεξαγωγής του επόμενου Π.Ο.Σ.. Όσον αφορά
τη διάρκεια και τη διάρθρωση του κατευθυνόμενου
μέρους του προγράμματος εξουσιοδοτήθηκε η
Πρόεδρος της Ο.Ε. αν. καθ. Έφη Μπάσδρα να
φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο
ονομάτων.

Ημερήσια διάταξη της 28-12-2016
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Θέμα: Υποβλήθηκε ο τελικός οικονομικός απολογισμός
του 14ου Π.Ο.Σ. από τον Πρόεδρο της Ο.Ε.Κ. κ. Γ.
Δαμανάκη με καθαρό οικονομικό όφελος 7.863,20
€ (παραμένει η εκκρεμότητα συμψηφισμού από
πλευράς του γραφείου διοργάνωσης «Triaena Α.Ε.»)
Θέμα: Έχει προγραμματισθεί 25-26/11/2017 διημερίδα
με θέμα «Τα μυστικά της ορθής αξιολόγησης
ορθοδοντικών άρθρων» και ομιλητή το Ν. Πανδή,
ενώ είναι σε εκκρεμότητα δύο προτάσεις - χορηγίες
για Ιούλιο & Σεπτέμβριο 2017.
Θέμα: Ομόφωνα ορίστηκε η ημερομηνία των αρχαιρεσιών,
στο πλαίσιο της ημερίδας του Dr. Kevin O’ Brien και
η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων,
καθώς και η έγκριση του διοικητικού & οικονομικού
απολογισμού, προκειμένου να αναγνωσθούν
στην εκλογική-απολογιστική γενική συνέλευση της
21.1.2017.
Θέμα: Ο Αντιπρόεδρος Γ. Αγγελόπουλος ανέλαβε να
συντονίσει τις συντακτικές ομάδες για τα τρία
προσεχή επιστημονικά περιοδικά.
Θέμα: Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την
πορεία έγκρισης των προτάσεων των φορέων &
εργαστηρίων ορθοδοντικής των Ε.Κ.Π.Α. & Α.Π.Θ.
και θεσμοθέτησης τους από την Πολιτεία
Θέμα: Ομόφωνα εγκρίθηκαν μετά από πρόταση του Ταμία
κ. Μάρκου η παραμονή της ετήσιας συνδρομής
στα 70€ για 10η χρονιά, του κόστους αγοράς

του ενημερωτικού εντύπου «Γνωριμία με την
ορθοδοντική» και η μετακύλιση των Τραπεζικών
χρεώσεων των τακτικών & δοκίμων μελών στην
ετήσια συνδρομή όσων καταβάλουν με πιστωτικές
κάρτες μέσω ιστοσελίδας, με εφαρμογή χρέωσης
από 1.5.2017

Ημερήσια διάταξη της 11-01-2017
Θέμα: Ομόφωνα εγκρίθηκε η αίτηση του Δημήτρη Κλούκου
ως τακτικό μέλος.
Θέμα: Αποφασίσθηκε η συνδιοργάνωση της ημερίδας
του Dr. Roberto Stradi στις 20.5.2017 να γίνει με
την ΕΛ.Ε.Γ.Ο., αλλά η επίσημη επιστολή-απάντηση
να κοινοποιηθεί από το νεοεκλεγέν Δ.Σ. των
αρχαιρεσιών της 21.1.2017
Θέμα: Αποφασίθηκε να πραγματοποιηθεί πρακτικό
σεμινάριο (hands on course) από την Εταιρεία Orthosmile, για πιστοποίηση σε aligners. Η ημερομηνία
του σεμιναρίου πιστοποίησης θα ανακοινωθεί στο
μέλλον.
Θέμα: Εγκρίθηκαν διαδικασίες σχετικά με τις αρχαιρεσίες
του 2017 για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων
του Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Θέμα: Αποφασίσθηκε η παροχή δωρεάν ορθοδοντικής
θεραπείας από τη συν. Ε. Στάμου, σε παιδία που
πάσχουν από λευχαιμία. Επίσης συζητήθηκαν τα
κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν προκειμένου
να ξεκινήσουν ορθοδοντική θεραπεία και η πιθανή
συνεργασία με το σωματείο η «Φλόγα».

Ημερήσια διάταξη της 25-01-2017
Θέμα: Πρόσκληση από τον πρώτο σε ψήφους εκλεγέντα
συνάδελφο Βασίλειο Σταθόπουλο με θέμα:
«Συγκρότηση σε σώμα των εκλεγέντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου»
Παρόντα τα εκλεγέντα ως τακτικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ονομαστικά κατά
σειρά εκλογής, οι κ.κ. Βασίλειος Σταθόπουλος,
Γεράσιμος Αγγελόπουλος, Δήμητρα Καρδαρά,
Αλίκη Ροντογιάννη και Κωνσταντίνος Μάρκου.
Πρώτος έλαβε τον λόγο ο πρώτος σε σειρά
εκλεγείς κ. Βασίλειος Σταθόπουλος, ο οποίος
ανακοίνωσε το μοναδικό θέμα που είναι η εκλογή
στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.
Γραμματέα, Ταμία και Υπευθύνου Δημοσίων
Σχέσεων.
Για τη θέση του προέδρου προτάθηκε η κα
Δήμητρα Καρδαρά, θέση στην οποία ομόφωνα
εκλέχθηκε. Για τη θέση του αντιπροέδρου προτάθηκε
ο Δρ Γεράσιμος Αγγελόπουλος, θέση στην
οποία ομόφωνα εκλέχθηκε. Στην συνέχεια ως
Γενικός Γραμματέας προτάθηκε ο κ. Βασίλειος
Σταθόπουλος, θέση στην οποία επίσης ομόφωνα
εκλέχθηκε. Για την θέση του Ταμία προτάθηκε ο κ.
Κωνσταντίνος Μάρκου, θέση στην οποία ομόφωνα
εκλέχθηκε. Για την θέση της υπεύθυνης Δημοσίων
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Σχέσεων προτάθηκε η κα Αλίκη Ροντογιάννη θέση
στην οποία και ομόφωνα εκλέχθηκε.
Αναλύθηκαν στην συνέχεια οι αρμοδιότητες
κάθε θέσεως και τονίστηκε ότι κάθε μέλος είναι
συνυπεύθυνο και θα πρέπει να αναλαμβάνονται
από όλα τα μέλη πρωτοβουλίες στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του καθενός

Ημερήσια διάταξη της 26-01-2017
Θέμα: Ομόφωνα εγκρίθηκε η αίτηση των Μαριά Χρήστου
& Μαριά Παρασκευής ως τακτικά μέλη.
Θέμα: Ομόφωνα απαντήθηκε θετικά το αίτημα παροχής
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ορθοδοντικής θεραπείας σε ένα μικρό αριθμό
φιλοξενουμένων κοριτσιών στο ίδρυμα «Αγ.
Βαρβάρα» μέσω του Ο.Σ.Α.
Θέμα: Έγινε ενημέρωση για τη συνάντηση με την πρόεδρο
της Ο.Ε. καθ. Ευθ. Μπάσδρα προς αξιολόγηση των
προτάσεων που κατέθεσε.
Θέμα: Μετά την συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος
Δ.Σ. ενημερώνεται για τη σύσταση του η τράπεζα
Alpha που τηρείται ο λογαριασμός της Εταιρίας και
παράλληλα το τοπικό κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ.
Θέμα: Λόγω μη ολοκλήρωσης της νομιμοποίησης του
θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης από την Πολιτεία,
το θέμα αναβλήθηκε για προσεχές Δ.Σ.

ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοματολογικής Εταιρείας
Θεσσαλίας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11ης
Μαρτίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος :
Αετόπουλος Γιάννης
Αντιπρόεδρος:
Κλάρα Τίνα
Γεν. Γραμματέας: Καζανά Έφη (Α΄ μισή θητεία)
Κασάμπαλη Μαρία (Β΄ μισή θητεία)
Ταμίας:
Κλειούσης Ανδρέας
Μέλη:
Ανδρεόπουλος Νίκος
Αναστασίου Ιωάννης

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας,
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες
της 8ης Απριλίου 2017, συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος :
Μαδιανός Φοίβος
Αντιπρόεδρος:
Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος
Απερχόμενος Πρόεδρος: Δαμουλής Πέτρος
Γεν. Γραμματέας:
Παπαϊωάννου Βασίλειος
Ταμίας:
Μάρκου Νικόλαος
Μέλη:
Βασιλόπουλος Σπυρίδων
Ζησόπουλος Σωτήριος
Χαραλαμπάκης Γεώργιος
Αναπληρ. Μέλη:
Σακελλάρη Δήμητρα
Δερέκα Ξανθίππη
Εκπρόσωπος στην EFP: Βασιλόπουλος Σπυρίδων

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΜΠΣΤΟΣΥΝΗΣ
Είμαστε ευτυχείς που παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος των «Ορθοδοντικών Νέων» το
νέο πόνημα της ομότιμης καθηγήτριας Ορθοδοντικής του Ε.Κ.Π.Α. Μερόπης Σπυροπούλου με τίτλο «Η συνεργασία μιας συνείδησης & μιας εμπιστοσύνης». Παραθέτουμε
απόσπασμα μόνον του προλόγου της συγγραφέως καθόσον η προσπάθεια αποσκοπεί
στο να ευαισθητοποιήσουμε τον αναγνώστη να το μελετήσει. Ως σύλληψη αποτελεί
η ομιλία κατά την Τελετή Έναρξης του 13ου Π.Ο.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και ήδη έχει επίσης
δημοσιευθεί ως «φιλοξενούμενο σημείωμα εκδότη» στο τεύχος Απριλίου 2017, στο
Αμερικανικό περιοδικό A.JO.-D.O.
Πρόλογος
Μιά ὁμιλία μου, μέ θέμα «Ἡ ἐπικοινωνία τοῦ γιατροῦ μέ τόν ἀσθενή», πού πρωτοπαρουσιάστηκε, στίς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 2014, κατά τήν Τελετή Ἔναρξης τοῦ 13 ουΠανελληνίου Συνεδρίου,
πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν «Ἐταιρεία Ὀρθοδοντικῆς καί Γναθοπροσωπικῆς Μελέτης καί Ἔρευ-
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
νας», ἀποτελεῖ - μέ
τίς ἀπαραίτητες
προσθῆκες καί προσαρμογές πού ἀπαιτεῖ ὁ γραπτός λόγος
- τόν κύριο κορμό
αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.
Στήν συνέχεια τῆς
πρώτης παρουσίασης, ἡ ὁμιλία αὐτή
ἐπαναλήφθηκε δύο
ἀκόμα φορές.
Ἀπό τίς πιό πάνω
π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς κα ί
τίς συναφεῖς ἐκδηλώσεις τῶν ἀκροατηρίων, σχημάτισα
τήν γνώμη ὅτι, οἱ πληροφορίες οἱ σχετικές μέ τήν ἠθική τῆς
Ἐπιστήμης καί ἰδιαιτέρως τῆς Ἰατρικῆς, φαίνεται νά ἔχουν στήν
ἐποχή μας - ἴσως περισσότερο ἀπό ἄλλοτε - κάποιο ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον γιά ὅλο καί περισσότερους συνανθρώπους μας.
Κατά συνέπεια, ἡ ἀπόφαση νά καταθέσω τίς σχετικές σκέψεις
μου σ’ αὐτό τό βιβλίο, ἴσως καί νά μήν εἶναι ὁλότελα ἄστοχη.
Ἕνα ἄρθρο μου μέ τίτλο «Ἡ Πρόκληση καί ἡ Δοκιμασία γιά
τούς Ἐπιστήμονες τοῦ 21ου Αἰώνα», πού εἶχε δημοσιευθεῖ,
τόν Ἰούλιο τοῦ 2009, στό Περιοδικό «Εὐθύνη», εἶχε τήν καλή
τύχη νά ἐπιλεγεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ
τῆς Κύπρου, τόν Μάιο τοῦ 2014, κατά τίς Παγκύπριες Ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τῶν ὑποψηφίων στό Πανεπιστήμιο, ὡς
Ἀδίδακτο Κείμενο - Ἐξεταστικό Δοκίμιο, στό Μάθημα τῶν Νέων
Ἑλληνικῶν.
Μέ τήν σκέψη ὅτι οἱ προβληματισμοί πού ἀναπτύσσονται σ’ αὐτό
τό δοκίμιο ἔχουν συνειρμική συνάφεια μέ τό κύριο θέμα τοῦ
βιβλίου, θεώρησα σκόπιμο νά τό συμπεριλάβω, ὡς Εἰσαγωγή,
διότι πιστεύω ὅτι τά δύο αὐτά κείμενα συνδέονται μεταξύ τους
καί ἀλληλοσυμπληρώνονται. Γι’ αὐτό παρατίθεται ἡ Ἀγγλική
ἀπόδοση καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου.
Ἡ βιβλιογραφία πού σχετίζεται μέ τήν ἀξεπέραστη ἠθική
βάση, τίς εὐθύνες καί τό μεγαλεῖο τῆς προσφορᾶς τοῦ ἰατρικοῦ
λειτουργήματος, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι τίς μέρες μας, εἶναι
ἀπέραντη καί ἀνεξάντλητη. Ἐπίσης, παραμένει διαχρονική καί
ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀποφθέγματος πού λέει : «Καλός γιατρός δέν
μπορεῖ νά εἶναι παρά ὁ καλός ἄνθρωπος».
Κατά συνέπεια, τήν ἔκδοση αύτοῦ τοῦ βιβλίου ὑπαγόρευσε
μόνο ἡ ἐλπίδα πώς, κάποια ἀπό τά στοιχεῖα πού, συνοπτικά,
προσπάθησα μέ τόν τρόπο μου νά καταγράψω καί νά ὑπενθυμίσω, ἴσως, ἀποβοῦν χρήσιμα στούς νέους κυρίως γιατρούς,
ἀλλά καί γενικότερα στούς ἀσθενεῖς.
Ἡ ἐφαρμογή τους - καί ἀπό τίς δύο πλευρές - μπορεῖ νά τούς
βοηθήσει στό νά βελτιώσουν τήν μεταξύ τους ἐπικοινωνία. Πιστεύω δέ ὅτι, αὐτή ἡ ἐπικοινωνία ἀποτελεῖ καί τόν ἀκρογωνιαῖο
λίθο γιά τήν ἐμπέδωση μιᾶς οὐσιαστικῆς καί πολυσήμαντης
σχέσης, ἡ ὁποία θά χαρακτηρίζεται ἀπό ἀληθινή ἀ ν θ ρ ω π ι
ά. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί μπορεῖ νά ἀποβεῖ οὐσιαστικά καταλυτι-

κή, τόσο ὡς πρός τήν
εἰλικρινῆ φροντίδα
καί συμπαράσταση
τοῦ γιατροῦ πρός τόν
συνάνθρωπο ἀσθενῆ,
ὅσο καί ὡς πρός τήν
κατανόηση καί στήριξη τῆς προσπάθειας H ομότιμη καθ. του Ε.Κ.Π.Α. Μ. Σπυροπούλου
ου
τοῦ γιατροῦ ἀπό τόν στην τελετή έναρξης του 13 Π.Ο.Σ. της
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε
ἀσθενῆ.
Στά κείμενα πού ἀκολουθοῦν ἔχουν συμπεριληφθεῖ μερικές
ρήσεις καί ἀποσπάσματα ἀπό γραπτά ἄλλων πολύ σημαντικῶν
συγγραφέων, στά ὁποῖα ἔχω διατηρήσει μέ σεβασμό τήν δική
τους μορφή καί ὀρθογραφία.
Ἐπίσης, ἀπό τήν πλουσιώτατη - ὅπως προανέφερα ἤδη - σχετική Βιβλιογραφία πού ὑπάρχει, ἡ μικρή ἐπιλογή πού παρατίθεται,
σκοπό ἔχει μόνο νά δώσει μερικά στοιχεῖα στούς ἀναγνῶστες
πού θά ἐπιθυμοῦσαν νά βροῦν περισσότερες πληροφορίες.
Αἰσθάνομαι, πάντως τήν ἀνάγκη νά σημειώσω ὅτι, σ’ αὐτήν
τήν περιορισμένη ἐπιλογή, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ὑπάρχουν παραλείψεις καί θά μοῦ ἔχουν διαφύγει σημαντικά κείμενα. Αὐτό,
σέ ὅποιο βαθμό συμβαίνει, θά ὀφείλεται ἀποκλειστικά σέ δική
μου ἀδυναμία νά συναντηθῶ μέ ὅλες τίς πηγές.

Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 10682, Τηλ.: 210 8227 576
email: info@eogme.gr, www.eogme.gr
Εκδότης:
Αλίκη Ροντογιάννη
Διεύθυνση σύνταξης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Σχεδιασμός - Ηλ/κή Σελ/ση: MEGAPRINT, 210 2716 161
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Πρόεδρος:
Δήμητρα Καρδαρά
Αντιπρόεδρος:
Γεράσιμος Αγγελόπουλος
Γεν. Γραμματέας:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ταμίας:
Κώστας Μάρκου
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Αλίκη Ροντογιάννη
Αναπληρωματικά Μέλη: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Θεόδωρος Ραϊσάκης
Γιώργος Μπάκος
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.

