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Ηκεξίδα ΔΠΟΔ, 27-5-1998 

 

Ομιλία ηοσ εκλιπόνηος καθηγηηή Δημήηρη Ιακωβίδη 

Σηελ αξρή ηεο Ηκεξίδαο, ε Πξόεδξνο ηεο ΔΠΟΔ θ. Διέλε Μεηζάθε ηόληζε κεηαμύ 
άιισλ: “Η ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε καο θέξλεη 
αλαπόθεπθηα ζε ζέζεηο ζπγθξίζεσλ. Τν πιαίζην άζθεζεο ηεο Οδνληηαηξηθήο αιιάδεη 
ζηαδηαθά, δηεπξύλεηαη θαη απαηηεί γλώζεηο πνπ άπηνληαη θαη άιισλ Δπηζηεκώλ 
(Ψπρνινγία, Κνηλσληνινγία, Ννκηθή, Πιεξνθνξηθή, θ.ά.). Ιδηαίηεξα ν λένο 
Οδνληίαηξνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηνλ επαγγεικαηηθό πιεζσξηζκό κέζα 
από έλα θαζεζηώο αδηακόξθσην αθόκε, ηόζν σο πξνο ηα αλαδηνξγαλνύκελα 
Αζθαιηζηηθά Τακεία, όζν θαη σο πξνο ην αλαπηπζζόκελν ζύζηεκα ησλ Γηθηύσλ 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο.” 

Σηε ζπλέρεηα, ε Πξόεδξνο θάιεζε ηνλ πξώην νκηιεηή θ. Γ. Ιαθσβίδε, ν νπνίνο 
αλέπηπμε ην ζέκα “Η θέζη ηοσ Έλληνα Οδονηιάηροσ μέζα ζηην Ενωμένη 
Εσρώπη. Η αναβάθμιζη ηοσ ρόλοσ ηοσ γενικού οδονηιάηροσ”. 

Ο θ. Ιαθσβίδεο αλαθέξζεθε, θπξίσο, ζηνλ Έιιελα Οδνληίαηξν από ηελ άπνςε ηεο 
πξνπηπρηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο ελ ζπλερεία πνξείαο ηνπ πξνο κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο ή ειεύζεξν επάγγεικα. 

Ωο πξνο ηηο ζπνπδέο ζην Διιεληθό Παλεπηζηήκην, επεζήκαλε ηελ ηθαλνπνηεηηθή 
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ Έιιελα θνηηεηή, ηελ ππνιεηπόκελε πξαθηηθή ηνπ 
εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ ειιηπή αλάπηπμε ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ ζεξαπείαο γηα ηνλ θάζε 
αζζελή. Δηδηθά απηό ζεσξείηαη ζεκειηώδεο ζηνηρείν θξηηηθήο γλώζεο θαη γη’ απηό ζα 
ζπκπεξηιεθζεί ζην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ην 3ν έηνο θαη ζε νξηζκέλν αξηζκό 
πεξηζηαηηθώλ. 

Σρεηηθά κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηόληζε όηη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ 
ζπληαξαθηηθέο δηαθνξέο ζηηο ώξεο ζπνπδώλ θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο 
εθπαίδεπζεο κε αλάινγα πξνγξάκκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Βέβαηα, νη εμεηδηθεύζεηο 
απηέο δελ απνηεινύλ ηίηινπο εηδηθόηεηαο. 

Μεηά, κίιεζε γηα ην ξόιν ηνπ γεληθνύ νδνληηάηξνπ θαη εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ 
όηη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο έλλνηαο ηνπ γεληθνύ νδνληηάηξνπ ζα απαηηεζεί 
πιεξέζηεξε θαηάξηηζε θαη ηθαλόηεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, βάζεη θάπνησλ 
πξνδηαγξαθώλ ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο. 

Τόληζε επίζεο, όηη ην κέγα πξόβιεκα ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ν ππεξπιεζπζκόο 
όπνπ, βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 1994, ε αλαινγία νδνληηάηξνπ/αζζελή ζηνλ Διιαδηθό 
ρώξν είλαη 1/ 920 ελώ ζα έπξεπε λα είλαη 1/1500. Τν 2000 ζα είλαη 1/600. Η 
θαηάζηαζε γηα ην κέιινλ ηνπ νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο είλαη πξνθαλήο, αλ 
αλαινγηζζνύκε όηη ζηελ Ακεξηθή ε αλαινγία είλαη 1/5.500. Η ζιηβεξή απηή αλαινγία 
γηα ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηή, θπξίσο, ζηνπο Έιιελεο γνλείο, νη νπνίνη 
πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ όηη ην επάγγεικα απηό δπζηπρώο δελ έρεη κέιινλ. 

Ο ππεξπιεζπζκόο επηδεηλώζεθε ηειεπηαία θαη από ηελ αζξόα εηζξνή πηπρηνύρσλ 
από ρώξεο ηεο πξώελ Σνβηεηηθήο Έλσζεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εδώ θαη ηελ 
αλαδήηεζε εξγαζίαο ύζηεξα από πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο κέζσ ΓΙΚΑΤΣΑ. 

Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο ζην επάγγεικα είλαη νη ιεγόκελνη “δηπινζεζίηεο”. Πάλησο, 
ε πιεηνςεθία ησλ νδνληηάηξσλ (83%) βξίζθεηαη εθηόο κηζζνινγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, αιιά κε ζεκαληηθή ρσξνηαμηθή αληζνθαηαλνκή. 

Ωο πξνο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ην 70% ησλ νδνληηάηξσλ καο εξγάδνληαη κόλνη 

ηνπο ζε ρώξν εκβαδνύ 40-60 m2, πνιύ ιίγνη ζε 100 m2  θαη κε ηεξάζηηεο δηαθνξέο 
σο πξνο ηελ νξγάλσζε, ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ εμνπιηζκό ζε ζρέζε κε ηνπο 
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νδνληηάηξνπο ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο π.ρ. κόλνλ έλα πνζνζηό 7-7,5% έρεη θάπνην 
βνεζό. 

Ο νδνληίαηξνο έρεη “κόληκε κνλαμηά” ζηελ ρώξα καο, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη 
δπζκελώο ηελ απόδνζε, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαη έρεη επίπησζε ζηελ ςπρνινγία 
ηνπ. Σηελ Διιάδα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα έλαλ νδνληίαηξν είλαη ρεηξόηεξεο ζε 
ζρέζε κε απηέο ησλ νδνληηάηξσλ ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο, όπνπ νη αζθάιεηεο 
θαιύπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο αζζελείο θαη έηζη πξνζέξρνληαη επθνιόηεξα ζην 
ηαηξείν. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ε θαηάξηηζε θαη ην επίπεδν 
γλώζεο ησλ Διιήλσλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Δλσκέλε Δπξώπε. Σπγθεθξηκέλα, 
ην 1978 ζπληάρζεθε κηα νδεγία γηα λα ππάξμεη ζύγθιηζε ζε εληαίν εθπαηδεπηηθό 
ζύζηεκα, πξάγκα δύζθνιν γηα δηάθνξνπο ηζηνξηθνύο, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο 
ιόγνπο. Πάλησο, ε Δπξσπατθή Έλσζε επέβαιε έλα γεληθό πιάλν γηα ηηο 
Οδνληηαηξηθέο Σρνιέο, δειαδή Οδνληηαηξηθή κε 5 έηε θνίηεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 
άζθεζε ζε πξνθιηληθό θαη θιηληθό επίπεδν (όπνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζζεί). 

Σπγρξόλσο, ε Δ.Δ. ελζσκαηώλεη ζπλερώο λέεο ηδέεο θαη απαηηήζεηο, ώζηε λα 
νδεγεζεί ζε έλα λέν πξνθίι ηνπ Οδνληηάηξνπ.  Δπηπιένλ, πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα 
θαη ην πιαίζην ησλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ ηεο ηθαλόηεηαο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 
απόθνηηνο νδνληίαηξνο π.ρ. ε εμαγσγή ελόο ζπαζκέλνπ αθξνξξηδίνπ απαηηεί αλνηρηή 
επέκβαζε : ζα πξέπεη ν νδνληίαηξνο λα είλαη ηθαλόο λα ηελ εθαξκόζεη. 

Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ην θπξίσο αληηθείκελν 
ηεο νδνληηαηξηθήο πξάμεο αιιά λα έρεη ζπγρξόλσο θαη ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο λα 
αληηκεησπίδεη ηνλ αζζελή νινθιεξσκέλα. Γειαδή, ζαλ ηαηξηθό θαη νδνληηαηξηθό 
ηζηνξηθό, ζαλ νηθνλνκηθό θόζηνο, δηάξθεηα δσήο ηεο εξγαζίαο θαη άιια παξεκθεξή. 
Αθόκε αλέθεξε ν θ. Ιαθσβίδεο όηη ε ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ 
αζζελή ζα πξέπεη λα δηδαρζεί κε ζπλαθή καζήκαηα. 

Ωο πξνο ηηο εηδηθόηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ., κόλν 2 είλαη αλαγλσξηζκέλεο : ε 
Οξζνδνληηθή (2,5% πνζνζηό εηδηθώλ) θαη ε Γλαζνρεηξνπξγηθή (2%). Οη εμεηδηθεύζεηο 
ζε θάπνηνπο ηνκείο νδεγνύλ ζηνλ θαηακεξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ γεληθνύ νδνληηάηξνπ, 
θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί κηα ζύγρπζε ζηνπο ινηπνύο γεληθνύο νδνληηάηξνπο όζν 
θαη ζηνπο αζζελείο. Πηζηεύσ, είπε ν θ. Ιαθσβίδεο, όηη ν ξόινο ηνπ γεληθνύ 
νδνληηάηξνπ πξέπεη λα εληζρπζεί, αληί λα πεξηνξηζζεί, δηόηη θηλδπλεύεη λα γίλεη 
ηξνρνλόκνο κεηαμύ νδνληηάηξσλ κε εμεηδίθεπζε. 

Σε εξώηεζε ζπλαδέιθσλ ζρεηηθά κε ην αλ ζα ρξεηαζηεί λα απμεζνύλ ζε 6 ηα έηε 
ζπνπδώλ, ν θ. Ιαθσβίδεο απάληεζε ΟΧΙ, δηόηη θαη ην Παλεπηζηήκην θαη νη 
Δπηζηεκνληθέο Δηαηξίεο πξνζθέξνπλ ζπλερηδόκελε κεηαπηπρηαθή γλώζε ηελ νπνία ν 
θαζέλαο πξέπεη θαη κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη. Τέινο, ζε εξώηεζε άιινπ 
ζπλαδέιθνπ γηα ην αλ ζα ζπζηαζεί Τνκέαο Κνηλσληθήο Οδνληηαηξηθήο, απάληεζε όηη 
ηέηνηνο ηνκέαο δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη, αιιά νπσζδήπνηε ζα εληαρζεί σο κάζεκα 
ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο. 

  

           Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Π.Ο.Δ.  

 

Η Πξόεδξνο : Διέλε Μεηζάθε 

Η Αληηπξόεδξνο : Βαζηιηθή Τνπίηζνγινπ 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο : Δπαγγειία Χαηδεζηαύξνπ 

Τα Μέιε : Αηθαηεξίλε Ακνύηδηα,  Αξηζηείδεο Γεσξληακηιήο, Γεκήηξηνο Καπαγηαλλίδεο 

      


