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Προς: Υπουργό Υγείας κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο
Θέµα: Οριστική νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων της ειδικότητας µας και εναρµόνισή της µε
τα ισχύοντα στην Ε.Ε.

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Είναι µακροχρόνια, διαρκής και εναγώνια η προσπάθεια της Εταιρείας µας για την
οριστική νοµοθετική ρύθµιση των θεµάτων της ειδικότητάς µας και την επιτέλους
εναρµόνισή της σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ώστε να υπάρχει ελεύθερη
διακίνηση των Ελλήνων Στοµατικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχοντας τη σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας του ΚΕΣΥ (συνηµµένα 1 και 2 οι
ης
αποφάσεις 16 και 36 της 238 Ολοµέλειας της 6.12.2012) και εκπροσωπώντας τη
βούληση του συνόλου των Στοµατικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών της
χώρας, θερµά σας παρακαλούµε Κύριε Υπουργέ να προχωρήσετε στη
νοµοθετική τροποποίηση του άρθρου 29 του νόµου 3209/2003 (συνηµµένο 3).
Η τροποποίηση αυτή θα δώσει επιτέλους οριστική λύση στα προβλήµατα που εδώ
και χρόνια ταλανίζουν την ειδικότητά µας, η δε προσφορά σας στην ειδικότητα και
τους ιατρούς που την ασκούν θα είναι ανεκτίµητη.
Η τροποποίηση που ζητούµε έχει ως εξής:
Σκοπός: Η οριστική νοµοθετική ρύθµιση της ειδικότητάς µας και η εναρµόνισή της
σύµφωνα µε την οδηγία 2005/36/ΕΚ, που προσαρµόσθηκε στην Ελληνική
νοµοθεσία µε το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/25.5.2010) και την αναγραφή της στις
ιατρικές ειδικότητες και συγκεκριµένα στον πίνακα του παραρτήµατος V.1. πεδίο
5.1.3 στην οµάδα “Οδοντική, Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική” (Dental,
Oral and Maxillofacial Surgery) (συνηµµένο 4).
Απαιτείται Τροποποίηση: των παραγράφων β3, β4 του άρθρου 29 του νόµου
3209/2003 ως εξής (το εντός εισαγωγικών κείµενο είναι απόλυτα σύµφωνο µε τις
αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΚΕΣΥ της 6.12.2012):
«β3: Η Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαµβάνει την απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευµένος Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός
Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιµετωπίζει τις συνήθεις,
αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοµατική
κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή
και στον τράχηλο. Η εκπαίδευση αρχίζει µετά την λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής
και Οδοντιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5)
χρόνια, τα οποία κατανέµονται ως εξής:
A΄ Περίοδος: δώδεκα (12) µήνες Γενική Χειρουργική
B΄ Περίοδος: σαράντα οκτώ (48) µήνες Χειρουργική Στόµατος, Γνάθων και
Προσώπου.
β4: Οι ιατροί ειδικότητας Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ως
κάτοχοι δύο πτυχίων τόσο Ιατρικής όσο και Οδοντιατρικής, δύνανται να
αναγράφονται ως µέλη και στους δύο (2) αντίστοιχους τοπικούς Συλλόγους, ήτοι
στον Ιατρικό και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Μεταβατική διάταξη
Οι κατέχοντες τον τίτλο του γναθοχειρουργού σύµφωνα µε τα ΠΔ 200/1988 και 577/1989, που
µετονοµάσθηκαν σε Στοµατικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς σύµφωνα µε το νόµο 3209/2003
(ΦΕΚ 304/τ.Α΄/24.12.2003) διατηρούν τον τίτλο τους».
Με τιµή,
Ο Πρόεδρος
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Γεώργιος Ράλλης

Ο Γενικός Γραµµατέας

!!!!!!!
Παναγιώτης Κανάκης

Συνηµµένα:
ης
1. Απόφαση 16 της 238 Ολοµέλειας του ΚΕΣΥ της 6.12.2012
ης
2. Απόφαση 36 της 238 Ολοµέλειας του ΚΕΣΥ της 6.12.2012
3. Νόµος 3209/2003
4. Π.Δ. 38/2010: Πίνακας παραρτήµατος V.1., πεδίο 5.1.3, οµάδα “Οδοντική, Στοµατική και
Γναθοπροσωπική Χειρουργική”

