
Αθήνα,28.05.2018  
Αρ. Πρωτ: 34/2018 

Προσ: τον Πρόεδρο του ΠΙΣ 
Θέμα: Υποβολι προτάςεων για τροποποίθςθ των ορίων ςυνταγογράφθςθσ ιατρικϊν πράξεων-
εξετάςεων 
ΣΧ: Επιςτολή ΠΙΣ ΑΠ1315/10.05/21018 
Αξιότιμε κφριε Πρόεδρε, 
Η Ελλθνικι Εταιρεία Στοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ ςε απάντθςθ τθσ από 
10.5.2018 ςχετικισ επιςτολισ ςασ, προτείνει τισ εξισ τροποποιιςεισ ςτθ ςυνταγογράφθςθ που 
κεωρεί απολφτωσ απαραίτθτεσ και άλλεσ προτεινόμενεσ προσ υλοποίθςθ. 
Απολύτωσ απαραίτητεσ τροποποιήςεισ: 
1. Σε περιπτϊςεισ κακοικειασ ςτθν γνακοπροςωπικι περιοχι και ςτα πλαίςια τθσ ςταδιοποίθςθσ 
τθσ νόςου, ηθτείται απαραίτθτα αξονικι τομογραφία (CT) ςπλαγχνικοφ κρανίου και τραχιλου. 
Δεν υπάρχει κακόλου ωσ επιλογι θ ςυνταγογράφθςθ CT τραχιλου. Πρόταςη: Να προςτεκεί ςτο 
ςφςτθμα CT τραχιλου και να υπάρχει και θ επιλογι μίασ και ενιαίασ CT ςπλαγχνικοφ κρανίου και 
τραχιλου. 
2. Να δοκεί επίςθσ θ δυνατότθτα μίασ και ενιαίασ ςυνταγογράφθςθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ 
(MRI) κεφαλισ και τραχιλου ςτα πλαίςια τθσ ςταδιοποίθςθσ του καρκίνου. 
3. Η ςυνταγογράφθςθ ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ ιωδιοφχου ςκιαγραφικοφ και παραμαγνθτικισ 
ουςίασ ςε CT και MRI αντίςτοιχα, χρεϊνεται ςτο ςφςτθμα ωσ ςυνταγογράφθςθ νζασ CT ι MRI 
παρότι είναι βοθκθτικά τθσ εξζταςθσ!!!! Πρόταςη: Να μθ λαμβάνονται υπόψθ ωσ νζεσ εξετάςεισ, 
αλλά να ςυνταγογραφοφνται ωσ μία και ενιαία εξζταςθ. 
4. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ ςτθν περιοχι κεφαλισ 
και τραχιλου. 
5. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ υπεριχων τραχιλου, προςϊπου ι κεφαλισ, άνω 
κάτω κοιλίασ (ςταδιοποίθςθ καρκίνου) και άνω-κάτω άκρων (triplex αγγείων για λιψθ 
αγγειοφμενων μοςχευμάτων). 
6. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ ςπινκθρογραφιματοσ οςτϊν για οςτεονεκρωτικζσ 
βλάβεσ, κακοικειεσ και ανωμαλίεσ ςτθ διάπλαςθ των γνάκων. 
7. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ μεγαλφτερου αρικμοφ εξετάςεων κυρίωσ ςε 
αξονικζσ, μαγνθτικζσ και υπεριχουσ ςε όλουσ τουσ γιατροφσ, και να λθφκοφν ιδιαιτζρωσ υπόψθ, 
οι περιπτϊςεισ γιατρϊν με μεγάλθ διακίνθςθ αςκενϊν (πχ νοςοκομεία κλπ). 
Απαραίτητεσ τροποποιήςεισ: 
1. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ επουλωτικϊν επικεμάτων για το δζρμα και τουσ 
βλεννογόνουσ ςτόματοσ, κεφαλισ και τραχιλου 
2. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ βοτουλινικισ τοξίνθσ Α και Β ςε αςκενείσ με 
ςφνδρομο Frey, εμμζνον ςιελοχόο μετεγχειρθτικό   δερματικό ςυρίγγιο και ςε παράλυςθ του 
προςωπικοφ νεφρου. 
3. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ πεντοξυφιλλίνθσ για κεραπεία των 
μεταφαρμακευτικϊν οςτεονεκρϊςεων των γνάκων. 
4. Να δοκεί θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ ενζςιμου υαλουρονικοφ οξζοσ ςε εκφυλιςτικζσ 
πακιςεισ τθσ κροταφογνακικισ διάρκρωςθσ. 
5. Η πανοραμικι γνακογραφία είναι μια εξζταςθ ρουτίνασ για τουσ γνακοχειρουργοφσ. Το 
ςφςτθμα δίνει τιμι τθσ εξζταςθσ 3,99 Ευρϊ όταν θ μζςθ τιμι είναι 25-30 Ευρϊ και τα 
διαγνωςτικά κζντρα δεν αποδζχονται τθ ςυνταγογράφθςθ. Πρόταςη: Η ακτινογραφία να 
ονομαςτεί πανοραμικι (και όχι γνακογραφία) και να αυξθκεί θ καλυπτόμενθ τιμι. 
6. Η κεφαλομετρικι ακτινογραφία που υπάρχει ςτο ςφςτθμα ζχει ομοίωσ τιμι που δεν 
 ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα (2,08 €). Πρόταςθ: Να αυξθκεί θ καλυπτόμενθ τιμι. 
Με τιμι,  

 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟ 
Γεώργιοσ Ράλλησ 
Τηλ: 6945269626 

Email: rallisg@gmail.com 
 
 

Α’ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 
Κων/νοσ Βαχτςεβάνοσ 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
Ελένη Παραρά 

Τηλ: 2107211845 
Κιν: 6972711027 

Φαξ: 2107215082 
Email: eleniparara@gmail.com 

 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
Ιωάννησ Παπαδιόχοσ 

 
 

ΣΑΜΙΑ 
Γεώργιοσ Παπαναςταςίου 

 
 

ΜΕΛΗ-ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Γρηγόριοσ Βενέτησ 

Λάμπροσ Ζουλούμησ 
Αναςτάςιοσ Μυλωνάσ 

Φώτιοσ Τζέρμποσ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

 
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα 

Τηλ: 2107211845, Φαξ: 2107215082 
Web: www.haoms.org E-mail: info@haoms.org  

 
 

H Γενική Γραμματέασ 

 

 
 

Δρ Ελένη Παραρά 
DDS,MD,MSc,PhD,FEBOMS 

 

 

Ο Πρόεδροσ 

 
Δρ Δρ Γεώργιοσ Ράλλησ 

DDS,MD,PhD,PhD 

 

http://www.haoms.org/
mailto:info@haoms.org

