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Ελληνική Εταιρεία Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

«Στόχος µας η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη
επ’ ωφελεία των ασθενών»

Αλήθεια κ. Μυλωνά, είναι ευρύτερα 
γνωστό τι επακριβώς είναι η Στομα-
τική και Γναθοπροσωπική Χειρουρ-
γική ή η όποια σύγχυση γύρω από 
αυτήν την ειδικότητα δημιουργεί 
πρόσφορο έδαφος για παρανοήσεις 
και καπηλεύσεις των γνωστικών της 
αντικειμένων;

Δυστυχώς το ευρύ κοινό, αλλά ακόμη και 
κάποιοι ιατροί δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τι 
ακριβώς είναι και πραγματεύεται η ιατρική και 
οδοντιατρική ειδικότητα της Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Και τούτο 
διότι πρωτίστως εμείς οι ίδιοι, οι στοματικοί 
και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί δεν ασχο-
ληθήκαμε επισταμένα με την ενημέρωση, 
έχοντας άλλες προτεραιότητες κατοχύρωσης 
επιστημονικών αλλά και επαγγελματικών δι-
καιωμάτων, καθώς επίσης και διότι σκοπίμως 
διατηρήθηκε, για να μη πω καλλιεργήθηκε, 
αυτή η ασάφεια από διάφορους φορείς, με 
απώτερο στόχο μέσα από τη σύγχυση και την 
επακόλουθη παρανόηση να δημιουργηθούν 
ευνοϊκές συνθήκες οικειοποίησης και καπή-
λευσης διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 
της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χει-
ρουργικής.

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουρ-
γική είναι η ειδικότητα της Χειρουργικής, η 
οποία βασιζόμενη και ξεκινώντας από την 
Οδοντιατρική, επεκτείνεται στη χειρουργική 
παθολογία της κεφαλής και του τραχήλου, 
ασχολούμενη με τη διάγνωση και τη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση παθήσεων, κακώσεων και 
διαταραχών που αφορούν τόσο λειτουργικά 
όσο και αισθητικά τις ανατομικές δομές του 
στόματος, των γνάθων και του προσώπου, 
καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή 
και τον τράχηλο. Η προληπτική, επανορθω-
τική, αλλά επίσης και η επείγουσα χειρουρ-
γική φροντίδα των δομών του στόματος, των 
γνάθων, καθώς επίσης και των περιστοματι-
κών και περιγναθικών ιστών του προσώπου, 
της κεφαλής και του τραχήλου, αποτελούν το 
αντικείμενο ενός στοματικού και γναθοπρο-
σωπικού χειρουργού.

Το φάσμα της Στοματικής και Γναθοπρο-
σωπικής Χειρουργικής είναι ευρύτατο, εκτει-
νόμενο από τη χειρουργική αφαίρεση ενός 
εγκλείστου δοντιού (σωφρονιστήρα κ.λπ.), 
μέχρι τη μερική ή και ολική μεταμόσχευση 
προσώπου. Περιλαμβάνει πληθώρα γνω-
στικών αντικειμένων, όπως: τη χειρουργική 
στόματος, την οδοντοφατνιακή χειρουργική, 
την επανορθωτική προπροσθετική χειρουρ-
γική και τη χειρουργική των οδοντικών και 
εξωστοματικών εμφυτευμάτων, τις στοματο-
προσωπικές-τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις, 

την τραυματολογία του σπλαγχνικού κρανίου, 
την ορθογναθική χειρουργική με τη διόρθωση 
των προσωποσκελετικών δυσμορφιών, τη δι-
αχείριση του στοματοπροσωπικού-κρανιοπρο-
σωπικού πόνου με τη συντηρητική αλλά και 
τη χειρουργική αντιμετώπιση (ελάχιστα επεμ-
βατική ή μη) των παθήσεων της Κροταφογνα-
θικής Διάρθρωσης, τη χειρουργική ογκολογία 
της στοματογναθοπροσωπικής χώρας, αναπό-
σπαστο τμήμα της ογκολογίας της κεφαλής 
και του τραχήλου, με την αντίστοιχη επανορ-
θωτική και μικροαγγειακή χειρουργική, τη χει-
ρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των σι-
ελογόνων αδένων (φλεγμονών, όγκων κ.λπ.), 
την κρανιοπροσωπική χειρουργική (αποκα-
τάσταση συνδρόμων, συγγενών ανωμαλιών 
κ.λπ.), την αισθητική (κοσμητική) στοματική 
και γναθοπροσωπική χειρουργική, αλλά και 
τη χειρουργική αντιμετώπιση του ροχαλητού 
και της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου.

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ελληνικής 
Εταιρείας Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής για την 
τριετία 2021-2024;

Οι στόχοι της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αλλά και 
ειδικότερα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
του οποίου έχω την εξαιρετική τιμή καθώς επί-
σης και τη μεγάλη ευθύνη να προΐσταμαι ως 
Πρόεδρος για την τριετία 2021-2024, πρω-
τίστως είναι η περαιτέρω ανάδειξη, προβολή 
και καταξίωση της Στοματικής και Γναθοπρο-
σωπικής Χειρουργικής στην Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, καθώς επίσης και η δημιουργική και 
αποτελεσματική υπηρέτηση των επιστημονι-
κών αλλά και επαγγελματικών στόχων και συμ-
φερόντων όλων των Ελλήνων Στοματικών και 
Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, μελών της 
Εταιρείας μας, η οποία από το 1959 οπότε 

και ιδρύθηκε εργάζεται άοκνα προς τον σκο-
πόν αυτόν. Βασικές παράμετροι, προσωπικές 
αλλά και συλλογικές, υπηρέτησης αυτών των 
στόχων, είναι η ενότητα, η ειλικρίνεια, η σε-
μνότητα, η εξωστρέφεια, η σύνθεση απόψε-
ων, αλλά και η αποτελεσματικότητα, στοχεύο-
ντας σε περαιτέρω εμβάθυνση της κοινωνικής 
και επιστημονικής μας προβολής, διασφαλί-
ζοντας την ταυτοπροσωπία μας, με τη διττή 
ιατρική και οδοντιατρική μας φυσιογνωμία και 
ιδιότητα, χωρίς να απεμπολούμε τίποτα από 
το ευρύ γνωστικό μας αντικείμενο, αλλά και 
στοχεύοντας σε συνεχή πρόοδο και εξέλιξη, 
επ’ ωφελεία των ασθενών μας αλλά και ημών 
των ιδίων.

Ικανοποιεί ο υγειονομικός χάρτης 
κατανομής των ειδικών Στοματικών 
και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών 
στην Ελλάδα τις ανάγκες των Ελλή-
νων ασθενών;

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε 
πως ναι, αν και υπάρχουν κάποιες ενστάσεις 
σχετικά με τη συσσώρευση των Στοματικών 
και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών στα μεγά-
λα αστικά κέντρα της χώρας, ειδικότερα στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Βέβαια όσον αφορά στην ανάπτυξη Κλινι-
κών/Τμημάτων Στοματικής και Γναθοπροσω-
πικής Χειρουργικής στα Δημόσια (Κρατικά) 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, διαπιστώνει κανείς ότι 
ο υγειονομικός χάρτης είναι ικανοποιητικός, 
καθόσον τέτοιες Μονάδες υπάρχουν στην 
Αθήνα-Αττική [ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» (Πανεπιστημιακή 
Κλινική Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), ΓΝΑ 
«Ιπποκράτειο», ΓΝΑ «ΚΑΤ», ΠΓΝ «Αττικόν» 
(Πανεπιστημιακή Κλινική Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ), ΓΝΠΑ «Π. & Α. Κυριακού», ΓΑΟΝΑ 
«Ο Άγιος Σάββας», ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», 
401 ΓΣΝΑ, ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ], την Αλεξαν-
δρούπολη-Θράκη [ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης], 
το Ηράκλειο Κρήτης [ΓΝΗ «Βενιζέλειο-Πα-
νάνειο», ΠΑΓΝΗ], τη Θεσσαλονίκη-Κεντρική 
Μακεδονία [ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» (Πανε-
πιστημιακή Κλινική Οδοντιατρικής Σχολής 
ΑΠΘ), ΑΝΘ «Θεαγένειο», 424 ΓΣΝΕ], τα 
Ιωάννινα- Ήπειρος [ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώστα»], την 
Κέρκυρα-Ιόνιοι Νήσοι [ΓΝΚ «Αγία Ειρήνη»], 
το Κιλκίς-Κεντρική Μακεδονία [ΓΝ Κιλκίς], 
την Λάρισα-Θεσσαλία [ΠΓΝ Λάρισας], την 
Πάτρα-Πελοπόννησος (Δυτική Ελλάδα) [ΓΝΠ 
«Ο Άγιος Ανδρέας», ΠΓΝΠ «Παναγία η Βο-
ήθεια»], την Τρίπολη-Πελοπόννησος [ΠΓΝΤ 
«Η Ευαγγελίστρια»]. 

Το θέμα που εγείρεται βέβαια, είναι το γεγο-
νός της υποστελέχωσης Τμημάτων Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Επαρχι-
ακών Νοσοκομείων, όπου δυστυχώς παρά το 
γεγονός ότι προκηρύσσονται κατά καιρούς 

θέσεις ιατρών ΕΣΥ, οι οποίες όμως πολλές 
φορές είναι θέσεις επικουρικών ιατρών, δεν 
υπάρχει εκδήλωση ανάλογου ενδιαφέροντος 
με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα των Τμημάτων. Οι λόγοι 
βέβαια που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί, θα 
πρέπει ίσως από πλευράς Πολιτείας να δοθούν 
περισσότερα κίνητρα, είτε εντοπιότητας ή επι-
πλέον μοριοδότησης, έτσι ώστε να υπάρχουν 
σαφείς προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
και όχι απλώς σπασμωδικές και εμβαλωματικές 
κινήσεις κάλυψης τρεχουσών αναγκών.

Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, 
διαθέτουν Κλινικές/Τμήματα Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αλλά 
τα περισσότερα είναι συγκεντρωμένα στην 
Αθήνα [(Όμιλος Hellenic Healthcare Group: 
Θεραπευτήριο Metropolitan (Metropolitan 
Hospital), ΔΘΚΑ «Υγεία», Metropolitan 
General), (Όμιλος Ευρωκλινικής: Ευρωκλινι-
κή Αθηνών), (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Ια-
τρικό Κέντρο Αθηνών), (Εταιρεία «ΗΜΙΘΕΑ 
Μ.Α.Ε.»: Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), 
(Mediterraneo Hospital), (ΕΚΠΑ: Ευγενίδειο 
Θεραπευτήριο-Η Αγία Τριάς Α.Ε.)], ή στη 
Θεσσαλονίκη [(Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Ια-
τρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης), (AMG 
International: Κλινική «Άγιος Λουκάς»)]. 

Τέλος, αναφορικά με τη διασπορά των 
ελευθεροεπαγγελματιών στοματικών και γνα-
θοπροσωπικών χειρουργών, επίσης παρατη-
ρείται μία συσσώρευση στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης κ.λπ.). 

Βεβαίως το θέμα του υγειονομικού χάρτη 
κατανομής των ειδικών Στοματικών και Γναθο-
προσωπικών Χειρουργών στην Ελλάδα απο-
τελεί θέμα κεντρικού σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Υγείας, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε 
Περιφέρειας της χώρας και τη στελέχωση των 
Τμημάτων/Κλινικών Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής, κυρίως των Νοση-
λευτικών Ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα, με 
τη θέσπιση κατάλληλων κινήτρων, αλλά και 
επικουρικά των Θεραπευτηρίων του Ιδιωτικού 
Τομέα, με τη διάθεση θέσεων απασχόλησης 
σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον, ελεύθε-
ρης παροχής και αγοράς υπηρεσιών υγείας.

Πώς κρίνετε τη ροή των ειδικευο-
μένων ιατρών στην ειδικότητα της 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής στην Ελλάδα; Υπάρ-
χει ενδιαφέρον με βάση και τις δυ-
νατότητες περαιτέρω επαγγελματι-
κής αποκατάστασης;

Η ροή είναι ικανοποιητική, παρά τους όποιους 
φόβους που έχουν κατά καιρούς εκφρασθεί, 
λόγω των μακροχρόνιων προπτυχιακών σπου-

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χει-
ρουργική είναι μια διττή ειδικότητα, που 
εδράζεται τόσο στην Ιατρική όσο και στην 
Οδοντιατρική, με ευρύ φάσμα δράσης. Ο 
Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, Πρόε-
δρος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 
εξηγεί στο «Οδοντιατρικό Βήμα» το φά-

σμα της ειδικότητας, τις 
προοπτικές που ανοί-
γονται για τους νέους 
ειδικευόμενους
γιατρούς, τις προκλή-
σεις του επαγγέλματος 
καθώς και τους στόχους 
της επιστημονικής εταιρείας της οποίας 

ανέλαβε νέος Πρόεδρος για την τριετία 
2021-2024.
Επίσης, αναλύει τον υγειονομικό χάρτη 
κατανομής των ειδικών Στοματικών και 
Γναθοπροσωπικών Χειρουργών στην 
Ελλάδα και καταθέτει προτάσεις για την 
περαιτέρω εξέλιξη της ειδικότητας και το 
πώς να γίνει πιο ελκυστική στους νέους.

Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα δημοσιογράφο

Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς 
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,
Ιστορικός της Ιατρικής, Ιατρός-Οδοντίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής και Οδοντιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, Αν. Διευθυντής Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής 
Θεραπευτηρίου «Metropolitan», 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
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δών που απαιτούνται πριν από την είσοδο 
στην ειδικότητα, με αποτέλεσμα συγκυριακά 
να δημιουργείται η εντύπωση πρόσκαιρης έλ-
λειψης ειδικευομένων ιατρών. Ξέρετε η απαι-
τούμενη λήψη τόσο του πτυχίου της Ιατρικής, 
όσο και του πτυχίου της Οδοντιατρικής, προϋ-
ποθέτει πλήρη συνειδητοποίηση του φορτίου 
από πλευράς επιστημονικών γνώσεων αλλά 
και της αφιέρωσης χρόνου για την εκπαίδευ-
ση στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής, η οποία διαρκεί 5 
έτη, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 1 
έτος Γενική Χειρουργική και 4 έτη Στοματική 
και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. 

Το να διαθέσει κάποιος 15 χρόνια από τη 
ζωή του για να αποκτήσει μία ειδικότητα, ιατρι-
κή και οδοντιατρική, με την μοναδικότητα της 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργι-
κής, δεν είναι κάτι ούτε απλό, αλλά ούτε και 
εύκολο. Ως εκ τούτου επειδή η απόφαση αυτή 
απαιτεί ώριμη σκέψη, μεγάλη αγάπη, αλλά 
και ιδιαίτερη αφιέρωση που συνιστά τρόπο 
ζωής, θα πρέπει οι δυνατότητες και οι ευκαιρί-
ες περαιτέρω επαγγελματικής αποκατάστασης 
να είναι σαφείς και ορατές. Και εδώ υπάρχει 
πράγματι σημαντικό πρόβλημα, εάν αναλογι-
στεί κανείς τις περιορισμένες προκηρύξεις θέ-
σεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ολοένα 
και συρρικνούμενη στελέχωση των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, που σαφώς επηρεάζει και τις 
Πανεπιστημιακές Κλινικές των Νοσοκομείων, 
αλλά και τις ευμετάβλητες συνθήκες εργασί-
ας στον Ιδιωτικό Τομέα Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας. Βέβαια το ευρύ φάσμα της Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής προσφέ-
ρει ως λύση βιοπορισμού την άσκηση αρκε-
τών γνωστικών αντικειμένων της σε περιβάλ-
λον ιδιωτικού ιατρείου, υπό την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία ιατρού. 

Σαφώς όμως για να διατηρηθεί αμείωτο το 
ενδιαφέρον των υποψηφίων ειδικευομένων ια-
τρών και να μην παρατηρούνται ελλείψεις, θα 
πρέπει ο σχεδιασμός της Πολιτείας αλλά και 
οι υγιείς συνθήκες της ελεύθερης αγοράς να 
διασφαλίζουν τη μελλοντική επαγγελματική 
τους αποκατάσταση, με όρους αξιοκρατίας και 
αξιοπρέπειας, με τελικούς παραλήπτες βέβαια 
αυτής της πολιτικής όχι μόνο τους Στοματι-
κούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, 
αλλά και τους ασθενείς προς τους οποίους 
προσφέρονται οι υπηρεσίες τους.

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής στην Ελλάδα είναι 
εφάμιλλη των διεθνώς καθιερωμέ-
νων προτύπων και απαιτήσεων;

Σε γενικές γραμμές ναι, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω και 
συνεχούς βελτίωσης, παρατηρώντας συνεχώς 
και τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. 

Έχοντας την τιμή και την τύχη να διατελέσω 
Τακτικό Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την 
Ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσω-
πικής Χειρουργικής του Κεντρικού Συμβου-
λίου Υγείας του Υπουργείου Υγείας κατά το 
χρονικό διάστημα 2017-2020, μου δόθηκε 
η δυνατότητα να συμμετάσχω στην κατάρτιση 
των Κριτηρίων ολοκλήρωσης άσκησης των 
ειδικευομένων στην Στοματική και Γναθοπρο-
σωπική Χειρουργική, με τη χρησιμοποίηση 
μεθόδων αθροιστικής και εποικοδομητικής 
αξιολόγησης από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης 
και τους Εκπαιδευτές κάθε Εκπαιδευτικού Κέ-
ντρου. Ειδικότερα συντάχθηκε το Βιβλιάριο 
Εκπαίδευσης και Ειδίκευσης (Log-Book), το 
Χαρτοφυλάκιο (Portfolio), καθώς επίσης και 
τα Φύλλα Αξιολόγησης Ειδικευομένου, με 
βάση τα διεθνή πρότυπα και τα κρατούντα 
στην ιατρική χειρουργική εκπαίδευση.

Μελετώντας την κατανομή των Εκπαιδευτι-
κών Κέντρων για την ειδικότητα της Στοματι-

κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην 
Ελλάδα, καθώς επίσης και τις θέσεις των ειδι-
κευομένων ιατρών, με βάση τον πληθυσμό της 
χώρας, διαπιστώνει κανείς ότι η κατάσταση εί-
ναι γενικά καλή, εφόσον προβλέπονται πανελ-
λαδικά 34 θέσεις ειδικευομένων ιατρών (29 
κανονικοί + 5 υπεράριθμοι), οι οποίες κατανέ-
μονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας στην Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και τα Ιωάννινα. 

Ειδικότερα οι θέσεις ειδικευομένων ια-
τρών κατανέμονται ως ακολούθως: Αθήνα: 
1) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» (Πα-
νεπιστημιακή Κλινική Οδοντιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ: 6 θέσεις + 1 υπεράριθμος, 2) ΓΝΑ 
«ΚΑΤ»: 4 θέσεις + 1 υπεράριθμος, 3) ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς»: 3 θέσεις + 1 υπεράριθμος, 
4) ΠΓΝ «Αττικόν» (Πανεπιστημιακή Κλινική 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ): 2 θέσεις, 5) ΓΝΑ 
«Ιπποκράτειο»: 1 θέση, Θεσσαλονίκη: 1) ΓΝΘ 

«Γ. Παπανικολάου» (Πανεπιστημιακή Κλινική 
Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ): 6 θέσεις + 2 
υπεράριθμοι, 2) ΑΝΘ «Θεαγένειο»: 2 θέσεις 
(μερική ειδικότητα), Ηράκλειο Κρήτης: 1) ΠΑ-
ΓΝΗ: 3 θέσεις, Ιωάννινα: 1) ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώ-
στα»: 2 θέσεις.

Εκείνο, βέβαια, που απουσιάζει ακόμη από 
την εκπαίδευση στη Στοματική και Γναθο-
προσωπική Χειρουργική στην Ελλάδα, είναι 
ο θεσμός των Εξειδικεύσεων (Fellowships), 
αν και υπήρξε μία πρώτη προσπάθεια από 
την Ομάδα Εργασίας για την Ειδικότητα της 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουρ-
γικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, κατά το χρονικό διάστη-
μα 2017-2020, να συνταχθεί μία μελέτη και 
δύο σχέδια που αφορούσαν δύο Εξειδικεύσεις 
(Fellowships),: μία στην Αποκατάσταση ελ-
λειμμάτων στοματικής και γναθοπροσωπικής 
περιοχής και μία στην Παιδιατρική Στοματική 

και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, διαρκείας 
2 ετών η κάθε μία αντίστοιχα. Με τη λήξη, 
όμως, της θητείας της Ομάδας Εργασίας και 
την κυβερνητική αλλαγή τον Ιούλιο του 2019, 
η σχετική διαδικασία για τις Εξειδικεύσεις 
(Fellowships) εκκρεμεί.

Σε επίπεδο επιστημονικής συνέργει-
ας πώς διαμορφώνεται η εικόνα της 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής σε σχέση με άλλες 
ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικό-
τητες;

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουρ-
γική ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα 
χειρουργικού προσανατολισμού και κατεύθυν-
σης, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή 
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της κεφαλής και του τραχήλου, έχει σαφή επι-
στημονική συνέργεια με όμορες ιατρικές ειδι-
κότητες που επίσης δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, όπως 
η νευροχειρουργική, η ωτορινολαρυγγολογία, 
η πλαστική και επανορθωτική χειρουργική, η 
οφθαλμολογία, αλλά και η γενική χειρουργι-
κή στο μέτρο που την αφορά η συγκεκριμέ-
νη ανατομική περιοχή, καθώς επίσης και με 
οδοντιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις, 
όπως η ορθοδοντική, η περιοδοντολογία, η 
προσθετολογία, η ενδοδοντολογία κ.λπ. 

Βέβαια οι ρόλοι κάθε ιατρικής αλλά και οδο-
ντιατρικής ειδικότητας είναι διακριτοί, με άλ-
λοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο σαφή 
όρια, όπου η επιδιωκόμενη συνέργεια ενισχύ-
ει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης 
των ασθενών πρωτίστως, με βασική προτεραι-
ότητα το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα 
επ’ ωφελεία των ασθενών. 

Η διεκδίκηση αποκλειστικότητας και επι-
στημονικών στεγανών, σε μία εποχή όπου η 
διαδραστικότητα και η αλληλεπίδραση αποτε-
λούν στρατηγικούς στόχους όλων των ιατρικών 
και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην εξυπηρέ-
τηση μίας κατά το μάλλον ή ήττον ολιστικής 
προσέγγισης των ασθενών, συνιστά μία οπι-
σθοδρομική θεώρηση ξεπερασμένων μοτίβων 
επιστημονικής υστεροφημίας, που δεν έχουν 
πλέον καμία θέση στη σύγχρονη άσκηση της 
ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης.

Πώς διαγράφεται το μέλλον για την 
ειδικότητα της Στοματικής και Γνα-
θοπροσωπικής Χειρουργικής από 

επιστημονικής αλλά και επαγγελμα-
τικής απόψεως, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και διεθνώς;

Το μέλλον διαγράφεται ιδιαιτέρως ευοίωνο 
από επιστημονικής απόψεως, καθόσον η ει-
δικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπι-
κής Χειρουργικής εξελίσσεται συνεχώς και 
επεκτείνεται σε ολοένα ευρύτερα γνωστικά 
αντικείμενα. Αν αναλογιστεί κανείς την ιστο-
ρική διαδρομή και εξέλιξη της Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, η οποία 
ξεκίνησε ως Χειρουργική Στόματος, στη συ-
νέχεια μετεξελίχθηκε και μετονομάσθηκε σε 
Γναθοχειρουργική, φθάνοντας στη σημερινή 
ονομασία της ως Στοματική και Γναθοπροσω-
πική Χειρουργική, συνειδητοποιεί τον μεγάλο 
δυναμισμό της, την ευρύτητα του χειρουργι-
κού της φάσματος, που όπως προείπαμε και 
παραπάνω εκτείνεται από τη χειρουργική 
αφαίρεση ενός εγκλείστου δοντιού (σωφρονι-
στήρα κ.λπ.), μέχρι τη μερική ή και ολική με-
ταμόσχευση προσώπου, καθώς επίσης και τις 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές της απαιτήσεις, τόσο 
σε επίπεδο προαπαιτουμένων προπτυχιακών 
σπουδών, όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης 
σε αυτή τούτη την ειδικότητα. Εξάλλου οι τά-
σεις της ολοένα και μεγαλύτερης διεύρυνσης 
του χειρουργικού φάσματός της αντανακλώ-
νται και στο όνομα των συναφών Διεθνών 
Επιστημονικών της Εταιρειών, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιογναθοπροσωπι-
κής Χειρουργικής (European Association for 
Cranio-Maxillofacial Surgery). 

Η εξέλιξη της βιο-ιατρικής τεχνολογίας σα-
φώς επηρεάζει και θα επηρεάσει περαιτέρω, 
τόσο την εκπαίδευση όσο και την άσκηση της 

Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουρ-
γικής, με αιχμή του δόρατος την ελάχιστα 
επεμβατική χειρουργική (Minimally Invasive 
Surgery), τα συστήματα χειρουργικής και δι-
εγχειρητικής πλοήγησης (Surgical Navigation 
Systems), τη ρομποτική χειρουργική, τη 
χειρουργική επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented-Reality Surgery), τη χρήση νέων 
δικτύων ψηφιακών επικοινωνιών 5G κ.λπ.

Ειδικά για την Ελλάδα, νομίζω ότι έφτασε 
πλέον ο καιρός η Πολιτεία να δημιουργήσει 
Εκπαιδευτικά Κέντρα Αριστείας, τα οποία να 
στελεχωθούν αξιοκρατικά από τους πλέον 
εκπαιδευμένους και έμπειρους ιατρούς, ώστε 
πέρα από τον βασικό κορμό της εκπαίδευσης 
στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπρο-
σωπικής Χειρουργικής στα διάφορα εκπαιδευ-
τικά κέντρα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, να υπάρξει και 
δυνατότητα εκπαίδευσης είτε σε περαιτέρω 
Εξειδικεύσεις (Fellowships) ή σε πρωτοπορια-
κές μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης, που άπτονται των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων της Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Τέλος η επαγγελματική κατάσταση αλλά και 
προοπτική της ειδικότητας της Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, τόσο σε επί-
πεδο δυνατοτήτων όσο και σε επίπεδο απτής 
πραγματικότητας, διεθνώς βρίσκεται σε ένα 
καλό σημείο με κατά τόπους διαφοροποιή-
σεις, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικο-οικο-
νομικές συνθήκες, ενώ στην Ελλάδα τα πράγ-
ματα είναι σχετικώς ικανοποιητικά, χρήζοντα 
όμως περαιτέρω βελτίωσης και ορθολογικότε-
ρου σχεδιασμού. 

Οι νέοι που θα αποφασίσουν να επενδύσουν 

ένα τόσο σημαντικό χρονικό διάστημα από τη 
ζωή τους για την εκπαίδευση σε μία τόσο απαι-
τητική και πολυδιάστατη χειρουργική ειδικό-
τητα όπως η Στοματική και Γναθοπροσωπική 
Χειρουργική, θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των 
προτέρων τις συνθήκες επαγγελματικής τους 
αποκατάστασης. Αυτό προϋποθέτει έναν επα-
νασχεδιασμό και μία γενναία αναμόρφωση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ορθολογική 
κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού και των 
Νοσηλευτικών Μονάδων, μία τόνωση της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο οικονομι-
κών πόρων και θέσεων εργασίας, μία εξυγίαν-
ση με σαφείς οικονομικούς όρους του πεδίου 
και των οικονομικών κριτηρίων του Ιδιωτικού 
Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αλλά και 
μία ενθάρρυνση των ελευθεροεπαγγελματιών 
ιατρών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, καθόσον αυτό αφορά συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα της Στοματικής και Γνα-
θοπροσωπικής Χειρουργικής που δύνανται να 
ασκηθούν σε περιβάλλον ιδιωτικού ιατρείου.

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι να 
συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των 
επιστημονικών στοχεύσεων, αλλά και στη δια-
σφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και 
συμφερόντων των Ελλήνων Στοματικών και 
Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, όχι απλώς 
για λόγους εξυπηρέτησης θεμάτων συντεχνι-
ακής αντίληψης, όπως δυστυχώς έχει κατά 
καιρούς διατυπωθεί με ατυχή τρόπο από ποι-
κιλώνυμους σφετεριστές της ειδικότητάς μας, 
αλλά πάντοτε με γνώμονα την υπηρέτηση και 
διακονία των αναγκών της υγείας του Ελληνι-
κού λαού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επάρ-
κεια και αποτελεσματικότητα.
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