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Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της οδοντιατρικής

∆ιαβάστε επίσης:
•Τη συνέντευξη του παγκοσµίου φήµης
αµερικανού κοσµητικού χειρουργού
Joe Niamtu
σχετικά µε το
παρόν και το
µέλλον των
κοσµητικών
επεµβάσεων και το ρεπορτάζ από την
πρώτη ηµερίδα της νεοσυσταθείσας
Ελληνικής Εταιρείας Ελάχιστα
Επεµβατικής Ανάπλασης Προσώπου.
Σ ελ . 42
•Το άρθρο του οδοντιάτρου ∆ηµήτρη
Καπαγιαννίδη για τον οπαλισµό της
αδαµαντίνης. Σελ. 20
•Το αναλυτικό ρεπορτάζ από το
Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Τµήµατος της Ακαδηµίας Οδοντικής
Χειρουργικής (27-28 Ιουνίου 2008)
µε θέµα «Άµεσες σε σχέση έµµεσες
αποκαταστάσεις. Σύγκριση υλικών,
τεχνικών και κλινικής
συµπεριφοράς». Σελ. 24

ΤΟ ΘEΜΑ ΤΟΥ 28ου Π.Ο.Σ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙZEI ΤΟ ΡOΛΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
Ο∆ΟΝΤIΑΤΡΟΥ EΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ
Η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης και η συνεχής αναπροσαρµογή των
συστηµάτων υγείας, έχει
σαν αποτέλεσµα ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας
της υγείας να έχει αρχίσει να αλλοιώνεται στις
µέρες µας. Αυτή η αρνητική εξέλιξη έχει επηρεάσει και τον τοµέα της οδοντιατρικής, όπου οι

σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και οι
νέες επαναστατικές τεχνικές έχουν προσδώσει
πολλές εναλλακτικές λύσεις στον οδοντίατρο.
Είναι, όµως, πιθανό πολλές φορές µέσα στην
ταχύτητα και την ευκολία αυτών των λύσεων,
να έρχεται σε δεύτερη µοίρα το όφελος του ασθενούς. Αυτοί οι προβληµατισµοί φαίνεται
να απασχόλησαν και τα µέλη της οργανωτικής
επιτροπής του 28ου Πανελληνίου

Οδοντιατρικού Συνεδρίου, που αποφάσισαν
να έχουν κεντρικό θέµα της εκδήλωσης τον
«ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της σύγχρονης
οδοντιατρικής». Ο πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγητής κ.
Θεόδωρος Λαµπριανίδης, συζήτησε µαζί µας
τους λόγους επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος και ανέλυσε τη δική του άποψη για το εν
λόγω ζήτηµα. Σελ. 4

Βλαστικά κύτταρα: ουτοπία ή πραγµατικότητα;
ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
Πριν από περίπου τριάντα
χρόνια οι βιολογικές επιστήµες καλούνταν να παρακάµψουν το οξύ πρόβληµα της υπογονιµότητας και
να επιτύχουν την γέννηση
παιδιών µέσω της ιατρικά ελεγχόµενης εξωσωµατικής γονιµοποίησης.

Η αλµατώδης πρόοδος στον τοµέα της εξωσωµατικής γονιµοποίησης στο διάστηµα αυτό, έδωσε την ευκαιρία και στους υπόλοιπους κλάδους της Γενετικής και της
Βιοτεχνολογίας να αναπτυχθούν παράλληλα προς διάφορες κατευθύνσεις, µε προεξάρχουσα αυτή της αναγέννησης ιστών και
οργάνων, µε σκοπό την χρήση τους για θε-

ραπευτικούς σκοπούς. Τον κυρίαρχο ρόλο
στην αναγέννηση των ιστών κατέχουν τα
βλαστοκύτταρα, για τα οποία γίνεται µεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Για το µεγάλο
αυτό θέµα µιλά σήµερα στο «Ο.Β.» ο καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,
κ. ∆ηµήτρης Τζιαφάς. Σελ. 8

Συγκολλητικοί παράγοντες
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΪΤΣΑ

•Το άρθρο του οδοντιάτρου Θανάση
Κόντη για τις εφαρµογές του όζοντος
στην οδοντιατρική. Σελ. 36

Οι καθηµερινά εµπλουτιζόµενες γνώσεις
µας σχετικά µε τη συµπεριφορά των οδοντικών ιστών κατά τη συγκόλληση, έχουν
οδηγήσει τη βιοµηχανία οδοντιατρικών υλικών στην κατασκευή προϊόντων µε διαφορετικές ιδιότητες, που εξαρτώνται από
τον ιστό ή το υλικό µε το οποίο πρόκειται
να συγκολληθούν. Έτσι ο οδοντίατρος καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε µια τερά-

στια γκάµα προϊόντων, τις φυσικοχηµικές
ιδιότητες των οποίων πρέπει να γνωρίζει
απόλυτα, προκειµένου να επιτύχει το µέγιστο της συγκολλητικής τους ικανότητας,
µε απώτερο στόχο πάντα την δηµιουργία
µιας σταθερής και αισθητικά αποδεκτής
έµφραξης.
Με αφορµή την επίσκεψη του καθηγητή
Οδοντιατρικών
Υλικών
του

Πανεπιστηµίου της Σιένα κ. Β α σ ι λ ε ί ο υ
Καΐτσα στην Ελλάδα ως προσκεκληµένου
οµιλητή στο advanced θεωρητικό και πρακτικό σεµινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία «∆. Μαυραειδόπουλος», τον συναντήσαµε και του ζητήσαµε να λύσει τις απορίες µας όσον αφορά τη χρήση των συγκολλητικών παραγόντων, αφού είναι ένα
θέµα που το γνωρίζει πολύ καλά. Σελ. 12

Η επίδραση του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος στην διαµόρφωση των αξιών
του οδοντιατρικού επαγγέλµατος
Στις µέρες µας η
Οδοντιατρική επιστήµη σαν κλάδος των
Επιστηµών Υγείας έχει πλήρως καταξιωθεί στον επιστηµονικό, ακαδηµαϊκό και
κοινωνικό ρόλο της. Πραγµατικά οι σπουδαίες εξελίξεις που έχουν συντελεσθεί τις
τελευταίες δεκαετίες στην έρευνα, στην παραγωγή υλικών, στην τεχνολογική ανάπτυξη και την ανάπτυξη τεχνολογιών που διευ-

κολύνουν τη διάγνωση αλλά και τις θεραπευτικές παρεµβάσεις βοηθούν στο σχηµατισµό ενός επιστηµονικού και επαγγελµατικού προτύπου ενός οδοντιάτρου, που µπορεί αποτελεσµατικά να αντιµετωπίσει τις ανάγκες περίθαλψης των ασθενών.
Ωστόσο, µια εντυπωσιακή πρόοδος σε κάθε
κλάδο της επιστήµης παρουσιάζει αναπόφευκτα και κάποια µικρά, µεγαλύτερα ή
και τεράστια προβλήµατα αµφισβητήσεων,
διαφωνιών, ισχυρών αντιθέσεων και προσπαθειών απόρριψης. Η τεράστια πρόοδος

της επιστήµης µας, όµως, εκτός από την αναµφισβήτητη προσφορά στην διαρκή βελτίωση της υγείας αλλά και της ποιότητας
ζωής του ανθρώπου, µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποβαίνει αρνητική για το κοινωνικό σύνολο. Η αιχµή του δόρατος σε αυτό το απροσδόκητο σχήµα είναι η υπέρβαση
και η εκµετάλλευση των κατακτήσεων της
επιστήµης- κοινό γνώρισµα µεγάλης έκτασης της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης
κοινωνίας- που δηµιουργεί πολλά προβλήµατα, τα οποία θέτουν στην ανθρώπινη

πράξη οι σύγχρονες εξελίξεις της βιολογίας
και της τεχνολογίας. Ο καθηγητής της
Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Παύλος
Γαρέφης µας παρουσιάζει στο άρθρο που
φιλοξενούµε σήµερα τους προβληµατισµούς του για την πορεία της οδοντιατρικής
επιστήµης, µέσα από την ανάδειξη των
στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος που θα έπρεπε να αποτελούν και τις σηµερινές αξίες κατά την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλµατος. Σελ. 31

