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Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Η διαχρονική διαφοροποίηση της βιολογικής βάσης της
Ενδοδοντίας, σε συνδυασµό µε την εκρηκτική πρόοδο
που συντελέσθηκε, ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες,
σε επίπεδο νέων τεχνολογιών, κλινικών τεχνικών και µέσων, καθιστούν σήµερα την Ενδοδοντία έναν από τους
ταχύτερα εξελισσόµενους κλάδους της Οδοντιατρικής.
Σε πολλά θέµατα, ακόµα και οι ειδικοί δεν έχουν τη δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για τα προκύπτοντα νέα δεδοµένα, την αξιολόγηση και την αξιοποίησή τους σε κλινικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η Ενδοδοντία αποτελεί
ένα από τα πλέον βασικά αντικείµενα της καθηµερινής
οδοντιατρικής πράξης, Η επιτυχής άσκησή της από το γενικό οδοντίατρο, ο οποίος εκ των πραγµάτων –και αυτό
είναι το σωστό– αντιµετωπίζει τον κύριο όγκο των ενδοδοντικών περιστατικών, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο τη µακρόχρονη διατήρηση των ενδοδοντικών θεραπευµένων δοντιών στο φραγµό, αλλά και την πρόγνωση
συχνά εκτεταµένων και πολυδάπανων στοµατικών αποκαταστάσεων στις οποίες αυτά είναι ενταγµένα.
Χωρίς αµφιβολία, η σύγχρονη ενδοδοντική θεραπεία
βασίζεται στην επιστηµονική τεκµηρίωση. Τόσο στην ελληνική όσο και, κυρίως, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά πολύ αξιόλογα συγγράµµατα αναφοράς
(reference textbooks) τα οποία παρουσιάζουν και αναλύουν όλες τις θεωρητικές απόψεις, την εξελικτική διαφοροποίησή τους, τις υπάρχουσες αντιπαραθέσεις, τις διαθέσιµες τεχνικές, τα φάρµακα, τα µέσα και τα υλικά που
σχετίζονται µε το αντικείµενο της Ενδοδοντίας. Ωστόσο, η
κλινική επιτυχία εξαρτάται –πέραν της θεωρητικής κατάρτισης– από την ικανότητα του οδοντιάτρου να θέσει αρχι-

κά ορθή διάγνωση και στη συνέχεια να ολοκληρώσει άψογα όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας, από τη
διάνοιξη του µυλικού θαλάµου µέχρι την τελική έµφραξη
των ριζικών σωλήνων και τη µυλική αποκατάσταση. Αυτός
ακριβώς είναι ο στόχος του βιβλίου των D.E. Arens και
συν. µε τίτλο Πρακτικά Μαθήµατα Ενδοδοντίας και, κατά
τη γνώµη µας, τον επιτυγχάνει απόλυτα.
Η ύλη του βιβλίου κατανέµεται σε 6 µέρη, µε 42 µαθήµατα συνολικά, από την εξέταση του ασθενούς και τη διάγνωση µέχρι την τελική έµφραξη των ριζικών σωλήνων,
όπου µε διεξοδικό και απλό τρόπο περιγράφεται βήµαβήµα η όλη διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας, ενώ
υπάρχουν ενότητες αφιερωµένες στα επείγοντα περιστατικά, σε ειδικά ενδοδοντικά προβλήµατα που µπορεί ο γενικός οδοντίατρος να αντιµετωπίσει στην καθηµερινή κλινική πράξη, αλλά και στον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό.
Πρόκειται για ένα βιβλίο-οδηγό, εύχρηστο και κυρίως
µε σαφή κλινικό προσανατολισµό, το οποίο θα πρέπει να
βρίσκεται διαρκώς ανοιχτό στο γραφείο κάθε γενικού
οδοντιάτρου.
Μ’ αυτήν ακριβώς την έννοια ανταποκριθήκαµε µε ευχαρίστηση στο ενδιαφέρον του φίλου εκδότη κ. Γιάννη
Καρκατζούλη για τη µετάφραση του βιβλίου και την επιστηµονική επιµέλεια της ελληνικής έκδοσης. Στο σηµείο
αυτό εκφράζουµε, και εκ µέρους του εκδότη, τις ευχαριστίες µας στον κ. Νίκο Κουµπιά για την άψογη γλωσσική
επιµέλεια του κειµένου.
Σεπτέµβριος 2011
Γιώργος Ι. Σίσκος
Γιώργος ∆. Κωστούρος
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Πρόλογος
Η επιτυχής σύγχρονη ενδοδοντική θεραπεία µπορεί να
βασίζεται στην ορθή επιστηµονική τεκµηρίωση, αλλά η
κλινική επιτυχία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του κλινικού ενδοδοντολόγου να αποκτήσει πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα και κατόπιν να ολοκληρώσει µε
επιτυχία τον καθαρισµό, τη µορφοποίηση, την απολύµανση και την τελική έµφραξή του. Αυτό το σύγγραµµα είναι
πρωτίστως ένας πρακτικός οδηγός. Παρ’ ότι υπάρχουν
βιβλιογραφικές παραποµπές, που θεωρούνται απαραίτητες για την επιστηµονική τεκµηρίωση, το ενδιάφερον µας
εστιάζεται στην περιγραφή χρήσιµων, πρακτικών µεθόδων για τη διασφάλιση µιας αξιόπιστης συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας.
Συχνά, τα παραδοσιακά συγγράµµατα ενδοδοντίας
«βοµβαρδίζουν» τον αναγνώστη µε πλήθος θεωρητικών
πληροφοριών. Αντίθετα, σε αυτό το βιβλίο έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αναλυθούν µε άµεσο και
πρακτικό τρόπο έννοιες που παίζουν καθοριστικό ρόλο
σε κλινικό επίπεδο. Συνεχίζοντας την παράδοση του επιτυχηµένου βιβλίου που προηγήθηκε –Practical Lessons in
Endodontic Surgery (Quintessence)– υιοθετήσαµε και
εδώ µια προσέγγιση που πρακτικά διευκολύνει τη σωστή
συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. Σε κάθε µάθηµα παρουσιάζεται ένα διαφορετικό στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας και περιγράφονται βήµα προς βήµα απλές κλινικές διαδικασίες, προτάσεις και ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις. Έτσι, ο αναγνώστης θα βρει πολλές εναλλακτικές

x

προτάσεις στις αναρίθµητες προκλήσεις µε τις οποίες
έρχεται αντιµέτωπος ο κλινικός ενδοδοντολόγος.
Οι συγγραφείς του βιβλίου έχουν, αθροιστικά, τουλάχιστον 150 χρόνια εµπειρίας τόσο στην κλινική άσκηση της
ενδοδοντίας όσο και στη διδασκαλία της σε πανεπιστηµιακά προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα. Κατά συνέπεια, έχουν δοκιµάσει, εφαρµόσει και αξιολογήσει όλες τις διαφοροποιήσεις στα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας και τις τεχνολογικές εξελίξεις που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό. Στόχος του βιβλίου είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στον κλινικό οδοντίατρο και
στο βοηθητικό προσωπικό του, ώστε να µπορέσουν όλοι
να ενσωµατώσουν στην καθηµερινή πρακτική τις τεχνολογικές και διαδικαστικές εξελίξεις, να καλλιεργήσουν
την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών που καταβάλλουν και να καταστήσουν την ενδοδοντική θεραπεία ηθικά ανταποδοτική, οικονοµικά επικερδή και διαδικαστικά
ευχάριστη.
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερµά τις
οικογένειές τους για τις συµβουλές, την κατανόηση και
την ενθάρρυνση που προσέφεραν σε όλες τις φάσεις οργάνωσης της ύλης, συγγραφής και επιµέλειας του βιβλίου. Εγχειρήµατα τέτοιας έκτασης είναι εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθούν χωρίς την αποφασιστική στήριξη
του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Το βιβλίο αυτό, λοιπόν, αφιερώνεται στις οικογένειές µας.

