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Επείγουσα ενδοδοντική
θεραπεία
Η πρώτη αναφορά στο κεφάλαιο της επείγουσας ενδοδοντικής θεραπείας έγινε σε προηγούμενο δημοσίευμά μας. Αυτή
τη φορά, το «Οδοντιατρικό Βήμα» συνεχίζει την ενασχόλησή
του με αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο και προχωράει ένα
βήμα παρακάτω. Στην παρούσα έκδοση, ο κ. Τσαγκρής Άρης
και ο κ. Προύντζος Φοίβος γράφουν για την κλινική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Δεδομένου του φόβου
που διακατέχει τον ασθενή για κάθε οδοντιατρική πράξη, οι
κ. Τσαγκρής και Προύντζος υποστηρίζουν πως καθήκον του
οδοντιάτρου είναι να συνάψει με τον ασθενή σχέση εμπιστοσύνης, με σκοπό να του μεταδώσει ότι πρόκειται για ανώδυνη
επέμβαση. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία γιατρού-ασθενούς για την εξάλειψη του φόβου που επικρατεί στο άκουσμα του όρου «απονεύρωση» κ.ά. Σελ. 10

Πότε και γιατί μια Ενδοδοντική
Θεραπεία χρειάζεται χειρουργική συμπλήρωση
Ο παραδοσιακός τρόπος άσκησης της κλινικής πράξης έχει αλλάξει μορφή χάρη στη χρήση νέων τεχνικών, συσκευών και υλικών στην οδοντιατρική. Ωστόσο, πολλές φορές, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων, χρειάζεται η συμπλήρωση
της ενδοδοντικής θεραπείας με χειρουργική επέμβαση. Το κατά πόσο η χειρουργική ενδοδοντία εφαρμόζεται στη σύγχρονη
κλινική ενδοδοντία αναλύει στο «Ο.Β.» ο επίκουρος καθηγητής ενδοδοντίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Κατσαρός, τον οποίο συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του 2ου ΠανελΣελ. 14
λήνιου συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.

Πάθος, Όραμα, Καινοτομία
Η Ivoclar Vivadent μας
προσκάλεσε στο
Λιχτενστάιν και μας άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις
Σελ. 48

Τα Μυστικά του Στόματος...
Η στήλη αυτή ξεκινά από αυτό το
τεύχος και θα την βρίσκετε σε μόνιμη
βάση στα τεύχη που ακολουθούν.
Ο καθηγητής Στοματολογίας Γιώργος
Λάσκαρης θα παρουσιάζει
στοματολογικά νοσήματα και θα δίνει
χρήσιμες συμβουλές για τη διάγνωση
και τη θεραπεία τους. Σελ. 22
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Νέο πρόσωπο, νέα ζωή
Bernard Devauchelle
O χειρουργός που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση
προσώπου στον κόσμο, μιλά στο «Οδοντιατρικό Βήμα»

Είναι πραγματικά λυπηρό πώς
από τη μια στιγμή στην άλλη,
εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού, ένα πρόσωπο μπορεί να
δεχτεί ανεπανόρθωτες ζημιές
μέχρι και να παραμορφωθεί
ολοκληρωτικά. Δεν είναι λίγοι
αυτοί που βιώνουν μια τέτοια
κατάσταση, αναγκασμένοι να
ζουν χωρίς πρόσωπο. Δεδομέ-

νου ότι το πρόσωπο είναι ο καθρέπτης της ψυχής μας και ουσιαστικά η ταυτότητά μας,
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες
για την θεραπεία αυτών των
ασθενών.
Μόλις το 2005 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου, από
τον Γάλλο χειρουργό Μπερνάρ
Ντεβοσέλ, τον οποίο έχει την τιμή να φιλοξενεί στις σελίδες του
το «Ο.Β.». Ο καθηγητής της
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της

Αμιένης Μπ. Ντεβοσέλ βρέθηκε
πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα
με αφορμή το 22ο συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και μίλησε στο
«Ο.Β.» για την πρωτοποριακή
αυτή επέμβαση, η οποία αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της
ιατρικής, αλλά και της γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
Ειδικότερα, ο Γάλλος χειρουργός Μπερνάρ Ντεβοσέλ με την
ομάδα του, μετά από μια πρωτοποριακή μεταμόσχευση

ιστών από εγκεφαλικά νεκρό
δότη, μετέφερε νέα μύτη, χείλη
και πηγούνι σε μια 38χρονη
Γαλλίδα, τα χαρακτηριστικά
της οποίας είχαν καταστραφεί
ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο. Τα παραπάνω
και πολλά ακόμη αναλύει στην
εφημερίδα μας ο διεθνώς καταξιωμένος επιστήμονας κ. Ντεβοσέλ με την σεμνότητα και το
χιούμορ που τον διέπουν, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή
τις εντυπώσεις.
Σελ. 4

Τεράστια η συμβολή των οδοντιάτρων στην
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου στο στόμα
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται
έξαρση του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του οδοντιάτρου καθίσταται πλέον καθοριστικός για την
πρόωρη διάγνωση του καρκίνου και την έγκαιρη αποπομπή του
ασθενούς στον ειδικό. Επιπροσθέτως, ο σύγχρονος οδοντίατρος εί-

ναι υπεύθυνος για την ευαισθητοποίηση του ασθενούς και την αποτροπή του από την χρήση αλκοόλ και καπνού.
«Η συμβολή του γενικού οδοντίατρου στην πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου του στόματος είναι τεράστια», υποστηρίζει στο «Ο.Β.» ο
αν. καθηγητης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διευθυντής της Κλινικής
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», Ε.
Βαϊρακτάρης. Και προσθέτει: «Ο γενικός οδοντίατρος μπορεί να
σώσει στην κυριολεξία τη ζωή του ασθενούς του, δεδομένου ότι η
πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση». Σελ. 16

Πώς μπορεί, αν πρέπει, να υπάρχει φιλοσοφία σήμερα
Εμφανής είναι η έλλειψη σήμερα μεγάλων φιλοσόφων, όπως ο
Καντ, αλλά και το ενδιαφέρον
γενικότερα για την ίδια τη φιλοσοφία. Φυσικά, δεν είναι μόνο η
φιλοσοφία που «περνάει» κρίση, αλλά και άλλοι πολλοί χώροι, όπως το θέατρο. Υπάρχει
όμως μια βασική διαφορά, σύμφωνα με όσα γράφει στο «Ο.Β.»

ο κ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών: η κρίση
στο θέατρο είναι πιθανότατα
παροδική, ενώ η κρίση στη φιλοσοφία είναι πολύ πιο βαθιά,
απειλώντας τη «ζωή» της. Η μόνη φορά στην ιστορία που η φιλοσοφία συμβάδισε με την ζωή,
είναι η εποχή της Αναγέννησης.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό κομμάτι αυτής της εφημερίδας, ο κ.
Πελεγρίνης μάς μιλάει για τη
φιλοσοφία στη σκηνή και για το
ιδανικό «πάντρεμα» της φιλοσοφίας με το θέατρο, όταν αυτό
πραγματοποιείται από προσωπικότητες που είναι πολύ καλοί
γνώστες και των δύο.
Σελ. 27

