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«H Προσθετική σε σταυροδρόμι:
Εκεί όπου το Παλιό Μονοπάτι
συναντά το Νέο Δρόμο»
Ο Όμιλος των Αποφοίτων Προσθετικής της
Οδοντιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Tufts διοργανώνει επιστημονική διημερίδα με τίτλο: «H Προσθετική σε σταυροδρόμι: Εκεί όπου το Παλιό Μονοπάτι συναντά το
Νέο Δρόμο», η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο «Porto Palace» στις 24 και 25
Ιανουαρίου 2015. Το «Ο.Β» έχει την τιμή και την
χαρά να φιλοξενεί τον Υπεύθυνο του Ελληνικού
Τμήματος του Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization, Δρ. Κ. Μιχαλάκη καθώς και τον
Πρόεδρο του Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization, Δρ. Α. Γκρους, οι οποίοι μας μίλησαν για το περιεχόμενο και τους στόχους της φετινής επιστημονικής διημερίδας.
Σελ. 30

19ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας
«Ενδοδοντία και Γενικός Οδοντίατρος»
Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδονίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου και
1 Φεβρουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο «Makedonia
Palace Hotel», στη Θεσσαλονίκη. Το φετινό Συμπόσιο με κεντρικό θέμα «Ενδοδοντία και Γενικός
Οδοντίατρος» θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στους καθημερινούς προβληματισμούς του
σύγχρονου οδοντιάτρου κατά την κλινική άσκηση,
με βάση τις μέχρι σήμερα σημαντικές εξελίξεις στο
χώρο της Ενδοδοντίας, από πλευράς επιστήμης και
τεχνολογίας.
Σελ. 28-29

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία:
Απολογισμός μιας επιτυχημένης προεδρίας
Με αφορμή την πραγματοποίηση
της Διημερίδας Περιοδοντολογίας με τίτλο: «Η αντιμετώπιση
του σύνθετου περιοδοντικού περιστατικού. Διατήρηση φυσικών δοντιών - τοποθέτηση εμφυτευμάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Ιανουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο
«Porto Palace» και θα αποτελέσει την κεντρική επιστημονική εκδήλωση της ΕΠΕ για το 2014-2015, το
«Ο.Β» συνάντησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, Αναπλ. Καθηγητή Περιοδοντολογίας, κ. Ιωάννη Βούρο, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας λεπτομέρειες για την επερχόμενη
διοργάνωση, ενώ μας μίλησε για τα μελλοντικά βήματα της ΕΠΕ.
Σελ. 31-32

20ο Συμπόσιο της Εταιρείας
Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
Η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής
Ερεύνης, διοργανώνει διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Cost-effective excellence in Restorative Dentistry (Βέλτιστη και οικονομικά αποδεκτή Επανορθωτική
Οδοντιατρική)». Το 20ο Συμπόσιο θα διεξαχθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο ΔΑΪΣ στην Αθήνα στις 30,
31 Ιανουαρίου 2015. Εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι, διεθνώς, ομιλητές θα αναπτύξουν με σαφήνεια σύγχρονες θεραπευτικές λύσεις που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής.
Σελ. 33
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Εθελοντισμός και Οδοντιατρική
Στάση ζωής, κίνημα προσφοράς, θεσμός αγάπης και αλληλεγγύης που υποκαθιστά
τις αδυναμίες του κράτους είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την ουσία του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός σε μια
εποχή που χαρακτηρίζεται από ωμό ρεαλισμό προασπίζει με ρομαντική διάθεση
αξίες και ιδανικά που θέτουν την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στο επίκεντρο
της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι οδοντίατροι έχουν πρωτοστατήσει στη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης σε επίπεδο συλλόγων, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας. Σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα και μέσα από μεμονωμένες
πρωτοβουλίες οδοντιάτρων, ο εθελοντισμός μέσα από την Οδοντιατρική βρίσκει
τον δρόμο του. Το «Ο.Β» στο πλαίσιο αυτού του άρθρου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με σπουδαίους ανθρώπους και φορείς που καταφέρνουν να κάνουν πραγματικότητα το όραμά τους για έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες
υγείας για όλους τους πολίτες, προσφέροντας μέσα από την επιστήμή τους, την
Οδοντιατρική.
Σελ. 4-10

Αφιέρωμα IDS 2015
Τι να περιμένουμε από την Κορυφαία
Εμπορική Οδοντιατρική Διοργάνωση
Η μεγαλύτερη εμπορική οδοντιατρική έκθεση
στον κόσμο ετοιμάζεται να «ανοίξει τις πύλες
της» από τις 10-14 Μαρτίου 2014 στην Κολωνία,
υποσχόμενη να αποτελέσει για μια ακόμη φορά
το οδοντιατρικό γεγονός της χρονιάς. Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εμπορικών Εκθέσεων της Koelnmesse και
Υπεύθυνος για τη φετινή διοργάνωση της IDS, κ. Christoph Werner,
μοιράστηκε μαζί μας τις προσδοκίες του για την επερχόμενη διοργάνωση και μας έδωσε μια μικρή γεύση από το τι να περιμένουμε από
την φετινή IDS 2015. Παράλληλα, εκπρόσωποι των εταιρειών Νeodent, Medipac και DentalLine μίλησαν στο «Ο.Β» για τα κίνητρα της
συμμετοχής τους στην IDS, ενώ μοιράστηκαν μαζί μας μερικές από
τις καινοτομίες που θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο πλαίσιο
της κορυφαίας εμπορικής διοργάνωσης.
Σελ. 19-21

Το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο
Περιοδοντολογίας «επιστρέφει» στο Λονδίνο
Το ΕuroPerio8, το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο στο χώρο της
Περιοδοντολογίας θα λάβει χώρα από τις 3 έως και τις 6 Ιουνίου 2015
στο Λονδίνο και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για περισσότερους από 8.000 οδοντιάτρους απ’ όλο τον κόσμο. Με αφορμή τη διοργάνωση του επερχόμενου συνεδρίου το «Ο.Β» έχει την τιμή να φιλοξενεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας
(EFP), τον Καθηγητή Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
κ. Φοίβο Μαδιανό, σε μια συζήτηση που έχει ως στόχο να αναδείξει την
επιστημονική συμβολή του EuroPerio στους κόλπους της Περιοδοντολογίας, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης και τη
βελτίωση της στοματικής και συνακόλουθα της γενικής υγείας του κοινωνικού συνόλου.
Σελ. 22-23

Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπλ. Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετά από δώδεκα χρόνια (2002 – 2014) συνεχούς παρουσίας της στήλης «Ανταύγειες
Οδοντικής Αισθητικής .......και όχι μόνο», ο
κύκλος έκλεισε. Μια νέα περίοδος αρχίζει
και η στήλη μετασχηματίζεται σε «Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης». Η νέα στήλη,
όπως και η προηγούμενη, θα συνεχίζει
ανελλιπώς την παρουσία της, μέσα από τις
σελίδες του «Οδοντιατρικού Βήματος» και

Οι οδοντικές παρασκευές στο επίκεντρο
του πρακτικού σεμιναρίου της ΕΣΟ
Η Εταιρία Σύγχρονης
Οδοντιατρικής διοργανώνει το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015 επιστημονική ημερίδα – πρακτικό σεμινάριο με θέμα «Οδοντικές
παρασκευές μερικής και ολικής επικάλυψης,
αποτύπωση, μεταβατικές αποκαταστάσεις», το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
«CROWNE PLAZA». Το «Ο.Β.» έχει την χαρά
να φιλοξενεί τον Προσθετολόγο και Επιστημονικό Συνεργάτη Προσθετικής της Οδοντιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Κοσμίν Σάβα, ο οποίος έχοντας
αναλάβει τον συντονισμό του πρακτικού σεμιναρίου, μας δίνει μια πρόγευση των θεμάτων και
των τεχνικών που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης. Σελ. 34

θα φιλοξενεί αποκλειστικά θέματα λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Σ’
αυτό το τεύχος η νεοσύστατη στήλη φιλοξενεί δύο οδοντιάτρους, μέλη του Ομίλου
Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών,
την κ.Λένα Σακκά – Αρσενοπούλου, που
ασχολείται με τη Ζωγραφική και τον κ. Δημοσθένη Βαλαβάνη, που ασχολείται με την
ζωγραφική και την γλυπτική.
Σελ. 42

Biodentine™, ένα υποσχόμενο βιοενεργό υλικό
αποκατάστασης για την μακρόχρονη διατήρηση
της ζωτικότητας του πολφού των στηριγμάτων
προσθετικών εργασιών
Dr. Α. Μπακοπούλου* και Prof. I. About**
...........................................................Σελ. 15-18

ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ:
Σημαντικός ο ρόλος του Στοματολόγου
του Αν. Καθηγητή Γιώργου Λάσκαρη
................................................................Σελ. 14

To Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελληνίου Συλλόγου Εμπόρων Εισαγωγέων
Οδοντιατρικών - Οδοντοτεχνικών Ειδών (ΠΣΕΕΟΟΕ)
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να αναγγείλλει την απόφασή του
για τη διοργάνωση
της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής-Οδοντοτεχνικής Έκθεσης

Dental 2015

στις 23,

24, 25 Οκτωβρίου 2015
Το Δ.Σ. του ΠΣΕΕΟΟΕ
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Του Ηρακλή Καρκαζή
Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, όταν ο Θησέας επέστρεψε από την Κρήτη, η
θαυμαστή τριακόντορος του μυθικού ταξιδιού τοποθετήθηκε από τους Αθηναίους σε περίοπτη θέση ως λατρευτικό σύμβολο και συντηρήθηκε μέχρι τα
ιστορικά χρόνια του Δημητρίου του Φαληρέος. Λόγω της ξύλινης όμως δομής της, αρκετά τμήματα χρειάσθηκε κατά καιρούς να αντικατασταθούν, έτσι
ώστε κατά τα χρόνια του Φαληρέος μέγα τμήμα ή και όλο το σκαρί να έχει πλήρως αντικατασταθεί.
Το φιλοσοφικό βεβαίως ερώτημα που προέκυψε και απασχόλησε από
τον Σωκράτη μέχρι τον Hobbes ήταν, το αν και κατά πόσον το πλοίο αυτό στην

Λεπτομέρεια από τον μελανόμορφο κρατήρα του Κλειτία γνωστό και ως αγγείο του
Francois. Musée archéologique de Florance (570 π.Χ.)

κές παρεμβάσεις άρχισαν πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

τελική του μορφή συνέχιζε να είναι το πλοίο του Θησέα. Προχωρώντας κά-

Έτσι, μόλις τον Οκτώβριο του 1983 έγινε η πρώτη προσπάθεια απορρύθ-

ποιος τον στοχασμό θα μπορούσε επίσης να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε, αν

μισης με κατάθεση τροπολογίας που όμως αποσύρθηκε την ίδια μέρα, για να

τα παλαιά και φθαρμένα τμήματα που είχαν αφαιρεθεί συνταίριαζαν και πάλι

ακολουθήσουν δεκάδες άλλες αλλαγές που αλλοίωσαν εκ βάθρων τον

φτιάχνοντας το αρχικό σκαρί. Ποιο από τα δύο θα ήταν τελικά το πραγματικό

όποιο ριζοσπαστισμό της αρχικής ιδέας. Αναμφίβολη λοιπόν, αλλά και τεκμη-

πλοίο του Θησέα;

ριωμένη η συστηματική μέχρι σήμερα προσπάθεια παραμόρφωσης των νο-

Στα καθ’ ημάς, το 1982 θεωρείται κορυφαίο και βαθειά συμβολικό έτος

μοθετημάτων, στην προκρούστεια κλίνη των εκάστοτε ιδιοτελών επιδιώξεων.

όσον αφορά την μεταπολιτευτική πανεπιστημιακή ιστορία. Ο λόγος δεν είναι

Έτσι δεν θα ήταν υπερβολή να εικάσουμε ότι αν κάποιος συγκέντρωνε τις κα-

άλλος από τον νόμο 1268/82 που συνιστούσε μια ριζική, σχεδόν επαναστατι-

τά καιρούς αποβληθείσες και ενοχλητικές (άρα καίριες) διατάξεις της νομοθε-

κή θεσμική αλλαγή στην παιδεία, που όμοια της δεν είχε ξανασυμβεί στην τρι-

τικής διαχρονίας 1982-2014 και τις συνέθετε σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνο-

τοβάθμια εκπαίδευση. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τον πλήρως αυτοδιοικούμε-

λο, σίγουρα θα επετύγχανε ένα άριστο εξ αποβολών νομοθέτημα.

νο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, την Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επι-

Βέβαια κατά το αμφιδοξούμενον παράδειγμα του πλοίου του Θησέα, δύ-

στημών, που θα ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση αλλά και για την κρίση

σκολα θα μπορούσε κανείς να αποφανθεί αν ο νέος και τολμηρός αυτός νό-

των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης στα Α.Ε.Ι., τον κοινωνικό έλεγχο με την

μος θα ήταν πραγματικά νέος, ή ο ίδιος παλιός που είχε ξεκινήσει το φιλόδοξο

ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας, την κα-

ταξίδι της θεσμικής αναμόρφωσης πριν από 32 χρόνια.

τάρτιση εσωτερικών κανονισμών, που θα έδιναν υπόσταση στην κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, ή τέλος την για πρώτη (και ως φαίνεται τελευταία) φορά θέσπιση ελαχίστων κριτηρίων για την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ; Δυστυχώς όμως κατά την πάγια ελληνική τακτική, οι απορρυθμιστι-

Η. Καρκαζής, Ο νόμος 1268/82. Μια ιστορική αναδρομή. Οδοντιατρικό Βήμα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009.
Η.Καρκαζής. Η δημόσια διαβούλευση για την παιδεία και η αιώνια ανακύκληση. Déjà vu. Οδοντιατρικό Βήμα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010.
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Θέμα

Εθελοντισμός και Οδοντιατρική
Στάση ζωής, κίνημα προσφοράς, θεσμός αγάπης και αλληλεγγύης που
υποκαθιστά τις αδυναμίες του κράτους είναι μόνο μερικές από τις έννοιες
που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν την ουσία του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ωμό ρεαλισμό προασπίΟι ανιδιοτελείς
ζει με ρομαντική διάθεση αξίες και ιδανικά
και ευγενείς πράξεις
που θέτουν την προσφορά στο κοινωνικό
είναι οι πιο λαμπερές
σύνολο στο επίκεντρο της ζωής του σύγσελίδες στη βιογραφία
χρονου ανθρώπου.
της ψυχής
Αυτό που ο εθελοντής προσδοκά μέσα
(David Thomas)
από τη δράση του δεν είναι υλικά ανταλλάγματα ούτε η αναγνώριση της προσφοράς του, αλλά εκείνο το πηγαίο
χαμόγελο, που ξεπροβάλλει στα πρόσωπα αυτών που βοηθά.
Τοποθετώντας τον εαυτό του στη θέση του συνανθρώπου του, ο εθελοντής μαθαίνει να «κερδίζει», προσφέροντας.
Tης Ηλιάνας Γιαννούλη δημοσιογράφου

Η οδοντιατρική είναι η επιστήμη που γνωρίζει
καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τα μυστικά
του ωραίου χαμόγελου. Ξέρει όμως και να
προσφέρει χαμόγελα απλόχερα. Όπως θα φανεί μέσα από τις γραμμές αυτού του άρθρου, οι
οδοντίατροι έχουν πρωτοστατήσει στη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης σε επίπεδο συλλόγων, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Σε μερικές περιπτώσεις,
ακόμα και μέσα από μεμονωμένες πρωτοβουλίες οδοντιάτρων ο εθελοντισμός μέσα από
την Οδοντιατρική βρίσκει τον δρόμο του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν ο οδοντίατρος Μιχάλης Λαμπράκης και η κόρη του
Μυρτώ, οι οποίοι κάνοντας πράξη τη διάθεσή
τους να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες
τους σε άπορους συμπολίτες τους που τις
έχουν ανάγκη, εδώ κι ένα χρόνο λειτουργούν
κοινωνικό οδοντιατρείο στο Αρκαλοχώρι
Κρήτης. «Το σημαντικό για εμάς είναι ότι
έχουμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε κυρίως
παιδιά, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να
καλύψουν τα έξοδα της οδοντιατρικής περίθαλψης», ανέφερε η Μυρτώ Λαμπράκη σε συνομιλία που είχε με το «Ο.Β».
Όπως μας εξηγεί η Υπεύθυνη Προληπτικής
και Κοινωνικής Δράσης του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά, κ. Αγγελική Σεληνίδου, οι
οδοντίατροι είναι πολύ ενεργοί και δραστήριοι στο κομμάτι του εθελοντισμού.«Ίσως, γιατί
η πρόληψη έχει ένα χαρακτήρα που είναι πιο
κοντά στον εθελοντισμό», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ίδια.
Στο κομμάτι της πρόληψης, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εδώ και χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή προγράμματα βιωματικής
μάθησης, που στοχεύουν στη σωστή ενημέρωση των παιδιών για τη φροντίδα της στοματικής υγιεινής. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία και
νηπιαγωγεία, όπου οι μαθητές εξετάζονται
δωρεάν από οδοντιάτρους.
Την απροθυμία της ελληνικής πολιτείας να
συμπεριλάβει την οδοντιατρική περίθαλψη
στην υγειονομική ασφάλιση των πολιτών,
έσπευσαν να συμπληρώσουν ΜΚΟ, όπως ο
Γιατροί του Κόσμου και το «Χαμόγελο του

Παιδιού», αλλά και οι νεοσύστατοι θεσμοί
των κοινωνικών ιατρείων- οδοντιατρείων. Δεδομένης της σπουδαιότητας της στοματικής
υγείας για την γενική υγεία του πληθυσμού, οι
δράσεις αυτές αποκτούν διπλή αξία: αφενός
γιατί συμβάλλουν στην καθιέρωση και την εμπέδωση ενός άλλου δημόσιου ήθους που στηρίζεται στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο και
την κοινωνική συμμετοχή και αφετέρου γιατί
μπορούν να διαγνώσουν έγκαιρα άλλες ασθένειες που έχουν εκδηλώσεις στο στόμα, προλαμβάνοντας επώδυνες επιπλοκές. Το «Ο.Β»
στο πλαίσιο αυτού του άρθρου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με σπουδαίους ανθρώπους και
φορείς που καταφέρνουν να κάνουν πραγματικότητα το όραμά τους για έναν κόσμο με ίσες
ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
για όλους τους πολίτες, προσφέροντας μέσα
από την επιστήμή τους, την Οδοντιατρική.

«Δεν ζητάμε χρήματα,
αλλά εθελοντές να «αγκαλιάζουν»
τις δράσεις μας»
Έχοντας συμπληρώσει 24 χρόνια συνεχούς
δράσης οι Γιατροί του Κόσμου κάνουν πράξη
στην καθημερινότητά τους τα ιδανικά του εθελοντισμού, προσφέροντας ιατρική φροντίδα
και στήριξη σε όλους όσους τους έχουν ανάγκη. Η Γενική Διευθύντρια των ΓτΚ, κα. Ευγενία Θάνου μίλησε στο «Ο.Β.», για το πρόγραμμα οδοντιατρικής βοήθειας «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ-Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων
Αθηνών» αλλά και για τις πρωτοβουλίες της
οργάνωσης που στοχεύουν στη διατήρηση της
καλής στοματικής υγείας των οικονομικά
ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού.
Κυρία Θάνου, πότε και πώς γεννήθηκε η
ιδέα για την «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ»;

Η «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ» ήταν ένα πρόγραμμα
που οι Γιατροί του Κόσμου θέλαμε να κάνουμε
από καιρό, γιατί βλέπαμε τις ανάγκες που
υπήρχαν στους πολίτες που έρχονταν σε εμάς
για να τους προσφέρουμε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Πρόκειται για μια μερίδα ανθρώπων πολύ φτωχών, ευάλωτων, που παραμελούσαν τη στοματική τους υγεία. Οπότε, θελήσαμε να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα, με
το οποίο θα μπορούσαμε σε πρώτο στάδιο να
προσφέρουμε φροντίδα σε παιδιά και ενήλικες
που αντιμετώπιζαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην οδοντοστοιχία τους. Υπήρχαν
παιδιά, τα οποία δεν είχαν πάει ποτέ σε οδοντίατρο, δεν τους είχε ενημερώσει κανείς για το
πώς πρέπει να προσέχουν τη στοματική τους
υγιεινή. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να είναι
προσβάσιμη σε όλους, γιατί γνωρίζουμε πάρα
πολύ καλά ότι αν υπάρχουν προβλήματα στη
στοματική υγεία, τότε αυτό αντανακλάται και
στη γενική υγεία.
Σκεφτήκαμε λοιπόν, μέσω της κινητής μονάδας να καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα με έμφαση στην πρόληψη της στοματικής υγείας, το
οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας και
χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν Δημοτικά Σχολεία του
Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων μπορέσαμε να βοηθήσουμε παιδιά που το είχαν ανάγκη.
Παράλληλα, με τις επισκέψεις στα σχολεία, το
πρόγραμμα στηρίχθηκε και στα οδοντιατρεία,
τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και στο νεοσύστατο οδοντιατρείο των ΓτΚ, στα οποία παραπέμπονταν τα παιδιά που βάσει κοινωνικών
κριτηρίων δεν μπορούσαν να προβούν σε θεραπεία των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν
στη στοματική τους κοιλότητα.

Άρα, το ένα σκέλος του προγράμματος
ήταν πρόληψη για όλα τα παιδιά και βάσει
κοινωνικών κριτηρίων τα παιδιά που δεν
είχαν την οικονομική δυνατότητα παραπέμπονταν για οδοντιατρική θεραπεία…
Ακριβώς. Πρόληψη για όλα τα παιδιά και μετά
μέσα από έλεγχο των κοινωνικών κριτηρίων
από τα σχολεία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
του Δήμου και των ΓτΚ, τα παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα στοματικής υγείας, εφό-

σον διαπιστώναμε, ότι όντως δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε οδοντίατρο, παραπέμπονταν στα δικά μας κοινωνικά ιατρεία
και οι εθελοντές οδοντίατροι προχωρούσαν
στη θεραπεία τους.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε φάσεις, υπάρχει χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής του;
Σε όλα τα προγράμματα υπάρχουν χρονικοί
ορίζοντες. Το θέμα είναι ότι εμείς μέσα από
αυτό το πρόγραμμα είχαμε τη δυνατότητα να
φτιάξουμε μια έδρα στα πολυ-ιατρεία μας.
Οπότε, καταλαβαίνετε, θα μείνουν κάποιες
υποδομές, τις οποίες εμείς θα μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε και μετέπειτα και να βοηθήσουμε παιδιά, τα οποία, πραγματικά, το
έχουν ανάγκη. Αν και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2014, επειδή έχει γίνει
πάρα πολύ καλή δουλειά, και υπάρχει πολύ
μεγάλη συμμετοχή, μας έχει προταθεί να ξανα-υποβάλουμε πρόταση, μήπως μπορέσει να
συμπεριληφθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ. Παράλληλα, θα θέλαμε να συζητήσουμε και τη δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος. Να μην
είναι «κλειστό», μόνο για το Δήμο Αθηναίων,
να περιλαμβάνει και τον ευρύτερο νομό Αττικής, διαλέγοντας έτσι σχολεία, που γνωρίζουμε ότι έχουν ιδιαιτερότητες και είναι σε συνοικίες, οι οποίες πραγματικά είναι υποβαθμισμένες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε
ακόμη περισσότερα παιδιά.
Πόσοι οδοντίατροι στελεχώνουν το πρόγραμμα της «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ»;
Κεντρικό κορμό της «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ»
αποτελούν 50 εθελοντές οδοντίατροι. Φυσικά,
και περισσότεροι όταν έρχονται είναι ευπρόσδεκτοι. Πενήντα όμως, είναι σε σταθερή βάση.
Υπάρχουν άλλες δράσεις αυτή τη στιγμή
που στοχεύουν στην παροχή δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης και φροντίδας;
Υπάρχει η Παιδοδοντιατρική Μονάδα, η
οποία «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη
χρονιά έχουν επιλεγεί κάποιοι συγκεκριμένοι
Δήμοι σε όλη τη χώρα. Η κινητή μονάδα επισκέπτεται τις περιοχές αυτές, στελεχωμένη με
παιδίατρο και οδοντίατρο, γίνεται στοματι-
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κός έλεγχος, εμβολιασμοί, κι όπου υπάρχει
πρόβλημα προσπαθούμε να το λύσουμε με τη
συνδρομή και της τοπικής κοινωνίας, παραπέμποντας αυτά τα παιδιά σε οδοντιάτρους
της περιοχής, ώστε να βοηθηθούν. Πρόκειται
για δράσεις τις οποίες πραγματοποιούν οι
ΓτΚ εδώ και 20 χρόνια περίπου και φυσικά
όταν διαπιστώνουμε ότι οι ανάγκες αυξάνονται, -και βλέπουμε προς ποια κατηγορία αυξάνονται- προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερο, είτε ζητώντας τη
συμμετοχή και τη συμβολή ανθρώπων που
μπορούν να βοηθήσουν, είτε εντάσσοντας αυτή την πρωτοβουλία μας σε ένα πρόγραμμα, το
οποίο θα μπορέσει να επιχορηγηθεί. Κυρίως
είναι τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε, γιατί όλα τα άλλα, εφόσον έχουμε εθελοντές δίπλα μας μπορούμε να
τα κάνουμε πάρα πολύ εύκολα.

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να
απευθύνετε στους αναγνώστες μας;
Εμείς αυτό που θέλουμε να απευθύνουμε και
να μεταφέρουμε ως μήνυμα είναι ότι όλοι μας,
τη σημερινή εποχή, επειδή υπάρχουν πολλές
ανάγκες θα πρέπει να «αγκαλιάσουμε» τέτοιες προσπάθειες, με όποιον οργανισμό και αν
γίνονται, και να συμμετέχουμε. Να μην είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν πηγαίνουμε στους
ασθενείς, δεν το κάνουμε για να «κλέψουμε»
τη δουλειά άλλων. Πηγαίνουμε για να βοηθήσουμε ένα παιδί, το οποίο δεν θα πήγαινε σε
κάποιο οδοντιατρείο για να φτιάξει τα δόντια
του, γιατί δεν θα είχε τα χρήματα να το κάνει.
Υπάρχουν ανάγκες προσφοράς σε είδος. Δεν
ζητάμε χρήματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι
κάποιοι μπορεί να είναι δύσπιστοι ως προς αυτό. Όταν όμως ζητάς κάτι χειροπιαστό, κάποιο υλικό, για να μπορέσεις να υλοποιήσεις
αυτή τη δράση, πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε
κάτι να προσφέρουμε. Και πάνω απ’ όλα έχουμε ανάγκη τον εθελοντισμό κάθε επιστήμονα,
ο οποίος θα συνδράμει την προσπάθειά μας.
Θέλουμε εθελοντές, ανθρώπους, να «αγκαλιάζουν» τη δράση μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

«Είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί
που μας έχει ανάγκη»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, που εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια στηρίζει έμπρακτα τα δικαιώματα
των παιδιών, ενώ έχει αναπτύξει μια σειρά από
δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην
εξασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής τους υγείας. Ο Πρόεδρος του οργανισμού, κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος μιλά για
τις δράσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού» που
αποσκοπούν σε όμορφα παιδικά χαμόγελα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ποιες δράσεις/προγράμματα έχει αναπτύξει για την
προώθηση της στοματικής υγείας των παιδιών;
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της
δράσης Προληπτικής ιατρικής διαθέτει το κινητό πολυϊατρείο «Ιπποκράτης» καθώς και
την κινητή Οδοντιατρική μονάδα, η οποία πα-

Θέμα
ρέχει δωρεάν προληπτικές οδοντιατρικές εξετάσεις πανελλαδικά σε παιδιά διαφόρων ηλικιών. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Παιδείας, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τους οδοντιατρικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» προσφέρει προληπτικές εξετάσεις
σε όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Πότε ξεκίνησαν αυτές οι δράσεις και πώς
γεννήθηκε η ιδέα για τον σχεδιασμό τους;
Από το 2002 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
πραγματοποιεί τη δράση προληπτικής ιατρικής για παιδιά. Από το 2002 έως και το 2013
έχουν εξεταστεί συνολικά 41.852 παιδιά σε
ολόκληρη την Ελλάδα, και με τις 3 κινητές μονάδες του οργανισμού μας (κινητό πολυϊατρείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, κινητή Οφθαλμολογική
μονάδα, κινητή Οδοντιατρική μονάδα). Η
ιδέα ξεκίνησε από την επιβεβλημένη ανάγκη
παροχής οδοντιατρικής / ιατρικής προληπτικής ιατρικής στα παιδιά που λόγω των κοινωνικών κι οικονομικών συνθηκών αδυνατούν
να επισκεφτούν έναν οδοντίατρο ή γιατρό. Τα
αιτήματα που λαμβάνουμε καθημερινά είναι
δεκάδες και η παρουσία μας, ακόμα και στα
πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, είναι αναγκαία. Πολλές φορές, μάλιστα, από τις
προληπτικές εξετάσεις που πραγματοποιούμε
στα παιδιά διαπιστώνουμε σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης ιατρικής παρακολούθησης και σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οργανισμού μας και τους
τοπικούς φορείς παραπέμπουμε τα περιστατικά αυτά για θεραπεία.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργατική
διάθεση με όλους τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, ώστε με τη βοήθεια
της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας του
«Χαμόγελου του Παιδιού» να εξετάζονται
όλο και περισσότερα παιδιά σε όλη τη χώρα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για
αυτή την συνεργασία;
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζει πάντα
τους θεσμούς και τους φορείς και σε συνεργασία μαζί τους βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί
προσφέροντας τις υπηρεσίες του. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει τις κινητές του μονάδες, αλλά η στελέχωση γίνεται από τους εθελοντές οδοντιάτρους που πραγματοποιούν τις
εξετάσεις. Οι οδοντιατρικοί σύλλογοι έχουν
στηρίξει το έργο μας από την πρώτη μέρα
έναρξης της δράσης μας και βρίσκονται πάντα
δίπλα μας με οδοντιάτρους που προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε όποιο σημείο
της Ελλάδας κι αν βρεθούμε. Αξίζει να σημειωθεί η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν οι οδοντίατροι προκειμένου να εξετάσουν όσα περισσότερα παιδιά μπορούν στις
επισκέψεις μας ανά την Ελλάδα. Ξεπερνούν

την κούραση και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με μόνη ανταμοιβή το Χαμόγελο των παιδιών! Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους οδοντιατρικούς συλλόγους καθώς και όλους τους
οδοντιάτρους που στηρίζουν πάντα από την
πρώτη γραμμή το έργο και τις δράσεις μας.

Θα θέλατε να απευθύνετε κάποιο μήνυμα
στους αναγνώστες μας και να υπενθυμίσετε σε όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές
με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνούν
μαζί σας;
Θεμέλιος λίθος του Οργανισμού μας είναι οι
1.800 εθελοντές που με τη δική τους προσφορά
συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου μας. Οι εθελοντές απασχολούνται σε όλες
μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν
βασικές ανάγκες, τόσο με την ειδικότητά τους
όσο και με την εκπαίδευσή τους στις δράσεις
μας. Οι τομείς εθελοντικής δραστηριοποίησης
είναι η συμμετοχή γιατρών κι οδοντιάτρων στη
φροντίδα παιδιών. Επίσης, όλοι οι εθελοντές
μας μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία Παίδων, στα
παζάρια και τις εκθέσεις μας, στο Εθελοντικό
Δημιουργικό Εργαστήρι μας και στα Κέντρα
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο
volunteer@hamogelo.gr ή στο 210-3306140.

«Είμαστε λύση ανάγκης που
θα πάψει να υπάρχει όταν το
Σύστημα Υγείας ανοίξει για όλους»
Στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) λειτουργεί ένα από τα πιο οργανωμένα κοινωνικά οδοντιατρεία. Στα τρία
χρόνια ζωής του, οι περίπου 250 εθελοντές
του, έχουν καταφέρει να βοηθήσουν σε πάνω
από 32.000 περιπτώσεις ασθενών. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΜΚΙΕ, κ. Χρήστος Σιδέρης, μιλά για την «μάχη» που δίνουν σήμερα
τα κοινωνικά ιατρεία για να καλύψουν το κενό της πολιτείας, η οποία έχει αφήσει αβοήθητους χιλιάδες άπορους και ανασφάλιστους
συμπολίτες μας.
Πότε και πώς ξεκίνησε η λειτουργία του
Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού. Το οδοντιατρείο ξεκίνησε να λειτουργεί ταυτόχρονα;
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνι-

~

Δεδομένης της σπουδαιότητας της στοματικής υγείας για την γενικότερη
υγεία του πληθυσμού, οι δράσεις αυτές αποκτούν διπλή αξία:
αφενός γιατί συμβάλλουν στην καθιέρωση και την εμπέδωση ενός άλλου
δημόσιου ήθους που στηρίζεται στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο
και την κοινωνική συμμετοχή και αφετέρου γιατί μπορούν
να διαγνώσουν έγκαιρα άλλες ασθένειες που έχουν εκδηλώσεις
στο στόμα, προλαμβάνοντας επώδυνες επιπλοκές.

κού ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο
του 2011 και το οδοντιατρείο μας λειτούργησε
για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2012.

Μέχρι σήμερα πόσοι συμπολίτες μας έχουν
απευθυνθεί σε εσάς για οδοντιατρική θεραπεία;
Αυτή τη στιγμή οι ασθενείς μας ανέρχονται
στους 562. Μέχρι τον Ιούλιο του 2014 κάθε μήνα δεχόμασταν 200 τακτικούς ασθενείς και
περίπου 20 έκτακτους. Οι εργασίες που έκαναν έφταναν σε διάρκεια και ενός χρόνου.
Πόσοι εθελοντές οδοντίατροι στελεχώνουν το ΜΚΙΕ και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται;
Το οδοντιατρείο του ΜΚΙΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2012, με 10
οδοντιάτρους και 20 ραντεβού την εβδομάδα.
Σταδιακά και μετά από 3 μήνες καθώς γινόταν γνωστό, οι οδοντίατροι έφτασαν τους 14
και στη συνέχεια συμφωνήσαμε συνεργασίες
και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι
δέχονταν ασθενείς μας στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 εξωτερικούς
συνεργάτες, δηλαδή ορθοδοντικό, γναθοχειρουργούς, ενδοδοντιστές και γενικούς χειρουργούς. Οι εργασίες που γίνονται στο ιατρείο είναι εξαγωγές, εμφράξεις, καθαρισμοί,
απονευρώσεις. Μάλιστα, συνεργαζόμαστε με
ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που μας κάνει δωρεάν πανοραμικές και η βοήθεια που μας προσφέρει είναι υπέρ πολύτιμη, όπως αντιλαμβάνεστε. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι το ιατρείο
γενικά λαμβάνει πάρα πολλές διαγνωστικές
και άλλου είδους εξετάσεις από ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα δωρεάν, σε σταθερή βάση κάθε μήνα, τις οποίες με την σειρά μας τις παρέχουμε, δωρεάν φυσικά, στους ασθενείς μας.
Όλα τα εξεταστικά κέντρα που μας βοηθάνε το
κάνουν με την προϋπόθεση – από την πλευρά
μας – ότι δεν θα τους διαφημίσουμε ποτέ, και
αυτό από μόνο του κάνει την προσφορά τους
πραγματικά αλληλέγγυα και ουσιαστική,
αφού δεν διαφημίζονται από μέρους μας.
Οι ανάγκες σας σε αναλώσιμα και εξοπλισμό πώς καλύπτονται; Υπάρχουν ελλείψεις;
Το ιατρείο έχει 3 βασικές αρχές πάνω στο
οποίο έχει βασιστεί όλη η φιλοσοφία μας. Η
πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει καμία κομματική
εμπλοκή στο έργο ή στις δράσεις μας. Η δεύτερη είναι ότι δεν διαφημίζουμε κανέναν για την
όποια δωρεά μας κάνει. Η τρίτη ότι δεν δεχόμαστε χρήματα ως δωρεές παρά μόνο σε είδος
ή υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ασθενείς
μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα έξοδα για να
λειτουργήσει ένα οδοντιατρείο είναι πολύ μεγάλα. Παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει με τις
συνεχείς δωρεές που γίνονται προς τα εμάς σε
είδος αλλά και εξοπλισμό να μπορούμε σε
σταθερή βάση να προσφέρουμε αξιοπρεπείς
υπηρεσίες προς όλους μας τους ασθενείς. Οι
εθελοντές μας δεν είναι μόνο όσοι δουλεύουν
εντός του ιατρείου, αλλά και όσοι μας στηρίζουν κάθε μήνα από το υστέρημα τους.
Κάποιος οδοντίατρος που θέλει να γίνει
εθελοντής πώς μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί σας;
Όποιος οδοντίατρος θα ήθελε να μας βοηθήσει
μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας στο
www.mkiellinikou.org και να διαβάσει για
εμάς – για το έργο που προσπαθούμε να επιτελέσουμε αλλά και παράλληλα για το τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Όποιος δεν έχει ίν-
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τερνετ μπορεί να έρθει απευθείας σε επαφή
μαζί μας στο 210-9631-950 από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 8 το βράδυ τις καθημερινές, και από
τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Η γραμματεία του οδοντιατρείου είναι
ανοιχτή καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή
από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να
απευθύνετε στους αναγνώστες μας;
Θα ήθελα να τονίσω ότι το Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, αλλά και όλα
τα Αλληλέγγυα Κοινωνικά Ιατρεία στον Ελλαδικό χώρο που πλέον ξεπερνάνε τα 40, δίνουν μια μάχη σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο
είναι αυτό που έχει να κάνει με την άμεση κάλυψη των αναγκών των ανασφάλιστων, άνεργων και άπορων συμπολιτών μας (ανάγκες
που δυστυχώς το κράτος μας καλύπτει κατά το
ελάχιστο), και το δεύτερο μέτωπο έχει να κάνει με την ανάδειξη των λόγων για τους οποίους οι ασθενείς μας αποκλείονται από το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και την διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή, το Κοινωνικό
Ιατρείο δεν είναι απλά άλλη μια φιλανθρωπική οργάνωση ή ΜΚΟ που απλά απαλύνει τον
πόνο των πολιτών. Είμαστε μια λύση ανάγκης
που θα πάψει να υπάρχει όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά ανοίξει για όλους
τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις ή οποιουδήποτε
είδους αποκλεισμούς. Δίνουμε μια δύσκολη
μάχη που όμως στα 3 χρόνια ύπαρξης μας έχει
δώσει πολλά αποτελέσματα μέσω της έντονης
δράσης μας.

Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα δίνουν τη δική τους μάχη, προσπαθώντας να υποκαταστήσουν εν
μέρει την απουσία συντονισμένης
κρατικής μέριμνας. Άλλοτε μέσα από
τα κοινωνικά οδοντιατρεία, άλλοτε εξετάζοντας δωρεάν ασθενείς στα ιδιωτικά ιατρεία εθελοντών οδοντιάτρων και
άλλοτε με δράσεις που στοχεύουν
στην εξειδικευμένη φροντίδα και ενημέρωση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, οι κατά τόπους Οδοντιατρικοί Σύλλογοι βρίσκονται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας ανακούφιση στους συνάνθρωπούς τους.
Στις γραμμές που ακολουθούν θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε για τις
πρωτοβουλίες και τις δράσεις Οδοντιατρικών Συλλόγων σε μια προσπάθεια καταγραφής του κύματος εθελοντισμού τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο
και στην επαρχία.

O.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ:
Εντείνουμε τη δράση μας σε πείσμα
των αντίξοων εποχών
O Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής είναι από
τους πρώτους ίσως υγειονομικούς συλλόγους
που στήριξαν την εθελοντική δράση, ανέφερε
σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής, κ. Αθανάσιος Υφαντής.
Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «εδώ και 20 σχεδόν
χρόνια εθελοντές οδοντίατροι, με τον συντονισμό της αρμόδιας επιτροπής του συλλόγου
μας, έχουν ξεκινήσει ένα Πρόγραμμα Πρόληψης και ενημέρωσης σε σχολεία αλλά και σε
ΚΑΠΗ. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 20.000 παιδιά και ενήλικες».
«Ακόμη ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση του ΙΣΑ και συνάδελφοι παρέχουν

~

Ως λαός βοηθάμε πάρα πολύ,
αλλά σε επίπεδο μονάδας.
Είναι σημαντικό να μάθουμε
να προσφέρουμε
στο πλαίσιο οργανωμένης
φροντίδας!
εθελοντικά υπηρεσίες στο Κοινωνικό ιατρείο.
Η δράση μας έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια
παρά το γεγονός ότι σαν κλάδος έχουμε πληγεί πολύ περισσότερο από άλλους συνάδελφους υγειονομικούς.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής είναι
πάντα ανοικτός σε προτάσεις εθελοντικής συνεργασίας οργανώσεων και φορέων με μοναδικό σκοπό την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, όπως έχει γίνει κατά καιρούς με το «Χαμόγελο του Παιδιού», τον Σύλλογο «Όραμα –
Ελπίδα: Tράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού
των Οστών» και άλλες οργανώσεις με έντονη
κοινωνική προσφορά και δράση», καταλήγει ο
ίδιος.

Ο.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ:
Θα είμαστε εκεί, όπου και όποτε
μας ζητηθεί
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά εδώ και
περίπου 30 χρόνια πρωτοστατεί σε προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή της στοματικής υγείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ως Σύλλογος βρίσκεται πάντα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη. Όπως μας
εξηγεί η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Μαρία Μενενάκου, τα προληπτικά προγράμματα του ΟΣΠ «τρέχουν» από
το 1980 και το γεγονός αυτό αντανακλάται
και στο οργανωμένο δίκτυο εθελοντών του
Συλλόγου. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι
περίπου 600 εθελοντές οδοντίατροι «αγκαλιάζουν» όλες τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου
που έχουν στο επίκεντρό τους την προσφορά
στο συνάνθρωπο.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΣΠ οργανώνει και υλοποιεί δωρεάν προγράμματα πρόληψης της
στοματικής υγείας σε σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν ομιλίες για τις νόσους του στόματος και την πρόληψή τους με σωστή υγιεινή και
διατροφή, βιωματική αγωγή στοματικής υγείας και οδοντιατρική εξέταση. Αντίστοιχο πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης έχει συγκροτηθεί προσανατολισμένο στις ανάγκες
των ασθενών της τρίτης ηλικίας. Εθελοντές
του ΟΣΠ, επισκέπτονται τα ΚΑΠΗ των Δήμων που εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιοτήτων του Συλλόγου και ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για θέματα στοματικής υγείας,
πραγματοποιούν προληπτική εξέταση σε
όσους το επιθυμούν και τους ενημερώνουν για
την κατάσταση της στοματικής τους υγείας
και τις ανάγκες θεραπείας τους. Αντίστοιχα
προγράμματα πραγματοποιούνται και για
άτομα με αναπηρία, ενώ συχνά ο ΟΣΠ με ημερίδες και δράσεις προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την πολιτεία, προς την κατεύθυνση
της θεσμοθέτησης της παροχής κατ’οίκον
οδοντιατρικής φροντίδας για την ευαίσθητη
αυτή πληθυσμιακή ομάδα. Παράλληλα, ο
ΟΣΠ τονίζει τη σημασία της πρόληψης του
οδοντικού τραύματος και στο πλαίσιο αυτό
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έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αναγκαιότητα
της χρήσης εξατομικευμένου προστατευτικού
νάρθηκα κατά τις αθλητικές δραστηριότητες.Ο ΟΣΠ συμμετέχει πάντοτε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στοματικής Υγείας (12 Σεπτεμβρίου), η
οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στο σακχαρώδη
διαβήτη. Χαιρετίζοντας τις φετινές εκδηλώσεις, ο ΟΣΠ προσέφερε δωρεάν εξέταση, ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις 12/9 έως τις 26/9 στα άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη. Παράλληλα, ο ΟΣΠ στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής
Υγείας διοργανώνει δράσεις ενημερωτικού
χαρακτήρα που συχνά απευθύνονται στα
ΑΜΕΑ.

«Όλοι μαζί μπορούμε!»
Οι εθελοντές του ΟΣΠ συμμετέχουν ενεργά
και στα κοινωνικά ιατρεία (Μητροπολιτικό
Ιατρείο Ελληνικού, Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά), στηρίζοντας έμπρακτα το δικαίωμα κάθε αδύναμου πολίτη για οδοντιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ο ΟΣΠ συμμετέχει σε κοινωνικά προγράμματα που διεξάγει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, τα οποία περιλαμβάνουν
οδοντοστοματολογική εξέταση σε παιδιά και
ενήλικες της ενορίας, αλλά και σε συναφείς
δράσεις, όπως η ενημέρωση γονέων για θέματα στοματικής υγείας στις σχολές γονέων.
«Ως λαός βοηθάμε πάρα πολύ, αλλά σε επίπεδο μονάδας. Είναι σημαντικό να μάθουμε να
προσφέρουμε στο πλαίσιο οργανωμένης
φροντίδας» σχολίασε από την πλευρά της, η κ.
Αγγελική Σεληνίδου, Υπεύθυνη των Δράσεων
Κοινωνικής Πρόληψης του ΟΣΠ και πρόσθεσε: «Ως εθελοντές συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ,
όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, οι Γιατροί του
Κόσμου, κάτω από συγκεκριμένες δομές και
ακολουθώντας επιστημονικά πρωτόκολλα
δράσης. Λειτουργώντας από κοινού με άλλους
φορείς, καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε δίκτυα αλληλεγγύης ανά την Ελλάδα και να
προσφέρουμε οδοντιατρικές υπηρεσίες σε όλο
και περισσότερους συμπολίτες μας».
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Μαγνησίας, μετά από πρόταση του
Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ιγνατίου, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και την στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, πραγματοποίησε πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας στα παιδιά των Ρομά,
στους γονείς τους, καθώς και στους υπόλοιπους μαθητές και γονείς του 10ου Δημοτικού
Σχολείου Ν. Ιωνίας, στο Βόλο. Μάλιστα, όπως
δήλωσε στο «Ο.Β» η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Τίνα Κλάρα,
οι εθελοντές οδοντίατροι προχώρησαν και στη
θεραπεία των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα παιδιά των Ρομά που εξετάστηκαν δωρεάν στο πλαίσιο της κοινής αυτής δράσης.

Ο.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
Ο εθελοντισμός είναι επιβεβλημένος,
γιατί οι πολίτες καταφεύγουν
σε αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες
«Συνέχεια οργανώνουμε δράσεις και όπου
υπάρχει ανάγκη δίνουμε «το παρών». Σε συνεργασία με την Παιδοδοντική Εταιρεία και
το «Χαμόγελο του Παιδιού» θεραπεύσαμε με
κινητή οδοντιατρική μονάδα που ήρθε από την
Αλεξανδρούπολη άπορα παιδιά. Και συνέχεια κάνουμε επισκέψεις σε σχολεία και ιδρύματα. Ακόμα και σε ηλικιωμένους συμπολίτες

Θέμα

Η ισχύς εν την ενώσει: Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, μετά από πρόταση του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ιγνατίου, σε συνεργασία με τον ΟΣΠ, το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και την στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, πραγματοποίησε πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε παιδιά και ενήλικες στο 10 ΔΣ Ν. Ιωνίας στο Βόλο.

μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να καταφεύγουν σε
υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας και να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους», σημείωσε
από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνος Κωταντούλας, υπογραμμίζοντας
μάλιστα ότι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης
ανάγκης ο Σύλλογος δε δίστασε να αναλάβει
ακόμη και τα έξοδα προσθετικής εργασίας.

Ο.Σ. ΔΡΑΜΑΣ:
Εδώ και είκοσι χρόνια είμαστε στο
πλευρό αυτών που μας έχουν ανάγκη
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα Οδοντιατρικού
Συλλόγου που εδώ και χρόνια βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Μιλώντας με τον Πρόεδρο του ΟΣΔ, κ. Παναγιώτη Κάππο, ενημερωθήκαμε ότι ο Σύλλογος
εδώ και είκοσι χρόνια προσφέρει εθελοντικό
έργο σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
«Πέρα από τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται στα σχολεία και τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις στηρίζουμε εδώ και χρόνια το έργο
του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δράμας- πρώην ορφανοτροφείο- και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας. Παράλληλα, ενισχύουμε τη δράση του κοινωνικού Ιατρείου και Οδοντιατρείου, ενώ σε συνεργασία
με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανασφάλιστους πολίτες και σε εγγεγραμμένους στα μητρώα Ρομά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κάππος.
Άμεσος στόχος, όπως μας είπε ο κ. Κάππος είναι ο Νομός να αποκτήσει σύντομα τη δική του
κινητή οδοντιατρική μονάδα, ώστε οι οδοντίατροι να προσφέρουν επί τόπου οδοντιατρικό
έργο, γιατί τώρα οι ασθενείς προσέρχονται στα
ιδιωτικά ιατρεία των εθελοντών οδοντιάτρων.
Τέλος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΟΣΔ, ο
Σύλλογος στηρίζει το κοινωνικό παντοπωλείο
της πόλης και όλοι οι οδοντίατροι είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της κοινωνικής προσφοράς.

Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Στην εποχή της κρίσης, ο εθελοντισμός
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα
«Ως Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, μετέχουμε στο πλαίσιο του Μήνα Στοματικής
Υγείας, κάθε Νοέμβριο, στις ενημερωτικές
δράσεις που πραγματοποιούνται, από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Colgate. Παράλληλα, πραγματο-

ποιούμε επισκέψεις στα δημοτικά σχολεία Κορινθίας, όπου εθελοντές οδοντίατροι εξετάζουν τους μαθητές και τους μαθαίνουν τους
κανόνες της σωστής στοματικής υγιεινής.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει τεθεί
σε εφαρμογή εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, κ. Επαμεινώνδας Κατσούλας αναφορικά με την προώθηση από πλευράς του Συλλόγου δράσεων προαγωγής της καλής στοματικής υγείας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ιατρείου στην Κόρινθο, λειτουργεί Κοινωνικό Οδοντιατρείο, το οποίο στελεχώνουν
με τη δράση τους εθελοντές οδοντίατροι, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν
να καλύψουν τα έξοδα της οδοντιατρικής τους
περίθαλψης.
«Η δράση αυτή του Συλλόγου μας στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης που έχει εμφανείς πλέον επιπτώσεις στη στοματική υγεία
του ελληνικού πληθυσμού, αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα και αποτελεί προσφορά προς το
κοινωνικό σύνολο», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Προσωπικά, ως Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, θα ήθελα να
συγχαρώ όλους τους εθελοντές οδοντιάτρους
για την προσφορά τους και να απευθύνω πρόσκληση και στα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου
να πάρουν μέρος σε ανάλογες εθελοντικές
δράσεις».

Ο.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ:
Οι εθελοντικές δράσεις στηρίζονται
στην εξέταση και την πρόληψη
«Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας είναι
παρών σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Γερά Δόντια, Χαρούμενα Παιδιά»,
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Οδοντιατρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο του οποίου
εθελοντές οδοντίατροι εξέταζαν παιδιά και
τους έκαναν φθορίωση. Κάθε χρόνο κάνουμε
επισκέψεις σε σχολεία στοχεύοντας στην ενημέρωση των παιδιών ως προς τη φροντίδα της
στοματικής τους υγείας μέσα από βιωματική
μάθηση», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΟΣΛ, κ.
Κουτσογιάννης Ευστάθιος.
Σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
που προσφέρει την κινητή μονάδα «Ιπποκράτης» ο ΟΣΛ πραγματοποιεί δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο σε παιδιά. Παράλληλα, ο Σύλλογος συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στοματικής
Υγείας καθώς και σε ανάλογες εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη
στοματική υγεία. Όπως μας εξηγεί ο Πρό-

εδρος του ΟΣΛ, το κομμάτι του εθελοντισμού
είναι βασισμένο σε δύο άξονες: την εξέταση
και την πρόληψη. «Μέσα από την εξέταση καταγράφεται η στοματική υγεία του πληθυσμού
και ιδίως των παιδιών, γεγονός που οδηγεί σε
δράσεις, αλλά πάνω απ’ όλα αυτό που βλέπουμε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις είναι ότι τα
παιδιά και οι γονείς τους μαθαίνουν, περνάει
στη συνείδηση του κόσμου, η σπουδαιότητα
της στοματικής υγείας καθώς και το ότι η γενική μας υγεία αντανακλάται στο στόμα».
Τέλος, ο κ. Κουτσογιάννης κληθείς να απαντήσει πώς γίνεται η οργάνωση όλων αυτών των
δράσεων σημείωσε ότι στον Σύλλογο έχει συσταθεί μια μεγάλη ομάδα εθελοντών και κάθε
φορά που προτείνεται να τεθεί σε εφαρμογή
μια εθελοντική δράση, τα μέλη του Συλλόγου
ενημερώνονται, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον
τους, καταρτίζεται πρόγραμμα και έτσι ο Σύλλογος συμμετέχει οργανωμένα σε αυτές τις
δράσεις.

Ο.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
Βρισκόμαστε εκεί που μας έχουν ανάγκη
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας στήριζε και στηρίζει συστηματικά την πρόληψη, η
οποία αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο όλων των
Δ.Σ. του Συλλόγου. «Εδώ και οκτώ χρόνια
υποστηρίζουμε το πρόγραμμα του Δήμου για
την πρόληψη της γενικής υγείας, στην οποία
περιλαμβάνεται και το κομμάτι της οδοντιατρικής πρόληψης, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε σχολεία. Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα προαγωγής της στοματικής υγείας
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,
ενώ ως ΟΣΜ σχεδιάζουμε πρόγραμμα για την
προληπτική εξέταση μαθητών σε όλα τα σχολεία του ευρύτερου συγκροτήματος Βόλου»,
ανέφερε η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, κ. Τίνα Κλάρα, και πρόσθεσε: «Είμαστε πάντοτε στη διάθεση κάθε
δασκάλου, όπου κι αν βρίσκεται, ο οποίος θέλει να εφαρμόσει πρόγραμμα πρόληψης για τη
στοματική υγεία, φροντίζοντας να καλύπτουμε τις ανάγκες ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Έχουμε μάλιστα θεσπίσει
μια ομάδα εθελοντών, η οποία ασχολείται με
το θέμα της πρόληψης».
Μάλιστα, από τις 18 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2014 μαζί με το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία με τους Δήμους Βόλου
και Ρήγα Φεραίου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας υλοποίησε πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης, σε περίπου
2.500 μαθητές Δημοτικών Σχολείων.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του 51ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας της
Ελλάδας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της πόλης του Βόλου προσέφερε δωρεάν
οδοντιατρική εξέταση και οδηγίες στοματικής
υγιεινής στα παιδιά και στους ενήλικες στην
κινητή οδοντιατρική μονάδα του «Χαμόγελου
του Παιδιού». Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Πρόεδρος του ΟΣΜ, «βγαίνουμε συχνά έξω από τα οδοντιατρεία μας και βρισκόμαστε εκεί που μας έχουν ανάγκη».

Ο.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
Στηρίζουμε όλους τους φορείς
που προσφέρουν κοινωνικό έργο
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό όλων των φορέων που προσφέρουν κοινωνικό έργο. «Σε κάθε
συνέδριό μας φροντίζουμε να φιλοξενούμε
έναν φορέα που ασχολείται με την κοινωνική
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Το ένα
και μοναδικό
ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

250
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθολική χρήση. Εύκολο. Αξιόπιστο
Καθολική χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
ολική αδροποίηση, αυτό-αδροποίηση, και
επιλεκτική αδροποίηση.
Αυθεντική MDP σύνθεση για ιδανική
συγκόλληση.

Mία μόνο σταγόνα συγκολλά

Δεν χρειάζεται επιπλέον εφαρμογή
ενεργοποιητή συγκόλλησης (primer ή activator)
όταν χρησιμοποιείται με τα Clearfil DC Core
Plus/Panavia SA Cement.
Άμεση εφαρμογή

Κατασκευή κολοβώματος

Έμμεση εφαρμογή

Επιδιόρθωση

Self-Etch Application Times
25sec

CLEARFIL
Universal Bond
Scotchbond
Universal*
Prime & Bond
Elect*

rubbing
air-blow
light-cure

35sec
35sec
35sec

Futurabond
U*
Adper Prompt
L-Pop*
All-bond
Universal*
iBOND
Self Etch*
Xeno
IV*

45sec
45sec
45sec
10

20

30

40

Λειτουργεί σε υγρή και στεγνή οδοντίνη στην
τεχνική της ολικής αδροποίησης.
Σύντομος χρόνος εφαρμογής στις τεχνικές
ολικής και αυτo-αδροποίησης.
Μπορεί να συγκολληθεί με οποιοδήποτε υλικό
υδατοδιαλυτό/λιποδιαλυτό ενεργοποιητών
συγκόλλησης, δε χρειάζεται ξεχωριστό
παράγοντα σιλανοποίησης.

35sec

0

Συγκολλάται με ζιρκόνια, μέταλλα και κεραμικά
πυριτικού ασβεστίου συμπεριλαμβανομένου
του διπυριτικού λιθίου.

50

*Nοt a trademark of Kuraray Co., Ltd
Data shown based on IFU of each manufacturer.

Μπορεί να αναμιχθεί με Clearfil DC Activator
για να γίνει διπλού πολυμερισμού συγκόλληση,
οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε
αυτοπολυμεριζόμενη/διπλού πολυμερισμού
ρητινώδη κονία ή υλικό κατασκευής
κολοβωμάτων.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr
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ΟδοντιατρικόΒήμα

προσφορά. Στο τελευταίο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο, φιλοξενήσαμε τα Παιδικά Χωριά SOS, ενώ το 2007 το Σύλλογο Φίλων
ΑΜΕΑ. Παράλληλα, στηρίζουμε και με χορηγίες τα Παιδικά Χωριά SOS, το «Χαμόγελο
του Παιδιού» και τον Σύλλογο Φίλων
ΑΜΕΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος
του Συλλόγου, κ. Τζίνα Θεοδωροπούλου.
Όπως μας ενημέρωσε η ίδια, εθελοντές οδοντίατροι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
κοινωνικό οδοντιατρείο ή δέχονται δωρεάν
τους πολίτες που έχουν ανάγκη στα ιδιωτικά
τους ιατρεία. Παράλληλα, σε συνεργασία με
την κινητή οδοντιατρική μονάδα που παρέχει
το «Χαμόγελο του Παιδιού», εθελοντές οδοντίατροι εξετάζουν παιδιά, ενώ συχνά ο Σύλλογος οργανώνει ομιλίες για τη σημασία και την
προστασία της στοματικής υγείας, προς την
κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού.
Τέλος, ο Σύλλογος Μεσσηνίας από το 2000
συμμετέχει σε προγράμματα Προληπτικής
Οδοντιατρικής. «Επισκεπτόμαστε σχολεία ως
ΟΣΜ και κάνουμε δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά, τα ενημερώνουμε για τη σωστή φροντίδα
της στοματικής υγείας και ενημερώνουμε τους
γονείς τους για τυχόν προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί στα παιδιά
νηπιακής εκπαίδευσης, γιατί είναι πιο εύκολο
να τους μάθεις σε αυτή την ηλικία τις σωστές
συνήθειες πρόληψης της στοματικής υγείας»,
σημείωσε η Πρόεδρος του Ο.Σ. Μεσσηνίας.

Ο.Σ. ΠΕΛΛΑΣ:
Στόχος μας, η επέκταση του δικτύου
εθελοντών και σε άλλες περιοχές που
μας έχουν ανάγκη
«Είμαστε ένας πολύ δραστήριος Σύλλογος. Τα
τελευταία χρόνια έχουμε εξετάσει 3.500 παιδιά. Πηγαίνουμε στα σχολεία και με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία
με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση κάνουμε ενημέρωση στα παιδιά
για τη σωστή προστασία της στοματικής υγείας, αλλά και για τις σωστές συνήθειες διατροφής -γιατί τα δύο αυτά είναι αλληλένδεταχρησιμοποιώντας το ενημερωτικό υλικό της
Ομοσπονδίας. Η αγωγή της στοματικής υγείας
γίνεται με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης», ανέφερε η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πέλλας, κ. Πετρούλα Μπόσνα.
Η κ. Μπόσνα μας εξήγησε ότι στόχος των 15
εθελοντών οδοντιάτρων που συμμετέχουν σε
σταθερή βάση στο πρόγραμμα (οι οποίοι
έχουν «καλιμπραριστεί», ώστε η καταγραφή
της στοματικής υγείας να ακολουθεί κάποια
κοινά πρότυπα και κανόνες) είναι να μπορεί
ο Σύλλογος να επισκέπτεται όλο και περισσότερα σχολεία και να μπαίνει σε περισσότερες τάξεις.
Μια πρωτοβουλία, για την οποία ο Ο.Σ.Πέλλας αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος είναι η
δράση «Φωτεινά Χαμόγελα», η οποία ξεκίνησε από τον νομό. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εθελοντές οδοντίατροι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με τη βοήθεια της κινητής οδοντιατρικής μονάδας που παραχωρήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε παιδιά
και πολίτες που δεν μπορούσαν να προσέλθουν στα οδοντιατρεία. Η προσπάθεια αυτή
έφερε επίσης την στήριξη του Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου «Φωτεινά Χαμόγελα» και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων του Νομού και
της Ιεράς Μητρόπολης Εδέσσης, Πέλλης και
Αλμωπίας.
Παράλληλα, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πέλ-

Θέμα

~

Σήμερα τα κοινωνικά ιατρεία δίνουν «μάχη» για να καλύψουν
το κενό της πολιτείας, η οποία έχει αφήσει αβοήθητους χιλιάδες άπορους
και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.
λης έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντών
οδοντιάτρων στα Γιαννιτσά, όπου με τη συνεργασία της Μητρόπολης, η οποία συγκεντρώνει τα ονόματα άπορων ασθενών, παραπέμπονται κάθε μήνα ασθενείς για δωρεάν θεραπεία. Όπως δήλωσε η κ. Μπόσνα, υπάρχει ο
στόχος το δίκτυο αυτό να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές (Αριδαία).
« Γενικότερα, οι οδοντίατροι στην περιοχή
μας είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα, ιδίως τώρα που ο αγροτικός πληθυσμός
έχει δεχθεί αυτό το τεράστιο πλήγμα, οπότε
πάντα προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όποιον το έχει ανάγκη», κατέληξε η Πρόεδρος του
Ο.Σ. Πέλλας.

Ο.Σ. ΧΙΟΥ:
Σε κρίσιμες εποχές αναδύονται αξίες
όπως ο εθελοντισμός
«Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Χίου συμμετέχει
ενεργά σε κάθε οργανωμένη δραστηριότητα
που συντονίζεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και έχει ως στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία της στοματικής υγείας»
ανέφερε ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, κ. Ανδρέας Καραμούζος.
Οι εθελοντικές δράσεις του ΟΣΧ εστιάζονται
στους ακόλουθους τομείς: α) πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων (κυρίως το
Νοέμβριο που είναι ο μήνας στοματικής υγείας)με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη
σημασία της στοματικής υγείας β) θέσπιση
εβδομάδας στοματικής υγιεινής (κάθε Νοέμβριο) με τη συμμετοχή όλων των Οδοντιάτρων
του νησιού, που προσφέρουν τη δυνατότητα σε
όλους τους πολίτες της Χίου να επισκεφθούν
τα ιατρεία για δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο, γ)
επίσκεψη εθελοντών οδοντιάτρων κατά τη
διάρκεια της σχολικής περιόδου σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, με σκοπό τη διδασκαλία των σωστών κανόνων στοματικής
υγιεινής, δ) πραγματοποίηση ημερίδων προληπτικού/ενημερωτικού χαρακτήρα, με σκοπό
την επιμόρφωση Οδοντιάτρων, Ιατρών αλλά
και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού ε)
και τέλος συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας (Δήμος, Περιφέρεια) και την Εκκλησία για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και πρόληψη των παθήσεων της στομα-

τικής κοιλότητας, δίνοντας έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του νησιού.
«Η προσπάθειά μας στηρίζεται άμεσα στην
αυξημένη ευαισθησία των συναδέλφων μας που δηλώνεται έμπρακτα με τη συμμετοχή
τους στα ανωτέρω προγράμματα- επισημαίνοντας, ότι σε κρίσιμες εποχές αναδύονται
αξίες όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη και
η προσφορά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Καραμούζος.

Έμφαση στα προγράμματα
στοχευμένης πρόληψης
Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Κιλκίς, κ. Χαράλαμπος Ιακωβίδης, τόνισε τη
σημασία των προγραμμάτων πρόληψης της
στοματικής υγείας, στα οποία ο Σύλλογος
Κιλκίς συμμετέχει ενεργά.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, κ. Βασίλης Τσανίδης υπογράμμισε τη στοχευμένη παροχή πληροφόρησης και φροντίδας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών: «Ως Σύλλογος
συμμετέχουμε στα προγράμματα πρόληψης
και προαγωγής της στοματικής υγείας της
Ομοσπονδίας, έχουμε οργανώσει επισκέψεις
σε κέντρα για άτομα με ειδικές δεξιότητες, αλλά και σε χώρους εργασίας(εργοστάσια, κλπ).
Επίσης κάνουμε ενημέρωση σε σχολεία και νηπιαγωγεία».
«Κάνουμε ομιλίες σε σχολεία, με τη βοήθεια
εθελοντών οδοντιάτρων, οι οποίοι επισκέπτονται Δημοτικά και Γυμνάσια, εκπαιδεύοντας τα παιδιά στη σωστή φροντίδα της στοματικής υγείας. Παράλληλα, συμμετέχουμε σε
όλα τα προγράμματα της Ομοσπονδίας που
στοχεύουν στην φθορίωση και τον καθαρισμό
της στοματικής κοιλότητας των παιδιών», δήλωσε από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Φλώρινας, κ. Γεώργιος Ξανθόπουλος.

Τα κοινωνικά οδοντιατρεία «ανάχωμα»
στην απουσία εθνικής πολιτικής
για την οδοντιατρική περίθαλψη
«Εδώ και οκτώ χρόνια λειτουργεί στον Νομό
κοινωνικό ιατρείο στο οποίο έχει προστεθεί τα
τελευταία έξι χρόνια και οδοντιατρικό τμήμα,
το οποίο λειτουργεί χάρη στις υπηρεσίες που
προσφέρουν οκτώ εθελοντές οδοντίατροι»,

δήλωσε ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, κ. Νικόλαος Γαγάνης. Από
την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Έβρου, κ. Σαράντης Τσιρτσίδης, ανέφερε ότι και ο ΟΣΕ συμμετέχει στο
κοινωνικό ιατρείο Αλεξανδρούπολης, καθώς
τα περιστατικά άμεσης ανάγκης παραπέμπονται στα ιδιωτικά ιατρεία εθελοντών οδοντιάτρων. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Τσιρτσίδης, η πλειονότητα των μελών του Συλλόγου συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις.
«Έχουμε ήδη εγκαινιάσει το Κοινωνικό Οδοντιατρείο στον Δήμο Τρίπολης, το οποίο έγινε
πραγματικότητα χάρη στην προσφορά συναδέλφου μας, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή
του, δώρισε τον εξοπλισμό του», δήλωσε ο
Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κ. Παναγιώτης Γιαλαμάς. Στο οδοντιατρείο συμμετέχουν εθελοντικά 10 οδοντίατροι, ενώ η προσέλευση των ασθενών γίνεται
με κοινωνικά κριτήρια που ελέγχονται από
τον Δήμο.
«Στόχος μας είναι πάντα να προσφέρουμε
υπηρεσίες σε απόρους και ανασφάλιστους, οι
οποίοι δεν μπορούν να έχουν οδοντιατρική περίθαλψη ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα ιδιωτικά ιατρεία, λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας. Παράλληλα, πραγματοποιούμε επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία, μια φορά το
χρόνο», πρόσθεσε ο ίδιος.
Κι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό οδοντιατρείο της πόλης, παρέχοντας ανακούφιση
σε άπορους πολίτες. Πέρα από τη σημαντική
συμβολή των εθελοντών στο πλαίσιο αυτής της
«δομής αλληλεγγύης», όπως δήλωσε στο
«Ο.Β.» ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Ιωάννης Τσιτσέλης ο Σύλλογος επισκέπτεται σχολεία και σε συνεργασία
με την κινητή μονάδα του «Χαμόγελου του
Παιδιού» πραγματοποιεί εξετάσεις σε παιδιά.
Στις εθελοντικές αυτές δράσεις συμμετέχουν
περίπου οι μισοί οδοντίατροι του Συλλόγου.
Από την πλευρά του, κι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας προσανατολίζεται προς την
απόκτηση του δικού του κοινωνικού οδοντιατρείου. Όπως μας εξήγησε ο Πρόεδρος του
ΟΣΦ, κ. Εμμανουήλ Ευδωρίδης «υπάρχει σαν
σκέψη να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό οδοντιατρείο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη Μητρόπολη, το οποίο εύχομαι
να συσταθεί μέσα στην καινούρια χρονιά».

*Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου, δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν
οι δράσεις όλων των Οδοντιατρικών Συλλόγων
και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγηθεί κανείς στο βεβιασμένο συμπέρασμα ότι
μόνο οι παραπάνω Σύλλογοι προωθούν τον
εθελοντισμό μέσα από τις δράσεις τους. Δειγματοληπτικά, ήρθαμε σε επαφή με κάποιους
Συλλόγους με στόχο να καλυφθούν διαφορετικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και αυτό δεν στερεί καθόλου αξία από ανάλογες πρωτοβουλίες Οδοντιατρικών Συλλόγων που εξαιτίας δομικών περιορισμών και μόνο δεν συμπεριελήφθησαν στο άρθρο. Το ίδιο ισχύει και για
άλλες ΜΚΟ και εθελοντικούς φορείς που προσφέρουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο
κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας ήταν να
δείξουμε πώς διαφορετικές «συνιστώσες» της
κοινωνίας, η καθεμία στο πλαίσιο των πόρων
και των δυνατοτήτων που κατέχει, μπορούν να
συμβάλλουν από κοινού στη βελτίωση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού και
να προσφέρουν οδοντιατρική φροντίδα σε
όσους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της οδοντιατρικής περίθαλψης.
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O Dr. Thomas Hanser στο «Ο.Β»

«Προκεχωρημένη αυτόλογη οστική ανάπλαση»
Στο πλαίσιο του 28ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που διεξήχθη
στο συνεδριακό κέντρο «ΔΑΪΣ», μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών
ήταν ο Dr. Thomas Hanser. Εκτός από
την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία
Δρ Hanser, θα μπορούσατε να μοιραστείτε
με τους αναγνώστες μας κάποια βασικά
στοιχεία αναφορικά με την τεχνική που θα
παρουσιάσετε στο σημερινό σας master
class;
Τo σημερινό master class θα επικεντρωθεί
στην προκεχωρημένη οστική αναγέννηση με
οστικά blocks. Eίναι μια βιολογική έννοια, η
οποία βασίζεται στη χρήση αυτογενούς οστού.
Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να χρησιμοποιούμε το αυτογενές οστούν, δηλαδή συνδυασμό λεπτού οστικού block και τεμαχισμένου οστού για να επιταχυνθεί η επαναγγείωση
του μοσχεύματος, για να κρατήσουμε το μόσχευμα σταθερό μακροπρόθεσμα και έτσι να
επιτύχουμε προβλέψιμα αποτελέσματα.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της
τεχνικής;
Τα πλεονεκτήματα είναι ότι είμαστε σε θέση
να ανακατασκευάσουμε τα κάθετα ελλείμματα με μεγάλη προβλεψιμότητα, να μειώσουμε
τον χρόνο θεραπείας του ασθενούς και ταυτόχρονα να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα των ιστών.
Υπάρχουν κάποια σημεία κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, τα οποία οι οδοντίατροι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως;
Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία πρέπει να
προσέχουμε κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής. Το πρώτο είναι η δότρια περιοχή, πρέπει να πάρουμε το οστικό μόσχευμα από την
κάτω γνάθο και συγκεκριμένα από την οπι-

Λήψη αυτόλογου οστικού μοσχεύματος
από το οπισθογόμφιο τρίγωνο.

σθογόμφια περιοχή. Η λήψη οστικών μοσχευμάτων από την εν λόγω περιοχή γίνεται με τη
βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του MicroSaw, το οποίο μας επιτρέπει να πάρουμε το μόσχευμα γρήγορα και με ασφάλεια. Εφαρμό-

του στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα
του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
το masterclass σχετικά με την προκεχωρημένη αυτόλογη οστική ανάπλαση, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό
την επιστημονική ευθύνη του ιδίου.

ζοντας το πρωτόκολλο λήψης του οστικού μοσχεύματος έχουμε μια απολύτως ασφαλή τεχνική λήψης οστικού μοσχεύματος.
Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε

Το «Ο.Β» βρέθηκε στο «ΔΑΪΣ» και συνάντησε τον Dr. Hanser λίγο πριν την
έναρξη του masterclass με τίτλο «Advanced autogenous bone block grafting- a biological concept» και μοιράζεται με τους αναγνώστες του τις βασικές αρχές αυτής της τεχνικής.

είναι ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί σωστά το
οστικό μόσχευμα στην περιοχή που θέλουμε να
ανακατασκευάσουμε και να έχουμε ένα ειδικό
σύστημα καρφίδων για να επιτυγχάνεται η

στερέωση του οστικού block. Τέλος, το τρίτο
πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι η διαχείριση των μαλακών ιστών, και γι’ αυτό σχεδιάζουμε διάφορους τύπους κρημνών προκει-
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μένου να επιτύχουμε τη σωστή, ασφαλή και ερμητική επούλωση του οστικού μοσχεύματος.

Πιστεύετε ότι πιο περίπλοκες διαδικασίες
έχουν περισσότερες πιθανότητες επιπλοκών ή καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας;
Δεν είναι ότι οι τεχνικές που είναι πιο περίπλοκες έχουν καλύτερες πιθανότητες, επιτυχίας,
αλλά βασίζουμε την τεχνική μας σε μια πολύ
απλή βιολογική απόκριση από το σώμα, που
σημαίνει ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το βιολογικό δυναμικό του σώματος,
έχοντας ένα αυτομόσχευμα το οποίο συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία αναγέννησης. Φυσικά, είναι πιο δύσκολο να λάβεις το οστικό
μόσχευμα από την κάτω γνάθο, σε σχέση με να
ανοίξεις για παράδειγμα ένα κουτί βιοϋλικών,
αλλά τελικά αυτή η τεχνική μας δίνει περισσότερες επιλογές όσον αφορά την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος και την αναδόμηση

Η εγγύς (α) και η άπω (β) κατακόρυφη οστεοτομία πραγματοποιείται με την ευθεία χειρολαβή
και το MicroSaw®. Το προστατευτικό κάλυμμα περιορίζει τον κίνδυνο τραυματισμού των μαλακών ιστών.
κάθετων ελλειμμάτων. Και νομίζω ότι αυτός
στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής
είναι ο μόνος τρόπος για να ανακατασκευάκαι Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής;
σουμε με προβλεψιμότητα κάθετα ελλείμμαΕίναι η πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα για
τα, χρησιμοποιώντας αυτόλογο μόσχευμα.
επαγγελματικούς λόγους κι ομολογώ πως η
Φυσικά είναι πιο περίπλοκο από τεχνικής
Ελλάδα είναι πραγματικά μια όμορφη χώρα.
άποψης, αλλά ταυτόχρονα είναι ασφαλές από
Αναφορικά με το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο
βιολογικής άποψης.
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, θα πρέπει να παραδεχθώ ότι εντυπωσιάστηκα από την ευρεία θεματολογία, την
Τι εντυπώσεις σας άφησε η συμμετοχή σας

πληθώρα των εισηγήσεων, πραγματικά, ήταν
κάτι το μοναδικό. Δεν διοργανώνονται συχνά
συνέδρια με ένα τόσο ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα που καλύπτει μια τόσο ευρεία γκάμα θεμάτων. Πιστεύω ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν
και να εστιάσουν στα θέματα που ήταν πιο
κοντά στα ατομικά τους ενδιαφέροντα. Μου
άρεσε αυτή η εναλλαγή, η ιδέα του να υπάρχουν εισηγήσεις και workshops, κάτι το οποίο
είναι πολύ σημαντικό για τους συμμετέχοντες
καθώς έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να δουν
και να ακούσουν νέα πράγματα, αλλά ακόμα
και να αγγίξουν, να εξοικειωθούν με νέα υλικά και τεχνικές. Νομίζω ότι ήταν ένας επιτυχημένος συνδυασμός, που επέτρεπε ταυτόχρονα και την ενεργητική συμμετοχή των συνέδρων στο συνέδριο και η Οργανωτική Επιτροπή σίγουρα κατόρθωσε να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο κομμάτι αυτό.

Με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης, δεδομένου ότι είστε εκ των βασικών συγγραφέων του παγκοσμίως επιτυχημένου σε
πωλήσεις βιβλίου «Bone Augmentation in
Oral Implantology», το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις «Ο.Β», θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας, τι σας ενέπνευσε για να
προχωρήσετε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου;
Η ιδέα για να γράψουμε αυτό το βιβλίο βασίστηκε στην εμπειρία μας, καθώς μετά το πέρας
των εισηγήσεων μας και των διαφόρων workshops στα οποία διδάσκαμε, μας πλησίαζαν
οδοντίατροι και μας ζητούσαν μια γραπτή εργασία που να εξηγεί το βιολογικό υπόβαθρο
και την τεχνική αυτή καθαυτήν. Υπήρχε ήδη
κάποιο σχετικό υλικό, όπως επιστημονικά papers, αλλά όχι μια γενική σύνοψη όλης της διαδικασίας. Σε αυτό το αίτημα των οδοντίατρων
προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Η φιλοσοφία αυτού
του βιβλίου δεν είναι μόνο η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων, αλλά να δώσουμε
στον οδοντίατρο μια ολοκληρωμένη εικόνα
για τα βήματα της διαδικασίας. Είναι λοιπόν,
το απόσταγμα της επιστήμης, του βιολογικού
υπόβαθρου αλλά και της κλινικής εμπειρίας.
Κι αυτή ακριβώς την εμπειρία θέλαμε να μοιραστούμε με τους οδοντιάτρους, ώστε να
έχουν μια σαφή εικόνα του τι κάνουμε και γιατί εφαρμόζουμε αυτού του είδους την τεχνική.

180€

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
τηλ.: 210 3814939
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Δ· ª˘ÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ™ÙﬁÌ·ÙÔ˜...
°ÈÒÚÁÔ˜ Ã. §¿ÛÎ·ÚË˜
™ÙÔÌ·ÙÔÏﬁÁÔ˜. π·ÙÚﬁ˜ - √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ™ÙÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·Ó. ∞ıËÓÒÓ
∂ÈÛÎ¤ÙË˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó. §ÔÓ‰›ÓÔ˘
π‰Ú˘Ù‹˜ & ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™ÙÔÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÛ. «∞. ™˘ÁÁÚﬁ˜» (1971-2008)
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ ™ÙÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·:
ÙËÏ. 210-72.91.667
e-mail: glaskari@yahoo.gr
site: www.georgelaskaris.gr

ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ:

Σημαντικός ο ρόλος του Στοματολόγου
Η εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα είναι ένα σπάνιο
νόσημα της νεογνικής ηλικίας που οφείλεται σε μειωμένη παρουσία ψευδαργύρου, κάτω από 50 μg/dl,
στον ορό του αίματος. Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου
μπορεί να είναι γενετική (εντεροπαθητική ακροδερματίτις) ή επίκτητη. Κοινό ή βασικό κλινικό χαρακτηριστικό και των 2 μορφών είναι η δερματίτις, η αλωπεΑνεπάρκεια ψευδαργύρου, επηρεάζει τη λειτουργία πάνω από 200 ένζυμα που συμμετέχουν στη σύνθεση πρωτεϊνών, λίπους, νουκλεϊνικών οξέων κ.ά., οδηγεί σε διαταραχές
από διάφορα συστήματα και όργανα. Οι καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σε ψευδάργυρο κυμαίνονται μεταξύ 3-25 mg και
σχετίζονται με την ηλικία του ατόμου. Η ανεπάρκεια του ψευδαργύρου μπορεί να είναι γενετικά καθορισμένη ή επίκτητη.
Η γενετική μορφή χαρακτηρίζεται ως εντεροπαθητική ακροδερματίτις. Μεταβιβάζεται με
τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τύπο και
οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί τη μεταφορά του ψευδαργύρου
(SLC39A4).
Η επίκτητη μορφή είναι αποτέλεσμα μειωμένης πρόσληψης ή απορρόφησης ψευδαργύρου
και μπορεί να συνοδεύεται από αλκοολισμό,
κακοήθειες, φάρμακα, κυστική ίνωση κ.ά. Η
κλινική έκφραση και πορεία είναι περίπου
ανάλογη και στις δύο μορφές (Πίνακας Ι).
Κλινικά, η εντεροπαθητική ακροδερματίτις
εκδηλώνεται μέσα σε λίγες ήμερες ή εβδομάδες από τη γέννηση του νεογνού και χαρακτηρίζεται από βλάβες στο δέρμα, τα νύχια, αλωπεκία και διάρροια (Εικ. 1). Στο δέρμα εμφανίζονται ερυθρές περιοχές και αμέσως μετά
φυσαλίδες και πομφόλυγες σε αθροίσματα,
που σε λίγες ημέρες καλύπτονται από εφελκίδες και λέπια και δίνουν εκζεματοειδή ψωρια-

κία και η διάρροια. Σταθερό κλινικό σημείο της νόσου
είναι η περιστοματική εντόπιση της δερματίτιδας, η
χειλίτις και η στοματίτις.
Το νόσημα αποτελεί ένα ακόμη τυπικό παράδειγμα
του μεγάλου φάσματος της Στοματολογίας και της
συνεργασίας του Στοματολόγου με τον Παιδίατρο
και το Δερματολόγο.

Πίνακας Ι: Ταξινόμηση ανεπάρκειας ψευδαργύρου
Επίκτητη

Γενετική

• Χαρακτηρίζεται ως εντεροπαθητική
ακροδερματίτις.

• Οφείλεται σε μειωμένη πρόσληψη ή
απορρόφηση ψευδαργύρου.

• Μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό
υπολειπόμενο τύπο και οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου SLC39A4 που επηρεάζει τη μεταφορά του ψευδαργύρου.

• Συνοδεύεται με αλκοολισμό, κακοήθειες, κυστική ίνωση, φάρμακα, AIDS, εγκυμοσύνη κ.α.

• Εκδηλώνεται σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες από τη γέννηση.
• Κλινικά παρατηρείται φωτοφοβία, απάθεια, δερματίτις, διάρροια, αλωπεκία,
βλεφαρίτις, επιπεφυκίτις, χειλίτις, στοματίτις, προβολή τριχών και ονύχων, επιμολύνσεις από Candida και σταφυλόκοκκο, κ.α.
σιοειδή εικόνα. Πολύ συχνή είναι η επιμόλυνση με Candida albicans και σταφυλόκοκκο.
Χαρακτηριστικά οι βλάβες εντοπίζονται γύρω από τα φυσικά στόμια του σώματος, τα
βλέφαρα, τους αγκώνες, τα γόνατα, τα άκρα
των χεριών και των ποδιών, καθώς και γύρω
από τα νύχια (Εικ. 2, 3). Κλασική εντόπιση είναι η περιστοματική περιοχή και αμφοτερόπλευρα οι γωνίες των χειλέων, καθώς και τα
χείλη, ενώ σπάνια παρατηρούνται ερυθρές οιδηματώδεις περιοχές με διαβρώσεις και στο
βλεννογόνο του στόματος (Εικ. 4). Επιπλέον,

Πίνακας IΙ:

Διαφορική διάγνωση εντεροπαθητικής ακροδερματίτιδος
• Πομφολυγώδης επιδερμόλυση
• Πομφολυγώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας
Εικ. 1: Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής.

Εικ. 2: Διαβρώσεις εφελκιδοποιημένες γύρω
από τη μύτη, τα μάτια και το στόμα.

• Σταφυλοκοκκική επιδερμιδική νεκρωτική δερματοπάθεια

Εικ. 3: Έντονο ερύθημα, φυσαλίδες, εφελκίδες
και λέπια αμφοτερόπλευρα στα κάτω άκρα.

• Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία.
• Κλινικά παρατηρείται δερματίτις, διάρροια, αλωπεκία, σμηγματορροϊκή δερματίτις, ανορεξία, λοιμώξεις, περιστοματική δερματίτις, χειλίτις, στοματίτις, υπογευσία, πρωκτογεννητική δερματίτις,
διανοητικές διαταραχές.

παρατηρούνται φωτοφοβία, απάθεια, αναιμία καθυστέρηση σωματικής αύξησης. Διαφορική διάγνωση γίνεται από τα νοσήματα που
παρατίθενται στον Πίνακα ΙΙ.
Εργαστηριακά η διάγνωση τεκμηριώνεται
από τη μεγάλη μείωση των τιμών ψευδαργύρου στον ορό του αίματος, συνήθως κάτω από
50 μg/dl (φυσιολογική τιμή 70-150 μg/dl).
Επιπλέον, παρατηρείται μείωση της τιμής της
αλκαλικής φωσφατάσης.
Η θεραπεία εκλογής είναι η άμεση χορήγηση
θειϊκού ή γλυκονικού ψευδαργύρου σε δοσολογία 2-3 mg/kg/ημέρα στην εντεροπαθητική
ακροδερματίτιδα και 1-2 mg/kg/ημέρα στην
επίκτητη μορφή της νόσου. Συμπληρώματα
ψευδαργύρου είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα
στην εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα, εφ’
όρου ζωής.
Συμπερασματικά, η εντεροπαθητική ακροδερματίτιδα είναι ένα πολύ σπάνιο νόσημα
που απαιτεί συνεργασία του Παιδιάτρου με
τον Δερματολόγο και τον Στοματολόγο προς
όφελος του ασθενούς.

Εικ. 4: Βαριές δερματικές βλάβες στο δέρμα του προσώπου, περιστοματίτις στα χείλη και τις συγχειλίες.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνονται από αριστερά ο Υφυπουργός Υγείας κ.
Γρηγοράκος, ο εισηγητής της βράβευσης
κ. Μαρίνης, και ο κ. Λάσκαρης.

Βράβευση
του Καθηγητή
Γιώργου Λάσκαρη
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDSστην τελετή ενάρξεως του 26ου
Πανελληνίου Συνεδρίου της που έγινε την
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο CARAVEL
στην Αθήνα,
βράβευσε τον
Καθηγητή Στοματολογίας του
Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Γεώργιο Λάσκαρη για:
(α) το συνολικό
επιστημονικό
του έργο, αφού προβάλλει την Ελληνική Στοματολογία και κατ’επέκταση την ιατρική διεθνώς, (β) την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον αγώνα κατά του AIDS στην Ελλάδα, και (γ) τις διακεκριμένες υπηρεσίες του
στην Εταιρεία του AIDS.
Ειδικότερα ο εισηγητής της βράβευσης, Ιατρός κ. Ευάγγελος Μαρίνης, σχετικά με την
προσφορά του Γιώργου Λάσκαρη στον
αγώνα κατά του AIDS τόνισε τα ακόλουθα:
1. Eξέδωσε 3 βιβλία σχετικά με τη λοίμωξη
HIV και AIDS, και τις εκδηλώσεις στο στόμα
2. Ίδρυσε το 1984 Στοματολογική Μονάδα
εξέτασης και νοσηλείας ασθενών με AIDS
στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός».
3. Υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρονοσηλευτικής Εκπαίδευσης για το AIDS του
Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων
(ΚΕΕΛ) του Υπουργείου Υγείας (1991-1996).
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του οργάνωσε πάνω από 60 Ημερίδες και Σεμινάρια
σε όλη την Ελλάδα που τα παρακολούθησαν πάνω από 7.000 Ιατροί, Οδοντίατροι,
Φαρμακοποιοί και Νοσηλευτές.
4. Υπήρξε Μέλος της ομάδος κορυφαίων
Στοματολόγων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) που ταξινόμησαν τις
βλάβες του AIDS στο στόμα το 1993, που
ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Οργάνωσε πολλές Ημερίδες και Συνέδρια
σχετικά με τις εκδηλώσεις του AIDS στο
στόμα από την αρχή της επιδημίας το 1983.
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Biodentine™, ένα υποσχόμενο βιοενεργό υλικό αποκατάστασης
για την μακρόχρονη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού
των στηριγμάτων προσθετικών εργασιών
Dr. Αθηνά Μπακοπούλου* και Prof. Imad About**
*Τμήμα Ακίνητης Προσθετικής και Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille, CNRS, ISM UMR 787, 13288, Marseille cedex 09, Γαλλία

Εισαγωγή
Η διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού σε
περιπτώσεις βαθιών τερηδόνων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την πρόγνωση του δοντιού, το οποίο θα λειτουργήσει
ως στήριγμα ακίνητων προσθετικών εργασιών
ή κινητών μερικών οδοντοστοιχιών. Παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι η απώλεια της ζωτικότητας του πολφού είναι μια από τις μεγαλύτερες βιολογικές επιπλοκές που οδήγησαν
στην αποτυχία διαφορετικών τύπων προσθετικών αποκαταστάσεων1, ενώ απ’την άλλη
πλευρά η χρήση ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών ως στηρίγματα σε τέτοιες αποκαταστάσεις συσχετίζεται με σημαντικά αυξημένο
αριθμό μηχανικών (πχ. κάταγμα δοντιού) ή
βιολογικών επιπλοκών (πχ. υποτροπιάζουσα
περιακρορριζική νόσο), όπου καθολικά υποβιβάζουν τη μακρόχρονη πρόγνωση μιας προσθετικής αποκατάστασης2.
Οι συνήθεις μέθοδοι θεραπείας για την κατασκευή κολοβωμάτων ζωντανών δοντιών στηριγμάτων μετά την απομάκρυνση της τερηδόνας περιλαμβάνουν την άμεση ή έμμεση επικάλυψη του πολφού με υδροξείδιο του ασβεστίου και την ακόλουθη εφαρμογή ενισχυμένης υαλοϊονομερούς κονίας, ρητινώδη σύνθετων υλικών ή αμαλγάματος για να αποκατασταθεί πλήρως το σχήμα του δοντιού στηρίγματος3. Ιδανικά τα υλικά κατασκευής των κολοβωμάτων θα πρέπει να προστατεύουν τον
υγιή πολφικό ιστό, προάγοντας την επούλωση
και αποκατάστασή του, ενώ θα παρουσιάζουν
αυξημένες μηχανικές ιδιότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση της ακεραιότητας του

δοντιού στηρίγματος, εφόσον αυτό θα λειτουργήσει μακρόχρονα στις ακίνητες προσθετικές εργασίες ή στις κινητές μερικές οδοντοστοιχίες. Δείκτες για την επιτυχή πορεία ενός
κλινικού περιστατικού είναι κυρίως η απου-

σία πόνου ή/και η απουσία ακτινολογικών ευρημάτων περιακρορριζικής νόσου, αφού οι δοκιμασίες ελέγχου ευαισθησίας πολφού ή τα
ακτινολογικά ευρήματα σχηματισμού γεφυρών οδοντίνης δεν μπορούν να παρατηρηθούν

στα δόντια στηρίγματα που είναι καλυμμένα
με ολικές στεφάνες.
Αν και το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιπροσωπεύει τη «χρυσή σταθερά» για την άμεση ή
έμμεση επικάλυψη πολφού σε βαθιές τερηδό-

Biodentine

TM

Το πρώτο «όλα σε ένα» βιοσυμβατό και βιοενεργό υποκατάστατο
της οδοντίνης που τοποθετείται όπου εκείνη έχει καταστραφεί.
Aσφαλής και αποτελεσματική αποκατάσταση του δοντιού σε μια συνεδρία!

Dr. Αθηνά Μπακοπούλου
Η Αθηνά Μπακοπούλου είναι λέκτορας στο τμήμα Ακίνητης Προσθετικής και Εμφυτευμάτων στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2009 είναι επισκέπτης ερευνήτρια στο τμήμα Επανορθωτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Προληπτικής Οδοντιατρικής στο κέντρο Στοματικών και Γναθοπροσωπικών επιστημών της Ιατρικής σχολής στο Ανόβερο της
Γερμανίας. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας το
2000 και ακολούθησε το 3-ετές μεταπτυχιακό
πρόγραμμα της Προσθετικής (2001-2004) και
το 3-ετές διδακτορικό πρόγραμμα (20042007) στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Έχει σημαντικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά
προσθετικής αποκατάστασης, βιοσυμβατότητας των επανορθωτικών οδοντιατρικών
υλικών και μηχανικής οδοντικού ιστού και
έχει παρουσιάσει την ερευνητική και κλινική
της εργασία σε περισσότερα από 50 διεθνή και
εθνικά συνέδρια και συμπόσια, όπου παρέλαβε σημαντικά βραβεία, όπως το πρώτο βραβείο για «εξαιρετική αναρτημένη παρουσίαση» στο 11ο (Κρήτη, Ελλάδα, 2005) και 12ο
(Fukuoka, Ιαπωνία, 2007) εξαμηνιαία συνεδρία του Διεθνούς Τομέα της Προσθετικής
(ICP) και το πρώτο Senior Robert Frank βραβείο για τη βασική έρευνα στο 44ο IADR-CED
συνέδριο (Μόναχο, Γερμανία, 2009).

Αποκαταστάσεις μύλης
• Μόνιμες εμφράξεις οδοντίνης
• Εν τω βάθει κοιλότητες
• Κάλυψη πολφού
• Πολφοτομή
• Προσωρινές εμφράξεις αδαμαντίνης
Ενδοδοντικές θεραπείες
• Διατρήσεις τοιχωμάτων ριζών
• Διάτρηση πολφικού θαλάμου
• Εσωτερικές/εξωτερικές απορροφήσεις
• Διάτρηση ακρορριζίου
• Χειρουργική ακρορριζίου

Ως το πρώτο όλα σε ένα βιοενεργό υποκατάστατο
οδοντίνης, το BiodentineTM μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν
καταστρέφεται η οδοντίνη, σε μυλικές ή ριζικές εφαρμογές.
Βοηθά στην επανασβεστίωση της οδοντίνης, διατηρεί
τη ζωτικότητα και προάγει την επούλωση του πολφού.
Αντικαθιστά πλήρως την οδοντίνη αφού εμφανίζει
παρόμοιες βιολογικές και μηχανικές ιδιότητες με εκείνη.
Βελτιώνοντας την κλινική επεξεργασία του BiodentineTM,
η Septodont ανακοινώνει ότι συγκολλώντας τη σύνθετη
ρητίνη πάνω από το BiodentineTM στην ίδια συνεδρία
έχουμε μια αποδεδειγμένα ασφαλή και αποτελεσματική
αποκατάσταση του δοντιού σε μια συνεδρία.

Συσκευασία
Kουτί των 15 καψουλών και
15 αμπουλών μονών δόσεων

Τιμή:

150€

+

ΔΩΡΟ
το εργαλείο
τοποθέτησης
αξίας €15,00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Kουτί των 5 καψουλών και
5 αμπουλών μονών δόσεων

Τιμή:

65€
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νες, συνδέεται με κάποιες ανεπιθύμητες επιπλοκές, κυρίως την ασθενή συγκόλλησή του με
την οδοντίνη, τη μειωμένη μηχανική του αντοχή και τη χημική του αστάθεια. Το τελευταίο
θεωρείται ως η κυριότερη αιτία στις επιπλοκές
του πολφού, οι οποίες συνήθως παρατηρούνται τα πρώτα δύο χρόνια της εφαρμογής του4.
Οι υαλοϊονομερείς κονίες, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν χημική και μηχανική σταθερότητα, ισχυρή συγκόλληση στην οδοντίνη
και αποδεκτή βιοσυμβατότητα, χαρακτηριστικά που θεωρούνται σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως τα υλικά αυτά δεν έχουν την
απαιτούμενη και απαραίτητη ιδιότητα αναγέννησης της οδοντίνης 5. Τελικά, τα ρητινώδη
σύνθετα υλικά εμφανίζουν μια αμφιταλαντευόμενη βιολογική συμπεριφορά, αφού αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η φλεγμονή του πολφού οδηγεί στη μη-αντιστρεπτή καταστροφή
του όταν τα υλικά αυτά χρησιμοποιηθούν για
άμεσες ή έμμεσες επικαλύψεις πολφού, ακόμα
κι αν συνδυαστούν με το υδροξείδιο του ασβεστίου6,7.
Το 2010, μια κονία πυριτικού τριασβεστίου
(BiodentineTM, Septodont) εισήχθη στην αγορά. Κλινικά και πειραματικά αποτελέσματα
έχουν δείξει μια επιτυχή έκβαση με το BiodentineTM όταν χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά
άμεσης και έμμεσης κάλυψης του πολφού και
στην ενδοδοντία. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του υλικού αυτού που καταγράφηκαν είναι
η ικανότητά του να δημιουργεί ισχυρό δεσμό
με την οδοντίνη, η βιοενεργητικότητά του που
οδηγεί στο σχηματισμό επανορθωτικής οδοντίνης, οι αντιμικροβιακές του ιδιότητες και οι
βελτιωμένες μηχανικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες της οδοντίνης8-12.
Όμως, παρατηρείται έλλειψη δεδομένων για
την εφαρμογή του ως βιοενεργή κονία στην
κατασκευή κολοβωμάτων κάτω από προσθετικές εργασίες. Εδώ σας παρουσιάζουμε δύο
κλινικά περιστατικά επιτυχής χρήσης του BiodentineTM σε βαθιές τερηδόνες στα δόντια στηρίγματα που καλύφθηκαν με ολικές στεφάνες.
Συλλογή δεδομένων σε ό,τι αφορά την κλινική
συμπεριφορά του υλικού αυτού σε τέτοια περιστατικά, θα επιτρέψει την εκτεταμένη χρήση
του κάτω από μακρόχρονες ακίνητες προσθετικές εργασίες ή σε κινητές μερικές οδοντοστοιχίες, καθιστώντας το BiodentineTM ως βιοενεργό υλικό κατασκευής κολοβωμάτων
διαθέτοντας το σημαντικό πλεονέκτημα της
διατήρησης της ζωτικότητας του πολφού στα
δόντια στηρίγματα των προσθετικών εργασιών.

Κλινικό
Περιστατικό 1
Μια ασθενής, 36 χρόνων, με ιατρικό ιστορικό
συστημικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας, προσήλθε για το προγραμματισμένο εξαμηνιαίο
έλεγχό της. Η ασθενής φέρει ιστορικό ύπαρξης
δευτερογενών τερηδόνων κάτω από παλαιότερες αποκαταστάσεις που παρέμειναν
ασυμπτωματικές μέχρι η αλλοίωση να πλησιάσει τον πολφό. Παρότι η ασθενής είχε πολύ καλή στοματική υγιεινή, η ακτινογραφική εξέταση φανέρωσε δευτερογενή τερηδόνα στο άπω
όριο μιας στεφάνης στο #16 δόντι (Εικ.1, 2). Η
ασθενής ενημερώθηκε για την ανάγκη αφαίρεσης της στεφάνης, ώστε να αντιμετωπιστεί η
τερηδόνα και επίσης για την πιθανότητα
πραγματοποίησης ενδοδοντικής θεραπείας
στο δόντι πριν την τοποθέτηση της καινούργιας στεφάνης.
Μετά τη συγκατάθεση της ασθενούς, έγινε τοπική αναισθησία (Υδροχλωρική αρτικαϊνη 4%

ΕπιστημονικάΘέματα

Εικ.2: Η αρχική ακτινογραφία δείχνει τερηδόνα στο
άπω όριο της υπάρχουσας στεφάνης στο #16
δόντι.

Εικ.3: Η κλινική εικόνα
μετά την αφαίρεση της
στεφάνης και την απομάκρυνση της τερηδόνας.

Εικ.5: Biodentine™ χρησιμοποιήθηκε
ως υλικό κατασκευής του κολοβώματος
Εικ.6: Το Biodentine™ αφέθηκε εκεί για
6 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου το δόντι ήταν ασυμπτωματικό, ενώ είχε διατηρηθεί η ακεραιότητά του.

Εικ.7: Η ακτινογραφική
εξέταση στις 6 εβδομάδες
έδειξε την δημιουργία επανορθωτικής οδοντίνης
και την απουσία οποιασδήποτε περιακρορριζικής
νόσου.

Εικ.1: Η αρχική κλινική εικόνα της υπάρχουσας στεφάνης στο #16 δόντι.

Εικ.4: Η ακτινογραφία πάρθηκε αμέσως μετά την
αφαίρεση της τερηδόνας,
δείχνοντας πόσο κοντά
στον πολφό είναι τα τοιχώματα της κοιλότητας, ιδιαιτέρως στο άπω τοίχωμα
του δοντιού στηρίγματος.

Εικ.8: Μια προσωρινή αποκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει το δόντι
στήριγμα αυτό το χρονικό
διάστημα των 6 εβδομάδων
της επούλωσης.

Εικ.9: Η τελική μεταλλοκεραμική στεφάνη τοποθετήθηκε
μετά από 8 εβδομάδες και
συγκολλήθηκε με συμβατική
υαλοϊονομερή κονία (Fuji I,
GC).

Εικ.12: Η αρχική κλινική εικόνα
δείχνει παλαιότερες αποκαταστάσεις αμαλγάματος στα #26 και
#27 δόντια με πολφική ευαισθησία.

Εικ.13: Η αρχική ακτινογραφία δείχνει βαθιές
δευτερογενείς τερηδόνες στα #26 και #27 δόντια πλησίον του πολφού.

Εικ.10: Η ακτινολογική εξέταση
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας. Δεν παρατηρείται περιακρορριζική αλλοίωση.
Εικ.11: Η ακτινολογική εξέταση
1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Το δόντι
παραμένει ελεύθερο από
οποιαδήποτε περιακρορριζική
αλλοίωση.

Εικ.14: Ύστερα από την αφαίρεση
των βαθιών τερηδόνων κοντά
στον πολφό φαίνεται η κατάσταση
για τα δύο δόντια.

Εικ.16: Το Biodentine™ τοποθετείται
ολοκληρωτικά στις κοιλότητες και παραμένει εκεί για 6 εβδομάδες. Χρησιμοποιείται ελαστικός απομονωτήρας
για να αποφευχθεί πιθανή επιμόλυνση των πολφών.

Εικ.15: Η ακτινογραφική
εξέταση μετά την αφαίρεση των τερηδόνων επιβεβαιώνει την εγγύτητα
των τοιχωμάτων της κοιλότητας με τον πολφό.

Εικ.17: Οι αποκαταστάσεις με Biodentine™ ύστερα από 6 εβδομάδες. Η ακεραιότητα των ορίων και στις δύο
αποκαταστάσεις έχει πλήρως διατηρηθεί και δεν παρατηρούνται κάποιες
ρωγμές. Στο #27 δόντι, το Biodentine™
αφαιρείται μερικώς και παραμένει ως
ουδέτερο στρώμα/υποκατάστατο οδοντίνης για να γίνει η άμεση έμφραξη σύνθετης ρητίνης. Το #26 δόντι
παρασκευάζεται για ολική στεφάνη και το Biodentine™ παραμένει ως
υλικό κατασκευής κολοβώματος.

και 1:200000 αδρεναλίνη, Ubistesin, 3M
ESPE), η στεφάνη απομακρύνθηκε και η τερηδονισμένη οδοντίνη αφαιρέθηκε ολοκληρωτικά. Στην άπω επιφάνεια του στηρίγματος # 16
δόντι παρατηρήθηκε ένα πολύ λεπτό τοίχωμα
οδοντίνης πάνω από τον πολφό, ενώ μια αβαθής κοιλότητα φάνηκε στο εγγύς τοίχωμα του
κολοβώματος (Εικ. 3,4). Η BiodentineTM (Septodont) επιλέχθηκε ως υλικό αποκατάστασης
των δύο κοιλοτήτων (Εικ. 5). Το υλικό προετοιμάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναμιγνύοντας μια δόση σκόνης
(πυριτικού τριασβεστίου – οξειδίου ζιρκονίου) και 5 σταγόνες υγρού (χλωριούχου ασβεστίου- απεσταγμένο νερό) για 30 δευτερόλεπτα στον δονητή.
Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί το BiodentineTM έγινε λόγω του ιστορικού της ασθενούς,
όπου οι βαθιές τερηδόνες οδηγούσαν στη φλεγμονή πολφού και/ή νεκρώσεις. Το Biodentine™ παρέμεινε στο δόντι για 6 εβδομάδες
για να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού (Εικ. 6,7). Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου το δόντι καλύφθηκε με
προσωρινή στεφάνη (Εικ. 8). Ύστερα από τις 6
εβδομάδες, η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική και το δόντι ήταν θετικό στην ευαισθησία
κρύου και αρνητικό στην επίκρουση. Ακολούθησε η συνήθης θεραπευτική διαδικασία κατασκευής μια καινούργιας μεταλλοκεραμικής
στεφάνης (Εικ. 9) και το Biodentine™ παρέμεινε ως μόνιμο υλικό κατασκευής του κολοβώματος. Η στεφάνη συγκολλήθηκε με συμβατική υαλοϊονομερή κονία (Fuji I, GC). Στη συνεδρία επανελέγχου 6 μήνες αργότερα και
ύστερα από 1 χρόνο μετά τη θεραπεία, το δόντι
παρέμεινε ασυμπτωματικό. Η ακτινογραφική
εξέταση δεν έδειξε καμία περιακρορριζική αλλοίωση ή δευτερογενή τερηδόνα. (Εικ. 10,11).

Κλινικό
Περιστατικό 2
Μια ασθενής, 42 χρόνων, με ελεύθερο ιατρικό
ιστορικό, προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για οδοντικό πόνο στην άνω γνάθο δεξιά,
μετά την κατανάλωση κρύων και ζεστών ροφημάτων αλλά και αυτόματου πόνου. Ο διαγνωστικός έλεγχος και η ακτινογραφική εξέταση φανέρωσαν την ύπαρξη δευτερογενούς
τερηδόνας κάτω από παλαιότερες εμφράξεις
αμαλγάματος στο #26 δόντι (άπω) και στο #27
δόντι (εγγύς) (Εικ.12,13). Και τα δύο δόντια
ήταν θετικά στις δοκιμασίες ελέγχου ευαισθησίας (CO 2 πάγος, καυτή γουταπέρκα και
ευαισθησία στα ηλεκτρικά ερεθίσματα), αν
και σε υψηλότερη τιμή μέτρησης συγκριτικά με
τον υγιή πολφό. Επίσης τα δύο δόντια ήταν αρνητικά στην επίκρουση. Η ασθενής ενημερώθηκε για την ανάγκη θεραπείας της δευτερογενούς τερηδόνας και αντικατάστασης των
εμφράξεων ή σε περίπτωση εκτεταμένης τερηδόνας την τοποθέτηση στεφανών.
Μετά τη συγκατάθεση της ασθενούς, έγινε τοπική αναισθησία (Υδροχλωρική αρτικαϊνη 4%
και 1:200000 αδρεναλίνη, Ubistesin, 3M
ESPE), αφαιρέθηκαν οι εμφράξεις αμαλγάματος και η τερηδονισμένη οδοντίνη απομακρύνθηκε ολοκληρωτικά αφήνοντας εκτεταμένες,
βαθιές κοιλότητες (Εικ. 14, 15). Το Biodentine™ (Septodont) επιλέχθηκε ως προσωρινό
εμφρακτικό υλικό για να καλύψει ολόκληρες
τις κοιλότητες και στα δύο δόντια (Εικ. 16). Το
υλικό προετοιμάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Το Biodentine™ παρέμεινε στο δόντι για 6 εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί η απουσία της πολφικής ευαισθησίας,
ενώ διατηρήθηκε η ζωτικότητα του πολφού. Η
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ασθενής ήταν ασυμπτωματική για 6 εβδομάδες, ενώ και τα δύο δόντια ήταν θετικά στις δοκιμασίες ελέγχου της πολφικής ευαισθησίας
και αρνητικά στην επίκρουση.
Έπειτα το Biodentine™ αφαιρέθηκε μερικώς
από το #27 δόντι και παρέμεινε ως ουδέτερο
στρώμα, ενώ το #26 δόντι προετοιμάστηκε για
τοποθέτηση ολικής στεφάνης λόγω σημαντικής απώλειας οδοντικού ιστού μετά την αφαίρεση της τερηδόνας, με το Biodentine™ λειτουργεί ως υποκατάστατο της οδοντίνης για
την κατασκευή του κολοβώματος (Εικ.17).
Ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία αποκατάστασης (αδροποίηση της κοιλότητας με φωσφορικό οξύ και εφαρμογή συγκολλητικού
παράγοντα ενός σταδίου, Excite F, Ivoclar,
Vivadent), το # 27 δόντι εμφράσσεται άμεσα
με σύνθετη ρητίνη (Tetric EvoCeram Bulk Fill,
Ivoclar, Vivadent), (Εικ.18) και το #26 δόντι
αποκαταστάθηκε με ολική στεφάνη αφού
πάρθηκε το τελικό αποτύπωμα με πολυβυνιλοσιλοξάνη (Affinis, Coltene-Whaledent)
(Εικ. 19,20) . Η στεφάνη συγκολλήθηκε με
συμβατική υαλοϊονομερή κονία (Fuji I, GC).
Στη συνεδρία επανελέγχου 6 μήνες αργότερα
και ύστερα από 1 χρόνο μετά τη θεραπεία και
τα δύο δόντια παρέμειναν ασυμπτωματικά. Η
ακτινογραφική εξέταση δεν έδειξε καμία περιακρορριζική αλλοίωση (Εικ. 21,22).

ΕπιστημονικάΘέματα

Εικ.18: Το #27 δόντι εμφράσσεται άμεσα με σύνθετη ρητίνη
(Tetric EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar, Vivadent) και το #26 δόντι
παρασκευάζεται για ολική στεφάνη.

Εικ.19: Το τελικό αποτύπωμα
παίρνεται με πολυβυνιλοσιλοξάνη (Affinis, Coltene-Whaledent)

Εικ.20: Μετεγχειρητικά, η κλινική εικόνα με την άμεση σύνθετη ρητίνη στο #27 δόντι και
η μεταλλοκεραμική στεφάνη
στο #26 δόντι.

Εικ. 21 α&β: Η ακτινογραφική εξέταση 6 μήνες
μετεγχειρητικά. Δεν παρατηρούνται σημεία περιακρορριζικής αλλοίωσης.

Συζήτηση
Μελέτες έδειξαν ότι τα ενισχυμένα υαλοϊονομερή και τα ρητινώδη σύνθετα υλικά παρουσίαζαν ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα
σε προσθετικά περιστατικά κατασκευής κολοβωμάτων (σε ζωντανά και άπολφα δόντιαστηρίγματα)13,14. Όμως ο κύριος παράγοντας
διαφοροποίησης μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κολοβωμάτων στα ζωντανά δόντια είναι η ταχύτητα και
η ποιότητα της δημιουργίας γέφυρας-οδοντίνης, η οποία άμεσα θα επηρεάσει τη μακρόχρονη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού15, καθώς επίσης και οι μηχανικές ιδιότητές
τους που εξασφαλίζουν την αντοχή στη θραύση των κολοβωμάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν μακρόχρονες προσθετικές εργασίες16. Αν
και το υδροξείδιο του ασβεστίου επιτρέπει τη
δημιουργία γεφυρών οδοντίνης, η δημιωργούμένη οστεοδοντίνη έχει μάλλον πορώδη δομή,
λειτουργώντας υπέρ μιας πολφικής λοίμωξης
και/ή νέκρωσης17. Το Biodentine™, μέσω της

Εικ. 22 α&β: Η ακτινογραφική εξέταση 1 χρόνο
μετά τη θεραπεία. Το δόντι δεν εμφάνισε περιακρορριζική αλλοίωση (ο φρονιμήτης #28 αφαιρέθηκε εν τω μεταξύ λόγω δευτερογενούς
τερηδόνας).

χημικής αντίδρασης των δύο κύριων συστατικών του (πυριτικό τριασβέστιο=Ca3SiO5 και
πυριτικό διασβέστιο Ca2SiO4) λειτουργεί με
την απελευθέρωση του υδροξειδίου του ασβεστίου. Όμως η δημιουργία γέφυρας οδοντίνης
στο Biodentine™ για τη θεραπεία κοιλοτήτων
είναι περισσότερο ομοιογενής σε σχέση με τα
υλικά υδροξειδίου του ασβεστίου18,19. Η δημιουργία νέου ιστού κάτω από το Biodentine™
συνοδεύεται με την ύπαρξη δεικτών οδοντοβλαστών20 και φαίνεται ότι κυρίως ενεργοποιείται από τον αυξητικό παράγοντα TGF-β1
που απελευθερώνεται από τα πολφικά κύττα-

ρα. Ο παράγοντας αυτός προσελκύει τα πολφικά βλαστικά κύτταρα στο σημείο εφαρμογής του Biodentine™, όπου προάγει τη διαφοροποίησή σε οδοντινοβλαστικά κύτταρα, τα
οποία θα εκκρίνουν την επανορθωτική οδοντίνη21.
Επίσης το Biodentine™ παρουσιάζει εξαιρετικές εμφρακτικές ικανότητες και μηχανικές
ιδιότητες, παρόμοιες με εκείνες της οδοντίνης
(μέτρο ελαστικότητας 22 GPa, αντοχή στη
συμπίεση 220MPa και μικροσκληρότητα
60VHN)11. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα
είναι ότι αρκετές μηχανικές ιδιότητες (όπως η

αντοχή στη συμπίεση και η αντοχή στην απόσχιση των συγκολλητικών με το Biodentine™ )
δεν επηρεάζεται από τις διαδικασίες επανόρθωσης, όπως η αδροποίηση22,23. Αυτό αποδεικνύει ότι το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με ρητινώδη σύνθετα υλικά
όπως εμφρακτικά υλικά ή ρητινώδεις συγκολλητικές κονίες στις περιπτώσεις όπου επιλέγεται να τοποθετηθούν κεραμικές αποκαταστάσεις. Επιπλέον η ικανότητα του υλικού να δημιουργήσει ένα ισχυρό δεσμό με την υποκείμενη οδοντίνη απαιτείται για τα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του κολοβώματος
και γι’αυτό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
αποκόλλησης της στεφάνης ή της γέφυρας. Αν
και η βιοενεργή δράση του υλικού φαίνεται σε
διάστημα 6 εβδομάδων, αφήνοντας τότε την
τοποθέτηση της τελικής αποκατάστασης (έμφραξη, στεφάνη, κτλ.), σε περιπτώσεις αμφισβητούμενου πολφού, το υλικό μπορεί να παραμείνει στην κοιλότητα μέχρι τους έξι μήνες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το υλικό προσδίδει ικανοποιητικές ιδιότητες στην
επιφάνεια της αποκατάστασης, σύμφωνα με
την μορφολογία, οριακή προσαρμογή και σημείο επαφής της8. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για την στρατηγική αξιολόγησης των ζωντανών δοντιών στηριγμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κάτω από μακρόχρονες προσθετικές εργασίες. Τελικά, οι ιδιότητες αυτές φαίνεται να είναι υποσχόμενες για τη χρήση του
υλικού ως διεθνές υλικό κατασκευής κολοβωμάτων για τα ζωντανά δόντια-στηρίγματα.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή του Biodentine™ για χρονικό διάστημα έξι μηνών αποτελεί μια υποσχόμενη θεραπεία για τη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού στα κολοβώματα προσθετικών εργασιών μετά την αφαίρεση εν τω βάθει τερηδόνων.
Η ευχρηστία, οι μηχανικές και βιολογικές ιδιότητές του είναι επιθυμητές ως υλικό υποκατάστασης της οδοντίνης στην Επανορθωτική
Οδοντιατρική και την προσθετική. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές ελέγχου θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τη χρήση του υλικού
αυτού ως υλικό επιλογής για την κατασκευή
κολοβωμάτων στην Προσθετική, ειδικά σε
δόντια που εξυπηρετούν τα τελικά στηρίγματα μακρόχρονων αποκαταστάσεων, τα οποία
φυσιολογικά υπόκεινται σε ισχυρές μασητικές
δυνάμεις.
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ΑΦΙEΡΩΜΑ IDS 2015

Τι να περιμένουμε από την Κορυφαία
Εμπορική Οδοντιατρική Διοργάνωση
Η μεγαλύτερη εμπορική οδοντιατρική έκθεση στον
κόσμο ετοιμάζεται να «ανοίξει τις πύλες της» από τις
10-14 Μαρτίου 2014 στην Κολωνία, υποσχόμενη να
αποτελέσει για μια ακόμη φορά το οδοντιατρικό γεγονός της χρονιάς. Το «Ο.Β.» είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Εμπο-

ρικών Εκθέσεων της Koelnmesse και Υπεύθυνο για
τη φετινή διοργάνωση της IDS, κ. Christoph Werner,
o oποίος μοιράστηκε μαζί μας τις προσδοκίες του
για την επερχόμενη διοργάνωση και μας έδωσε μια
μικρή πρόγευση από το τι να περιμένουμε από την
φετινή IDS 2015.

Tης Ηλιάνας Γιαννούλη δημοσιογράφου

Κύριε Werner, σε τι στάδιο βρίσκονται οι
προετοιμασίες για την IDS 2015 που θα
λάβει χώρα από 10 έως και 14 Μαρτίου
στην Κολωνία;
Οι προετοιμασίες για την 36η Διεθνή Οδοντιατρική Έκθεση (ΙDS), συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, τρεις μήνες πριν «ανοίξει η αυλαία» της έκθεσης. Περισσότεροι από 1.900
εκθέτες από 55 χώρες έχουν ήδη κατοχυρώσει
το δικαίωμα συμμετοχής τους στην IDS. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής είναι κατά 8% αυξημένα σε σχέση με τα
επίπεδα συμμετοχής την ίδια περίοδο κατά
την προηγούμενη διοργάνωση. Σε καθημερινή
βάση δεχόμαστε νέες αιτήσεις συμμετοχής.

Ιδίως , το διεθνές ενδιαφέρον είναι αυξημένο
σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Αυτός είναι και ο
λόγος που οι εκθεσιακοί χώροι, οι οποίοι καταλαμβάνουν συνολική έκταση 150.000
τ.μ.είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτοι. Από τις 10
έως και 14 Μαρτίου 2015, περισσότερες από

2.000 εταιρείες από όλο τον κόσμο θα δώσουν
«το παρών» στην Κολωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των κορυφαίων εταιρειών της
οδοντιατρικής αγοράς. Η GFDI -Gesellschaft
zur Förderung der Dental-Industrie mbH, η
'Ενωση Γερμανών Κατασκευαστών Οδοντια-

τρικών Ειδών (VDDI) και η Koelnmesse,
έχουν ήδη σχολιάσει σχετικά με το θέμα σε κοινή τους δήλωση: «Το εξαιρετικό αποτέλεσμα
συμμετοχών που διαφαίνεται μέχρι στιγμής
υπόσχεται ότι η επιτυχία της Διεθνούς Οδοντιατρικής Έκθεσης θα συνεχιστεί. Η θέση που
κατέχει η IDS ως η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα επιχειρηματικότητας και επικοινωνίας
για ολόκληρο τον οδοντιατρικό κλάδο υπογραμμίζεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο».
Το υψηλό ενδιαφέρον διεθνούς συμμετοχής
καταδεικνύεται από τη συμμετοχή πολυάριθμων εταιρειών μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ,
την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, την Κορέα, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, το Ισραήλ, την Ισπανία, και την Βραζιλία.
Πρώτη φορά εκθέτες έρχονται από όλο τον κό-
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σμο -υπάρχει ιδιαίτερα μια σημαντική αύξηση
συμμετοχών από Ιταλία, τις ΗΠΑ, την Κορέα,
την Ελβετία, την Γαλλία και το Ην. Βασίλειο.

Ποια είναι τα βασικά θέματα που ενέπνευσαν την επερχόμενη διοργάνωση; Με
άλλα λόγια, η 36η IDS ποιο κεντρικό προσανατολισμό έχει;
Όσον αφορά το concept της IDS, στην επερχόμενη διοργάνωση, η Koelnmesse και η VDDI
στηρίζονται και πάλι στην επιτυχημένη φιλοσοφία αυτής της εκδήλωσης. Κι αυτό γιατί, ως
εμπορική έκθεση η IDS επικεντρώνεται στις
επιχειρηματικές συναλλαγές και στην παροχή
πληροφοριών για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, απευθείας στα περίπτερα
των εκθετών. Ως εκ τούτου, η λεγόμενη «Ημέρα του Εμπόρου» (Dealer’s Day) θα επαναληφθεί. Η πρώτη λοιπόν, ημέρα της εμπορικής έκθεσης (10 Μαρτίου 2014) με βάση αυτό το φορμάτ είναι αφιερωμένη στο οδοντιατρικά εξειδικευμένο εμπόριο και στους εισαγωγείς. Δίνουμε και στις δύο αυτές ομάδες των συμμετεχόντων την ευκαιρία να διαπραγματευτούν αναφορικά με τις πωλήσεις στα περίπτερα των εκθετών σε μια ήσυχη, γαλήνια ατμόσφαιρα. Η
επιτυχημένη ιδέα της «Γωνιάς των Ομιλητών»
(Speakers' Corner) θα συνεχιστεί και φέτος. Το
φόρουμ αυτό που φιλοξενείται στο πλαίσιο της
IDS προσφέρει την ευκαιρία στους εκθέτες να
οργανώσουν εξειδικευμένες διαλέξεις και να
παρουσιάσουν τα προϊόντά τους στους επισκέπτες. Πολυάριθμοι εκθέτες που συμμετείχαν
στην IDS 2013 εκμεταλλεύτηκαν αυτή την
πρόσθετη δυνατότητα παρουσίασης που τους
δόθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης και
πραγματοποίησαν 65 διαλέξεις σχετικά με τις
νέες τάσεις και τεχνολογίες, οι οποίες συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον 3.000 επισκεπτών.
Τι καινούριο να περιμένουμε από τη φετινή διοργάνωση;
Για πρώτη φορά, η IDS 2015 θα προσφέρει περιηγήσεις εξειδικευμένου περιεχόμενου, τα
λεγόμενα «Know-how Tours»: οι ενδιαφερόμενοι οδοντίατροι θα έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν μέρος σε μια περιήγηση που διοργανώνεται από την «PAN Clinic» και την «Doc-

55
ΧΩΡΕΣ

150.000
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2.000
ΕΚΘΕΤΕΣ

125.000
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

tors Alamouti & Melchior», δύο από τις πιο
διάσημες και γνωστές στην Κολωνία οδοντιατρικές χειρουργικές εγκαταστάσεις. Η ανταλλαγή απόψεων από επαγγελματίες ειδικούς
αναφορικά με τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμένες τεχνικές –σε ένα μικρό επιλεγμένο κύκλο συμμετεχόντων-βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Η περιήγηση θα προσφέρε-

ται σε τρία βράδια μετά την επίσκεψη στην
IDS. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προώθησης
του «νέου αίματος» στο επάγγελμα, η Ένωση
Γερμανών Κατασκευαστών Οδοντιατρικών
Ειδών (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V., VDDI) και η Koelnmesse διοργανώνουν για πρώτη φορά «Ημέρα Καριέρας» στο
πλαίσιο της IDS, η οποία θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015, στην «Γωνιά
του Ομιλητή», εκθεσιακή αίθουσα 3.1. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την προώθηση
της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην IDS και των νεοεισερχομένων στο
επάγγελμα ή ατόμων που ενδιαφέρονται να
ακολουθήσουν μια καριέρα στο κλάδο των
οδοντιατρικών.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη φετινή διοργάνωση όσον αφορά στη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών;
Στην ΙDS 2013 συμμετείχαν 2.058 εκθέτες από
56 χώρες, γεγονός που αποτέλεσε ρεκόρ- συμμετοχής για την IDS. Στόχος μας, είναι να επιτύχουμε τέτοια θετικά αποτελέσματα και το
2015. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας δείχνουν
ότι η φετινή διοργάνωση θα συνεχίσει στα επιτυχημένα βήματα της προηγούμενης εκδήλωσης. Όσον αφορά στον εκθεσιακό χώρο που
έχει ήδη μισθωθεί, η IDS 2015 θα επιτύχει νέο
ρεκόρ: Στην επικείμενη διοργάνωση, εκτός
από τους χώρους 2.2, 3, 4, 10 και 11, η εμπορική έκθεση θα επεκταθεί και στο χώρο 2.1. Ο
εκθεσιακός χώρος θα περιλαμβάνει για πρώτη
φορά μια έκταση συνολικής επιφάνειας
150.000 m². Είμαστε λοιπόν, πεπεισμένοι ότι
θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε 2.000 εκθέτες στην Κολωνία στην IDS 2015. Παράλληλα, θα θέλαμε να κορυφώσουμε το ρεκόρ συμμετοχών του 2013 και περιμένουμε περισσότερους από 125.000 επισκέπτες από όλον τον
κόσμο, τον Μάρτιο του 2015.
Πόσες ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην Έκθεση;
Με την DentalLine, Dentech, DMP, Intermed,
M.P.F. Brush Company, Medipac και Neodent
οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν

στην IDS 2015 ανέρχονται στις επτά.

Η IDS έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία εμπορική έκθεση οδοντιατρικών στον κόσμο. Ποια είναι η «συνταγή» αυτής της επιτυχίας;
Ολόκληρη η οδοντιατρική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων όλων των διεθνών ηγετών
της αγοράς εκπροσωπούνται με ένα μοναδικό
φάσμα προσφορών στην IDS: Από τον τομέα
της οδοντιατρικής, στην οδοντιατρική τεχνολογία, και από την προστασία από τις μολύνσεις και τους σωστούς κανόνες στοματικής
υγιεινής, μέχρι την παροχή υπηρεσιών, την
πληροφόρηση και την επικοινωνία και τα εργαλεία οργάνωσης. Καμία άλλη έκθεση δεν
παρουσιάζει τόσες πολλές καινοτομίες και τάσεις συγκεντρωμένες, όπως η IDS. Αυτός είναι
και ο λόγος που η IDS έχει πλέον καθιερωθεί
ως το σημείο συνάντησης για τους φορείς λήψης αποφάσεων στον οδοντιατρικό χώρο, τα
οδοντοτεχνικά εργαστήρια, το εξειδικευμένο
οδοντιατρικό εμπόριο και την οδοντιατρική
βιομηχανία εν γένει. Εν ολίγοις, η IDS είναι η
κορυφαία διεθνής επιχειρηματική και πληροφοριακή πλατφόρμα όλου του οδοντιατρικού
κόσμου, ή πολύ απλά η κορυφαία εμπορική
διοργάνωση της παγκόσμιας βιομηχανίας.
Μεταξύ άλλων, είναι το υψηλό επίπεδο συμμετοχής διεθνών εκθετών και επισκεπτών που
καθιερώνει την IDS ωε την κορυφαία εμπορική έκθεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας τέτοιος βαθμός διεθνούς επιχειρηματικότητας στον
οδοντιατρικό κλάδο είναι εφικτός μόνο στο
πλαίσιο της IDS στην Κολωνία.
Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να
απευθύνετε στους αναγνώστες του
«Οδοντιατρικού Βήματος»;
Το υψηλό επίπεδο διεθνικότητας και η μεγάλη
ποικιλία προϊόντων που παρουσιάζονται
στην IDS είναι μοναδικά σε όλο τον κόσμο.
Αυτός είναι ο λόγος που η Διεθνής Οδοντιατρική Έκθεση αποτελεί ένα γεγονός από το οποίο
δεν θα πρέπει να λείπει κανένας που σχετίζεται με τον χώρο των οδοντιατρικών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όλους τους αναγνώστες του «Ο.Β» στην IDS 2015.

Δυναμικό ελληνικό «παρών» στην IDS
Επτά Έλληνες εκθέτες θα
λάβουν μέρος στη Διεθνή
Οδοντιατρική Έκθεση,
στοχεύοντας να ενισχύσουν την
εμπορική τους παρουσία με
διεθνείς συνεργασίες.
Εκπρόσωποι των εταιρειών
DentalLine, Medipac και
Νeodent μίλησαν στο «Ο.Β»
για τους λόγους που
συμμετέχουν στην IDS, ενώ
μοιράστηκαν μαζί μας μερικές
από τις καινοτομίες που θα
παρουσιάσουν για πρώτη
φορά στο πλαίσιο της
κορυφαίας εμπορικής
διοργάνωσης.

σκέπτες και να εξασφαλίσουμε επαφές με αντιπροσώπους από όλον τον κόσμο.

Λέτα Δεβερίκου
Πόσα χρόνια συμμετέχετε στην IDS; Ποια
θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση του βεληνεκούς
της ΙDS;
Η εταιρεία Dental Line ΕΒΕΠΕ (Γ. Δεβερίκος)
θα λάβει μέρος και φέτος στην έκθεση IDS
2015 που θα διεξαχθεί στην Κολωνία της Γερμανίας από 10 έως 14 Μαρτίου 2015, όπως
ανελλιπώς πράττει από το 1999, δηλαδή εδώ
και 16 χρόνια. Πρόκειται αναμφισβήτητα για
τη μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο της οδοντιατρικής, η οποία συγκεντρώνει εκθέτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο δημιουργώντας
την κατάλληλη πλατφόρμα για τη δημιουργία
νέων επαφών και συνεργασιών.
Με τη συμμετοχή μας σ’ αυτήν την κορυφαία
έκθεση, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας σε πάνω από 125.000 επι-

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη φετινή διοργάνωση;
Αυτό που προσδοκούμε από τη φετινή διοργάνωση είναι να έχουμε μια ακόμα επιτυχημένη
παρουσία. Ειδικότερα δε, να υποδεχθούμε
τους συνεργάτες μας από όλον τον κόσμο, να
ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε τα
σχόλια τους, να τους «συστήσουμε» τα νέα μας
προϊόντα και να θέσουμε τη συνεργασία μας
σε νέα βάση. Επιπλέον, στόχος μας είναι πάντα να δημιουργούμε νέες συνεργασίες και να
εξελισσόμαστε διαρκώς ως εταιρεία, ώστε να
ανταποκρινόμαστε πάντα στις απαιτήσεις του
σύγχρονου οδοντιάτρου.
Τι καινούριο να περιμένουμε από εσάς στο
πλαίσιο της φετινής IDS; Θα παρουσιάσετε κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία;
Κατά τη διάρκεια της IDS 2015, θα παρουσιαστούν στο περίπτερό μας, για πρώτη φορά,
καινούρια προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν
στην Ελλάδα μετά την έκθεση της Κολωνίας.

Xαράλαμπος Aμανατίδης
Πόσα χρόνια συμμετέχετε στην IDS; Ποια
θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση του βεληνεκούς
της ΙDS;
Η Θ. Καζαντζίδης Α.Ε. – Medipac συμμετείχε
για πρώτη φορά στην κλαδική έκθεση της IDS
στην Κολωνία το έτος 2013. Η παρουσία της
εταιρείας στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και
αναμένεται να έχει πολλά υποσχόμενη συνέχεια καθώς θα συμμετέχουμε για 2η συνεχή
χρονιά τον Μάρτιο του 2015.
Η κορυφαία συνάντηση, των ιατρών από τον
κλάδο της οδοντιατρικής και η διεθνής εμπειρία που ανταλλάσσεται με τρόπο δημιουργικό
είναι τα σημαντικότερα «ατού» της κλαδικής
αυτής έκθεσης.
Η προβολή της επιχείρησης μας διεθνώς, η
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ΙDS2015
άμεση επικοινωνία με κορυφαίους οδοντιάτρους, η προοπτική των άμεσων επαγγελματικών συμφωνιών – συνεργασιών καθώς και η
δυναμική προώθηση της επιχείρησης σε νέες
αγορές είναι κάποια από τα οφέλη της συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη φετινή διοργάνωση;
Οι πιο σημαντικές προσδοκίες μας από την φετινή διοργάνωση αφορούν:
• Στη διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων, των γνωριμιών και του κύκλου ευκαιριών
της επιχείρησης μας
• Στην άμεση ενημέρωση για τις νέες τάσεις
που επικρατούν στην αγορά
• Στην πληροφόρηση για τις μελλοντικές προοπτικές της διεθνούς αγοράς και τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται από
όσους δεν θέλουν να απομονωθούν
• Στην πληροφόρηση για τα νέα ζητούμενα της
αγοράς και τις κυρίαρχες αντιλήψεις διεθνώς
σε θέματα διακίνησης και πώλησης προϊόντων
• Στον εμπλουτισμό με νέες ιδέες και προσεγγίσεις για ζητήματα , όπως η ποιότητα, η προώθηση και η προβολή των προϊόντων
• Στη δημιουργία ωφέλιμων δημοσίων σχέσεων και δυσεύρετων επαγγελματικών γνωριμιών που δεν θα μπορούσαν να γίνουν πουθενά αλλού με την ίδια ευκολία και αμεσότητα
• Στην σύναψη άμεσων συμφωνιών αγοράς και
πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών
• Στην αξιοποίηση ευκαιριών προβολής της
επιχείρησης στο εξωτερικό σε ειδικό κοινό που
δημιουργεί ευκαιρίες άμεσης συνεργασίας
Τι καινούριο να περιμένουμε από εσάς στο
πλαίσιο της φετινής IDS; Θα παρουσιάσετε κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία;
Εκτός από την συνεχή παρουσίαση των ήδη
υπαρχόντων προϊόντων, η Medipac θα παρουσιάσει ένα νέο προϊόν, την μη απορροφήσιμη
χειρουργική μεμβράνη PTFE membrane, η
οποία κατασκευάζεται από ειδικά επεξεργασμένο τεφλόν με ενίσχυση από έλασμα τιτανίου, το οποίο υποστηρίζει τη μεμβράνη, παρέχει σταθερότητα αποτρέποντας την αναδίπλωση και επιτρέποντας ευκολότερη τοποθέτηση σε σχέση με άλλες μεμβράνες. Επίσης το
τιτάνιο έχει μικρή έως καθόλου μνήμη διασφαλίζοντας έτσι την εύκολη διαμόρφωση της μεμβράνης. Οι μη απορροφήσιμες μεμβράνες
έχουν ειδική χρήση στην αναγέννηση οστού
(Guided bone regeneration) και στην αναγέννηση ιστού (Guided tissue regeneration).
Είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χειρουργούς οδοντιάτρους να έχουν
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα συγκόλλησης
ιστών και οστών κατά την διάρκεια των επεμβάσεων.

Καίτη Τούμπα
Πόσα χρόνια συμμετέχετε στην IDS; Ποια
θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη της συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση του βεληνεκούς
της ΙDS;
Φέτος θα είναι η 10η κατά σειρά συμμετοχή
της NEODENT A.E στο διεθνές αυτό γεγονός. Η πρώτη συμμετοχή μας ήταν το έτος
1997, όταν ακόμη ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης ήταν η Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Αναμφισβήτητα, η IDS είναι η μεγαλύτερη
και πληρέστερη έκθεση του κλάδου μας και
γι’ αυτό λαμβάνει μέρος η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών. Έχοντας αυτό
υπόψη, γίνεται αντιληπτό ότι μια επιχείρηση
μόνο οφέλη μπορεί να αποκομίσει από την
συμμετοχή της: Οι επισκέπτες είναι πολύ περισσότεροι συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη
έκθεση, από διάφορες χώρες του κόσμου και
το κυριότερο διαθέτουν πολύ χρόνο για εξειδικευμένη αναζήτηση προκειμένου να βρουν
αυτό που θέλουν.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη φετινή διοργάνωση;
Έπειτα από τόσα χρόνια παρουσίας στην
IDS έχουμε ένα αρκετά καθορισμένο πρόγραμμα στις συναντήσεις μας με τους εμπορικούς επισκέπτες.

Με τους ήδη υφιστάμενους και επί σειρά
ετών πελάτες μας, θα βρεθούμε προκειμένου
να παρουσιάσουμε τα νέα προϊόντα, να
ακούσουμε τις απόψεις τους και να κάνουμε
μια συνολική ανασκόπηση της συνεργασίας
μας έτσι ώστε να βρούμε τα σημεία αυτά που
θα την αναπτύξουν.
Όσον αφορά νέους πελάτες, προσβλέπουμε
και φέτος στις καλές συστάσεις των υφιστάμενων συνεργασιών μας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι θα μας
επισκεφθούν από πρόταση κάποιου ικανοποιημένου πελάτη. Αυτό είναι λογικό εάν
σκεφτούμε ότι η εκπροσώπηση ενός brand
που αφορά πλήρη οδοντιατρικό εξοπλισμό
είναι ένα πολυσύνθετο αντικείμενο με πολλές παραμέτρους – ξεκινώντας από την επεξεργασία της πρώτης ύλης έως και την παροχή υπηρεσιών after sales στο τελικό προϊόν.
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Τι καινούριο να περιμένουμε από εσάς
στο πλαίσιο της φετινής IDS; Θα παρουσιάσετε κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία;
Κύριος στόχος είναι η προώθηση του νέου
μοντέλου οδοντιατρικής έδρας TRITON
Plus+, το οποίο ξεκίνησε να παράγεται πιλοτικά το έτος 2012 και έως σήμερα έχει σημειώσει εξαιρετικές πωλήσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό το
προϊόν, διότι συνδυάζει μοναδικά την αισθητική και την ποιότητα.
Η δε τιμή του συγκριτικά με παρόμοια προϊόντα ξένων κατασκευαστικών οίκων είναι
ιδιαιτέρως προνομιακή και ο συνδυασμός
όλων αυτών θεωρούμε ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες.
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Συνέντευξη

Το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο
Περιοδοντολογίας «επιστρέφει» στο Λονδίνο

Φοίβος Μαδιανός
Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ

Το ΕuroPerio8, το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο στο χώρο της Περιοδοντολογίας θα «ανοίξει τις
πύλες του» και θα υποδεχθεί πλήθος συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο από τις 3 έως και τις 6 Ιουνίου
2015 στο Λονδίνο. Με αφορμή τη διοργάνωση του
επερχόμενου συνεδρίου το «Ο.Β.» έχει την τιμή να
φιλοξενεί τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας(EFP), τον Καθηγητή Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φοίβο

Κύριε Μαδιανέ, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας,
θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια
για πώς ξεκίνησε αλλά και για το πώς εξελίχθηκε το όραμα της EFP;
Τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη μιας
πλατφόρμας, η oποία θα συντόνιζε τις δραστηριότητες των εθνικών εταιρειών Περιοδοντολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 1986. Η πρώτη συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιοδοντολογίας -όπως έγινε γνωστή- έλαβε χώρα
στο Μοντρέ, στις 18 Σεπτεμβρίου 1987. Ακολούθησαν άλλες δύο συνελεύσεις, πριν φτάσουμε στη συνάντηση του Μάαστριχτ, τον
Μάιο του 1990, όπου προτάθηκε ο κανονισμός
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Περιοδοντολογίας. Τον Δεκέμβρη του 1991
πραγματοποιείται η συνάντηση-ορόσημο για
την EFP, κατά την οποία υιοθετήθηκαν ο κανονισμός λειτουργίας και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, ενώ
αποφασίστηκε η διοργάνωση του πρώτου EuroPerio, τον Μάιο του 1994 στο Παρίσι.
Από τότε έχουν περάσει περί τα 25 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η EFP εξελίχθηκε
και κατόρθωσε να καθιερωθεί ως μία από τις
ηγέτιδες δυνάμεις στο χώρο της Περιοδοντολογίας. Σήμερα, η ΕFP απαριθμεί 29 εθνικές
εταιρείες με στόχο να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προώθηση της επιστήμης

της Περιοδοντολογίας και τη βελτίωση της
στοματικής, αλλά και της γενικής υγείας του
πληθυσμού. Όσο αναπτύσσεται η επιρροή της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας
τόσο αυξάνουν οι προκλήσεις αλλά και οι ευθύνες που απορρέουν από τη θέση που κατέχει
στο χώρο της Περιοδοντολογίας. Προκειμένου
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου
της η EFP δημιούργησε ένα στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης με χρονικό ορίζοντα το 2017, στο
οποίο καταγράφονται με σαφήνεια οι στόχοι
της, αλλά και τα εργαλεία πραγμάτωσής τους.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της EFP;
Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να
μπορέσουμε να υπερκεράσουμε, να υπερβούμε τα εμπόδια, τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής, για την αναγνώριση της Περιοδοντολογίας ως οδοντιατρικής ειδικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να προβάλλει και να προωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο τα επιχειρήματα
για την ωφελιμότητα της αναγνώρισης της Περιοδοντολογίας ως ειδικότητας και να πείσει
τις ρυθμιστικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Προτεραιότητά μας παραμένει να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τον ρόλο της EFP ως ηγέτιδας δύναμης στο χώρο της

Μαδιανό, σε μια συζήτηση που έχει ως στόχο να
αναδείξει την επιστημονική συμβολή του EuroPerio
στους κόλπους της Περιοδοντολογίας, αλλά και τον
ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
ΠεριοδοντολοΣυνέντευξη στην Ηλιάνα Γιαννούλη δημοσιογράφο
γίας(EFP) στην
διάχυση της επιστημονικής γνώσης και τη βελτίωση
της στοματικής και συνακόλουθα της γενικής υγείας
του κοινωνικού συνόλου.

Περιοδοντολογίας. Νομίζω ότι με το European
Workshop on Periodontology, καταφέραμε να
εγγράψουμε την ΕFP στη συνείδηση των οδοντιάτρων όχι μόνο ως βασικό θεσμό διασποράς
γνώσης, αλλά και απόσταξης της πλέον σύγχρονης κλινικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο του
European Workshop on Periodontology, που
διοργανώνεται πλέον σε ετήσια βάση, οι κορυφαίοι επιστήμονες στο χώρο της Περιοδοντολογίας συζητούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο εκάστοτε επιλεγμένο
θέμα του ευρύτερου πεδίου της Περιοδοντολογίας και της Εμφυτευματολογίας, ενώ παράλληλα εντοπίζουν τα σημεία εκείνα προς τα
οποία πρέπει να ενταθούν οι έρευνες για να
συμπληρωθούν τα υπάρχοντα κενά γνώσης.
Τα αποτελέσματα αυτά συγκεντρώνονται στο
τελικό κείμενο συμφωνίας (consensus report),
το οποίο δημοσιεύεται, με ελεύθερη πρόσβαση
προς όλους, στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Clinical Periodontology» και ασκεί
κατά γενική ομολογία μεγάλη επιρροή σε όλη

Ακίνητη Προσθετική
Παύλος Γαρέφης Ομότιμος Kαθηγητής ΑΠΘ

Λειτουργία και αισθητική στις μεταλλοκεραμικές
και ολοκεραμικές αποκαταστάσεις
•Κλινικές διαδικασίες
•Συνεργασία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο

Στην καθημερινή κλινική πράξη ο οδοντίατρος, αντιμετωπίζοντας έναν
ασθενή που χρειάζεται προσθετική αποκατάσταση, πρέπει αφενός να
«ανιχνεύσει» τις πραγματικές του ανάγκες και αφετέρου να υλοποιήσει
μια προσθετική αποκατάσταση που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις λειτουργίας, αισθητικής και μακράς πρόγνωσης.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr

την οδοντιατρική κοινότητα. Επιπλέον, το
«Journal of Clinical Periodontology» που εκδίδεται με τη φροντίδα της EFP, είναι το πρώτο
σε επιστημονική επιρροή στο χώρο της Περιοδοντολογίας και ένα από τα πιο έγκυρα οδοντιατρικά επιστημονικά περιοδικά γενικότερα,
και αυτό μας γεμίζει με ευθύνη απέναντι στο
αναγνωστικό μας κοινό, ώστε να συνεχίσουμε
να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση.

Η ανάληψη των ηνίων της EFP από εσάς
συνέπεσε με τις προετοιμασίες για το EuroPerio 8. Ποιος είναι ο ρόλος της επιστημονικής αυτής διοργάνωσης στην προώθηση της Περιοδοντολογίας;
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας
οργανώνει κάθε τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Περιοδοντολογίας, το EuroPerio, το
οποίο σίγουρα αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο παγκοσμίως στο χώρο της
Περιοδοντολογίας κι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στον χώρο της Οδοντιατρικής, γενικότερα. Το EuroPerio8 θα λάβει χώρα από τις 3 έως
και 6 Ιουνίου 2015 στο Λονδίνο και αναμένουμε περί τους 8.000-10.000 συνέδρους από
όλον τον κόσμο. Το επίπεδο του συνεδρίου είναι παγκόσμιας κλάσης, αυτό εξάλλου φαίνεται και από τους εγνωσμένου κύρους ομιλητές
από την παγκόσμια οδοντιατρική κοινότητα
που τιμούν την διοργάνωση. Το γεγονός ότι το

160€
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Συνέντευξη
Κόστος συμμετοχής στο EuroPerio8

Μέλη της ΕFP
Mη Μέλη
Φοιτητές
Υγειονολόγοι
Ημερήσιο εισιτήριο υγειονολόγων

Μέχρι τις
27/1/2015

Μέχρι τις
13/5/2015

Μετά τις
13/5/2015

495 ευρώ
635 ευρώ
230 ευρώ
260 ευρώ
145 ευρώ

635 ευρώ
750 ευρώ
270 ευρώ
315 ευρώ
175 ευρώ

750 ευρώ
865 ευρώ
310 ευρώ
375 ευρώ
205 ευρώ

* Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EuroPerio8 καθώς και αναλυτικά το πρόγραμμα του
συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efp.org/europerio8/.

συνέδριο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια,
δίνει την ευκαιρία να επιτυγχάνεται ένα άρτιο
αποτέλεσμα τόσο από επιστημονική όσο και
από οργανωτική πλευρά και μπορούμε χωρίς
καμία διάθεση υπερβολής να πούμε ότι το EuroPerio αποτελεί το σημείο σύγκλισης της επιστημονικής γνώσης τόσο στην Περιοδοντολογία όσο και στην Οδοντιατρική. Περιμένουμε
λοιπόν, όλους τους συναδέλφους στο Λονδίνο
να μας τιμήσουν με την παρουσία τους και να
αξιολογήσουν από κοντά την συμβολή του EuroPerio στην Περιοδοντολογία.

Τι να περιμένουμε από τη φετινή διοργάνωση; Με άλλα λόγια, ποιο θα είναι το
κέρδος των συμμετεχόντων που θα παρακολουθήσουν το EuroPerio8;
Το κέρδος των συνέδρων που θα παρακολουθήσουν το ΕuroPerio8 είναι πολλαπλό, γιατί
καταρχάς το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν
τόσο την Περιοδοντολογία όσο και την Εμφυτευματολογία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις πιο σύγχρονες κλινικές
παρουσιάσεις από τους καλύτερους κλινικούς
στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας
τεράστιος αριθμός ανακοινώσεων - εκτιμάται
ότι θα ξεπεράσουν τις 1.600. Επιπλέον, θα λειτουργήσει μια τεράστια εμπορική έκθεση,
στην οποία θα παρουσιαστεί στο κοινό ό,τι πιο
τεχνολογικά προηγμένο υπάρχει σήμερα στο
χώρο της Εμφυτευματολογίας και της Περιοδοντολογίας.
Τέλος, το Λονδίνο από μόνο του, αποτελεί
έναν ελκυστικό προορισμό, παρέχοντας μια
ευρεία γκάμα επιλογών στους συνέδρους, τις
οποίες μπορούν να ανακαλύψουν στο περιθώριο του συνεδρίου. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν
αυτή τη συγκυρία, το επερχόμενο ΕuroPerio
θα περιλαμβάνει και πολλά social events, τα
οποία δεν έχουν ξαναγίνει στις προηγούμενες
διοργανώσεις. Τέλος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την ίδρυση της EFP,
το EuroPerio 8 αποκτά έναν ακόμα πιο εορταστικό, επετειακό χαρακτήρα θα έλεγα, γεγονός που θα επισφραγιστεί με μια εκδήλωση έκπληξη, που θα σημάνει και τη λήξη του συνεδρίου.
Αν σας ζητούσα να κάνετε μια αποτίμηση
της έως τώρα θητείας σας, ποιο θεωρείτε
ότι είναι το μεγαλύτερο κληροδότημά σας
στους διαδόχους σας;
Παρ’ όλο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η
θητεία μου, νομίζω ότι ένας από τους βασικούς στόχους που έθεσα με την ανάληψη της
προεδρίας της ΕFP, ήταν να «ανοίξουμε» ξανά την EFP στις εθνικές εταιρείες. Να αυξήσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά τη Διοικούσα
Επιτροπή, να διευρύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο την επικοινωνία και την ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εθνικών
εταιρειών. Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια μέσα

από την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών μεταξύ των εθνικών εταίρων είναι η προαγωγή
της περιοδοντικής υγείας στην Ευρώπη. Είναι
πολύ σημαντικό να διαδοθεί στο γενικό πλη-

θυσμό, ότι η περιοδοντική υγεία συναρτάται
άμεσα με τη γενική μας υγεία. Προς αυτή την
κατεύθυνση μάλιστα, δημοσιεύσαμε ένα μανιφέστο, μια διακήρυξη για την σχέση Περιοδοντολογίας και Γενικής Υγείας, η οποία αποτελεί στην ουσία ένα κάλεσμα για κοινή δράση
όλων όσων εργάζονται στο χώρο της Οδοντιατρικής αλλά και της Υγείας γενικότερα, με
σκοπό την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση
και αποτελεσματική θεραπεία της περιοδοντικής νόσου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταστρεπτικές συνέπειές της στη στοματική, αλλά
και τη γενική υγεία του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, αυτό που προσπάθησα
να πετύχω είναι να αυξήσω την συμμετοχή των
νεότερων μελών της EFP, ώστε σιγά-σιγά οι
νέοι συνάδελφοι να γίνονται πιο δραστήριοι
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και πιο ενεργοί σε όλες τις δραστηριότητες της
EFP. Καθιερώσαμε μάλιστα το θεσμό του junior officer, έτσι ώστε καθεμία από τις Επιτροπές της ΕFP να στελεχώνεται και από ένα νέο
συνάδελφο, ο οποίος μέσα από τη διετή θητεία
στο συγκεκριμένο πόστο θα αποκτά καλύτερη
γνώση, αλλά και κατανόηση των μηχανισμών
λειτουργίας της ΕFP. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ΕFP, δίνοντας τη
δυνατότητα σε μια νέα γενιά άξιων συναδέλφων να αποτελέσουν τους αυριανούς ηγέτες
στο χώρο της ευρωπαϊκής Περιοδοντολογίας.

Κύριε Μαδιανέ, σας ευχαριστώ πολύ γι’
αυτή τη συζήτηση και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας.
Κι εγώ σας ευχαριστώ.
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ΕπιστημονικάΘέματα

Μία ακόμη «πρωτιά» για τα εμφυτεύματα MIS SEVEN

Κάρτα αναγνώρισης και κωδικοποίησης
των χημικών και μορφολογικών
χαρακτηριστικών 62 επιφανειών
οδοντικών εμφυτευμάτων
Η επιφάνεια των εμφυτευμάτων MIS SEVEN δεν παρουσίασε καμία επικάλυψη και
καμία απολύτως χημική μεταβολή, κατά τη διάρκεια ανεξάρτητης έρευνας που
εξέτασε τις επιφάνειες που παράγονται μέσω της βασικής τεχνικής αφαίρεσης. Τα
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας με τίτλο «Κάρτα Αναγνώρισης και Κωδικοποίησης των Χημικών και Μορφολογικών Χαρακτηριστικών 62 Επιφανειών
Οδοντικών Εμφυτευμάτων. Μέρος 3: Αμμοβολημένες/Αδροποιημένες με Οξύ
(Τύπος SLA) και Σχετικές Επιφάνειες (Ομάδα 2A, βασική τεχνική αφαίρεσης)»
δημοσιεύονται στην έγκριτη επιστημονική εφημερίδα «POSEIDO Journal» (Volume 2, 2014 ).

Υλικό και μέθοδος
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας εξετάστηκαν δεκαοκτώ διαφορετικές εμφυτευματικές επιφάνειες ως προς τα χημικά και
μορφολογικά τους χαρακτηριστικά με σκοπό
την καθιέρωση μιας κάρτας αναγνώρισής τους
σύμφωνα με το Πρότυπο Αναγνώρισης Εμφυτευματικών Επιφανειών [Implant Surface
Identification Standard (ISIS)].: Straumann
SLA (ITI Straumann, Βασιλεία, Ελβετία), Ankylos (Dentsply Friadent, Μάνχαϊμ, Γερμανία), Xive S (Dentsply Friadent, Μάνχαϊμ,
Γερμανία), Frialit (Dentsply Friadent, Μάνχαϊμ, Γερμανία), Promote (Camlog, Βασιλεία,
Ελβετία), Dentium Superline (Dentium Co.,
Σεούλ, Κορέα), Osstem SA (Osstem implant

Co., Πουσάν, Κορέα), Genesio (GC Corporation, Τόκυο, Ιαπωνία), Aadva (GC Corporation, Τόκυο, Ιαπωνία), MIS Seven (MIS Implants Technologies, Μπαρ Λεβ, Ισραήλ), ActivFluor (Blue Sky Bio, Γκρεισλέικ, Ιλλινόι,
ΗΠΑ), Tekka SA2 (Tekka, Μπρινιέ, Γαλλία),
Twinkon Ref (Tekka, Μπρινιέ, Γαλλία), Bredent OCS blueSKY (Bredent Medical, Ζέντεν,
Γερμανία), Magitech MS2010 (Magitech M2I,
Λεβαλουά-Περέ, Γαλλία), EVL Plus (SERF,
Ντεσίν, Γαλλία), Alpha Bio (Alpha Bio Tec
Ltd, Πετάχ Τίκβα, Ισραήλ), Neoporos (Neodent, Κουριτίμπα, Βραζιλία). Αναλύθηκαν
τρία δείγματα του κάθε εμφυτεύματος.
Η επιφανειακή χημική σύνθεση αναλύθηκε με
τη χρήση XPS/ESCA [Φασματοσκοπία Φωτο-

Κάρτα αναγνώρισης της επιφάνειας MIS SEVEN®.

ηλεκτρονίων Ακτίνων-Χ/Φασματοσκοπία
Ηλεκτρο-νίων για Χημική Ανάλυση (X-Ray
Photoelectron Spectroscopy/Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)], ενώ το προφίλ
βάθους 100nm εξήχθη με τη βοήθεια Φασματοσκοπίας Ηλεκτρονίων Auger [Auger Electron Spectroscopy (AES)]. Η μικροτοπογραφία ποσοτικοποιήθηκε με τη χρήση οπτικής
προφιλομετρίας [optical profilometry (OP)]. Η
γενική μορφολογία και νανοτοπογραφία εκτιμήθηκαν με τη χρήση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης Εκπομπής Πεδίου [Field
Emission-Scanning Electron Microscope (FESEM)]. Τέλος, ο κωδικός χαρακτηρισμού κάθε
επιφάνειας καθιερώθηκε με βάση το πρότυπο
ISIS, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε

Πρακτικά μαθήματα ενδοδοντίας
Donald E. Arens, Alan H. Gluskin, Christine I. Peters, Ove A. Peters

Επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση:

Γιώργος Ι. Σίσκος
Aναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Mετάφραση:

Γιώργος Δ. Κωστούρος
MSc Eνδοδοντίας

Τα «Πρακτικά Μαθήματα Ενδοδοντίας» είναι κατά κύριο
λόγο ένας λεπτομερής πρακτικός οδηγός. Αποτελείται
από 6 μέρη, με 42 μαθήματα συνολικά, όπου
αναλύεται οτιδήποτε αφορά στην παροχή
ενδοδοντικής θεραπείας υψηλού επιπέδου. Αρχίζοντας
από την εξέταση του ασθενούς και τη διάγνωση του
προβλήματος, τα «Πρακτικά Μαθήματα Ενδοδοντίας»
καταλήγουν στην τελική έμφραξη του ριζικού σωλήνα.
Επιπρόσθετα, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια πώς
γίνεται η κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, ποιος είναι
ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός και τι περιλαμβάνει
μια άρτια χημικομηχανική επεξεργασία, από τις πρώτες
ενέργειες για την πρόσβαση στον ριζικό σωλήνα ώς τις
τελευταίες, πριν από την οριστική έμφραξη.
Τέλος, υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα αφιερωμένη στα
επείγοντα περιστατικά και σε ειδικά ενδοδοντικά
προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ο κλινικός
οδοντίατρος.

επιφάνειας συνοψίστηκαν σε μία κάρτα αναγνώρισης φιλική προς τον αναγνώστη.

Αποτελέσματα
Από χημική άποψη, από τις 18 διαφορετικές
επιφάνειες σε αυτή την ομάδα, οι 11 ήταν βασισμένες σε εμπορικά καθαρό τιτάνιο (βαθμός
2 ή 4) και 7 σε κράμα τιτανίου-αλουμινίου (τιτάνιο βαθμού 5 η 23 ELI). 4 επιφάνειες παρουσίαζαν κάποιο βαθμό χημικής επικάλυψης
του πυρήνα τιτανίου, ενώ 5 επιφάνειες ήταν
καλυμμένες με κατάλοιπα σωματίδιων από
την αμμοβολή με οξείδιο του αργιλίου [alumina blasting particles]. 15 επιφάνειες παρουσίαζαν διαφορετικά επίπεδα ανόργανης επικάλυψης, ενώ 2 παρουσίαζαν έντονη στρώση
οργανικών στοιχείων. Μόνο 3 επιφάνειες δεν
παρουσίαζαν καμία επικάλυψη (καθώς επίσης και καμία απολύτως χημική μεταβολή):
GC Aadva, Genesio, MIS SEVEN®. Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια MIS Seven (MIS Implants Technologies, Μπαρ Λεβ, Ισραήλ) εμφάνισε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αμμοβολημένη/ αδροποιημένη με οξύ επιφάνεια
πάνω σε πυρήνα από τιτάνιο βαθμού 23 ELI
(Extra Low Interstitials). Δεν ανιχνεύθηκε επικάλυψη ή χημική μεταβολή. Η επιφάνεια ήταν
μετρίως μικρο-αδρή, νανο-λεία και ομοιογενής σε ολόκληρο το εμφύτευμα.
Από μορφολογική άποψη, όλες οι επιφάνειες
ήταν μικρο-αδρές, με διαφορετικά μικροτοπογραφικά χαρακτηριστικά και τιμές. Όλες οι
επιφάνειες ήταν νανο-ομαλές και ως εκ τούτου δεν παρουσίαζαν σημαντικές και επαναλαμβανόμενες νανοδομές. 14 επιφάνειες ήταν
ομοιογενείς και 4 ανομοιογενείς. Καμία εξ αυτών δεν παρουσίαζε κατάτμηση [fractal].

Συζήτηση και συμπεράσματα

€117

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr

Με τη βοήθεια του συστήματος ISIS μπορέσαμε να συνοψίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στην αγορά, σε μια σαφή και επακριβή
κάρτα αναγνώρισης. Οι επιφάνειες τύπου
SLA έχουν συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά (μικρο-αδρές, νανο-ομαλές, με
σπάνια και γενικά συμπτωματική χημική μεταβολή) και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στον κλάδο. Ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορετικό σχεδιασμό, ενώ συχνά ανιχνεύεται σε αυτές κάποια επικάλυψη (ιδίως
κατάλοιπα από αμμοβολή/αδροποίηση). Οι
χρήστες των εν λόγω προϊόντων πρέπει να
γνωρίζουν αυτές τους τις ιδιαιτερότητες προτού αποφασίσουν να τα χρησιμοποιήσουν.
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Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια

OMAΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαφορετικές αποκαταστάσεις,
ίδιο υλικό
Τέσσερις πρόσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις, που συγκολλήθηκαν με αδροποίηση και ρητινώδη κονία
Dr Gil Tirlet, Παρίσι, Hélène Crescenzo και Didier Crescenzo, Σαιν Τροπέ/Γαλλία

Ενδελεχής γνώση των σύγχρονων κεραμικών συστημάτων και των τεχνικών συγκόλλησης με αδροποίηση είναι ό,τι
χρειάζεται για την κατασκευή ακίνητων αποκαταστάσεων με τις αρχές της βιομιμητικής.
Σε πολλά κλινικά περιστατικά, ο συνδυασμός αποκαταστάσεων ολικής και μερικής κάλυψης είναι επιβεβλημένος. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις της (εμβιο)μηχανικής,
της λειτουργίας και της αισθητικής, η επιλογή του κατάλληλου
κεραμικού υλικού είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Εικ. 1:
Αρχική εικόνα,
πρόσθια όψη.

Εικ. 2:
Αρχική εικόνα,
πλάγια όψη.

Αρχική κατάσταση
Η 28χρονη ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο για να «βελτιώσει
το χαμόγελό της». Την απασχολούσε ιδιαίτερα η εμφάνιση των
4 άνω πρόσθιων δοντιών της (σχήμα, θέση, χρώμα, επιφανειακή υφή). Δυστυχώς, η ασθενής δεν επιθυμούσε να υποβληθεί
σε ορθοδοντική θεραπεία. Θεωρητικά, αυτή η επιλογή θα πρόσφερε μια αισθητική λύση, λόγω της καλύτερης διευθέτησης των
δοντιών και των δύο τόξων. Παρόλα αυτά οι επιθυμίες των
ασθενών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Έτσι, έπρεπε να βρεθεί μια άλλη επιλογή που θα κάλυπτε τις
ανάγκες της ασθενούς.
Τα #11 και 21 είχαν ήδη αποκατασταθεί με μεταλλοκεραμικές
στεφάνες. Εντούτοις, οι δύο αυτές αποκαταστάσεις έδειχναν
πολύ ογκώδεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο πλάγιοι τομείς,
#12 και 22, να δείχνουν πιο πίσω (Εικ. 1 και 2). Η ασθενής είχε
ιδιαίτερα φωτεινά δόντια, τα οποία έπρεπε να μιμηθούμε κατάλληλα με την εφαρμογή εσωτερικών χαρακτηρισμών (Εικ. 3).

Εικ. 3: Η εξαιρετική φωτεινότητα των πρόσθιων δοντιών
διασφαλίστηκε με την επιλογή χρώματος.

Εικ. 4: Οι προσωρινές αναπλάσεις στο χρώμα των δοντιών
μας βοήθησαν να παρασκευάσουμε τους δύο πλάγιους
τομείς.

Σχέδιο θεραπείας
Με στόχο ένα αισθητικό σχέδιο θεραπείας, κατασκευάστηκε
μια προσωρινή ανάπλαση της αποκατάστασης με ρητίνη στο
χρώμα των δοντιών. Αναφερόμαστε σε αυτή την κατασκευή με
τον όρο «πρόσθια μήτρα». Χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί
μαζί με την ασθενή το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η προς τα πίσω
θέση των πλαγίων θα μπορούσε να διορθωθεί με λεπτές όψεις
και οι κεντρικοί τομείς με νέες στεφάνες.

Παρασκευή των δοντιών
Οι πλάγιοι παρασκευάστηκαν ελάχιστα, με βάση την «πρόσθια
μήτρα» (Εικ. 4 και 5). Ο χώρος για τις νέες αποκαταστάσεις φάνηκε να είναι ιδανικός, μετά από την αφαίρεση των μεταλλοκεραμικών στεφανών από τους #11 και 21. Επιπλέον, διατηρήθηκε ικανοποιητική ποσότητα οδοντικής ουσίας, γεγονός που θα
εξασφαλίσει ικανοποιητική αντοχή των δύο κεντρικών τομέων
(ferrule effect) [Εικ. 6]. Για τον ίδιο λόγο επιλέξαμε να τοποθετήσουμε τις νέες κεραμικές αποκαταστάσεις με αδροποίηση
και ρητινώδη κονία.

Εικ. 5: Τα όρια ολοκληρώθηκαν μετά από
τις παρασκευές ελάχιστης παρέμβασης.

Εικ. 6: Άποψη των τεσσάρων παρασκευασμένων δοντιών.

Επιλογή των κυλίνδρων
πρεσσαρίσματος
Ο οδοντοτεχνίτης επέλεξε τον κατάλληλο κύλινδρο πρεσσαρίσματος (IPS e.max® Press) με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες
για την ασθενή (χρώμα αδαμαντίνης και κολοβώματος κ.λ.π.)
[Εικ. 7].
Η πρόκληση ήταν να επιλέξουμε κύλινδρο, ο οποίος θα κάλυπτε τόσο τις στεφάνες για τους έντονου χρώματος και φωτεινότητας κεντρικούς τομείς, όσο και τις λεπτές όψεις για τους φωτεινούς πλάγιους τομείς (Εικ. 8).
Επιλέξαμε έναν κύλινδρο μέσης αδιαφάνειας (MO) για τους
παρακάτω λόγους. Όταν επιθυμούμε στις αποκαταστάσεις μέγιστη φωτεινότητα επάνω σε βάσεις με έντονο χρώμα, όπως

Εικ. 7: Καθορίστηκε το χρώμα των παρασκευασμένων δοντιών, #11 και 21 (χρωματολόγιο IPS Natural Die Material).
Η επιλογή του κατάλληλου κυλίνδρου απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή και περίσκεψη…

στην περίπτωση των δύο τομέων, επιλέγουμε έναν κύλινδρο τύπου ΜΟ. Οι κύλινδροι αυτοί εξασφαλίζουν μέσο επίπεδο αδιαφάνειας, το οποίο προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη και υψηλού βαθμού φθορισμό. Τα ελάχιστα παρασκευασμένα δόντια
δεν εξασφαλίζουν αρμονική χρωματική ενσωμάτωση των αποκαταστάσεων μερικής κάλυψης.

Εικ. 8: …αφού οι αποκαταστάσεις είχαν διαφορετικό πάχος. Οι
διαφορές στο πάχος αποκοπής κεντρικών και πλαγίων είναι
ορατές.

Γι’ αυτό ένας περισσότερο ημιδιαφανής τύπος κυλίνδρου θα μεταφέρει μια γκρίζα απόχρωση στις σχετικά μεγάλου πάχους
όψεις από διπυριτικό λίθιο.
Εξαιτίας αυτού του δεύτερου σημείου, προτιμάμε να χρησιμοποιούμε φθορίζοντα κύλινδρο (ΜΟ), ώστε να διασφαλίσουμε
την κατάλληλη φωτεινότητα στα δόντια που αποκαθιστούμε.
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Λόγω της αδιαφάνειάς τους,
οι κύλινδροι IPS e.max Press MO
είναι ιδανικοί για την κατασκευή
πυρήνων για αποκαταστάσεις
ζωντανών, ελαφρώς δυσχρωμικών
δοντιών. Εξασφαλίζουν
μια εξαιρετική βάση για φυσικές
αποκαταστάσεις, εξαιτίας
του φυσικού φθορισμού τους.
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Εικ. 10: Κατά τη διαστρωμάτωση ελήφθησαν υπόψη οι αισθητικές παράμετροι του σχεδιασμού.
Εικ. 9: Ένα σχεδιάγραμμα των αισθητικών χαρακτηριστικών
χρησίμευσε ως οδηγός κατά το κτίσιμο της αποκατάστασης.

Οι αποκαταστάσεις κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τη γνωστή
τεχνική πρεσσαρίσματος.

Όψεις
Επειδή η ασθενής είχε ουλικούς ιστούς έντονου χρώματος και
σκούρα χείλη, για τους αυχένες των δοντιών χρησιμοποιήθηκε
IPS e.max Ceram Occlusal Dentin Brown και Deep Dentin A1,
εκτός από την απόχρωση A1 που είχαμε επιλέξει (Εικ. 9 και
10). Αυτό βοήθησε στην ομαλή μετάβαση μεταξύ αυχένων και
αποκαταστάσεων. Ένας σημαντικός όγκος πληροφοριών, οι
οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες στην επόμενη φάση της τελικής
επεξεργασίας, μεταφέρθηκαν στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο
με τη βοήθεια φωτογραφιών των δοντιών, των ουλικών ιστών,
καθώς και του προσώπου της ασθενούς (πορτρέτα της ασθενούς που έδειχναν διάφορες φυσικές εκφράσεις του προσώπου
της). Η επιφανειακή υφή και το σχήμα των δοντιών (Εικ. 11 και
12) επαναποδόθηκαν προσεκτικά. Στη συνέχεια, οι αποκαταστάσεις προετοιμάστηκαν για τοποθέτηση στο στόμα.

Εικ. 11: Δημιουργία του σχήματος και της επιφανειακής
υφής του δοντιού στο εκμαγείο.

Εικ. 12: Η επιφανειακή υφή των αποκαταστάσεων ελέγχθηκε
με εφαρμογή λεπτού στρώματος χρυσόσκονης.

Εικ. 13: Οι τέσσερις
πρόσθιες αποκαταστάσεις συγκολλήθηκαν με ρητινώδη
κονία. Λόγω της
υπάρχουσας σύγκλεισης, ήταν σχετικά
απλό να αποδοθεί
το κοπτικό χείλος και
αυτό έδωσε «προσωπικότητα» στο χαμόγελο.

Συμπέρασμα
Όταν τοποθετήσαμε τις αποκαταστάσεις, είδαμε ότι ο θεραπευτικός σχεδιασμός μας στέφθηκε με επιτυχία. Τα δόντια ενσωματώθηκαν ομαλά στον φραγμό. Η συνολική εντύπωση
ήταν αρμονική (Εικ. 13). Ο κύλινδρος που επιλέχθηκε ήταν επίσης ιδανικός για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν υπήρχε
διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στις στεφάνες των κεντρικών και στις παρακείμενες όψεις (Εικ. 14 και 15). Καταφέραμε
να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής με ελάχιστης παρέμβασης παρασκευές των δοντιών (Εικ. 16 και 17).

Στοιχεία επικοινωνίας:
Dr Gil Tirlet
234, Bd Raspail
75014 Paris
France
gtirlet@me.com

Hélène and Didier Crescenzo
Laboratory Esthetic Oral
Espace Diamant
Les Marines de Cogolin
83310 Cogolin
Gulf of Saint Tropez
France
contact@estheticoral.fr

Εικ. 14: Τελική εικόνα. Οι στεφάνες και οι όψεις έχουν το ίδιο
χρώμα.

Εικ. 15: Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της φωτεινότητας των τεσσάρων κεραμικών αποκαταστάσεων.

Εικ. 16 και 17: Το αποτέλεσμα έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Κάντε κλικ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.odvima.gr
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19ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας

«Ενδοδοντία και Γενικός Οδοντίατρος»
Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία (ΕΕΕ) διοργανώνει το 19ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδονίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου
και 1 Φεβρουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο «Makedonia Palace Hotel», στη Θεσσαλονίκη. Το φετινό Συμπόσιο με κεντρικό θέμα «Ενδοδοντία και Γενικός Οδοντίατρος» θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στους καθημερινούς προβληματισμούς του σύγχρονου οδοντιάτρου κατά την κλινική άσκηση, με βάση τις μέχρι σήμερα σημαντικές
εξελίξεις στο χώρο της Ενδοδοντίας, από πλευράς επιστήμης και τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί ένα διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα με εισηγήσεις και στρογγυλά τραπέζια, με ελεύθερες
και αναρτημένες ανακοινώσεις, με αρκετά hands-on που προσφέρουν στον οδοντίατρο την δυνατότητα της βιωματικής εμπειρίας και
βέβαια μια μεγάλη εμπορική έκθεση με τη συμμετοχή πολλών χορηγών, ώστε οι σύνεδροι να έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για
ό, τι πιο τεχνολογικά προηγμένο υπάρχει στο χώρο της Ενδοδοντίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015
Αίθουσα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
08:00 - 09:00 Εγγραφές
09:00 - 10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10:00 - 11:00 A. T. Hyatt
Ενδοδοντία: Διαβάθμιση αποτυχίας, ορισμοί
επιτυχίας
11:00 - 11:30 Διάλειμμα
11:30 - 12:30 A. T. Hyatt
Η Ενδοδοντία στην 4η διάσταση
12:30 - 14:00 C. R. Gernhardt
Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων με χρήση
Hyflex-Ανασκόπηση
Έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων
14:00 - 15:00 Ελαφρύ Γεύμα

15:00 - 16:30 G. Sirtes
BT-Race - Η βιολογική και βιομιμητική προσέγγιση
TotalFill - Ο βιοσυμβατός τρόπος έμφραξης
ριζικών σωλήνων
16:30 - 17:00 Διάλειμμα
17:00 - 17:30 Παπαδογεώργου Ε.
Σύνδρομα υπέρχρησης του άνω άκρου σε
Οδοντιάτρους
17:30 - 18:00 Κουντουράς Κ.
Αισθητικές επανορθωτικές επιλογές-τεχνικές
και η επίδρασή τους στην Ενδοδοντία
18:00 - 18:30 Συκαράς Ν.
Προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών: Βασικές αρχές-Τεχνικές-Υλικά
18:30 - 19:00 Επίσημη Έναρξη
Ιακωβίδου Όλγα
Ένα ταξίδι στους δρόμους του κρασιού της
Μακεδονίας

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015
Αίθουσα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι
09:00 - 10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10:00 - 11:30 W. Pertot
Παλινδρόμηση και Περιστροφή
Αίτια και αντιμετώπιση διάτρησης ριζών κατά
την ενδοδοντική θεραπεία
11:30 - 12:00 A. Dagna
Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων με συνεχόμενη περιστροφή μονού εργαλείου: Πλεονεκτήματα στην κλινική πράξη
12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 - 13:00 Γεωργοπούλου Μ.
Ενδοδοντική θεραπεία και αστική ευθύνη
13:00 - 14:30 Στρογγυλό τραπέζι
Συντονιστής: Λαμπριανίδης Θ.
Εισηγητές: Δεχουνιώτης Γ., Ζάρρα Θ., Ιωαννίδης Κ., Κοκορίκος Ι., Μαντάς Θ., Μάστορας Κ.
Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα
στην Ενδοδοντία – παρουσίαση κλινικών περιστατικών

Πρακτικά Σεμινάρια (Hands-on)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015
Αίθουσα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ (19:00 - 21:00)
1ο Πρακτικό Σεμινάριο
Καινοτομίες στην επεξεργασία και έμφραξη
ριζικών σωλήνων με τα συστήματα Canal
Pro, HyFlex και GuttaFlow 2
Στόχος:
Εισαγωγή και πρακτική εξάσκηση στην αποτελεσματική, προβλέψιμη και ασφαλή επεξεργασία και
έμφραξη των ριζικών συστημάτων.
Θεωρητικό μέρος:
-Διάγνωση
-Απομόνωση
-Διάνοιξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων
-Ανατομική προπαρασκευή του συστήματος των
ριζικών σωλήνων με το HyFlex CM
-Canal Pro τρισδιάστατη χημική επεξεργασία των
ριζικών συστημάτων- Πρωτόκολλο διακλυσμών
-Τρισδιάστατη έμφραξη των ριζικών συστημάτων
με το GuttaFlow 2
Πρακτικό μέρος:
-Εξάσκηση στα συστήματα HyFlex CM σε ακρυλικούς σωλήνες και εξαχθέντα δόντια
-Έμφραξη ριζικών σωλήνων με το σύστημα GuttaFlow 2

Εκπαιδευτές: C. R. Gernhardt - Σώρος Κ.
Χορηγός: Οδοντιατρικά Αποστολίδη - Coltene
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2ο Πρακτικό Σεμινάριο
BT-Race - Η βιολογική αλληλουχία στην
προπαρασκευή ριζικών σωλήνων
Έχει τεκμηριωθεί ότι τα περιστρεφόμενα μικροεργαλεία νικελίου- τιτανίου (NiTi) είναι εύκολα στη
χρήση και κατάλληλα για προπαρασκευή κεκαμμένων ριζικών σωλήνων, επειδή οδηγούν στη βελτίωση του σχήματός τους.
Το σύστημα BT-Race (FKG Dentaire, La-Chauxde-Fonds, Switzerland) είναι μοναδικό, καθώς επιτρέπει στον επεμβαίνοντα να επιτύχει τα απαιτούμενα μεγέθη με επαρκή κωνικότητα για επιτυχία.
Μπορεί να ανταγωνιστεί τα άλλα συστήματα σε
ευκολία όσον αφορά τον αριθμό των ρινών που
απαιτούνται και στην ευκολία της χρήσης τους.
Στόχοι του σεμιναρίου:
-Εκπαίδευση του συμμετέχοντος ως προς τις βιολογικές απαιτήσεις για επιτυχή ενδοδοντική θεραπεία
-Περιγραφή των τεχνικών βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου
-Περιγραφή του συστήματος BT Race μέσω προφορικής διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης

Εκπαιδευτές: G. Sirtes - Συκαράς Χ.
Χορηγός: Dental Expert - FKG

χνική Crowndown - kit Β για στενούς και δύσκολους ριζικούς σωλήνες
-EndoWave MGP - kit NiTi ρινών για έναρξη μηχανικής διεύρυνσης στενότατων ριζικών σωλήνων
-Ενδοδοντία επόμενης γενιάς με το σύστημα OTR
1 ρίνης

Εκπαιδευτές: J. Wollner - Τσομπανίδης Γ.
Χορηγός: Μegadent- Morita

Eταιρείες που συμμετέχουν
στην εμπορική έκθεση
AMVIS, Οδοντιατρικά Αποστολίδη,
Μ. Βιτσαρόπουλος ΑΕ, Dental Expert,
Dental Vision, Dentomedica S.A.,
Effident, Megadent, NewDent,
Οδοντιατρικό Βήμα, Sadent,
Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων Θεσ/νίκης,
Ι. Τσαπράζης, Ultradent.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας
οργανώνει την ετήσια ημερίδα της
το ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, 9.00π.μ. - 2.00μ.μ.
στο Ξενοδοχείο CARAVEL
με θέμα:

«Νοσήματα στόματος με ανοσολογική
παθογένεση. Νέα δεδομένα»
Αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί προσεχώς
Η Πρόεδρος
Ελεάνα Στουφή

Ο Αντιπρόεδρος
Γιώργος Λάσκαρης

Revolution Canal Preparation Technology

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2015
Αίθουσα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ (14:30 -16:30)

Root ZX mini

3ο Πρακτικό Σεμινάριο
Μία ρίνη σε παλινδρομική κίνηση, εύκολα
γρήγορα και αναπαραγώγιμα
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση των
συστημάτων WaveOne και ProTaper Next.
Όσοι επιθυμούν θα μπορούσαν να φέρουν μαζί
τους εξαχθέντα δόντια (όχι ιδιαιτέρως περίπλοκα).
Σε αντίθετη περίπτωση θα εργαστούν σε ακρυλικά
μπλοκ.

TriAuto mini

Εκπαιδευτές: W. Pertot – Μάγκος Σ.
Χορηγός: Effident – Maillefer Dentsply
4ο Πρακτικό Σεμινάριο
Τα κλειδιά στην επιτυχία της ενδοδοντικής
θεραπείας. Revo-S και OneShape
Το σύστημα Revo-S (MicroMega) βασίζεται σε
τρεις συνεχόμενες περιστρεφόμενες ρίνες για διαμόρφωση ριζικού σωλήνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μοναδική ασύμμετρη διατομή, προσαρμοσμένο ενεργό μήκος και επαναστατική κίνηση δίκην φιδιού.
Το OneShape είναι ένα καινοτόμο εργαλείο μιας
χρήσεως, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διαμόρφωση της πλειονότητας των ριζικών σωλήνων, με τη
μέθοδο της μονής ρίνης σε συνεχόμενη περιστροφή.
Ο στόχος αυτής της διάλεξης/ πρακτικού σεμιναρίου είναι να παράσχει τη λογική βάση για μια πλήρη
ενδοδοντική θεραπεία και με τα δύο συστήματα νικελίου- τιτανίου και να υπογραμμίσει τη μοναδικότητα, την απλότητα και τα πλεονεκτήματά τους.
Στόχοι:
-Ο σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας και οι καινοτομίες στην ενδοδοντία
-Η εξέλιξη στα εργαλεία των ριζικών σωλήνων και
η ασφαλής τους χρήση
-Η έξοδος της συνεχόμενης περιστροφής
-Η βάση της παρασκευής των ριζικών σωλήνων και
η σημασία της διαβατότητας
-Καθαρισμός και διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα: η σημασία των εργαλείων NiTi και των διαλυμάτων διακλυσμού

Motor Tri Auto ZX

Nέο

NiTi files

Eισαγωγείς των προϊόντων ΜΟRΙΤΑ από το 1995

Aνταλλακτικά - Service

Oδοντιατρικά Laser
er

now
14W
power!

Εκπαιδευτές: A. Dagna – Ιντζές Λ.
Χορηγός: Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης - MicroMega
5ο Πρακτικό Σεμινάριο
Μέτρηση και μηχανική διεύρυνση ριζικού
σωλήνα με τα συστήματα Μorita
-Υπολογισμός μήκους ριζικού σωλήνα
-Προπαρασκευή με ρίνες EndoWave NiTi και τεχνική Crowndown - kit A για κανονικούς ριζικούς
σωλήνες
-Προπαρασκευή με ρίνες EndoWave NiTi και τε-

Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες Οδοντιατρικών Ειδών
Στ. Κυριακίδη 1 & Σουρμένων, 54636 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 209999, 2310 209998,
e-mail: megadent@hol.gr, www.megadent.gr
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«H Προσθετική σε σταυροδρόμι: Εκεί όπου το Παλιό
Μονοπάτι συναντά το Νέο Δρόμο»
Επιστημονική Διημερίδα των Αποφοίτων Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts
Ο Όμιλος των Αποφοίτων Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts διοργανώνει
επιστημονική διημερίδα με τίτλο «H Προσθετική σε
σταυροδρόμι: Εκεί όπου το Παλιό Μονοπάτι συναντά το Νέο Δρόμο», η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace στις 24 και
25 Ιανουαρίου 2015.
Ο Όμιλος των Αποφοίτων Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts, πιστός στις
αρχές που διέπουν τη δράση του φορέα-ομπρέλα
των τοπικών συνδέσμων, του Tufts Prosthodontic
Ο τίτλος της φετινής διημερίδας είναι «H
Προσθετική σε σταυροδρόμι: Εκεί όπου το
Παλιό Μονοπάτι συναντά το Νέο Δρόμο».
Πείτε μας, λίγα λόγια για το θέμα της φετινής
επιστημονικής εκδήλωσης, αλλά και για το
πώς οδηγηθήκατε στην επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου;
Σε μια δύσκολη εποχή τόσο για τη χώρα μας όσο
και για τη διεθνή κοινότητα, όπου συμβαίνουν
πολλές οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές,
προσπαθούμε όχι μόνο να ακολουθήσουμε τις
μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στον
τομέα της Προσθετικής στην Οδοντιατρική, αλλά και να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο
στις εξελίξεις του.
Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, αποφασίσαμε να
διοργανώσουμε μία επιστημονική διημερίδα με
κεντρικό άξονα την Προσθετική και τις εξελίξεις
που ήδη πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να
συντελούνται με γρήγορους ρυθμούς και να παρουσιάσουμε στους συναδέλφους-οδοντιάτρους
νέες ιδέες που συναντώνται με την κλασική προσθετική, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης Προσθετικής Φροντίδας προς τους
ασθενείς.
Πιο συγκεκριμένα, ποια θα είναι τα κυριότερα θέματα και προβληματισμοί που θα αναπτυχθούν στη διημερίδα;
Στη διάρκεια της διημερίδας θα γίνει παρουσίαση τόσο των αρχών της συντηρητικής οδοντικής
αποκατάστασης, όσο και των σύγχρονων υλικών και τεχνικών που πλαισιώνουν τις βασικές
αρχές της οδοντικής προσθετικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενσωμάτωση της Αισθητικής

Alumni Charitable Organization, στοχεύει στη διάχυση της οδοντιατρικής γνώσης και στην προώθηση
των επιτευγμάτων της ειδικότητας της Προσθετικής σε
τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Το «Ο.Β» έχει την τιμή και την χαρά να φιλοξενεί τον Υπεύθυνο του Ελληνικού Τμήματος του Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization, Δρ. Κ. Μιχαλάκη καθώς και
τον Πρόεδρο του Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization, Δρ. Α. Γκρους, οι οποίοι μας μίλησαν για το περιεχόμενο και τους στόχους της φετινής επιστημονικής διημερίδας.

στις προσθετικές αποκαταστάσεις, ενώ θα αναλυθούν τα πρωτόκολλα φόρτισης των εμφυτευμάτων, τα πλεονεκτήματά τους καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Μάλιστα, μια συνεδρία θα είναι
αποκλειστικά αφιερωμένη στο κλινικό δίλημμα
«δόντι ή εμφύτευμα». Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
αναμένεται να είναι και η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της ψηφιακής αποκαταστατικής οδοντιατρικής.

Ποιοι θα είναι οι ομιλητές της φετινής διημερίδας;
Η παρουσίαση όλων των θεμάτων θα γίνει από
καταξιωμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες που απολαμβάνουν διεθνούς αποδοχής. Θα
έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Δρ. Kenneth Malament, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Tufts, τον Δρ.Τhomas Taylor, Καθηγητή και Διευθυντή στον τομέα των Αποκαταστατικών Επιστημών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ, τον Δρ. Lino Calvani,
Πάρεδρο Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Tufts, τoν Δρ. Gianluca Paniz , Πάρεδρο
Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Tufts,
τoν Δρ. Λάμπη Πετρίδη, Διευθυντή του Προγράμματος Μaster in Conservative Dentistry στο
UCL Eastman Dental Institute, τον Δρ. Πέτρο Δαμουλή, Καθηγητή στο Tufts, αλλά και εξαιρετικούς κλινικούς, όπως τους κ.κ. Π.Ανδριτσάκη,
Π. Γιουβάνογλου, Κ. Νικολόπουλο και Ν. Ράπτη.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα της
διημερίδας;

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
διημερίδας απευθύνονται όχι μόνον σε οδοντίατρους, γενικούς και ειδικούς, αλλά και σε οδοντοτεχνίτες με σκοπό όλοι οι συμμετέχοντες να
αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη και να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους ασθενείς. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα
που στην εμπορική έκθεση θα συμμετάσχει και
ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση που είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες όλων των επαγγελματιών
της στοματικής υγείας που ασχολούνται με την
Προσθετική.

Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το δικαίωμα συμμετοχής και τι περιλαμβάνεται σε αυτό;
Για τους συναδέλφους – οδοντιάτρους που θα
εγγραφούν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015 το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 100 ευρώ και για
τους οδοντοτεχνίτες στα 80 ευρώ, ενώ για τους
φοιτητές η τιμή συμμετοχής διαμορφώνεται στα
50 ευρώ. Μετά την ημερομηνία αυτή, το κόστος
συμμετοχής διαμορφώνεται στα 120 ευρώ για
τους οδοντιάτρους και στα 100 και 60 ευρώ, για
τους οδοντοτεχνίτες και τους φοιτητές αντίστοιχα. Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνεται η
παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος της διημερίδας, ένα ελαφρύ γεύμα εργασίας, δύο διαλείμματα για καφέ καθώς και η δυνατότητα επίσκεψης της εμπορικής έκθεσης. Σε
όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ με την προσέλευσή
τους στο χώρο διεξαγωγής της διημερίδας, θα
μπορούν να παραλαμβάνουν το συνεδριακό υλι-

κό από τη Γραμματεία. Να σημειωθεί στο σημείο
αυτό, ότι τα έσοδα της διημερίδας θα διατεθούν
για τους κοινωφελείς σκοπούς του Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization.

Λίγο, πριν κλείσουμε θα ήθελα να μας πείτε
λίγα λόγια για το Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization;
Το Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization, Inc. είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2000 από Αποφοίτους
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Τufts, με σκοπό τη διασπορά της γνώσης επ’
ωφελεία του συνόλου των οδοντιάτρων και την
προβολή του Πανεπιστημίου Tufts στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, το Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization έχει ένα εκτεταμένο
δίκτυο τοπικών ομίλων αποφοίτων, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους για την διάχυση της
γνώσης γύρω από την Προσθετική Οδοντιατρική
και την ενίσχυση του Προγράμματος Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Όμιλος
Αποφοίτων Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συμβάλλοντας στην προσφορά γνώσης προς
την οδοντιατρική κοινότητα, ενώ με τα έσοδα
από τις εκδηλώσεις αυτές στηρίζεται η δράση και
η περαιτέρω ανάπτυξη του Prosthodontics Department.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και σας
εύχομαι καλή επιτυχία στη φετινή σας εκδήλωση.
Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
3ης Σεπτεμβρίου 35, Αθήνα 104 32, Τηλ.: 210 5225 043 - 210 5225 044,
Fax: 210 5229 952, e-mail: info@firippis.com

Φρέζα Κοπής Μετάλλου

• Κόβει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια
• Εξαιρετικά ανθεκτική
• Διατίθεται αποστειρωμένη

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Στις τιμές
δεν συμπεριλαμβάνεται
Φ.Π.Α

5,00€

#330

#331

2,10€

2,10€

08:00-09:00 Εγγραφές
09:00-09:15 Έναρξη Διημερίδας. Χαιρετισμός
09:15-10:15 «Ceramic failure in implant prosthodontics: What gives?» Thomas Taylor
10:15-11:00 «Integration of Esthetic Dentistry and Prosthodontics» (Part 1). Kenneth Malament
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-12:15 «Integration of Esthetic Dentistry and Prosthodontics» (Part 2). Κenneth Malament
12:15-13:00 «Πρωτόκολλα φόρτισης στη σύγχρονη εμφυτευματολογία». Νίκος Ράπτης
13:00-14:30 Ελαφρύ γεύμα εργασίας
14:30-15:15 “Δόντι ή εμφύτευμα; Μια περιοδοντολογική
προσέγγιση σε ένα κλινικό δίλημμα”. Πέτρος Δαμουλής
15:15-16:00 «Το παρόν και το μέλλον της ψηφιακής αποκαταστατικής οδοντιατρικής» (The present and future of digital
restorative dentistry). Χαράλαμπος Πετρίδης

16:00-16:45 «Αρχές της συντηρητικής οδοντικής αποκατάστασης. Όταν τα σύγχρονα οδοντιατρικά υλικά και τεχνικές
πλαισιώνουν τις βασικές αρχές της οδοντικής προσθετικής”.
Παναγιώτης Ανδριτσάκης
16:45-17:00 Συζητηση - Συμπερασματα

Κυριακή 25 Ιανουαρίου, 2015
09:00-10:30 «The Protocol for SameDay Dental Implants® and
Teeth». Πέτρος Γιουβάνογλου-Κων/νος Νικολόπουλος
10:30-11:15 «Esthetics on Implant Supported Restorations:
Innovation with Tradition» (Part 1). Gianluca Paniz
11:15-11:45 Διάλειμμα
11:45-12:30 «Esthetics on Implant Supported Restorations:
Innovation with Tradition» (Part 2). Gianluca Paniz
12:30-13:15 «From Removable to Fixed: May Any Complete
Denture Evolution Change Its Restorative Rules?»
Lino Calvani
13:15-13:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη Διημερίδας
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Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία:

Απολογισμός μιας επιτυχημένης προεδρίας

Ιωάννηs Βούροs
Αναπλ. Καθηγητής AΠΘ

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, υπηρετώντας πιστά
τον στόχο της για την διαρκή επιμόρφωση των Ελλήνων οδοντιάτρων, προσφέρει επιστημονικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες απολαμβάνουν της αποδοχής της οδοντιατρικής κοινότητας.
Με αφορμή την πραγματοποίηση της Διημερίδας Περιοδοντολογίας με τίτλο: «Η αντιμετώπιση του σύνθετου περιοδοντικού περιστατικού. Διατήρηση φυσικών δοντιών - τοποθέτη-

Tου Χρήστου Κωνσταντινίδη
Οδοντ/τρος-M.Sc (Προσθετ.)

Η προσέλευση των οδοντιάτρων στις επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΠΕ τα δύο τελευταία χρόνια δείχνει μία ανοδική τάση, επίσης βλέπουμε και μεγάλη συμμετοχή μη ειδικευμένων συναδέλφων. Σε τι οφείλεται το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των οδοντιάτρων;
Ποιές είναι κύριες εκδηλώσεις που σχεδιάζετε για το υπόλοιπο της θητείας σας;
Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία έχει
σαν κύριο στόχο την δια βίου μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση των ελλήνων οδοντιάτρων.
Προσπαθούμε με αίσθημα ευθύνης να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο μας με την επιλογή
σύγχρονων θεμάτων και καταξιωμένων εκπαιδευτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι οι επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται θα
πρέπει να απευθύνονται μόνο στον εξειδικευμένο οδοντίατρο. Τα προηγούμενα χρόνια είχε δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην πραγματοποίηση
εκδηλώσεων με θέματα που κυρίως ενδιαφέρουν
τον ειδικό περιοδοντολόγο και τον ασχολούμενο
με την οδοντιατρική εμφυτευματολογία. Αφουγκραστήκαμε την επιθυμία για ενημέρωση απο
πλευράς του γενικού οδοντιάτρου και προχωρήσαμε τον Οκτώβριο του 2014, σε συνεργασία με
τον ΟΣΑ, στην πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου, που να απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον
οδοντίατρο που θέλει να ασκήσει την βασική περιοδοντολογία στην καθημερινή κλινική πράξη.
Το σεμινάριο αυτό είχε μεγάλη απήχηση, με συμμετοχή πλέον των 350 οδοντιάτρων, γεγονός
που δείχνει την επιθυμία του μαχόμενου οδοντιάτρου για γνώση που θα τον βοηθήσει στην
αναβάθμιση του επιπέδου των οδοντιατρικών
υπηρεσιών στην καθημερινότητα του ιατρείου.
Η κεντρική επιστημονική εκδήλωση για το 201415 θα είναι μία Διημερίδα στη Θεσσαλονίκη, στις
30-31 Ιανουαρίου 2015. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε ομιλητές με διεθνή ακτινοβολία και
αναγνώριση, τούς καθηγητές κ.κ. Ν. Δόνο από το
Eastman Dental Institute του Λονδίνου, K. Demirel από το Marmara University Istanbul, F. Graziani του Πανεπιστημίου της Pisa και S. Jepsen
του Πανεπιστημίου της Βόννης. Τα θέματα που
θα αναπτύξουν κινούνται γύρω από τον κεντρικό άξονα της αντιμετώπισης του σύνθετου περιοδοντολογικού περιστατικού και τη χρήση των φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων για την συνολική αποκατάσταση. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα
αιχμής και μία μοναδική ευκαιρία για τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν ομιλητές που εμφανίζονται στα πάνελ διεθνών συνεδρίων σε αυτήν την εκδήλωση στην Β. Ελλάδα.
Μια και σκέφτεστε «out of the box» είναι μέσα στα σχέδιά σας η διοργάνωση ηλεκτρονικών εξ αποστάσεως σεμιναρίων ή η εφαρμογή άλλων σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων για την επιμόρφωση των οδοντιάτρων;
Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στην επικοινωνία, την ενημέρωση αλλά και στην εκπαίδευση μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμούς συνεχώς αυ-

ξανόμενους. Δεν θα πρέπει λοιπόν, να αγνοήσουμε αυτές τις τάσεις και τις δυνατότητές που
προσφέρει η νέα τεχνολογία στους τομείς αυτούς. Ο χρόνος του επιστήμονα, του επαγγελμα-

ση εμφυτευμάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Ιανουαρίου 2015 στο ξενοδοχείο «Porto
Palace» και θα αποτελέσει την κεντρική επιστημονική εκδήλωση της ΕΠΕ για το 2014-2015, το «Ο.Β» συνάντησε τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, Αναπλ. Καθηγητή
Περιοδοντολογίας, κ. Ιωάννη Βούρο ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας λεπτομέρειες για την επερχόμενη διοργάνωση, ενώ μας
μίλησε για τα μελλοντικά βήματα της ΕΠΕ.

τία σήμερα είναι πολύτιμος. Η ευκαιρία για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα
υφίσταται, ήδη υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης συνεδρίων on-line από αρκετούς φο-

ρείς που ασχολούνται με τη διοργάνωση επιμορφωτικών εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία παρακολουθεί
τις εξελίξεις και θα είναι σε θέση να προσφέρει
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από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων στο διαδίκτυο, τα λεγόμενα webinars. Ήδη υπάρχει συμφωνία με εταιρεία που αναλαμβάνει τη παροχή
της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για
την διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών. Είμαι
στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω, ότι τις
αρχές του 2015 η ΕΠΕ θα πραγματοποιήσει μία
σειρά από ηλεκτρονικά διαδικτυακά σεμινάρια
(webinars) που θα παρακολουθήσουν ενας κλειστός αριθμός μελών της εταιρείας και όχι μόνο.
Στα πλαίσια των Σεμιναρίων αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης και συζήτησης
κλινικών θεμάτων και φυσικά θα είναι δυνατή η
διαδραστική συμμετοχή των συναδέλφων που
θα το παρακολουθούν.

Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΠΕ
διοργανώνει εκδηλώσεις στο εξωτερικό, επίσης φαίνεται και συμμετοχή στο εσωτερικό
από αλλοδαπούς οδοντιάτρους. Υπάρχουν
προοπτικές συνεργασίας στον ευρωπαϊκό
χώρο για διοργάνωση περισσότερων διεθνών εκδηλώσεων;
Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία προσπάθησε να κάνει ανοίγματα
και να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με
όμορες χώρες. Ήδη πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία επιμορφωτικά Σεμινάρια με εκπαιδευτές
καταξιωμένους Έλληνες Περιοδοντολόγους
στην Κύπρο το 2012 και στην Σόφια τον Μάρτιο
του 2014.
Η ΕΠΕ δέχεται προτάσεις συνεργασίας απο τις
εθνικές Εταιρείες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας σε διάφορα επίπεδα, όπως κοινή διοργάνωση συνεδρίων
και αμοιβαίες προσκλήσεις μελών των εταιρειών
για παρακολούθηση των ετήσιων επιστημονικών εκδηλώσεων. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω, ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τη διοργάνωση μίας κοινής εκδήλωσης της Ελληνικής,
της Τουρκικής και της Περιοδοντολογικής Εταιρείας του Ισραήλ, η οποία αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί στην Κρήτη ή στην Κω μέσα
στο 2016. Η πραγματοποίηση ενός διεθνούς συνεδρίου Περιοδοντολογίας στον ελληνικό χώρο
με την υποστήριξη τριών εθνικών Εταιρειών θα
είναι μία μεγάλη επιτυχία και θεωρώ, ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και θα αποτελέσει μία ευκαιρία για
να φανεί η ελληνική Περιοδοντολογία έξω απο
τα στενά όρια της ελληνικής επικράτειας. Θέλω
λοιπόν, να επισημάνω ότι η Ελληνική Περιοδον-

Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια
τολογική Εταιρεία επιδεικνύει μία εξωστρέφεια
και καλλιεργεί σχέσεις με την διεθνή περιοδοντολογική κοινότητα που σίγουρα θα αποφέρουν
οφέλη στο μέλλον.

Πώς βλέπετε το επίπεδο των Ελλήνων Περιοδοντολόγων τα τελευταία χρόνια, υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά Περιοδοντολόγων κι αν ναι,
πού αποδίδετε αυτήν την προαγωγή;
Είναι πεποίθηση μου, ότι σήμερα το επιστημονικό δυναμικό της Περιοδοντολογίας στην Ελλάδα είναι υψηλό, έχουμε μεγάλο αριθμό νέων περιοδοντολόγων με πολύ καλές σπουδές κι αυτό
θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Επίσης, τα δύο Εργαστήρια Περιοδοντολογίας των Πανεπιστημίων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης παρέχουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης στην Περιοδοντολογία με
την παρακολούθηση οργανωμένων 3ετών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα οποία κατά
γενική ομολογία είναι υψηλού επιπέδου και
εφάμιλλα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία επιδιώκει τη συνεργασία με τα
2 Πανεπιστήμια με σκοπό την προαγωγή της Περιοδοντολογίας. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία
χρόνια έχει καθιερωθεί και η διοργάνωση ημερίδας, στο πλαίσιο της οποίας οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους
δραστηριότητας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Περιοδοντολογίας.
Όπως ανέφερα και παραπάνω, η άνοδος της Περιοδοντολογίας στη χώρα μας δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για επαφές και συνεργασίες με ξένες Εταιρείες και έκανε αισθητή την παρουσία
της ελληνικής Περιοδοντολογίας στο εξωτερικό.
Είχατε αναφέρει σε συνέντευξή σας το 2013,
ότι βασικός στόχος σας ήταν η διευθέτηση
των οικονομικών της ΕΠΕ. Θεωρείτε ότι
απέδωσαν οι προσπάθειές σας στον τομέα
αυτό; Επίσης προχωρήσατε και σε αύξηση
της ετήσιας συνδρομής των μελών, πιστεύετε
ότι ήταν αυτό απαραίτητο μεσούσης της κρίσης που πλήττει κατά γενική ομολογία και
τον μέσο οδοντίατρο;
Ακριβώς όπως αναφέρετε, είχα επισημάνει και
σε προηγούμενη συζήτηση στο έντυπο σας, ότι ο
κύριος στόχος μας από την αρχή της θητείας μου
ήταν η ανόρθωση των οικονομικών της Εταιρεί-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 30-1-2015

Σάββατο 31-1-2015

08.30-09.25 Εγγραφές
09.25.09.30 Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου
Α΄ Συνεδρία, Συντονιστής: Α. Κωνσταντινίδης
09.30-10.15 Παράγοντες κινδύνου στην Περιοδοντολογία. Νεώτερα δεδομένα. S. Jepsen
10.15-11.00 Συσχέτιση περιοδοντίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας. Ομοιότητες – Διαφορές. N.
Δόνος
11.00-11.15 Συζήτηση
B΄ Συνεδρία,, Συντονιστής: Π. Κοϊδης
11.15-11.45 Διάλειμμα- Καφές
11.45-12.30 Σύγχρονη κριτική αξιολόγηση της
ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του περιοδοντίου. F. Graziani
12.30-13.15Συνολική αντιμετώπιση του ασθενή
με επιπλεγμένη περιοδοντίτιδα. Αποκατάσταση
με εμφυτεύματα - διατήρηση των φυσικών δοντιών. N. Δόνος
13.15-13.30 Συζήτηση
13.30-14.30 Ελαφρύ Γεύμα
15.00-17.00 Πρακτικό Σεμινάριο Hands-on: Η
χρήση της μήτρας κολλαγόνου (Mucograft) στη
διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου. N. Δόνος
Επίδειξη και άσκηση των συμμετεχόντων σε γνάθους χοίρων. Ευγενική χορηγία της Εταιρείας Arriani

Γ΄ Συνεδρία, Συντονιστής: Π. Δαμουλής
09.00-09.45 Μία νέα πρόταση αξιολόγησης της
περιοδοντικής θεραπείας με επίκεντρο τον ασθενή. F. Graziani
09.45-10.30 Βασικές αρχές διαχείρισης των μαλακών ιστών κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην αισθητική περιοχή. Μέρος Ι K. Demirel
10.30-11.00 Διάλειμμα - Καφές
11.00-11.45 Βασικές αρχές διαχείρισης των μαλακών ιστών κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην αισθητική περιοχή. Μέρος ΙΙ K. Demirel
11.45-12.00 Συζήτηση
12.00-14.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Διαδραστική
παρουσίαση ενδιαφερόντων κλινικών περιοδοντικών περιστατικών.
Συντονιστής: Ι. Βούρος Εισηγητές: K. Demirel, N.
Δόνος, F. Graziani, S. Jepsen
14.00-14.30 Συμπεράσματα

Πληροφορίες - Εγγραφές
Μαρία Μπλαζάκη, Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 10:00 – 14:00
Τηλ./Φαξ: 210 7484167 / E-mail: helperio@periodontology.gr
ας, τα όποια σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική συγκυρία ακολουθούσαν μία φθίνουσα πορεία. Σε αυτή την κατεύθυνση κάναμε μεγάλη προσπάθεια με περικοπές των δαπανών,
εξορθολογισμό των εσόδων–εξόδων και πετύχαμε ένα αποδεκτό οικονομικό αποτέλεσμα στα
δύο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, ήταν
και η αύξηση της συνδρομής των μελών, η οποια
όμως θα πρέπει να επισημάνω, ότι αποφασίστηκε από το προηγούμενο Δ.Σ. το 2012. Όσο και να
θέλει κανείς να το χαρακτηρίσει ως έλλειψη
ευαισθησίας στις εποχές που διανύουμε, ήταν
μια κίνηση αναγκαία και δικαιολογημένη για
τους εξής λόγους: πρώτον, έχει περάσει πολύς
καιρός από την τελευταία αναπροσαρμογή της
συνδρομής με αποτέλεσμα το ύψος της συγκριτικά με το αντίστοιχο άλλων φορέων (ανάλογων
επιστημονικών εταιρειών) να υπολείπεται σημαντικά. Κατά δεύτερον, θεωρούμε ότι η αύξηση
αυτή θα έχει και ανταποδοτικό χαρακτήρα από

πλευράς της ΕΠΕ. Κάναμε μια προσπάθεια να
προσφέρουμε στα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μας περισσότερα οφέλη και προνόμια και θεωρώ, ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει ήδη απήχηση και προβλέπονται περισσότερες κινήσεις
προς την κατεύθυνση αυτή με τον καινούργιο
χρόνο (webinars). Από την άλλη μεριά, η ΕΠΕ
σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συνδράμει με ένα σεβαστό ποσό, ανάλογα με τον
αριθμό των εν ενεργεία μελών της, στο Ταμείο
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μια οικονομικά
εύρωστη Περιοδοντολογική Εταιρεία θα είναι σε
θέση να παρέχει ακόμα περισσότερα στα μέλη
της, και όπως φαίνεται από το επιστημονικό
πρόγραμμα του 2014-2015, έχουμε προαναγγείλει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων και είμαι βέβαιος, ότι οι
κινήσεις αυτές θα τύχουν αποδοχής και αναγνώρισης από την Περιοδοντολογική κοινότητα.

Πρακτικό Σεμινάριο Ενδοδοντίας από την «ΜΕΡΙΜΝΑ»
Από τις 18 έως 19 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθη
στο ινστιτούτο «ΜΕΡΙΜΝΑ» διήμερο πρακτικό σεμινάριο Ενδοδοντίας. Το σεμινάριο εγκαινίασε με την ομιλία
Γράφει ο Χρήστος
του ο κ. Κ. Κωδωνάς,
Κωνσταντινίδης
Οδοντ/τρος - M.Sc (Προσθετ.) ο οποίος μίλησε για τη
δομή του ακρορριζίου
και τη βέλτιστη θέση χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Χρ. Δανδάκης
ο οποίος ανέπτυξε τη μορφολογία του ρ.σ.
Από την πλευρά του ο κ. Σώρος αναφέρθηκε
στην παρασκευή της κολπικής διάνοιξης. Η
αφαίρεση της τερηδόνας, η πλήρης αποκάλυψη
του στομίου του ριζικού σωλήνα, η επίτευξη ευθείας πρόσβασης σε ριζικό σωλήνα και η αποκατάσταση των τοιχωμάτων του μυλικού θαλάμου είναι οι βασικές απαιτήσεις της διάνοιξης. Η προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην διάνοιξη των κάτω προγομφίων λόγω της κάμψης
της μύλης του. Στον 1ο άνω γομφίο η διάνοιξη
γίνεται με ρομβοειδή σχήμα, ώστε να είναι εφικτή η ανεύρεση του ΜΒ2.
Το στάδιο της παρασκευής ρ.σ. είναι βασικό
για αφαίρεση των μικροβίων, της μολυσμένης
οδοντίνης, και δημιουργία χώρου για διακλυσμούς και έμφραξη.

Ιδεώδες διάλυμα διακλυσμών παραμένει το
NAOCl με βελόνα λοξοτομημένη τυφλού
άκρου και χημειθεραπευτικό το CaoH2 για 1-2
εβδομάδες.
Η τελική έμφραξη γίνεται:
Α. Ψυχροί κώνοι γουταπέρκας.
1. Πλάγιος στοιβαγμός.
B. Θέρμανση γουταπέρκας εντός του σωλήνα.
1.Κάθετη συμπύκνωση.
2.Συμπύκνωση με System B.
3.Πλάγια / Κάθετη συμπύκνωση.
-Endotec II
4. Θερμομηχανική συμπύκνωση γουταπέρκας.
-Τεχνική MacSpadden (1978)
-Quik Fill

-Υπέρηχοι
-Microseal
Γ. Θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα.
1. Μηχανική συμπύκνωση.
- Alphaseal
2. Εισαγωγή με Solid core carrier.
- Thermafill
- HerofillTM Soft-core.
3.Εισαγωγή με σύριγγα.
-Obtura II
-Ultrafill
4. Εισαγωγή με εργαλείο μεταφοράς τύπου ρίνης ή ειδικό φορέα.
-Trifecta
-SimpliFill-Lightspeed

Η πλάγια συμπύκνωση είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη και αξιόπιστη μέθοδος έμφραξης
ρ.σ., αλλά υστερεί στην έμφραξη παράπλευρων
και κεκαμμένων σωλήνων (Τοrabinejad,
1978). Η κάθετη συμπύκνωση μειονεκτεί ως
προς τον έλεγχο του μήκους και τη διασπορά
της θερμότητας.
Την Κυριακή ακολούθησε η πρακτική άσκηση
πάνω σε τεχνικές χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης, αλλά και χρήσης μικροσκοπίου. Έτσι ένα ακόμη από τα πολλά πλέον σεμινάρια ενδοδοντίας τελείωσε με επιτυχία.
Η επιτυχία των ενδοδοντικών σεμιναρίων σχετίζεται με την αγωνία του κλινικού οδοντιάτρου αναφορικά με την αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Και μπορεί στη χώρα μας σε
αποτυχημένα ενδοδοντικά περιστατικά να
μην έχουμε νομικές εμπλοκές στον βαθμό που
συμβαίνουν στην Αμερική, όμως σε επίπεδο
του μαχόμενου οδοντιατρείου, η μη τέλεση επιτυχούς ενδοδοντικής θεραπείας σχετίζεται
άμεσα με απώλεια ασθενών και εισοδήματος.
Τέλος, η πλειάδα σεμιναρίων σχετίζεται με το
πλήθος των συναδέλφων που βρίσκουν διέξοδο
στην εκπαίδευση από μεράκι ή οικονομικούς
λόγους.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Η μεγάλης έντασης και διάρκειας οικονομική ύφεση
έχουν στρέψει τον οδοντίατρο στην ανεύρεση οικονομικά αποδεκτών, από τον ασθενή, θεραπευτικών
προσεγγίσεων οι οποίες ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας οδοντιατρική φροντίδα.
Η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, ανταποκρινόμενη στην συγκεκριμένη πρόκληση διοργανώνει διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Cost-effective excellence in Restorative Dentistry (Βέλτιστη και οικονομικά αποδεκτή Επανορθωτική Οδοντιατρική)».
Εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι, διεθνώς, ομιλητές
θα αναπτύξουν με σαφήνεια σύγχρονες θεραπευτικές λύσεις που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής.
Συγκεκριμένα, θα προαχθούν η πρόληψη, η διατήρηση και η προστασία της υγιούς οδοντικής ουσίας σε
συνδυασμό με συντηρητικές αποκαταστατικές επιλογές χαμηλού κόστους. Οι εξελίξεις των συνθέτων ρητινών και των συγκολλητικών παραγόντων επιτρέπουν
την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των
δοντιών αποφεύγοντας τα δαπανηρά και εκτεταμένα
σχέδια θεραπείας προσθετικής αποκατάστασης. Η
διατήρηση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών σε
συνδυασμό με τον περιορισμό του αριθμού των εμφυτευμάτων, η εφαρμογή μακροχρόνιων μεταλλοακρυλικών μεταβατικών επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, η χρησιμοποίηση υλικών και τεχνικών για
την κατασκευή οικονομικότερων επιεμφυτευματικών
προσθετικών εργασιών, είναι θεραπευτικές επιλογές
που θα παρουσιασθούν με ακρίβεια και θα διευρύνουν τις επιλογές του οδοντιάτρου στην επίλυση των
οδοντιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τη
σημερινή εποχή, με στόχο την παροχή υψηλής προβλεψιμότητας οδοντιατρική περίθαλψη με οικονομικότερους τρόπους.

Το 20ο Συμπόσιο θα διεξαχθεί
στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ΔΑΪΣ
(Οδός Μεσογείων 151 – Μαρούσι)
Πρόσβαση:
http://cultural.daiscenter.gr/gr/access-directions
Στάθμευση αυτοκινήτων:
Εντός του συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.
Κατά τη διάρκεια του Συμπόσιου
θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικών ειδών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

09.00 – 09.40 W. Bockelbrink (Γερμανία)

09.30 – 10.30 D. Rondoni (Ιταλία)

Better is prevention than cure “Hippocrates”
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν (Ιπποκράτης)

09.40 – 11.15 F. Mangani (Ιταλία)
Quality in reference to cost & benefit in direct
Restorative Dentistry
Ιδανική σχέση ποιότητος και κόστους στη σύγχρονη
Οδοντική Χειρουργική
11.15 – 11.45 Break/Διάλειμμα

11.45 – 13.00 R. Spreafico (Ιταλία)

Alternative materials and techniques for the
contruction of a cost effective implant suprastructure.
Εναλλακτικά υλικά και τεχνικές για την κατασκευή
οικονομικότερων επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

10.30 – 11.15 G. Koerner (Γερμανία)
Cost effective Fixed Prosthodontics: Crown and
Bridge vs. Implant
Ακίνητη Προσθετική επί δοντιών ή εμφυτευμάτων;
11.15 – 11.45 Break/Διάλειμμα

Clinical application of polymers, for direct restorations:
Developing flawless interproximal margins (supra- &
sub-gingival), contact points and embrasures
Άμεσες αποκαταστάσεις ρητινών: Η δημιουργία
άψογων όμορων ορίων, σημείων επαφής και
μεσοδοντίων διαστημάτων
13.00 – 13.30 Discussion/Συζήτηση
13.30 – 14.30 Lunch-break/Γεύμα

11.45 – 13.15 G. Koerner (Γερμανία)

14.30 – 15.30 N. Perakis (Ιταλία)

14.15 – 15.45 M. Degidi (Ιταλία)

Cost and tooth structure effective prosthodontics
Η οικονομία οδοντικής ουσίας και κόστους
στην Ακίνητη Προσθετική

15.30 – 16.30 N. Perakis (Ιταλία)
Postponing the definitive prosthodontic rehabilitation
by means of long-termadhesive restorations
Η αναβολή της κατασκευής της τελικής προσθετικής
αποκατάστασης με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων
συγκολλούμενων μεταβατικών αποκαταστάσεων
16.30 – 17.00 Discussion/Συζήτηση

Minimizing the number of implant prostheses
in combination with the preservation
of the periodontally treated natural dentition.
Μείωση του αριθμού των εμφυτευμάτων-στηριγμάτων
με τη διατήρηση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
13.15 – 13.30 Discussion/Συζήτηση
13.30 – 14.15 Lunch-break/Γεύμα
Treatment planning for time- and cost-effective
implant prosthodontics
Σχέδιο θεραπείας εμφυτευματικών αποκαταστάσεων
με κριτήριο την οικονομία χρόνου και κόστους

15.45 – 16.45 M. Degidi (Ιταλία)
Postponing the fabrication of the definitive implant
supported restoration by means of the long-term
immediate transitional prosthesis
Η αναβολή της κατασκευής της τελικής
επιεμφυτευματικής αποκατάστασης με την εφαρμογή
άμεσων μεταλλο-ακρυλικών αποκαταστάσεων
16.45 – 17.30 Discussion/Συζήτηση

Οδοντίατροι:

180 €

Φοιτητές:

100 €

περιορισμένος αριθμός και μόνο με προεγγραφές
(Παρακαλούνται οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,
να προσκομίζουν αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας
κατά την εγγραφή τους).

Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται:
• Παρακολούθηση του 20ου Συμποσίου
• Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Δυνατότητα επίσκεψης στην έκθεση οδοντιατρικών
υλικών
• 2 ελαφρά γεύματα και 4 διαλείμματα για καφέ
• Φάκελος με έντυπο υλικό
Η εγγραφή στο 20ο Συμπόσιο μπορεί να γίνει:
• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση eoe@otenet.gr
• στη Γραμματεία της Εταιρείας, Μικράς Ασίας 70, Γουδή
στα τηλ.: 210 7780671, 210 7716671, Fax: 2107716671
και ώρες 11.00-17.00
• με την κατάθεση του δικαιώματος συμμετοχής,
στην Εθνική Τράπεζα: 049/481535-17
«Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης»
ή στην Eurobank: 0026-0012-31-0101306077
«Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης»
ή στην Alphabank 152-00-2320-001716
«Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης»,
δηλώνοντας ονοματεπώνυμο.
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή με οποιοδήποτε μέσον (video, camera, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.)
των ομιλιών (μερική ή ολική).
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ΟδοντιατρικόΒήμα

Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια

Οι οδοντικές παρασκευές στο επίκεντρο
του πρακτικού σεμιναρίου της ΕΣΟ
Η Εταιρία Σύγχρονης Οδοντιατρικής (ΕΣΟ) διοργανώνει το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015 επιστημονική ημερίδα – πρακτικό σεμινάριο με θέμα
«Οδοντικές παρασκευές μερικής και ολικής επικάλυψης, αποτύπωση, μεταβατικές αποκαταστάσεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA. Το «Οδοντιατρικό Βήμα» έχει την χαρά να
φιλοξενεί τον Προσθετολόγο και Επιστημονικό Συνεργάτη Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Κοσμίν Σάβα, ο
οποίος έχοντας αναλάβει τον συντονισμό του πρακτικού σεμιναρίου, μας δίνει μια πρόγευση των θεμάτων και των τεχνικών που
θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης.
Συνέντευξη στην Ηλιάνα Γιαννούλη δημοσιογράφο

Η δεύτερη κατά σειρά επιστημονική ημερίδα – πρακτικό σεμινάριο της ΕΣΟ για το
2015 έχει ως τίτλο «Οδοντικές παρασκευές μερικής και ολικής επικάλυψης,
αποτύπωση, μεταβατικές αποκαταστάσεις». Με ποια κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο θέμα;
Το θέμα των οδοντικών παρασκευών, της αποτύπωσης και των μεταβατικών αποκαταστάσεων έχει διαχρονικό ενδιαφέρον. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι επειδή παρουσιάζει
συνεχές ενδιαφέρον για τον οδοντίατρο, ο οποίος καλείται καθημερινά να παρασκευάσει οδοντικούς ιστούς και να κατασκευάσει αποτυπώματα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
σύγχρονης οδοντιατρικής. Το ερώτημα είναι:
έχει αλλάξει κάτι σήμερα στον τρόπο που παρασκευάζουμε και αποτυπώνουμε τα δόντια σε
σχέση με τον τρόπο που παρασκευάζαμε και
αποτυπώναμε πριν 20 χρόνια; Και η απάντηση
είναι: ναι! Έχουν αλλάξει πολλά. Η αλλαγή αυτή οφείλεται αφενός στην απαίτηση της σύγχρονης οδοντιατρικής για πιο συντηρητικές αποκαταστάσεις, αφετέρου στην ραγδαία και συνεχή
εξέλιξη των οδοντιατρικών αποκαταστατικών
υλικών που δίνουν νέες δυνατότητες στον σημερινό οδοντίατρο. Η εφεύρεση νέων υλικών και
συστημάτων κατασκευής προσθετικών αποκαταστάσεων, καθώς και η παρουσίαση νέων υλικών και τεχνικών συγκόλλησης έχει αλλάξει σε
μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο σήμερα θα
πρέπει να παρασκευάζουμε τους οδοντικούς
ιστούς. Τα νέα αυτά υλικά μας δίνουν την δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να παρασκευάζουμε με πολύ συντηρητικό τρόπο, με γνώμονα πάντα την προστασία των οδοντικών και
περιοδοντικών ιστών, και ταυτόχρονα μας εξασφαλίζουν την μακροβιότητα των αποκαταστάσεων, όταν τα κλινικά και εργαστηριακά στάδια
ακολουθούνται πιστά.

Τα υλικά αυτά, λοιπόν, παρέχουν πολλές δυνατότητες στον σημερινό οδοντίατρο, αλλά ταυτόχρονα έχουν και αυστηρές απαιτήσεις στην
εφαρμογή τους. Τις δυνατότητες αυτές αλλά και
τις απαιτήσεις είναι που θα αναλύσουμε στο
πλαίσιο της ημερίδας.

Ποια θα είναι η δομή της ημερίδας και σε
ποιους απευθύνεται;
Η ημερίδα θα αποτελείται από δύο ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα είδη των οδοντικών παρασκευών, οι βασικές αρχές τους, καθώς και τα είδη των κοπτικών εργαλείων που χρειάζονται ανάλογα με το
είδος της παρασκευής. Μέσω κλινικών περιστατικών, θα αναλυθούν βήμα-βήμα όλα τα κλινικά
στάδια που ακολουθούνται για την σωστή, συντηρητική και ελεγχόμενη παρασκευή, τη δημιουργία σαφούς ορίου, την προστασία του ορίου
και των μαλακών ιστών. Εν συνεχεία, θα περιγραφούν αναλυτικά όλες οι τεχνικές και τα υλικά κατασκευής μεταβατικών αποκαταστάσεων. Στο τέλος της πρώτης ενότητας, θα αναφερθούν όλα τα κατάλληλα υλικά αποτύπωσης που
χρησιμοποιούνται σήμερα και θα γίνει αναλυτική περιγραφή των κλινικών σταδίων που θα πρέπει να ακολουθούνται για την κατασκευή ενός
αποτυπώματος με ακρίβεια.
Στην δεύτερη ενότητα, η οποία αποτελείται από
το πρακτικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν
τη δυνατότητα να παρασκευάσουν σε εκμαγεία, με τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία, οδοντικά κολοβώματα για αποκαταστάσεις μερικής
και ολικής επικάλυψης. Επίσης, θα κατασκευάσουν και θα διαμορφώσουν μια μεταβατική
αποκατάσταση, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του
πρακτικού μέρους θα έχουν την δυνατότητα να
συζητήσουν με τους διδάσκοντες εναλλακτικές
λύσεις και πιθανά προβλήματα της κλινικής διαδικασίας.

Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να
ακολουθήσει ο οδοντίατρος προκειμένου

Το ανανεωμένο πρόγραμμα
των επιστημονικών εκδηλώσεων
της Εταιρίας Σύγχρονης Οδοντιατρικής
βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της ΕΣΟ,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.eso.gr.

να εξασφαλίσει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα;
Τα βήματα είναι πολλά, αλλά ταυτόχρονα απλά.
Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να έχει επιλεχθεί το τελικό σχέδιο θεραπείας που να καλύπτει τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις
του ασθενή. Έχοντας λοιπόν καθορίσει την επιθυμητή τελική μορφολογία της προσθετικής
αποκατάστασης μέσω του διαγνωστικού κερώματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις αφού ελέγξουμε τον σχεδιασμό αυτό ενδοστοματικά, ακολουθεί η παρασκευή των οδοντικών ιστών με την
χρήση κατάλληλων κοπτικών μέσων. Η αποκοπή των οδοντικών ιστών θα πρέπει να γίνεται
πάντα με οδηγό το τελικό περίγραμμα της προσθετικής αποκατάστασης και εξαρτάται μεταξύ
άλλων από το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή της προσθετικής εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία στη φάση αυτή έχει η χρήση νημάτων απώθησης, τα οποία διευκολύνου την διαδικασία δημιουργίας σαφούς ορίου και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία των περιοδοντικών ιστών.
Εν συνεχεία, ακολουθεί η κατασκευή και εφαρμογή των μεταβατικών αποκαταστάσεων, η
οποία μπορεί να γίνει με πολλά διαφορετικά υλικά και τεχνικές, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρώτη ενότητα της ημερίδας.
Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό στάδιο για την
κατασκευή μιας βιολογικά και αισθητικά αποδεκτής αποκατάστασης είναι το στάδιο της αποτύπωσης. Είναι ίσως το στάδιο εκείνο, το οποίο
δημιουργεί περισσότερο άγχος στον οδοντίατρο.
Είναι το στάδιο στο οποίο θα πρέπει να καταφέρει να μεταφέρει με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τις λεπτομέρειες των οδοντικών παρασκευών στο εργαστήριο, μέσω ενός ακριβούς
αποτυπώματος. Στη φάση αυτή έχει ιδιαίτερη
σημασία η σωστή επιλογή νημάτων απώθησης, ο
χρόνος εφαρμογής και ο τρόπος χρήσης τους.
Ταυτόχρονα, στη φάση αυτή ο οδοντίατρος καλείται να επιλέξει το κατάλληλο για την συγκεκριμένη περίπτωση υλικό αποτύπωσης και να το
χρησιμοποιήσει με την κατάλληλη τεχνική. Η
επιλογή των ενδεδειγμένων τεχνικών και υλικών
θα αναλυθεί μέσα από την παρουσίαση αρκετών
κλινικών περιστατικών.

Οι παρασκευές δοντιών μερικής επικάλυψης αποτέλεσαν κατά το παρελθόν ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, λόγω της

λεπτομέρειας που απαιτούσαν για να γίνουν αποδεκτές. Σήμερα, οι νέες τεχνικές
και τα υλικά κατασκευής προσθετικών
αποκαταστάσεων τι δυνατότητες προσφέρουν στους οδοντιάτρους;
Οι παρασκευές μερικής επικάλυψης κατά τον
μακρινό παρελθόν αποτέλεσαν πράγματι ένα
δύσκολο εγχείρημα για τον οδοντίατρο λόγω του
πολύπλοκου γεωμετρικού σχήματος που έπρεπε
να αποδίδεται στο παρασκευασμένο δόντι προκειμένου η αποκατάσταση να έχει επαρκή μηχανική συγκράτηση. Σήμερα, τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα και οι νέες ρητινώδεις κονίες
έχουν πραγματικά αλλάξει ριζικά τον τρόπο
που παρασκευάζουμε τους οδοντικούς ιστούς
και τον τρόπο με τον οποίο οι προσθετικές αποκαταστάσεις συγκολλούνται σε αυτούς. Στην
πραγματικότητα, τα νέα αυτά υλικά μας προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στο σχέδιο θεραπείας, οι οποίες είναι πολύ πιο συντηρητικές και
μπορούν να λειτουργήσουν προβλέψιμα μακροχρόνια συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική.
Και αυτά τα υλικά όμως έχουν απαιτήσεις και
κανόνες στην εφαρμογή τους. Ο κανόνας των
οδοντικών παρασκευών μερικής επικάλυψης
σήμερα είναι ένας: αφαιρούμε μόνο όσο χρειαζόμαστε για το υλικό αποκατάστασης. Ο τρόπος με
τον οποίο είναι αυτό εφικτό να γίνεται απόλυτα
ελεγχόμενα θα παρουσιαστεί αναλυτικά τόσο
στο θεωρητικό μέρος της ημερίδας, όσο και στο
πρακτικό μέρος.

Ποιο θα είναι κατά τη γνώμη σας το κέρδος
των οδοντιάτρων που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα;
Πιστεύω ότι όλοι, φοιτητές και οδοντίατροι, παλαιότεροι και νέοι συνάδελφοι, μέσα από την θεματολογία και το περιεχόμενο τόσο του θεωρητικού, όσο και του πρακτικού μέρους θα βρούν
ενδιαφέροντα στοιχεία για να προβληματιστούν
και να αποσαφηνίσουν. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα για την κατασκευή μιας σωστής, βιολογικά
και αισθητικά, αποκατάστασης είναι η γνώση
του τι πρέπει κανείς να κάνει. Το δεύτερο βήμα
είναι το πώς να το κάνει. Σε αυτή την ημερίδα θέλω να πιστεύω πως μέσω της κατανοητής και
αναλυτικής παρουσίασης πληθώρας κλινικών
περιστατικών, καθώς και μέσω της πρακτικής
εφαρμογής θα καταφέρουμε να μεταφέρουμε σε
όλους με απλό τρόπο τη γνώση και για το «τι»
και για το «πώς».
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ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άποψη της αίθουσας και του ακροατηρίου.

Περισσότεροι από 250 οδοντίατροι γέμισαν
ασφυκτικά τη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Hotel της Θεσσαλονίκης για να
παρακολουθήσουν την ημερίδα εμφυτευματολογίας που οργάνωσε το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014 η εταιρεία Νεγρίν Ντένταλ ΕΠΕ με
κύρους ομιλητές τους κκ Νικόλαο Νταμπαράκη, Επίκουρο Καθηγητή Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής
ΑΠΘ και Ηρακλή Καρκαζή, Αναπληρωτή
Καθηγητή Κινητής Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Ο κ. Νταμπαράκης παρουσίασε με ιδιαίτερα
μεταδοτικό τρόπο μια ρεαλιστική προσέγγιση
στην χειρουργική εμφυτευματολογία, αναπτύσσοντας τα θέματα: «τεχνικές διατήρησης
του οστού στη χειρουργική του στόματος και
στρατηγικές για μια επιτυχημένη τοποθέτηση
εμφυτευμάτων» ενώ ο κ. Καρκαζής ξεδίπλωσε
αριστοτεχνικά τη διαχρονική πορεία της σύγχρονης εμφυτευματολογίας, καθώς και όλες
τις μεθόδους προσθετικής αποκατάστασης
από την απώλεια ενός δοντιού μέχρι την ολική
νωδότητα. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε
πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ελληνική Εταιρία Κλινικής
Στοματολογίας
Ημερίδα στην Καβάλα
Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καβάλας στα πλαίσια των
επιστημονικών εκδηλώσεών της, πραγματοποίησε ημερίδα στην Καβάλα στις
25/10/14 με επίκαιρα και καθημερινά
στοματολογικά θέματα που αφορούν τον
Οδοντίατρο και τον Ιατρό.Την ημερίδα
που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη συμμετοχή και ενεργό συζήτηση, παρακολούθησαν συνάδελφοι από την Καβάλα και
τους όμορους νομούς.
Ομιλητές ήταν, μέλη της Εταιρίας οι Στοματολόγοι Γ. Λάσκαρης, Α. Ματιάκης, Ε.
Στουφή, καθώς και ο Γναθοπροσωπικός
Χειρουργός και μέλος της εταιρίας Σ. Δαλαμπίρας. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν είχαν σα στόχο την ενημέρωση των
συναδέλφων σε νοσήματα που συναντούν στην καθημερινή πράξη.
Ο κ. Λάσκαρης παρουσίασε το θέμα
«Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από την συστηματική λήψη φαρμάκων», ο κ. Δαλαμπίρας μίλησε για «την Οστεονέκρωση
από την λήψη Διφοσφωνικών», ο κ. Ματιάκης για τις «Μυκητιάσεις του στόματος» και τέλος η κ. Στουφή ανέπτυξε το
θέμα «Γλωσσοδυνία - Στοματοδυνία».
Η ημερίδα έκλεισε με παρουσίαση περιπτώσεων και ελεύθερη συζήτηση σε διλήμματα και απορίες των συμμετεχόντων σε θέματα διάγνωσης και θεραπείας
νόσων του στόματος.
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Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον
Το παγκόσμιο πρόγραμμα Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον της Colgate έχει εκπαιδεύσει και έχει προσφέρει οδοντιατρική φροντίδα σε περισσότερα από 500.000.000 σε 80 χώρες.
Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον της Colgate υποστηρίζει
το πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας μέσω του οποίου έχουν εκπαιδευθεί περισσότερα από 350.000 παιδιά τα τελευταία 10 χρόνια.
Επιπλέον, από το 2009 το πρόγραμμα Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον υποστηρίζει
το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στην προσφορά οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε μία προσπάθεια να δώσουν όμορφα και υγιή χαμόγελα στα παιδιά αυτά.
Τέλος, με την υποστήριξη του προγράμματος Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον της
Colgate, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
θα ξεκινήσουν άμεσα ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Βιωματικής Μάθησης για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, με στόχο να εκπαιδευθούν περίπου 10.000 παιδιά τη σχολική χρονιά
2014 – 2015.
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για περισσότερα Λαμπερά Χαμόγελα Λαμπρό Μέλλον!
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28o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Μια τριήμερη επιστημονική εκδήλωση διεθνών προδιαγραφών
Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τηρώντας την υπόσχεσή της για προσφορά επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου, χάρισε στους συνέδρους μια
τριήμερη διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο
του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως 30
Νοεμβρίου, περισσότεροι από 300 συνέδροι κατέφθασαν στο συνεδριακό κέντρο ΔΑΪΣ για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης τους από
ομιλητές εγνωσμένου κύρους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο κάλυπτε μια ευρεία γκάμα θεμάτων όχι μόνο γναθοχειρουργικού ενδιαφέροντος, αλλά ολόκληρου του φάσματος της
Οδοντιατρικής, η πληθώρα πρακτικών σεμινα-

ρίων (hands on), καθώς και οι βιωματικές συνεδρίες αποτέλεσαν τα «συστατικά» της επιτυχίας του τριήμερου συνεδρίου. Κατά γενική
ομολογία η επιστημονική θεματολογία κέρδισε
το ενδιαφέρον των συνέδρων, οι οποίοι έδωσαν

δυναμικό παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της τριήμερης επιστημονικής εκδήλωσης, γεμίζοντας
ασφυκτικά τις αίθουσες του συνεδρίου.
Το «Ο.Β» έχει την χαρά να φιλοξενεί τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, κ. Δημήτρη Παπαδάκη, σε μια συζήτηση- αποτίμηση των πεπραγμένων της διοργάνωσης.
Κύριε Παπαδάκη, επιχειρώντας μια αποτίμηση του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε; Τελικά, για εσάς η εμπειρία της ανάληψης της διοργάνωσης του συνεδρίου,
«κλείνει» με θετικό ή αρνητικό πρόσημο;

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ.
Δημήτρης Παπαδάκης, με τον Καθηγητή
Klaus-Dietrich Wolff από το Μόναχο και τον
Γάλλο Καθηγητή Jean-Paul Meningaud.

Το πρόσημο είναι θετικότατο. Όταν το πρωί
της πρώτης ημέρας του συνεδρίου -όπου παραδοσιακά τα συνέδρια έχουν την μικρότερη κίνηση- είδαμε τις συμμετοχές ήδη να ξεπερνάνε
και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη μας, καταλάβαμε ότι το συνέδριο θα είναι πετυχημένο από
άποψη συμμετεχόντων. Αυτό όμως που μας γέμισε χαρά, είναι το γεγονός ότι οι συνάδελφοι

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνονται
από αριστερά ο Καθηγ. ΣΓΠΧ κ. Παπαδογεωργάκης, ο πρόεδρος της ΕΕΣΓΠΧ κ. Ράλλης
και ο καθηγ. ΣΓΠΧ κ. Αλεξανδρίδης

ερχόντουσαν και μας έσφιγγαν αυθόρμητα το
χέρι, εκφράζοντας την μεγάλη ικανοποίηση
τους για το συνέδριο. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος μας: να κάνουμε ένα συνέδριο το
οποίο πρώτα απ’ όλα θα το χαρούν οι σύνεδροι.
Οπότε, οι κόποι των 11 μηνών προετοιμασίας
του Συνεδρίου, φαίνεται ότι έπιασαν τόπο.
Τι νομίζετε ότι κέρδισαν οι συμμετέχοντες
από την παρακολούθηση του συνεδρίου;
Οι συμμετέχοντες Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολύ σημαντικούς συναδέλφους, Έλληνες και ξένους, οι οποίοι μας μετέδωσαν την πλούσια εμπειρία τους σε πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνολογίες αιχμής.
Επίσης, αποδείχθηκε στην πράξη ότι ένα γναθοχειρουργικό συνέδριο μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους συναδέλφους
οδοντιάτρους, χωρίς να έχει το κλασσικό «Κατευθυνόμενο πρόγραμμα για Οδοντιάτρους»,
το οποίο εμείς φέτος καταργήσαμε. Έτσι, η
συμμετοχή των συναδέλφων οδοντιάτρων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε συνεδρίες που
διαπραγματευόταν κοινές μας ανησυχίες και
προβληματισμούς.
Τέλος, το σύστημα ηλεκτρονικής διαδραστικότητας που είχαμε εγκαταστήσει καθ’ όλη τη
διάρκεια του συνεδρίου, οι διαδραστικές συνεδρίες και οι ανοικτές συζητήσεις με τους ειδικούς, είχαν άριστη αποδοχή από τους συνέδρους, και επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι σύνεδροι έχουν κουραστεί πλέον από τους μεμονωμένους μονολόγους και διψάνε για άμεση
επαφή τόσο των ομιλητών μεταξύ τους όσο και
των συνέδρων με τους ομιλητές.
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Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια
«Το φαίνεσθαι και το είναι
στην Οδοντιατρική»
Μεγάλη η ανταπόκριση
των οδοντιάτρων στην ημερίδα του ΟΣΚ
Ο δραστήριος Πρόεδρος τού Ο.Σ. Κορινθίας
και εκλεκτός συνάδελφος Επαμεινώνδας Κατσούλας, επέλεξε μία τοποθεσία πανέμορφη
αλλά και ιστορική, όπου η θάλασσα και η
πλούσια βλάστηση του παρακείμενου πάρκου-δάσους ανταμώνουν με την καταπληκτική κατοικία Πάλμερ, όπου ο μεγάλος Αγγελος
Σικελιανός πέρασε πολλά ευτυχισμένα χρόνια.
Στην έκταση αυτή βρίσκεται το Sikyon Coast
Hotel & Resort, όπου και έγινε η Ημερίδα, το
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014.Το θέμα τού συνεδρίου είχε τον ευρηματικό τίτλο: «Το Φαίνεσθαι και το Είναι στην Οδοντιατρική».
Οι ομιλητές ήταν εκλεκτοί συνάδελφοι καθηγητές των Οδοντιατρικών Σχολών του ΕΚΠΑ
και του ΑΠΘ. Το θέμα «Το φαίνεσθαι και το
είναι σε νοσήματα τού Στόματος» παρουσίασε
η κ. Αλεξάνδρα Σκλαβούνου, Καθηγήτρια
Στοματολογίας. Ο κ. Κων/νος Τσιχλάκης, Καθηγητής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος ανέπτυξε το θέμα: «Εκδηλώσεις στα
οστά των γνάθων συστηματικών και νεοπλασματικών νόσων. Η σημασία της Διαφορικής
Διάγνωσης». Ο κ. Ιωάννης Ιατρού, Καθηγητής
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ομίλησε με θέμα: «Το φαίνεσθαι και το
είναι στη Χειρουργική του Στόματος». Από
την Οδοντιατρική Σχολή τού ΑΠΘ συμμετείχε
ο Αν.Καθηγητής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής κ. Στυλιανός Δαλαμπίρας, με θέμα: «Διαγνωστικοί προβληματισμοί στην Στοματική και Γναθοπροσωπική
Χειρουργική».
Την ημερίδα παρακολούθησαν συνάδελφοι
από την Κορινθία, αλλά και σημαντικός αριθμός οδοντιάτρων από συλλόγους της Πελοποννήσου. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι
παρά την λαμπρή ηλιοφάνεια της ημέρας, οι
συνάδελφοι έμειναν μέχρι τέλους μέσα στην
αίθουσα, ακούγοντας με μεγάλο ενδιαφέρον
και προσοχή τους ομιλητές. Ας σημειωθεί
όμως ότι πέρα από την εμπειρία και την τέχνη
των ομιλητών, η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός της διαδραστικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κάθε ομιλητής έθετε ερωτήματα στο
ακροατήριο, πράγμα που καθιστούσε τη διαδικασία ιδιαίτερα ελκυστική και έτσι συμμετείχαν άπαντες.
Πέρα από της ευχαριστίες προς το ΔΣ του ΟΣ
Κορινθίας και τον Πρόεδρό του, πρέπει να
αναφερθεί η σημαντική χορηγία της Oral-B,
που πέραν των άλλων διένειμε στους παρόντες συναδέλφους, σαν δώρο από μία ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα.
Στυλιανός Δαλαμπίρας
Αν. Καθηγητής Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ

www.odvima.gr

Κάντε κλικ
στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση

1

2

3

4

37

Εικ. 1: Ο Καθηγητής Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, κ. Ιωάννης Ιατρού στο βήμα της ημερίδας
του ΟΣΚ.
Εικ. 2: Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας,
κ. Επαμεινώνδας Κατσούλας με
τον Καθηγητή Διαγνωστικής
και Ακτινολογίας Στόματος
ΕΚΠΑ, κ. Κωνσταντίνο Τσιχλάκη.
Εικ.3: Τις καλύτερες εντυπώσεις
άφησε η εισήγηση της Καθηγήτριας Στοματολογίας ΕΚΠΑ, κ.
Αλεξάνδρας Σκλαβούνου με
αντικείμενο «το φαίνεσθαι και
το είναι σε νοσήματα του στόματος».
Εικ. 4: Το ξενοδοχείο «Sikyon
Coast Hotel & Resort» φιλοξένησε στις άρτια διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του, τις
εργασίες της ημερίδας.
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Βιβλιοπαρουσίαση

«ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος
Με ιδιαίτερη χαρά
παρέλαβα το τελευταίο βιβλίο
(2014) του εκλεκτού συναδέλφου
Φραγκίσκου Φραγκίσκου. Το πόνημα
αυτό με τίτλο:
«ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Χειρουργική και Προσθετική Προσέγγιση», αντανακλά την πλούσια
πείρα του συγγραφέα η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής στόματος και έχει αποτυπωθεί στα 4 επιτυχημένα προηγούμενα βιβλία του
συγγραφέα.
Το νέο βιβλίο αποτελείται από 371 σελίδες, 21 κεφάλαια και περιέχει 635 φωτογραφίες και 314 σχεδιαγράμματα. Μετά από μια ιστορική αναδρομή
στη χρήση των εμφυτευμάτων, αναλύεται η βιοσυμβατότητα των υλικών και η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης. Περιγράφονται τα κύρια εμφυτευματικά συστήματα και ακολουθεί η ανάλυση του
βιολογικού υποστρώματος όπου αυτά εφαρμόζονται. Αναλύονται με εικόνες και γραφήματα βήμαβήμα οι τεχνικές τοποθέτησης των εμφυτευμάτων
και οι τυχόν επιπλοκές, καθώς και η αντιμετώπισή
τους. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο 20ο Κεφάλαιο όπου περιγράφονται οι πλέον πρωτοποριακές
τεχνικές ανάπλασης των οστικών ελλειμμάτων.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το ρόλο του Οδοντιάτρου και του ασθενούς στη διατήρηση του αποτελέσματος.
Θα ήθελα να εξάρω την αρτιότητα της έκδοσης καθώς και το υψηλό επίπεδο των φωτογραφιών που
λόγω της εμπειρίας μου στον τομέα της ιατρικής
φωτογραφίας είμαι ιδιαίτερα αυστηρός στην αξιολόγηση βιβλίων με εικονογράφηση. Συμπερασματικά, με την πρόσφατη βιβλιογραφία, τις σαφείς
και καλαίσθητες εικόνες και τα γραφήματα, και το
σημαντικότερο με εύληπτο και ρέοντα λόγο, το βιβλίο βοηθά τον Οδοντίατρο στην κατανόηση των
σταδίων για την επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Καθώς στον τομέα αυτό υπάρχει πλούτος
πληροφοριών, ενίοτε ασαφών ή και εσφαλμένων,
το βιβλίο αυτό αναδεικνύεται σε έναν ασφαλή και
αξιόπιστο βοηθό-οδηγό του Οδοντιάτρου στην ορθή κλινική εφαρμογή των εμφυτευμάτων και δεν
πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη του Γενικού
αλλά και του Ειδικευμένου Οδοντιάτρου.

Γιώργος Λάσκαρης
Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος.
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου

Το Ινστιτούτου Μέριμνα
κλείνοντας 10 χρόνια στην
δια βίου εκπαίδευση των
Οδοντιάτρων, σας
ανακοινώνει το ΝΕΟ
Μετεκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Εμφυτευματολογίας σε
συνεργασία με το New
York University-College
of Dentistry, Linhart
Continuing Dental
Education Program.
Καταξιωμένοι ομιλητές,
πρακτικά σεμινάρια,
ζωντανά χειρουργεία και
για ΠΡΩΤΗ φορά
τοποθέτηση
εμφυτευμάτων από τους
συμμετέχοντες σε
ασθενείς.
Σας προσκαλούμε στο νέο
ταξίδι γνώσεων σε Ελλάδα
και Αμερική.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε στο: 210 9734000

TέχνεςΓράμματα
Η Heraeus Kulzer εξαγοράζει την Ιταλική εταιρεία CAD, EGS Srl
Ο γερμανικός κατασκευαστής οδοντιατρικών
προϊόντων Heraeus Kulzer GmbH, ενισχύει κι
επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων του στην ψηφιακή οδοντοτεχνική πράξη. Την 1η Οκτωβρίου
2014, η Heraeus Kulzer εξαγόρασε την Ιταλική
εταιρεία CAD, Enhanced Geometry Solutions
(EGS Srl).
Η EGS είναι μια εταιρεία CAD/CAM, αναγνωρισμένη για την ηγετική της 3D τεχνογνωσία και
τεχνολογία. Έχοντας τις κεντρικές της εγκαταστάσεις στην Μπολόνια Ιταλίας, η EGS διαθέτει
την τεχνολογία της διεθνώς. Με άνω των 15 ετών
εμπειρία στην τεχνολογία CAD/CAM, παρέχει
τα ψηφιακά εργαλεία για όλη την διαδικασία
σάρωσης και σχεδιασμού στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων και σαρωτών
3D και σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD. Παράλληλα με την αφοσίωση στην οδοντιατρική, η
EGS παρέχει ψηφιακές λύσεις σε περιοχές όπως
η αεροναυπηγική, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα
καταναλωτικά προϊόντα και ο αθλητισμός.
Η Heraeus Kulzer, έχοντας τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Hanau Γερμανίας, στηρίζει
τους οδοντίατρους και τους οδοντοτεχνίτες παγκοσμίως, με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, για
ψηφιακές και συμβατικές /παραδοσιακές τεχνικές. Ως μέλος της Mitsui Chemicals Inc. στο Τόκυο, η Heraeus Kulzer επεκτείνει διαρκώς την
παρουσία του ομίλου στην διεθνή αγορά υγείας.

Ανοίγοντας νέες αγορές
Εξαγοράζοντας την EGS, η Heraeus Kulzer ενδυναμώνει το ψηφιακό τμήμα προϊόντων κι υπηρεσιών της εταιρείας. «Οι ειδικοί της EGS έχουν
άριστη τεχνογνωσία πάνω στην αυξανόμενη
ανάγκη για ψηφιοποίηση της ροής της οδοντια-

Οι ειδικοί CAD της EGS συμπληρώνουν την τεχνογνωσία στις Ψηφιακές Οδοντεχνικές Υπηρεσίες της Herareus Kulzer: (από αριστερά) Dr.
Andreas Bacher, Επικεφαλής του Τμήματος
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Heraeus Kulzer και
Εmidio Cennerilli, CEO της EGS.

επιτρέπει να ανοίξουμε νέες αγορές στην ψηφιακή οδοντοτεχνική πράξη, ωθώντας την ανάπτυξη της εταιρείας μας».
O Emidio Cennerilli, CEO της EGS, είναι εξίσου
πεπεισμένος: «οι γνώσεις και η γκάμα προϊόντων της Heraeus Kulzer και της EGS, αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά. Οι πελάτες μας στα
οδοντοτεχνικά εργαστήρια θα επωφεληθούν
απεριόριστα από τη συνεργασία των ειδικών
μας. Πιστεύουμε ότι η κουλτούρα και των δύο
εταιρειών, θα δημιουργήσει μια δυνατή συνεργασία, που θα οδηγήσει σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στην όλο και πιο γρήγορα
αναπτυσσόμενη οδοντιατρική ψηφιακή αγορά».
Καθώς η EGS θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα, όλοι οι συνεργάτες και οι προσφορές
προς τους πελάτες της EGS θα παραμείνουν ως
έχουν.

Σχετικά με την Heraeus Kulzer

Με την Οδοντιατρική Βιβλιοθήκη της η EGS,
παρέχει ενσωματωμένη λύση για τρισδιάστατη σάρωση, διαμόρφωση και σχεδιασμό
στην ψηφιακή οδοντοτεχνική πράξη.
τρικής εργασίας», ανέφερε ο Δρ. Andreas Bacher, Επικεφαλής του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών της Heraeus Kulzer GmbH. Οι πελάτες
θα επωφεληθούν από τη διευρυμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της EGS. «H EGS συμπληρώνει κι ενισχύει την εμπειρία που διαθέτουμε με το σύστημα CAD/CAM Cara της Heraeus
Kulzer, παρέχοντας φιλικό στο χρήστη λογισμικό και σαρωτή, σε ελκυστικές τιμές. Αυτό μας

Η Heraeus Kulzer GmbH, είναι μια από τις μεγαλύτερες
παγκοσμίως εταιρείες οδοντιατρικών ειδών, οι κεντρικές εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στο Hanau
Γερμανίας. Τα Τμήματα Οδοντιατρικών Υλικών και
Ψηφιακών Υπηρεσιών, προμηθεύουν οδοντίατρους και
οδοντοτεχνίτες με μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων,
που καλύπτει την αισθητική οδοντιατρική, την προφύλαξη, την προσθετική, την περιοδοντολογία και την ψηφιακή οδοντιατρική. Με περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, ο ετήσιος τζίρος της Heraeus Kulzer για το 2013,
ξεπέρασε τα 400 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.
Η Heraeus Kulzer από τον Ιούλιο του 2013, αποτελεί μέρος του Ιαπωνικού ομίλου Mitsui Chemicals Group. Η
Mitsui Chemicals Inc (MCI) έχει την έδρα της στο Τόκυο
κι απασχολεί 13.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από
90 χώρες παγκοσμίως. Τα καινοτόμα και πρακτικά χημικά προϊόντα της, καλύπτουν ανάγκες στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στη βιομηχανία συσκευασίας, καθώς πρόκειται για προϊόντα
φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία.

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ : «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
20-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Βλάβες του στόματος σε παιδιά και εφήβους
• Νέες νοσολογικές οντότητες στη Στοματολογία
• Ανεπιθύμητες ενέργειες νεότερων φαρμάκων από το στοματικό
βλεννογόνο
• Νοσήματα σιαλογόνων αδένων. Πεδίο προβληματισμού για το γενικό οδοντίατρο.
Σιαλαδενίτιδες - Νεοπλάσματα - Συστηματικά νοσήματα και καταστάσεις - Διαγνωστική προσέγγιση
• HPV και καρκίνος του στόματος. Τι νεώτερο;
• Συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις από το στόμα. Εκεί που η

Στοματολογία συναντά την Ιατρική
- Αιματολογικά νοσήματα - Δερματοβλεννογόνια νοσήματα - Ειδικές λοιμώξεις - Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος
• Εμφυτεύματα και ασθενής με συστηματικό νόσημα
• Εμφυτεύματα και ασθενής με στοματολογικό νόσημα
• Πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιμετώπισης στη Στοματολογία
- Υποτροπιάζουσες άφθες - Ομαλός Λειχήνας - Λευκοπλακία - Μυκητιάσεις
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
ERA ΕΠΕ, Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3634944,
Fax: 210 3631690, e-mail: info@era.gr, http://www.era.gr
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Ένα «ευχαριστώ» γεμάτο λευκά χαμόγελα
για τους εθελοντές οδοντίατρους της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ
Σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού ολοκληρώθηκε η Γιορτή Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Αδαμαντιάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.
Τα παιδιά των 60 Δημοτικών Σχολείων της
Αθήνας, τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ των Γιατρών του Κόσμου, ψυχαγωγήθηκαν, ενημερώθηκαν και
ευχαρίστησαν με τις χρωματιστές ζωγραφιές
τους και τα λευκά χαμόγελά τους, τους 50 εθελοντές οδοντιάτρους του προγράμματος, οι
οποίοι τα δύο προηγούμενα χρόνια υποστήριξαν τη στοματική τους υγεία. Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ υλοποιήθηκε από τις αρχές του 2013
έως σήμερα πραγματοποιώντας οδοντιατρική
εξέταση σε 9.382 παιδιά και 7.500 φθοριώσεις
μέσα στα σχολεία, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε τη θεραπεία 17.489 προβληματικών παιδικών δοντιών, 4.528 δύσκολων οδοντιατρικών περιστατικών και περισσοτέρων των
1.500 ορθοδοντικών περιστατικών στο νεοσύστατο οδοντιατρείο (Ανοιχτό Πολυιατρείο
Αθήνας) των Γιατρών του Κόσμου και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων.
Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας Γιορτής, παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας καθώς και από κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με τη σωματική και ψυχική υγεία του
παιδιού, απασχολήθηκαν σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε εργαστήριο κινουμένου σχεδίου με θέμα τη στοματική
υγεία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Αμφιθέατρο του 9,84 στην Τεχνόπολη πραγματοποιήθηκε η τελετή παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρουσία των

Τα παιδιά χάρισαν ζωγραφιές στους εθελοντές οδοντιάτρους της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τα λαμπερά χαμόγελα που τους προσέφεραν στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος της
Αδαμαντιάδας,
κ. Νικήτας Κανάκης
στη γιορτή
Παρουσίασης
των Αποτελεσμάτων
της Αδαμαντιάδας.

εθελοντών οδοντιάτρων, των μελών της επιστημονικής ομάδας του έργου, των μελών του
Δ.Σ. και των στελεχών από τους Γιατρούς του
Κόσμου και τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου
της Αθήνας.
Παρουσιάζοντας τον τελικό απολογισμό του
έργου ο κ. Νικήτας Κανάκης, Παιδοοδοντίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αδαμαντιάδας και Γενικός Γραμματέας των Γιατρών του
Κόσμου, τόνισε ότι η οδοντιατρική είναι κοινωνική πράξη, γιατί συνδέεται με το πώς ένα

παιδί έχει τη δυνατότητα να τρώει, να χαμογελά και να σχετίζεται με τα άλλα παιδιά. Επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Παραθέτουμε σήμερα κάποια αριθμητικά στοιχεία που αφορούν παιδιά με τα οποία εμείς οι οδοντίατροι
δουλέψαμε το προηγούμενο διάστημα. Πίσω
από αυτά τα νούμερα είναι τα πρόσωπα και οι
ζωές αυτών των παιδιών. Είναι συγκλονιστικό
ότι το 80% των παιδιών που εξετάσαμε χρειάζονταν άμεσα οδοντιατρική φροντίδα. Είναι
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ξέρουμε ότι
αφορά τα πιο φτωχά, τα πιο αδικημένα παιδιά
που ζουν σήμερα στην πόλη της Αθήνας. Αντιμετωπίσαμε πολλά παιδιά που μέχρι πριν λίγο
καιρό έκρυβαν τα προβλήματα, τον πόνο και
τα χαλασμένα δόντια τους γιατί ήξεραν ότι οι
γονείς τους δεν είχαν χρήματα να τους βοηθήσουν, ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχαν καν
γονείς. Με την ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ και τους
εθελοντές οδοντιάτρους τους δόθηκε η δυνατότητα να διορθώσουν το πρόβλημα, τους δόθηκε η δυνατότητα να μην πονούν πια και να
χαμογελούν. Το πρόγραμμα πέτυχε έναν διττό
στόχο το να προάγει την υγεία ανάμεσα στα
παιδιά των σχολείων της Αθήνας και την ίδια
στιγμή τον εθελοντισμό ανάμεσα στους οδοντίατρους».
Η ημερήσια εκδήλωση για τη Γιορτή της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ συνεχίστηκε με τη βράβευση
των εθελοντών οδοντιάτρων με ζωγραφικούς
πίνακες που είχαν φτιάξει νωρίτερα τα παιδιά
και ολοκληρώθηκε με τη συναυλία για παιδιά
με έντεχνο τραγούδι Ελλήνων δημιουργών και
τα αγαπημένα τραγούδια μικρών και μεγάλων από τη Λιλιπούπολη, το Κάτω από ένα
Κουνουπίδι και τον Τεμπέλη Δράκο.

Η Ivoclar Vivadent διακανόνισε
την διαφορά νομικά
κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας
με την Dentsply
Από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η
Ivoclar Vivadent είχε δικαστικές διαμάχες
για παραβίαση νομικά κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας της στις ΗΠΑ και την Γερμανία
εναντίον της Dentsply International Inc.,
Dentsply Prosthetics U.S. LLC, και Degudent GmbH ("Dentsply"). Αυτές οι αγωγές
που κατατέθηκαν από την Ivoclar Vivadent
αποσκοπούσαν στην παύση των πωλήσεων
ή / και στην εισαγωγή ορισμένων οδοντιατρικών πλακών πυριτικού λιθίου που πωλούνται από την Dentsply, υποστηρίζοντας,
η Ivoclar Vivadent, ότι τα προϊόντα αυτά της
Dentsply παραβιάζουν τις νομικά κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες της Ivoclar Vivadent.
Σήμερα, η Ivoclar Vivadent είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει συνάψει
συμφωνία με την Dentsply για τη διευθέτηση
της διαφοράς, σύμφωνα με την οποία η Ivoclar Vivadent θα αποσύρει τυχόν εκκρεμείς
αγωγές εναντίον τής Dentsply, σε αντάλλαγμα σύναψης, με την Dentsply, διακανονισμού και παγκόσμιας συμφωνίας για τις
νομικά κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες του
ομίλου Ivoclar Vivadent.
Η Ivoclar Vivadent θεωρεί την τεχνολογία
της πολύτιμη και θα υποστηρίζει ενεργά την
προστασία των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από
μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τεχνολογίας
της, ιδιαίτερα οποιονδήποτε διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας νομικά κατοχυρωμένων κατέχει στην τεχνολογία πυριτικού λιθίου και
οδοντιατρικών κεραμικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος, στα πλαίσια της προσπάθειάς
της για προώθηση και διάδοση των επιστημονικών εξελίξεων στον συγκεκριμένο τομέα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προγραμματίσει για τις 14 Φεβρουαρίου 2015, στο ξενοδοχείο CARAVEL, ημερίδα με τίτλο «Διαγνωστικά
και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο».
Σκοπός της ημερίδας είναι η συζήτηση προβλημάτων που συχνά καλείται να
αντιμετωπίσει ο γενικός Οδοντίατρος. Η επιστημονική ομάδα των ομιλητών που θα πλαισιώσει την
ημερίδα αποτελείται από καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς
χειρουργούς στόματος. Η Ε.Ε.Χ.Σ., προκειμένου να διευκολύνει την προσέλευση όσο το δυνατόν
περισσότερων συναδέλφων στην ημερίδα, αποφάσισε, όπως και τα προηγούμενα έτη, την δωρεάν
συμμετοχή. Πιστεύουμε ότι η προσωπική και επιστημονική παρουσία σας θα συμβάλει στην επιτυχία της ημερίδας και θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την επίτευξη των στόχων μας που
είναι η άριστη επιστημονική κατάρτιση των συναδέλφων και κατ' επέκταση η προσφορά υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος
Αν. Kαθηγητής
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:15 - 09:30 Προσφωνησεις
Φραγκίσκος Φραγκίσκος,
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος
Κίττας Χρήστος, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών
09:30 - 11:30 Α΄ Επιστημονική Συνεδρία
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Χ. Μάρτης, Γ. Μασούλας
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
1. Φ. Προύντζος: Περιακρορριζικές αλλοιώσεις, ένα κλινικό δίλημμα:
Συντηρητική ή χειρουργική ενδοδοντία;
2. Γ. Λάσκαρης: Λευκές βλάβες του βλεννογόνου του στόματος: ένα συχνό
διαγνωστικό δίλημμα.
3. Φ. Φραγκίσκος: Χειρουργική αφαίρεση μικρών καλοήθων βλαβών
των μαλθακών μορίων της στοματικής κοιλότητας.
4. N. Θεολόγη - Λυγιδάκη: Διαχείριση του οδοντοφατνιακού τραύματος
σε παιδιά.
5. Συζήτηση
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 14:30 Β΄ Eπιστημονική Συνεδρία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Φ. Φραγκίσκος, Π. Παπανικολάου, Γ. Νεόφυτος, Α. Δελακά
6. Κλινικά θέματα: Ζωντανή μετάδοση (με τηλεματική σύνδεση) δύο
χειρουργικών επεμβάσεων από το κέντρο της Επιστημονικής Εταιρείας
Χειρουργικής Στόματος. Θα πραγματοποιηθούν:
(Ι) Επέμβαση τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων και άμεσηπροσθετική
αποκατάσταση του ασθενούς με την τεχνική CAD/CAM
(ΙΙ) Επέμβαση ακρορριζεκτομής.
Συζήτηση
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Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια
Cavex ColorChange

Pro-fix™ Precision Fixation System
Το Pro-fix Precision System είναι κατασκευασμένο να
διευκολύνει την εύκολη και σίγουρη μεταφορά και τοποθέτηση των βιδών στο χειρουργικό πεδίο και την γρήγορη ενσωμάτωσή τους στο φλοιώδες οστό.
Όλα τα εξαρτήματα είναι labeled, αποθηκεύονται και
αποστειρώνονται μαζί για την απλούστευση της διαδικασίας για τον χειρουργό και της ομάδας του.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.osteogenics.com
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:
Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε., τηλ.: 210 3837334

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό που δεν περιέχει
σκόνη και αλλάζει το χρώμα του.
Οι χρωματικές αλλαγές γίνονται ορατές σε σημαντικά σημεία απόφασης για τη λήψη των αποτυπωμάτων:
• Στο τέλος του χρόνου ανάμιξης
• Στο τέλος του χρόνου πήξης (το δισκάριο μπορεί να αφαιρεθεί από το στόμα)
Περιγραφή
Το Cavex ColorChange είναι ένα αλγινικό γενικής χρήσης με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη χρωματική αλλαγή 3 σταδίων από την αρχή της ανάμιξης του υλικού μέχρι την ολοκλήρωση της πήξης του. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις
χρήσεις λήψης των παραδοσιακών αλγινικών
αποτυπωμάτων. Το Cavex ColorChange είναι
ελεύθερο σωματιδίων σκόνης και μπορεί να
αναμιχθεί με το χέρι ή χρησιμοποιώντας κάποια
συσκευή ανάμιξης. Προτείνεται απεσταγμένο
νερό για την ανάμιξή του για να σταθεροποιούνται οι χρωματικές αλλαγές και ο χρόνος πήξης
του υλικού. Αν αναμιχθεί με το χέρι για 30 δευτερόλεπτα, ο συνολικός χρόνος πήξης είναι περίπου 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα (1 λεπτό στο
στόμα). Ο κατασκευαστής αναφέρει ότι μπορεί
να γίνουν πολλαπλές λήψεις αποτυπώματων και
εφόσον τοποθετηθούν σε πλαστική σακούλα καλά κλεισμένη, το ρίξιμο του γύψου μπορεί να καθυστερήσει μέχρι 5 ημέρες χωρίς να θυσιάζουμε
την ακρίβεια ή την λεπτομέρεια του αποτυπώματος. Επίσης διατίθενται και μονές σακούλες
αλγινικού. Το Cavex ColorChange χρησιμοποιείται για άνω των 300 εφαρμογών, όπως αναφέρουν 27 σύμβουλοί μας. Το υλικό αυτό κατέκτησε το 96% σε κλινικές δοκιμές.
Χαρακτηριστικά
• Υπάρχουν δύο χρωματικές αλλαγές:
• Στο τέλος του χρόνου ανάμιξης: από βιολετί σε
ροζ
• Στο τέλος του χρόνου πήξης στο στόμα: από ροζ
σε λευκό
• 9 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων (9 ημέρες
χωρίς να υπάρξει συρρίκνωση σε καλά κλεισμένη πλαστική σακούλα)
• Καινοτόμος μηχανισμός αντίδρασης
• Ταχύτατη, ολοκληρωμένη αντίδραση πήξης
• Εξαιρετικά ελαστικό, ιδανικό στην ορθοδοντική θεραπεία
• Καλή αντοχή στην απόσχιση και στην παραμόρφωση του αποτυπώματος
• Λεπτομερής αναπαραγωγή τουλάχιστον 25μm
• Λείες επιφάνειες, ιδανικές σε συμβατότητα με
το γύψο
• Φιλικός για τον ασθενή ο χρόνος πήξης του υλικού: 1 λεπτό στο στόμα
Κλινικά μυστικά
• Για ασθενείς με έντονο το αντανακλαστικό του
έμετου, βάλτε λίγο περισσότερη σκόνη για να
κάνετε το μίγμα πιο παχύρευστο.
• Δώστε μικρή ποσότητα υλικού στον ασθενή για
να παρατηρήσει τη χρωματική αλλαγή ώστε να
αφαιρεθεί από τη διαδικασία.
Συσκευασια 500 gr με κουταλάκι μέτρησης και
μεζούρα μέτρησης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία Τσαπράζης Ιωάννης ΑΕ τηλ: 2107716416 ή στο website: www.tsaprazis.gr

41

LOCATOR
OVERDENTURE
IMPLANT
SYSTEM
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ LODI
Κανένας πια συμβιβασμός στις στενές ακρολοφίες. Η Zest Anchors
πρωτοπορεί με το εμφυτευματικό σύστημα
LODI το οποίο συνδυάζεται με το πρωτοποριακό overdenture
attachment Locator και
καλύπτει τις απαιτήσεις σας ακόμα και στις
πιο δύσκολες περιπτώσεις, οικονομικά κι εύκολα.
Για περισσότερες πληροφορίες: Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε., τηλ.: 210 3837334
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TέχνεςΓράμματα

∞ÓÙ·‡ÁÂÈÂ˜ §ﬁÁÔ˘ Î·È Δ¤¯ÓË˜
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Το τέλος
είναι πάντα
η αρχή
του νέου

Μετά από δώδεκα χρόνια
(2002 – 2014) συνεχούς
παρουσίας της στήλης
«Ανταύγειες Οδοντικής
Αισθητικής .......και όχι μόνο»,
ο κύκλος έκλεισε.
Μια νέα περίοδος αρχίζει και η
στήλη μετασχηματίζεται σε
«Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης».
Η νέα στήλη, όπως και η
προηγούμενη, θα συνεχίζει
ανελλιπώς την παρουσία της,
μέσα από τις σελίδες του
«Οδοντιατρικού Βήματος» και
θα φιλοξενεί αποκλειστικά
θέματα λογοτεχνικού και
καλλιτεχνικού περιεχομένου.
Αφορμή αυτού του
μετασχηματισμού αποτέλεσε η
αναγκαιότητα γνωστοποίησης,
σε όλον τον οδοντιατρικό
κόσμο και όχι μόνο, του
λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού
έργου εκατοντάδων
συναδέλφων, οι περισσότεροι
των οποίων είναι ήδη μέλη του
«Ομίλου Οδοντιάτρων
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών», για
να φανεί η άλλη πλευρά των
δυνατοτήτων, του
ενδιαφέροντος και της
ευαισθησίας του ευρύτερου
οδοντιατρικού χώρου.
Στην εποχή μας, όπου η
σύγχυση για τις αξίες, τις έννοιες
και τις λέξεις οι οποίες τις
εκφράζουν, είναι
καταρρακωμένες, νομίζω ότι η
συνάντηση των ανθρώπων που
συγκινούνται από τις τέχνες,
επιβάλλεται.
Αυτό ακριβώς το σκεπτικό
αποτέλεσε το έναυσμα για την
ίδρυση του Ομίλου
Οδοντιάτρων Λογοτεχνών
Καλλιτεχνών.

Σ’ αυτό το τεύχος θα γνωρίσουμε δύο συναδέλφους, μέλη του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών,
την συνάδελφο Λένα Σακκά – Αρσενοπούλου, που ασχολείται με τη Ζωγραφική και τον συνάδελφο Δημοσθένη
Βαλαβάνη, που ασχολείται με την ζωγραφική και την γλυπτική.

Δημοσθένης Βαλαβάνης
Ο Δημοσθένης Βαλαβάνης γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1949.
Είναι οδοντίατρος και ασχολείται με την ζωγραφική
και την γλυπτική ερασιτεχνικά.
Η αρχή έγινε όταν το 1972, λαμβάνοντας μέρος στη
Β΄ επιστημονική και καλλιτεχνική εκδήλωση των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του απενεμήθη το πρώτο βραβείο
στη ζωγραφική για το έργο του «Βρώμικη πόλη». Έκτοτε ασχολείται κυρίως με την ζωγραφική (λάδι), σε μια ποικίλη θεματολογία.
Λιγότερο ασχολείται με την γλυπτική σε συνθέσεις χαλκού, ορείχαλκου και
διαφόρων άλλων μετάλλων.
Η φωτογραφία τον απασχολούσε, τότε που δεν ήταν ψηφιακή. Η εκτύπωση
γινόταν σε σκοτεινούς θαλάμους και η καλλιτεχνική μαυρόασπρη φωτογραφία ήταν στο επίκεντρο των φοιτητικών του χρόνων.
Εδώ παρουσιάζονται 5 έργα του.

4η ημέρα δημιουργίας (Α’ Τρίπτυχο)

Ίλιον

4η ημέρα δημιουργίας (Β’ Τρίπτυχο)

Βρώμικη Πόλη

4η ημέρα δημιουργίας (Γ’ Τρίπτυχο)

Λένα Σακκά - Αρσενοπούλου
Η Λένα Σακκά – Αρσενοπούλου γεννήθηκε στο Μεσολόγγι.
Από τα παιδικά της χρόνια εμφανίζεται η κλίση της στη ζωγραφική,
που ενθαρρύνεται με την βράβευσή της σε σχολικό διαγωνισμό σχεδίου από την καθηγήτριά μέσης εκπαίδευσης, ζωγράφο και χαράκτρια Άρια Κομιανού. Έκτοτε συνεχίζει με μεγάλο ζήλο να ασχολείται με την ζωγραφική με απώτερο σκοπό να τελειοποιήσει το ταλέντο της.
Μετά τη λήψη του πτυχίου της Οδοντιατρικής επιστρέφει στην παλιά της αγάπη, τη ζωγραφική, πειραματιζόμενη σε διάφορες τεχνικές και χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως λάδια, τέμπερες,
ακρυλικό, κολλάζ, κάρβουνο παστέλ κ.α.
Το 1982 εκθέτει σε ατομική έκθεση στο χώρο της αίθουσας της Αγγειοπλαστικής στο Μαρούσι. Το 1987 συμμετέχει σε ομαδική έκθεση Οδοντιάτρων καλλιτεχνών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στα
πλαίσια παράλληλων δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Το 1995 εγκρίνονται από κριτική
επιτροπή να εκτεθούν έργα της στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Τον ίδιο χρόνο συμμετέχει με έργα της σε ομαδική έκθεση στην «Γκαλερί 1».
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και Γερμανία.
Στη δουλειά της επικρατούν στοιχεία από την λατρεία της προς την
Ελληνική ιστορία των αρχαίων χρόνων καθώς και από την Ανατομική, προερχόμενα από τις σπουδές στης στη Οδοντιατρική.
Εδώ παρουσιάζονται 4 έργα της.

Ανάπλαση 1.

Ανάπλαση 2.

Ανάπλαση 3.

Ανάπλαση 4.
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...ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...
...Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ!!

NΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

BENSHEIM - GERMANY

Έφτασε το μηχάνημα που ξεπερνά κάθε προσδοκία!!

ΙNTEGO

ME KOΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
...αφήνει τους άλλους ακόμα πιο πίσω!
Πολυμορφικό

Design/
Πολυτελής κατασκευή

Tεχνολογία/
Γερμανική Ποιότητα

Έμφαση
στην υγιεινή

Aξεπέραστη
εργονομία
Eύκολη
επικοινωνία

Σιγουριά
και άνεση

Scan the QR code and
ﬁnd out even more!
SIRONA.COM/INTEGO

Σίγουρη
επένδυση

ΙNTEGO

Η δύναμη της ανανέωσης

