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Η Αισθητική Οδοντιατρική είναι η οδοντιατρική που ο ασθε-
νής θέλει να κάνει στο στόμα του, η οδοντιατρική για την
οποία προσέρχεται οικειοθελώς στο ιατρείο και όχι αυτή που
επιβάλλεται να γίνει για λόγους υγείας ή λειτουργικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής επιθυμεί την αποκατάσταση
του αισθητικού προβλήματος. Σε πολλές περιπτώσεις η λύση
βρίσκεται στις ολοκεραμικές όψεις, οι οποίες ουσιαστικά

ήταν η αποκαταστατική διαδικασία που δημιούργησε την
Αισθητική Οδοντιατρική. Οι όψεις πορσελάνης αποτελούν
την κορωνίδα της Αισθητικής Οδοντιατρικής και ουσιαστικά
δημιούργησαν στον οδοντιατρικό κόσμο αλλά και στο κοινό
την ιδέα της βελτίωσης της αισθητικής υγιών δο ντιών και της
δημιουργίας ενός καινούργιου χαμόγελου.Του Κωστή Γιαν-
νακόπουλου, οδοντίατρου. Σελ. 26

Η βιοηθική περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος αρχών και

επιταγών, το οποίο μεταλλάσσεται και εξελίσσεται πα-

ράλληλα με την ιατρική επιστήμη και τη βιολογία, ώστε

να καλύπτει κάθε φορά τα νέα θέματα που μπορεί να

προκύπτουν από την αλματώδη πρόοδο τους. Όπως γί-

νεται κατανοητό, οι ηθικές αρχές της βιοηθικής έχουν

ως στόχο την προστασία των ασθενών και γενικότερα

των ανθρώπινων όντων από τις αδυσώπητες αλλαγές

στο επιστημονικό πεδίο και τους ηθικούς και πρακτι-

κούς κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από τη ρα-

γδαία αυτή ανάπτυξη των επιστημών. Αναμφισβήτητα

και η οδοντιατρική επιστήμη έχει πραγματοποιήσει αλ-

ματώδη πρόοδο σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο. Μα-

ζί λοιπόν με αυτές τις αλλαγές επήλθαν και νέα προβλή-

ματα και προβληματισμοί, τόσο από την πλευρά της

επιστημονικής κοινότητας όσο και από την πλευρά των

ασθενών. Μπορεί η βιοηθική να δώσει απαντήσεις στα

ηθικά διλήμματα που προκύπτουν; Σελ. 4

Η Βιοηθική συναντά τη Βιοτεχνολογία∂Â›ÁÔ˘Û· ÂÓ‰Ô‰ÔÓÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·
Στο προηγούμενο άρθρο  ο οδοντίατρος Άρης Τσαγκρής και ο
Επίκουρος Καθηγητής ενδοδοντίας ΕΚΠΑ Φοίβος Προύν-
τζος  ξεκίνησαν τη αναφορά τους στην επείγουσα αντιμετώ-
πιση των τραυματικών βλαβών που αφορούν στους σκληρούς
οδοντιακούς ιστούς και τον πολφό. Η περιγραφική τους περι-
πλάνηση σε αυτή την κατηγορία τραυματικών βλαβών ολο-
κληρώνεται σε αυτό το τεύχος, με τα κατάγματα ρίζας.Σελ. 12

™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ 
ÔÛÙÈÎÒÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË
ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ
Σε προηγούμενο άρθρο αναλύθηκαν οι διάφοροι τρόποι με
τους οποίους μπορεί να γίνει η αναπλήρωση των οστικών ελ-
λειμμάτων των γνάθων. Στο παρόν άρθρο ο καθηγητής της Ια-
τρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής της κλινικής γναθοπρο-
σωπικής χειρουργικής του νοσοκομείου «Αττικόν» κ. Ελευθέ-
ριος Βαϊρακτάρης παραθέτει δύο κύρια συστήματα ταξινόμη-
σης των διαφόρων οστικών ελλειμμάτων των γνάθων και τις
ενέργειες αποκατάστασης της νωδότητας με εμφυτεύματα
που απαιτείται να κάνει ο κλινικός οδοντίατρος. Σελ. 20

¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈÎ‹ 
Î·È ÁÓ·ıÔÚÔÛˆÈÎ‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ 
Η Ε.Ε.Σ.Γ.Χ. κλείνει φέτος 50 χρόνια προσφοράς στην οδον-
τιατρική και ιατρική επιστήμη και διοργανώνει στις 27-29
Νοεμβρίου το επετειακό 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματι-
κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, με θέμα «Ελάχι-
στα επεμβατική γναθοπροσωπική χειρουργική». O πρόεδρος
της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου, Κα-
θηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Ν. Λαζαρίδης μιλά
για το Συνέδριο, ενώ ταυτόχρονα αποτιμά και το έργο της
εταιρείας σε αυτά τα 50 χρόνια της ύπαρξής της. Σελ. 44

ªÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ Î. £ÂÔ‰fiÛË
¶ÂÏÂÁÚ›ÓË ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙË ˙ˆ‹,
ÙÔ ¡›ÙÛÂ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·...
Η παράσταση που επιμελήθηκε ο καθηγητής Φιλοσοφίας Θε-
οδόσης Πελεγρίνης αναφορικά με τη ζωή και τη φιλοσοφία
του Νίτσε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η φιλοσοφία στη
σκηνή» έδωσε την αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση για τη
φιλοσοφία, τον άνθρωπο, την εποχή μας και την ζωή μας σή-
μερα. Είναι η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για το «φιλοσο-
φείν»; Είναι η κούραση και το «μπούχτισμα» από τα
τηλεοπτικά σκουπίδια που μας προβάλλονται καθημερινά;
Ή είναι απλώς μια τάση; Σελ. 40

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς την Πανελλήνια Έκθεση
Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών Ειδών και Μηχανημάτων
Dental 2009. Το «Ο.Β» καλωσορίζει αυτό το κορυφαίο γεγονός
με ένα ειδικό, πολυσέλιδο οδηγό, αφιερωμένο στη μεγαλύτερη
εμπορική έκθεση στο χώρο του οδοντιατρικού κλάδου. 

Γνωρίστε τις εταιρείες οδοντιατρικών ειδών που λαμβάνουν
μέρος και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα προϊόντα, τα μη-
χανήματα και τις τεχνικές που θα παρουσιαστούν: πού θα τα
βρείτε, ποια εταιρεία τα εμπορεύεται, ποια είναι τα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά τους. Επίσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων

Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών Ειδών και Μηχανημάτων
κ. Γ.  Παπαδημητρίου, με αίσθημα αισιοδοξίας για την επιτυχία
της διοργάνωσης, μιλά στο «Ο.Β» για τους στόχους της Dental.
Ο πρόεδρος της εταιρείας Sadent και μέλος της Οργανωτικής επι-
τροπής της Dental 2009 κ. Σπύρος Σαρηγιάννης από την άλλη,
αναλύει για το οργανωτικό μέρος της Έκθεσης.

Όλα αυτά και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες στο πλήρες
αφιέρωμά μας για τη Dental 2009. Σελ.60

Οι όψεις πορσελάνης στην αισθητική οδοντιατρική

™·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙËÓ




