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Απελευθέρωση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις αλλάζουν τον οδοντιατρικό χάρτη

Με μια νέα πραγματικότητα έχει έρθει αντιμέ-
τωπη η οδοντιατρική κοινότητα: από τη μια
έχουμε το άνοιγμα του οδοντιατρικού επαγγέλ-
ματος, όπως προβλέπει ο νόμος 3919 για την
αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Από την
άλλη, υπάρχει η δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο
οποίος χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό υγεί-
ας ως η «μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή στο

χώρο της υγείας μετά το ΕΣΥ του 1983».
Δύο λοιπόν είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα που
απασχολούν τον επαγγελματία οδοντίατρο: θα
καταργηθεί το 51-49% στη σύνθεση του μετοχι-
κού κεφαλαίου; Θα συμπεριληφθεί η οδοντια-
τρική στους κόλπους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.; 
Σκοπός μας δεν είναι να πάρουμε θέση υπέρ ή
κατά, να χειροκροτήσουμε ή να καταδικάσου-
με, αλλά να παρουσιάσουμε με αντικειμενικό-
τητα και ψυχραιμία την παρούσα νέα κατάστα-

ση και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις απαν-
τήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα, γνωρίζον-
τας ωστόσο εκ των προτέρων πως η πολιτική
κατάσταση είναι ρευστή και πως τα πράγματα
μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εμείς,
προκειμένου να παρουσιάσουμε όσο πιο εμπε-
ριστατωμένα γίνεται αυτό το μεγάλο θέμα,
προσεγγίσαμε και τις δύο «πλευρές» και ζητή-
σαμε την άποψη αφενός του προέδρου της Ελ-
ληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανά-

σιου Κατσίκη και αφετέρου του γραμματέα
Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και συμβούλου του υφ. Υγείας Μ. Τιμοσί-
δη σε θέματα στοματικής υγείας Δρ. Μιχάλη
Καλαβρυτινού.
Διαβάστε το αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τε-
λευταίες εξελίξεις για το νόμο 3919 και το ρόλο
της οδοντιατρικής στον ασφαλιστικό γίγαντα
που λέγεται Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  στη σελίδα 4.

Mασητηριακή μυαλγία
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης

Αν και δεν αποτελεί καθαρά ενδοστοματικό πρόβλημα, η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης εμ-
πλέκεται με σοβαρές νοσολογικές παρενέργειες που επηρεάζουν τη φυσιολογική δραστηριότητα του στοματο-
γναθικού συστήματος. Η οδοντική σύγκλειση και η μασητική λειτουργία επηρεάζονται, ενώ η δυσκαταποσία
και ο πόνος, μυαλγικός κυρίως, δεσπόζουν κατά τις σκόπιμες κινήσεις της κάτω γνάθου, αλλά και αυτόματα
κατά τη διάρκεια του ύπνου ή στις περιόδους ηρεμίας κατά την ημέρα.  Παρακάτω μελετάται το πρόβλημα και
προσφέρονται διαγνωστικές διαπιστώσεις και οδηγίες για την αντιμετώπισή του.
Το κείμενο αυτό αποτελεί κεφάλαιο του βιβλίου των Χρήστου Σ. Μάρτη και Κυριακής Χρ. Μάρτη “Προβλήματα
Οδοντιατρικής Χειρουργικής- Διάγνωση και θεραπεία” το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 από τις εκδόσεις “Ο.Β.”.
Διαβάστε το αυτούσιο στη σελ. 10. Του  Χρήστου Σ. Μάρτη, Καθηγητή Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Η κροταφική αρτηρίτις ή κρανιακή αρτηρίτις ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτις
είναι αυτοάνοσο νόσημα που χαρακτηρίζεται από συστηματική προσβολή
των μέσου και μεγάλου μεγέθους αγγείων με έμφαση τους εξωκρανιακούς
κλάδους της καρωτίδας και ιδιαίτερα την κροταφική αρτηρία. Πρόκειται
για συχνό νόσημα σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Λόγω της άτυπης
γενικής συμπτωματολογίας η διάγνωση για αρκετό καιρό διαφεύγει. Πολύ
σημαντικός είναι ο ρόλος του Στοματολόγου αφού ένα από τα πρωτεύοντα
συμπτώματα της νόσου είναι η διαλείπουσα χωλότης (εύκολη κόπωση, δυ-
σκολία στη μάσηση και ευαισθησία έως πόνος) της κάτω γνάθου. Τα συμ-
πτώματα αυτά σε συνδυασμό με ανεξήγητο πόνο στο κεφάλι και το λαιμό
σε άτομα άνω των 60 ετών αποτελούν το «κόκκινο μήνυμα» για υποψία
της νόσου. Μερικές φορές οι βλάβες του στόματος προηγούνται των άλλων
σημείων και συμπτωμάτων. Η γρήγορη (πρώιμη) διάγνωση είναι πολύ ση-
μαντική γιατί έτσι προλαμβάνουμε τις οφθαλμικές επιπλοκές.
Μόνιμη στήλη του αν. καθηγητή Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν.
Αθηνών Γιώργου Χ. Λάσκαρη. Σελ. 20.

Αισθητικές επιδόσεις ενός υλικού
υψηλής αντοχής

Η ευελιξία του διπυριτικού λιθίου
Όταν αποκαθιστούμε δόντια με μεταλλοκε-

ραμικές στεφάνες χρειαζόμαστε υλικά με δια-

φορετικές μηχανικές ιδιότητες, ανάλογα με

την κατάσταση και τη θέση των δοντιών στον

φραγμό. Αυτό καθίσταται ζωτικής σημασίας

σε διατοξικές αποκαταστάσεις. Εντούτοις, η

χρήση πολλών διαφορετικών υλικών συνεπά-

γεται δυσκολίες στην απόδοση αρμονικής

απόχρωσης ή καθιστά αδύνατη την ολοκλή-

ρωση ενός ομοιόμορφου αποτελέσματος. Οι

εξαιρετικές ιδιότητες των υαλοκεραμικών δι-

πυριτικού λιθίου επιτρέπουν στους κλινικούς

να δημιουργούν φυσικές αποκαταστάσεις, οι

οποίες πληρούν τις διαφορετικές απαιτήσεις –

χωρίς συμβιβασμούς σε σχέση με το χρώμα. 

Μάθετε περισσότερα για την ευελιξία του δι-

πυριτικού λιθίου στη σελ. 24

Ανταύγειες Οδοντικής Αισθητικής
Σ’ αυτό το τεύχος ο αν. καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Γεράσιμος
Δουβίτσας παρουσιάζει στη σελ. 22 την αντιμετώπιση τριών περιστατικών,
που αφορούν στην πρόσθια αισθητική ζώνη. Όλα τα περιστατικά αντιμε-
τωπίσθηκαν στη βάση των αρχών της τεχνικής της ελάχιστης παρέμβασης
επί των οδοντικών ιστών, χρησιμοποιώντας, φυσικά, πολυμερή υλικά.

Μέσα στην καταχνιά και στη μιζέρια, την απελπισία και την απόγνωση, μέ-
σα στον Οκτώβριο ήρθε ένα γεγονός να δώσει λίγο χαρά, λίγο ελπίδα, λίγο
από το όνειρο που μας έχει λείψει στην Ελλαδίτσα μας εδώ και 2 χρόνια. Το
20ο ΕΑΟ, που πραγματοποιήθηκε από τις 12-15 Οκτωβρίου, σαν μαγνήτης
τράβηξε στο Μέγαρο Μουσικής τους 3.500  και πλέον συνέδρους από όλα
τα μέρη του κόσμου. Το ρεπορτάζ του 20ου ΕΑΟ καλύπτει ο Χρήστος
Κωνσταντινίδης, οδοντίατρος - M.Sc (Προσθετ.), στη σελίδα 28.

Το 20ο ΕΑΟ  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ο αριθμός- ρεκόρ των συμμετεχόντων έφερε χαμόγελα 

αισιοδοξίας για το μέλλον της αγοράς των εμφυτευμάτων

Τα Μυστικά του Στόματος

ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΤΙΣ:
Σημαντικός ο ρόλος του Στοματολόγου για διάγνωση και θεραπεία

Πρίν

Μετά
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Σε άλλα έντυπα, γενικότερου ενδιαφέροντος, θα διαβάσετε, αγα-

πητοί αναγνώστες, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και

το μέλλον της χώρας. Σ΄αυτό όμως το σημείωμα και με την ευ-

καιρία του καινούργιου χρόνου, θέλω να περιοριστώ στις προ-

οπτικές που ανοίγονται ή κλείνονται, στο δικό μας χώρο.

Η οδοντιατρική στη χώρα μας έκανε, τα τελευταία 40 χρόνια, τε-

ράστια άλματα. Έλληνες επιστήμονες μεταλαμπάδευσαν τις γνώ-

σεις και την εμπειρία που απέκτησαν στο εξωτερικό και

συνεπικουρούντος και του ελληνικού ΄΄δαιμονίου΄΄ κατέστησαν

την οδοντιατρική στην Ελλάδα ισοδύναμη και ισάξια των πλέον

προηγμένων, σε αυτόν τον τομέα, χωρών.

Μια οδοντιατρική όμως υψηλού επιπέδου έχει ορισμένο κόστος

και προϋποθέτει  μια ελάχιστη αμοιβή, κάτω από την οποία τί-

θεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Ο Έλληνας οδοντίατρος, που αντιμετωπίζει στις μέρες μας, την

οικονομική ανέχεια των ασθενών του, απότοκο της γενικότερης

οικονομικής αφαίμαξης της ελληνικής κοινωνίας,  αλλά και της

αδιαφορίας με την οποία αντιμετωπίστηκε όλα αυτά τα χρόνια

η οδοντιατρική περίθαλψη, τόσο από την  πλευρά της  πολιτείας,

όσο και από την πλευρά των συλλογικών μας οργάνων, βρίσκε-

ται μπροστά στην αδήριτη ανάγκη να μειώσει τις αμοιβές του. Ο

κίνδυνος που ελλοχεύει, σε αυτή την περίπτωση, είναι να μειώσει

ταυτόχρονα και την ποιότητα της δουλειάς του. Αυτό είναι κάτι

που πρέπει να το αποφύγει με ΄΄νύχια΄΄ και με ΄΄δόντια΄΄. Η απο-

τίμηση της δουλειάς μας με μόνον οικονομικά κίνητρα, είναι ότι

χειρότερο μπορεί να μας συμβεί, μιας και αφαιρεί από το επάγ-

γελμά μας το κίνητρο της προσφοράς, που είναι και ο πυρήνας

του ιατρικού επαγγέλματος. Στο κάτω κάτω της γραφής ο οδον-

τίατρος ως θεραπευτής δεν χρειάζεται να εκμαυλίσει τους ασθε-

νείς του, αρκεί να μην τους βλέπει σαν πελάτες.

Ο Σίμος, ο πρώτος Έλληνας υπαρξιστής, είχε κρεμάσει στην πα-

ράγκα του, στην πλατεία Κουμουνδούρου, μια πινακίδα που

έγραφε: 

΄΄ΑΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙΣ, ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ΄΄.

Χαρούμενο το 2012,

Νίκος Καφούσιας  

European Federation of Magazine PublishersFederation International of Periodical Press

Το «Ο.Β.» μέλος της ΕΔΙΠΤ

Η εφημερίδα «Οδοντιατρικό Βήμα» αποτελεί τακτικό μέλος με πλήρη δικαιώματα της Ένωσης
Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), η οποία είναι μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Περιοδικού Τύπου FIPP και της ευρωπαϊκής FAEP. 
Η ΕΔΙΠΤ είναι η δεύτερη παλαιότερη δημοσιογραφική οργάνωση της χώρας (ιδρύθηκε το
1939) και ήδη συμπληρώνει 70 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στην ελ-
ληνική κοινωνία. 
Επίκεντρο και χαρακτηριστικό του περιοδικού Τύπου των μελών της ΕΔΙΠΤ είναι η έγκυρη
παρουσίαση των θεμάτων, με νηφαλιότητα και σεβασμό στην αλήθεια και στον αναγνώστη.
Αξίες που υπηρετεί από το πρώτο κιόλας τεύχος η εφημερίδα «Οδοντιατρικό Βήμα», η οποία
σε λίγο κλείνει δέκα χρόνια παρουσίας στον οδοντιατρικό χώρο, και που θα συνεχίσει να
προασπίζεται και στο μέλλον. 

Του  Νίκου Καφούσια                                                                                  

Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΚΠΑ 
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Ακόμη και το πιο πολύτιμο δημόσιο αγαθό, η
υγεία, τέθηκε επί τάπητος στις διαπραγματεύ-
σεις για τη μείωση των κρατικών δαπανών.
Αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων ήταν η
θεσμοθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος
δημιουργήθηκε, όπως δήλωσε κατά την κατά-
θεση του κανονισμού στη Βουλή ο υπουργός
υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, προκειμένου αφε-
νός να εξορθολογιστούν οι ανισότητες στο
εσωτερικό των κλάδων υγείας των ασφαλιστι-
κών ταμείων και αφετέρου να περιοριστεί η
σπατάλη και η – συχνά αδικαιολόγητη και
σκανδαλώδης- επιβάρυνση των ταμείων. 
Οι αντιρρήσεις των εργαζομένων στην υγεία
παραμένουν έντονες, όπως επίσης και οι φω-
νές ενδοιασμού για την αποτελεσματικότητα
του νέου φορέα. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η
εξαίρεση της παροχής οδοντιατρικής περίθαλ-
ψης συνολικά από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στο
Δημόσιο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι των
ασφαλισμένων, κινδυνεύουν να χάσουν έστω
και αυτή την πενιχρή περίθαλψη που είχαν,
ενώ παράλληλα υπήρξε έντονη φημολογία για
απολύσεις οδοντιάτρων σε ΙΚΑ και ασφαλι-
στικά ταμεία.
Οι οδοντίατροι όμως δέχτηκαν ταυτόχρονα
και ένα ακόμη πλήγμα. Το άνοιγμα του οδο-
ντιατρικού επαγγέλματος, όπως προβλέπει ο
νόμος 3919 για την αρχή της επαγγελματικής
ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγη-
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων. Όλα δείχνουν πως οδηγούμα-
στε στην κατάργηση του 51-49%, δηλαδή του
περιορισμού που υπήρχε πως για την άδεια
λειτουργίας ενός οδοντιατρείου, το 51% του-
λάχιστον του ιατρείου θα έπρεπε να το κατέχει
οδοντίατρος με αναγνωρισμένη άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος. Η αναστάτωση που προ-
κλήθηκε ήταν μεγάλη, καθώς με τον τρόπο αυ-
τό ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την εισροή
επαγγελματιών- μη οδοντιάτρων στο χώρο. 
Πρόσφατα όμως, και πιο συγκεκριμένα στις
18-10-2011 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρ-
θρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». Με τη διά-
ταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυ-
τού [Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και
οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λει-
τουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντια-

τρείων και πολυοδοντιατρείων], ορίζεται ότι
«από 1-1-2012, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδι-
ου άρθρου- Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση,
αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λει-
τουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντια-
τρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά
τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι
λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων».
Το ερώτημα είναι: γιατί δεν γίνεται ρητή ανα-
φορά στους περιορισμούς που ισχύουν σύμφω-
να με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και
τον ν. 3846/2010 για την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος και τη σύσταση ιατρικών εται-
ρειών, όπου αναφέρεται ότι «εάν στη σύνθεση
του μετοχικού κεφαλαίου μετέχουν αφ’ ενός
ειδικευμένοι ιατροί και αφ’ ετέρου φυσικά
πρόσωπα εκτός του τομέα της υγείας, το κατώ-
τατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι
51% και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κα-
τηγορίας είναι 49%»; 

Τελικά το 51-49% θα συνεχίσει να ισχύει ή όχι;

Η παρούσα οικονομική κατάσταση
Όλα δείχνουν πως ο οδοντίατρος θα πρέπει να
προσαρμοστεί σε μια νέα επαγγελματική
πραγματικότητα. Επιπλέον είναι αναγκασμέ-
νος να αντιμετωπίσει  ένα αμφίβολο οικονομι-
κό περιβάλλον, όπως αυτό έχει πλέον διαμορ-
φωθεί. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε την
έκτακτη εισφορά, το φόρο επιτηδεύματος, τη
μείωση του αφορολογήτου ορίου και το φόρο
ακίνητης περιουσίας, εφόσον το οδοντιατρείο
στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο. Τα νέα φορολο-
γικά μέτρα έχουν απορρυθμίσει την οικονομι-
κή διαχείριση του οδοντιατρείου και έχουν
επιβαρύνει σε ασφυκτικό βαθμό τον προϋπο-
λογισμό του.

Στην αύξηση των εξόδων –κάτι που πλήττει
φυσικά κάθε Έλληνα φορολογούμενο- έρχεται
ωστόσο να προστεθεί και η μείωση των εσό-
δων, καθώς οι ασθενείς έχουν αρχίσει να πε-
ριορίζουν τις προληπτικές επισκέψεις στον
οδοντίατρο.  
Στην ήδη μελανή κατάσταση τέλος, που όμως
αγγίζει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των
οδοντιάτρων, θα πρέπει να προσθέσουμε τα
μεγάλα ποσοστά ανεργίας που σημειώνονται.
Οι νέοι απόφοιτοι των οδοντιατρικών σχολών
δυσκολεύονται ιδιαίτερα να βρουν δουλειά σε
κάποιο οδοντιατρείο, οπότε πολλοί είναι αυ-
τοί που αποφασίζουν να φύγουν εκτός Ελλά-
δας προς αναζήτηση ενός μισθού ανάλογου με
τα προσόντα τους και πιο αξιοπρεπών ασφα-
λιστικών παροχών. 

Τα νέα δεδομένα πιθανώς να 
αλλάζουν τον οδοντιατρικό χάρτη

Γίνεται σαφές πως η λειτουργία ενός οδοντια-
τρείου και η οικονομική βιωσιμότητα του
οδοντιάτρου διασφαλίζονται όλο και πιο δύ-
σκολα. Και ασφαλώς κανένας δεν μπορεί πια
να γνωρίζει τι επιφυλάσσει το εγγύς μέλλον
και πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να συνεχί-
ζουν να ασκούν την επιστήμη τους και να προ-
ασπίζουν τη γενική στοματική υγεία του πλη-
θυσμού, χωρίς το άγχος της επόμενης ημέρας.
Η λογική είναι απλή: όταν ο μέσος πολίτης
αδυνατεί να καλύψει τις πάγιες καθημερινές
του ανάγκες, τότε αρχίζει να περικόπτει τα
έξοδα που δεν θεωρεί επί της παρούσης ανα-
γκαία. Έτσι οι προληπτικές επισκέψεις στον
οδοντίατρο συρρικνώνονται. 
Όταν από την άλλη ο οδοντίατρος αντιμετωπί-
ζει προβλήματα ρευστότητας, είτε αποφασίζει
να κλείσει το ιατρείο του, είτε να περικόψει τις
μηνιαίες του δαπάνες (π.χ. να προβεί σε απο-
λύσεις βοηθητικού προσωπικού, να επιλέξει
φθηνότερα αναλώσιμα, να αναστείλει προσω-

ρινά τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέ-
δρια κτλ).
Πολλοί λοιπόν υποστηρίζουν πως η άσκηση
της οδοντιατρικής δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια.
Τα δεδομένα άλλαξαν.

Ο ΕΟΠΥΥ και η απουσία της
οδοντιατρικής περίθαλψης

Πρόκειται για έναν οργανισμό «γίγαντα»,
αφού προέκυψε μετά τη συγχώνευση ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, και  θα εξυπηρετεί
συνολικά 9.500.000 ασφαλισμένους.
Ο υπουργός υγείας Ανδρέας Λοβέρδος έκανε
λόγο για τη «μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή
στο χώρο της υγείας μετά το ΕΣΥ του 1983».
Ωστόσο το γεγονός πως η εξέταση θα διαρκεί
5- 7 λεπτά και οι γιατροί θα αμείβονται με μισό
ή ένα ευρώ για κάθε επίσκεψη, εγείρει αντι-
δράσεις τόσο για την αποτελεσματικότητα της
εξέτασης, όσο και για τον τρόπο υπολογισμού
της αμοιβής των γιατρών.
Σύγχυση όμως δημιουργήθηκε με το θέμα της
εξαίρεσης της οδοντιατρικής επιστήμης από
τον ΕΟΠΥΥ. Από τη μια ο διοικητής του ΕΟ-
ΠΥΥ Οδ. Βουδούρης έχει δεσμευτεί πως η
οδοντιατρική θα συμπεριληφθεί στους κόλ-
πους του ΕΟΠΥΥ, από την άλλη όμως δεν έχει
αποσαφηνιστεί πως θα γίνει αυτό.
Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως μιλάμε
για ένα από τα πιο σημαντικά επαγγέλματα
υγείας. Τυχόν υποβάθμιση του οδοντιατρικού
επαγγέλματος και των λειτουργών του, θέτει
αυτόματα σε αμφισβήτηση το χαρακτηρισμό
του κράτους μας ως «κοινωνικό». Παράλληλα,
οι πολυετείς προσπάθειες που έγιναν ώστε να
εδραιωθεί στη συνείδηση του πληθυσμού η ση-
μασία της σωστής οδοντιατρικής υγιεινής και
του τακτικού προληπτικού ελέγχου, κινδυ-
νεύουν να πέσουν στο κενό. 

Τα ερωτήματα
Το θέμα της απελευθέρωσης του οδοντιατρι-
κού επαγγέλματος και η εξαίρεση της οδοντια-
τρικής επιστήμης από τον ΕΟΠΥΥ απασχο-
λούν ιδιαίτερα το  σημερινό οδοντίατρο και κυ-
ρίως τους νέους που εισέρχονται στο χώρο. Τα
ερωτήματα για το μέλλον του επαγγέλματος
είναι έντονα. 
Τι αλλαγές πρόκειται να φέρει ο ΕΟΠΥΥ; Πώς
θα παρέχεται η οδοντιατρική φροντίδα στους

Απελευθέρωση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις αλλάζουν τον οδοντιατρικό χάρτη

Σύγχυση επικρατεί στο χώρο των οδοντιάτρων από τις
καταιγιστικές, ξαφνικές –ίσως και πρόχειρες- αλλαγές
που αποφάσισε η πολιτεία σχετικά με τη δημόσια
υγεία και την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελ-
μάτων. Και οι δύο επηρεάζουν, περισσότερο ή λιγότε-
ρο, την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος
όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 
Όταν όμως οι νέες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από
ασάφειες και κενά, τότε η υλοποίησή τους γίνεται ακό-
μη πιο δύσκολη. Περισσότερο όμως από αυτή τη ρευ-

στότητα πλήττονται οι μαχόμενοι οδοντίατροι, καθώς
κανείς δεν μπορεί να τους ενημερώσει με ασφάλεια«τι
μέλλει γενέσθαι».
Δύο είναι τα ουσιαστικά ερωτήματα που απασχολούν
τον επαγγελματία οδοντίατρο: θα καταργηθεί το 51-
49% στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου; Θα συμ-
περιληφθεί η οδοντιατρική στους κόλπους του ΕΟΠΥΥ; 
Σκοπός μας δεν είναι να πάρουμε θέση υπέρ ή κατά, να
χειροκροτήσουμε ή να καταδικάσουμε, αλλά να πα-
ρουσιάσουμε με αντικειμενικότητα και ψυχραιμία την
παρούσα νέα κατάσταση και να προσπαθήσουμε να
βρούμε τις απαντήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα,

γνωρίζοντας ωστόσο εκ των προτέρων πως η πολιτική
κατάσταση είναι ρευστή και πως τα πράγματα μπο-
ρούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εμείς, προκειμέ-
νου να παρουσιάσουμε όσο πιο εμπεριστατωμένα γί-
νεται αυτό το μεγάλο θέμα, προσεγγίσαμε και τις δύο
«πλευρές» και ζητήσαμε την άποψη αφενός του προ-
έδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Αθανάσιου Κατσίκη και αφετέρου του γραμματέα
Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συμβού-
λου του υφ. Υγείας Μ. Τιμοσίδη σε θέματα στοματι-
κής υγείας Δρ. Μιχάλη Καλαβρυτινού.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 17.000 οδοντιάτρους, ένας πολύ
μεγάλος αριθμός για τα ελληνικά δεδομένα. 

Η προσφορά είναι πολύ μεγάλη, δεν γίνεται όμως το ίδιο και 
με την ζήτηση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 

”
“
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ασφαλισμένους; Τι αλλαγές θα φέρει η απε-
λευθέρωση του οδοντιατρικού επαγγέλματος;
Τι σημαίνει πρακτικά η εισροή ιδιωτών, μη
οδοντιάτρων στο χώρο; Θα οδηγηθούμε στη
δημιουργία «σούπερ- μάρκετ υγείας»; 
Η κατάσταση για όλα τα παραπάνω θέματα
δυστυχώς παραμένει ακόμη ρευστή. 

Προκειμένου να πάρουμε τις απαντήσεις που
ζητούσαμε και για να είμαστε όσο το δυνατό
γίνεται πιο αντικειμενικοί, πήραμε την άποψη
και των δύο «πλευρών», δηλαδή του προέδρου
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Αθανάσιου Κατσίκη και του Δρ. Μιχάλη Κα-
λαβρυτινού, γραμματέα Εθνικής Επιτροπής
Στοματικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμβουλος
του υφ. Υγείας Μ. Τιμοσίδη σε θέματα στομα-
τικής υγείας.
Η απόψεις τους αναφορικά με την απελευθέ-
ρωση του οδοντιατρικού επαγγέλματος αλλά
και σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ παρουσιάζουν με-

γάλο ενδιαφέρον και πιστεύουμε πως οι απαν-
τήσεις τους στα κρίσιμα ερωτήματα που τους
θέσαμε μπορούν να ξεκαθαρίσουν κάπως το
θολό τοπίο που επικρατεί σήμερα.

Τί μας είπαν…
Δρ. Μιχάλης Καλαβρυτινός, ορθοδοντι-

κός, γραμματέας Εθνικής Επι-
τροπής Στοματικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
σύμβουλος του υφ. Υγείας Μ.

Τιμοσίδη σε θέματα στοματικής υγείας

Σχετικά με το νόμο 3919 και την απελευθέρω-
ση του οδοντιατρικού επαγγέλματος

Η απελευθέρωση δεν έχει γίνει με τη μορφή
που ο περισσότερος κόσμος νομίζει και φαντά-
ζεται, δηλαδή να μπορεί ο οποιοσδήποτε να
«ανοίγει» ένα οδοντιατρείο, χωρίς να ελέγχε-

ται από καμία διαχειριστική αρχή.  Φυσικά ο
νόμος 3919 για την απελευθέρωση αποτελεί
ένα σημείο αναφοράς, ωστόσο εδώ συντρέ-
χουν θέματα δημόσιας υγείας. Δεν μπορούμε
να απελευθερώσουμε τα πάντα και τους πά-
ντες με τη λογική της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη εκ-
κρεμή ζητήματα αναφορικά με τις εγκυκλίους
που θα σταλούν στις περιφέρειες για το πώς
ακριβώς θα διαμορφώνεται η απελευθέρωση. 
•   Αναφορικά με το 51-49% μπήκαν κάποιες

ασφαλιστικές δικλείδες. Εξακολουθεί δη-
λαδή να υφίσταται ο περιορισμός πως για
την έναρξη της λειτουργίας ενός οδοντια-
τρείου, το 51% θα πρέπει να ανήκει σε υγει-
ονομικό, όπως ακριβώς γινόταν μέχρι τώ-
ρα. Θα μου πείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρ-
χει μια «νομοθετική σύγκρουση», αλλά σε
τελευταία ανάλυση δεν αλλάζει το καθε-
στώς. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι
στιγμής παραμένει το ίδιο. 

Επίσης, μένει να διευκρινιστεί αν θα υπάρχουν

πλέον γεωγραφικοί περιορισμοί. Αυτό είναι
κάτι  που διαπραγματεύεται το υπουργείο με
την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Πάντως σύμφωνα με το νόμο 3919, οι γεωγρα-
φικοί περιορισμοί που υπήρχαν καταργού-
νται. 
•  Ένα ζήτημα που συζητάμε πάντως τώρα είναι

– και αυτό εξαιτίας των πολλών εξειδικεύσε-
ων που υπάρχουν στην οδοντιατρική- να
μπορεί ο οδοντίατρος (προσθετολόγος, πε-
ριοδοντολόγος, ενδοδοντιστής κτλ) να πα-
ρέχει τις υπηρεσίες του σε διάφορα γενικά
οδοντιατρεία ή όπου υπάρχει ανάγκη και να
κόβει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Με
αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αυξηθεί η
κινητικότητα των συναδέλφων μέσα στην
ελληνική επικράτεια και φυσικά να καταπο-
λεμηθεί το μεγάλο ποσοστό ανεργίας των
οδοντιάτρων. Θα μπορούσε για παράδειγμα
ένα εξειδικευμένος συνάδελφος να φύγει
από το χώρο ευθύνης του, π.χ. την Αθήνα,
και να παράσχει τις υπηρεσίες του σε ένα άλ-
λο οδοντιατρικό χώρο κάποιου άλλου συνα-
δέλφου, επίσημα και νόμιμα. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν συνάδελφοι που μετακινούνται σε
γεωγραφικές περιοχές, χωρίς όμως αυτό να
«φαίνεται», οπότε δυστυχώς έχουμε μια με-
γάλη διαφυγή εσόδων. 

Με το νόμο 3919 ανοίγει ή όχι ο δρόμος για τη
δημιουργία μεγάλων οδοντιατρικών κέντρων;

Αυτό ξέρετε είναι και θέμα αναγκαιότητας
της «οδοντιατρικής αγοράς». Η σκέψη που κά-
νουμε είναι πως τα οδοντιατρικά κέντρα, όπως
τα εννοείτε, αν τελικά προκύψουν, να μην εί-
ναι με τη μορφή μιας «επιχείρησης» και με αυ-
τό εννοώ την είσοδο ενός επιχειρηματία στην
οδοντιατρική αγορά που βάζει ένα κεφάλαιο
και ανοίγει 10 τέτοια κέντρα, όπου θα δου-
λεύουν οδοντίατροι- υπάλληλοι με μισθούς
των 600 ευρώ. 
Εξάλλου, το να λειτουργήσει ένα τέτοιο κέ-
ντρο, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, τουλάχι-
στον μέχρι στιγμής, γιατί είναι πολύ σημαντική
η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον
ασθενή και το γιατρό, μια σχέση πολύ προσω-
πική. Γνωρίζετε ότι οι προσπάθειες μεγάλων
ασφαλιστικών εταιρειών για παροχή οδοντια-
τρικής περίθαλψης δεν στέφθηκαν από επιτυ-
χία. Ο φόβος για τη δημιουργία «super market»
υγείας πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικός και
αβάσιμος. 
Και λέω «μέχρι στιγμής» γιατί η χώρα μας έχει
αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέ-
ναντι στους δανειστές της. Η απελευθέρωση
των επαγγελμάτων ήταν προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, όμως όταν πρόκειται για θέματα δημό-
σιας υγείας, η απελευθέρωση δεν μπορεί να
υφίσταται χωρίς προϋποθέσεις. Κανένα επάγ-
γελμα υγείας δεν μπορεί να ειδωθεί μόνο ως
μια επαγγελματική δραστηριότητα. 
Η σύμπραξη ειδικευμένων συναδέλφων σε ένα
«πολυοδοντιατρείο» όμως δεν θα πρέπει να

Η σκέψη που κάνουμε είναι
πως τα οδοντιατρικά κέντρα, όπως τα
εννοείτε, αν τελικά προκύψουν, να
μην είναι με τη μορφή μιας «επιχείρη-
σης» και με αυτό εννοώ την είσοδο
ενός επιχειρηματία στην οδοντιατρι-
κή αγορά που βάζει ένα κεφάλαιο και
ανοίγει 10 τέτοια κέντρα, όπου θα
δουλεύουν οδοντίατροι- υπάλληλοι
με μισθούς των 600 ευρώ. 

Αγαπητέ Γιατρέ,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για

τη συνεργασία σας τη χρονιά που μας πέρασε. 
Η εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα

της εταιρείας μας καθώς και η πίστη σας σε εμάς,
μας γεμίζει με αισιοδοξία για τη δύσκολη χρονιά

που έρχεται.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δυσκολίες που 

έχουν οι συνάνθρωποί μας θεωρήσαμε
πιο ανθρώπινο, αντί για ευχητήριες
κάρτες, να προσφέρουμε βοήθεια

στο κοινωφέλες ίδρυμα
«Κιβωτός του Κόσμου»,
σε συνανθρώπους μας

που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχηθούμε υγεία

και αισιοδοξία για το 

I M P L A N T S  M A D E  E A S Y

“

”
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θεωρείται σαν μια αρνητική εξέλιξη. Ο ασθε-
νής θα μπορούσε να έχει μια ολοκληρωμένη
παροχή υπηρεσιών. Εδώ δεν μιλάμε για μια
«υπαλληλική σχέση» αλλά για μια μορφή συ-
νέργειας και συνεργασίας. 
Όταν αλλάζει μια κατεστημένη κατάσταση, αυ-
τό δεν είναι πάντα μια αρνητική εξέλιξη, εφό-
σον προστατεύεται το επάγγελμα και φυσικά η
δημόσια υγεία. Θα πρέπει ωστόσο να συνειδη-
τοποιήσουμε πως ο υπερκορεσμός του οδοντια-
τρικού επαγγέλματος έχει δημιουργήσει ασφυ-
ξία στην αγορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17.000
οδοντιάτρους, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για
τα ελληνικά δεδομένα. Η προσφορά είναι πολύ
μεγάλη, δεν γίνεται όμως το ίδιο και με την ζή-
τηση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Υπήρξαν παράπονα πως δεν δόθηκε ο απα-
ραίτητος χρόνος, προκειμένου η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία να εκφράσει τις
θέσεις της πάνω στο θέμα της απελευθέρω-
σης. Ποια είναι η απάντηση του υπουργείου
παιδείας;

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εί-
ναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του υπουρ-
γείου υγείας. Ως εκ τούτου, η Ε.Ο.Ο. υπήρξε
ένας ισότιμος συνομιλητής στις συζητήσεις
που έγιναν. Η αλήθεια πάντως είναι πως κά-
ποιες αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν γρήγορα,
καθώς οι πολιτικές εξελίξεις σε σχέση και με το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ήταν ραγδαίες. Σε
καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε πρόθεση να
καταστρατηγηθεί η πολύ καλή επικοινωνία
και συνεργασία που όλα αυτά τα χρόνια έχου-
με με την Ομοσπονδία. Σαφέστατα μπορεί να
έγιναν και λάθη, αλλά από εκεί και πέρα ο γε-
νικός απολογισμός, μέχρι στιγμής τουλάχι-
στον, μπορεί να μην είναι θετικός για όλα τα
ζητήματα που απασχολούν την οδοντιατρική
κοινότητα, σίγουρα όμως δεν είναι αρνητικός. 

Σχετικά με την οδοντιατρική περίθαλψη
στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Δεν νοείται πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας χωρίς οδοντιατρική περίθαλψη. Ο πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρης έχει δεσμευτεί για
την υπαγωγή και της οδοντιατρικής στον ΕΟ-
ΠΥΥ και αυτό το γνωρίζει και η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να σας
δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος
του ποσού το οποίο θα διατεθεί, ωστόσο δεν θα
αρκεστούμε μόνο στις υπάρχουσες δημόσιες
δομές που περιλαμβάνονται στα κτίρια του
ΙΚΑ και στα κέντρα υγείας. Επίσης η οδοντια-
τρική περίθαλψη θα αφορά όλους τους ασφα-
λισμένους. Μιλάμε για μια ενιαία οδοντιατρι-
κή περίθαλψη, για 9,5 εκατομμύρια ασφαλι-
σμένους. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες για να ενταχθεί και η οδο-
ντιατρική, σε πλήρη έκταση, στους κλάδους
του ΕΟΠΥΥ. 
Ακόμη όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί η μορφή της
οδοντιατρικής παροχής, αν δηλαδή θα αφορά
μόνο τη πρόληψη και θεραπεία και φυσικά
ποιες ηλικιακές ομάδες καλύπτει. 
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ακολου-
θούμε μια στοχοποιημένη πολιτική αναφορικά
με τις ομάδες πληθυσμού που θα μπορούν να
έχουν αυτές τις ασφαλιστικές παροχές. Θέλου-
με να διαθέσουμε μεγαλύτερα κονδύλια για
την ασφαλιστική περίθαλψη του πληθυσμού,
όμως και εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να βά-

λουμε κάποιο όριο. 
Θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ιδιώτες
επαγγελματίες, δηλαδή οι ασφαλισμένοι να
μπορούν να πηγαίνουν και σε ιδιωτικά ια-
τρεία. Οι οδοντίατροι αυτοί θα πρέπει να
έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ,
ενώ θα υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή
ασθενών και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Θα καταγράφονται και θα ελέγχονται οι θερα-
πείες , ώστε να μην παρουσιαστούν φαινόμενα
κακοδιαχείρισης και σπατάλησης των κονδυ-
λίων του ΕΟΠΥΥ.
Αυτό που προσπαθούμε είναι η αμοιβή των
οδοντιάτρων να γίνεται ανά οδοντιατρική
πράξη και όχι ανά επίσκεψη. Αυτό είναι λογι-
κό, γιατί όταν κάποιος πάει στον οδοντίατρο,
κάθεται και στην οδοντιατρική καρέκλα για
κάποια θεραπεία. Δεν μιλάμε για ένα παθολό-
γο, ή ένα δερματολόγο, όπου η επίσκεψη μπο-
ρεί να κρατήσει 5-7 λεπτά. Μιλάμε για οδο-

ντιατρικές θεραπείες και πράξεις. Η επίσκεψη
στον οδοντίατρο συνδυάζεται με πράξη. 

Δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει τεθεί ήδη σε λει-
τουργία, το να μην έχει συμπεριληφθεί ακόμη η
οδοντιατρική περίθαλψη και να συζητάμε
ακόμη τον τρόπο τις παροχές στους ασφαλι-
σμένους, δεν μπορεί να σημαίνει την υποβάθ-
μιση της αξίας της οδοντιατρικής εκ μέρους του
υπουργείου υγείας;

Σε αυτό θα πρέπει καταρχήν να τονίσουμε
πως οι συμβάσεις υπογράφονται από
01/01/2012. Ο κανονισμός για τον οποίο μι-
λάμε συντάχθηκε από το υπουργείο εργα-
σίας. Ο ΕΟΠΥΥ έρχεται στην αρμοδιότητα
του υπουργείου υγείας από την αρχή του
2012. Στον κανονισμό αναφέρεται πως «…
η οδοντιατρική περίθαλψη θα παρέχεται ως
έχει». Αυτό έλεγε η αρχική μορφή του κανο-
νισμού λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε

ενέργειες, ώστε η οδοντιατρική περίθαλψη
να παρέχεται σε όλους του ασφαλισμένους.

Σε καμία περίπτωση το υπουργείο υγείας δεν
υποβαθμίζει τη σημασία της οδοντιατρικής
και τη συμβολή της στη γενική υγεία του πλη-
θυσμού. Γι΄ αυτό θα σας αναφέρω ενδεικτικά
δύο προγράμματα που προωθεί το υπουργείο:
το πρώτο είναι το πρόγραμμα «Αγωγή Στομα-
τικής Υγείας σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχο-
λεία και 150 σχολεία απομακρυσμένων περιο-
χών». Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του ΕΣΠΑ με δικαιούχο την Ελλη-
νική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και υλοποιεί-
ται με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων. Το πρόγραμμα αφορά στην εφαρ-
μογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας σε
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μαθητές της Β’ τάξης 800 ολοήμερων δημοτι-
κών σχολείων και 150 σχολείων απομακρυ-
σμένων περιοχών, σε ένα σύνολο περίπου
30.000 μαθητών και μαθητριών. Η υλοποίηση
του προγράμματος περιλαμβάνει μία σειρά
δράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα κυρίως
στο σχολικό χώρο, με τη συνεργασία των εκ-
παιδευτικών, των οδοντιάτρων των τοπικών
Κέντρων Υγείας, των προληπτικών ιατρείων
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κατά τόπους οδοντια-
τρικών συλλόγων. 
Το δεύτερο πρόγραμμα είναι πως για πρώτη
φορά σε πανελλαδική κλίμακα γίνεται επιδη-
μιολογική μελέτη της στοματικής υγείας του
ακριτικού πληθυσμού και των νόμιμα εγκατε-
στημένων μεταναστών, για να έχουμε μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για τη στοματική υγεία
όσων κατοικούν στη χώρα μας. 

Αθανάσιος Κατσίκης,
Πρόεδρος της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας

Σχετικά με το νόμο 3919 και την απελευθέρω-
ση του οδοντιατρικού επαγγέλματος

Η απελευθέρωση αφορά τα λεγόμενα
«κλειστά επαγγέλματα». Θεωρώ όμως περιτ-
τό να πω πως η οδοντιατρική δεν είναι κλειστό
επάγγελμα. Εξάλλου ο νόμος 3919 δεν την

αναφέρει πουθενά.
Παρ’ όλα αυτά, στις διατάξεις αυτού του νό-
μου δίνεται η δυνατότητα να τεθούν κάποιοι
περιορισμοί προκειμένου να διαφυλαχθεί το
δημόσιο συμφέρον. Στη δική μας περίπτωση
αυτοί αφορούν στη σύνθεση του μετοχικού κε-
φαλαίου των εταιρειών (49-51) και στους γεω-
γραφικούς περιορισμούς. Κομβικό λοιπόν ση-
μείο για τον Κλάδο μας είναι κατά πόσον θα
μπορούν αυτές οι προϋποθέσεις να συνεχί-
σουν να ισχύουν, ή να διαφοροποιηθούν χωρίς
να απειλούν το επάγγελμά μας.
Αν εξετάσουμε το θέμα σχετικά με την υπάρ-
χουσα θέση της οδοντιατρικής στην αγορά
υπηρεσιών υγείας, διαπιστώνουμε ότι αυτή εί-
ναι ήδη υπερκορεσμένη και ως εκ τούτου το
επιχειρείν δεν προοιωνίζεται ελκυστικό.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για πιο ανταγωνι-

στικές τιμές. Από την πίτα της οδοντιατρικής
δεν περισσεύει σήμερα κάποιο κομμάτι για
τον επιχειρηματία.
Ένας ακόμη λόγος ο οποίος συνηγορεί υπέρ
της διατήρησης αυτής της σχέσης είναι το γεγο-
νός πως η σχέση ανάμεσα στον οδοντίατρο και
στον ασθενή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Ο
οδοντίατρος γνωρίζει το ιστορικό του ασθε-
νούς, τις προηγούμενες επεμβάσεις που έγιναν
στο στόμα του και ακολουθεί ένα συγκεκριμέ-
νο θεραπευτικό σχέδιο. Ο ασθενής αφήνεται
στα χέρια εκείνου του οδοντιάτρου τον οποίο
γνωρίζει και νιώθει ασφάλεια. Σε μια μεγάλη
επιχείρηση, αν θέλετε να την πούμε έτσι, αυτή
η προσωπική σχέση δεν υπάρχει, ο επιχειρημα-
τίας λειτουργεί με μοναδικό σκοπό το κέρδος.

• Με το νόμο 3919 στην ουσία αίρονται
όλοι οι περιορισμοί. Ο Υπουργός Υγείας όμως
στο διάλογο που είχαμε, διευκρίνισε πως στο
εξής τις άδειες άσκησης επαγγέλματος θα τις
χορηγεί η Ομοσπονδία, και όχι οι νομαρχίες.
Δίνεται η δυνατότητα στους Συλλόγους να χο-
ρηγούν την άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.
Συμφωνήσαμε ότι στη διαδικασία αυτή θα
μπορούσαμε να επικαλεστούμε τον Κώδικα
Δεοντολογίας μας, καθώς και τον προηγούμε-
νο νόμο 3846/10, όπου εκεί αναφέρεται με σα-
φήνεια πως το 51% θα πρέπει οπωσδήποτε να
ανήκει σε υγειονομικό. Φυσικά ζητήσαμε από
τον Υπουργό Υγείας να μας αποστείλει διευ-
κρινιστική εγκύκλιο για τον τρόπο που η Ελλη-
νική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα ενημερώ-
σει τα μέλη της σχετικά με τη διαδικασία της
αδειοδότησης. Και ως γνωστόν ο Υπουργός
πριν τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης
απέστειλε εγκυκλίους οι οποίες ήταν στην α-
ντίθετη τελείως κατεύθυνση αυτών που συμ-
φωνήσαμε τις οποίες και πάλι απέσυρε όταν
επανήλθε ατυχώς στο Υπουργείο Υγείας.

• Αναφορικά με τους γεωγραφικούς πε-
ριορισμούς που καταργούνται, θα πρέπει να
συνεκτιμήσουμε τα εξής: πολλοί συνάδελφοι,
και ειδικότερα αυτοί που ασκούν ειδικότητα,
εγκαταστάθηκαν στην επαρχία, γιατί εκεί
εκτίμησαν ότι το οδοντιατρικό επάγγελμα δεν
ήταν κορεσμένο. Αν λοιπόν καταργηθούν οι
γεωγραφικοί περιορισμοί και ο οδοντίατρος
θα είναι ελεύθερος να μετακινείται και να δου-
λεύει και σε άλλα οδοντιατρεία ιδιαίτερα προ-
σφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, καταλα-
βαίνετε πως έτσι θα μειωθεί ο κύκλος εργα-
σιών του μόνιμα εγκατεστημένου οδοντιά-
τρου. Το να πηγαίνει ο οδοντίατρος (με μπλοκ
παροχής υπηρεσιών) κάποιες ημέρες σε άλλο
οδοντιατρείο αυτό ως γνωστόν γίνεται και σή-
μερα. Απλά λέμε πως αυτή η διαδικασία θα

Ο νόμος 3919 ευνοεί την ίδρυ-

ση εταιρειών και αφήνει απροστά-

τευτο τον μαχόμενο οδοντίατρο που

παλεύει μόνος του, με μόνο όπλο τη

γνώση και την εμπειρία του. Θα μπο-

ρούσε λοιπόν η πολιτεία, αντί να στη-

ρίζει τον επιχειρηματία υγείας με τις

δυνατότητες του νόμου περί επιχει-

ρείν, να δώσει περισσότερα κίνητρα

στον οδοντίατρο, αναγνώριση εξό-

δων συνεδρίων, αποσβέσεις, χαμη-

λότοκα δάνεια για εξοπλισμό.

“

”
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πρέπει να γίνεται κάτω από κανόνες, ώστε να
διατηρηθεί κάποια ισορροπία. Αν θέλουμε να
στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια, πρέπει
να την προασπίσουμε.
Πρέπει λοιπόν σ’ ένα πνεύμα αμοιβαίας κατα-
νόησης και συνεργασίας να θεσπίσουμε κανό-
νες που να ανταποκρίνονται στη σημερινή
πραγματικότητα όπως επιτάσσει η εξέλιξη του
επαγγέλματος και να μην εθελοτυφλούμε. 

• Ο νόμος 3919 ευνοεί την ίδρυση εταιρει-
ών και αφήνει απροστάτευτο τον μαχόμενο
οδοντίατρο που παλεύει μόνος του, με μόνο
όπλο τη γνώση και την εμπειρία του. Θα μπο-
ρούσε λοιπόν η πολιτεία, αντί να στηρίζει τον
επιχειρηματία υγείας με τις δυνατότητες του
νόμου περί επιχειρείν, να δώσει περισσότερα
κίνητρα στον οδοντίατρο, αναγνώριση εξόδων
συνεδρίων, αποσβέσεις, χαμηλότοκα δάνεια
για εξοπλισμό. Τώρα έχουμε έναν λόγο παρα-
πάνω από μόνοι μας να δημιουργήσουμε δικές
μας εταιρείες απέναντι στους επιχειρηματίες
υγείας.  Αυτή θα ήταν μια καλή λύση και για
την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία μα-
στίζει τον κλάδο μας.

Σχετικά με την οδοντιατρική περίθαλψη
στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Οπωσδήποτε είναι θετικό να υπάρχει
ένας ενιαίος φορέας παροχής υγείας. Η διαφο-
ρά είναι ότι στις χώρες οι οποίες κλήθηκαν να
εφαρμόσουν κάτι ανάλογο, προηγήθηκε μεγά-
λη προεργασία και σκληρή δουλειά. Το δύσκο-
λο στην ελληνική περίπτωση είναι να αντιμε-
τωπιστεί η πανσπερμία πρακτικών που είχε
μέχρι σήμερα το κάθε ασφαλιστικό ταμείο
όσον αφορά στις παροχές. Ο ΕΟΠΥΥ λοιπόν
θα πρέπει να συνενώσει αυτές τις παροχές,
ώστε η περίθαλψη να δίνεται με ίδιους όρους.
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτών των θεσμών
πρέπει να έχει και τη φιλολαϊκή, αλλά και την
φιλοϊατρική κατεύθυνση, εδώ δυστυχώς η φι-
λοϊατρική κατέληξε σε αντιϊατρική. 

• Όσον αφορά τώρα την παρουσία της
οδοντιατρικής, αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται
καθόλου. Ενώ συμμετείχαμε στο διάλογο με τα
Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, και με τον
Διοικητή του ΕΟΠΥΥ τον κ. Βουδούρη και εί-
παμε πως προκειμένου να συμμετέχουμε στο
ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα κονδύ-
λι για την οδοντιατρική, φυσικά όχι με τις πα-
λιές τιμές που ίσχυαν, δεδομένου ότι οι τιμές
που αφορούν στην οδοντιατρική πράξη είναι
από το Προεδρικό Διάταγμα του 1993. Όλο
αυτό το διάστημα, και έχοντας υπόψη την κα-
ταγγελία των συμβάσεων που είχαμε με τον
ΟΠΑΔ (ο οποίος τώρα γίνεται μέρος του ΕΟ-
ΠΥΥ) θεωρήσαμε ότι ήταν τελείως ανεδαφικό
να μιλάμε για τιμή σφραγίσματος στα 5 ή 6 ευ-
ρώ. Η επιτροπή κοστολόγησης, όπου μάλιστα
συμμετείχαν και οικονομολόγοι του υπουργεί-
ου υγείας, κατέληξε σε ένα τιμολόγιο οδοντια-
τρικών αμοιβών το οποίο αρχικά έγινε αποδε-
κτό και από την προηγούμενη Κυβέρνηση και
στη συνέχεια πήρε την έγκριση του ΚΕΣΥ. 

• Εν όψει του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ προ-
χωρήσαμε σε διάλογο με τον Διοικητή του ΕΟ-
ΠΥΥ κ. Βουδούρη, ο οποίος αναγνωρίζοντας
την αδυναμία της εξεύρεσης κονδυλίων για την
οδοντιατρική, πρότεινε να μπει ένα επασφάλι-
στρο στην εισφορά των ασφαλισμένων για τον
κλάδο υγείας. Μιλάμε για ένα μικρό επασφά-

λιστρο τις τάξεως 5 ευρώ/άτομο μηνιαίως, το
οποίο όμως έχει υπολογιστεί ότι μπορεί να δώ-
σει 250-270 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή
οδοντιατρικής. Ο κ. Βουδούρης έχει κάνει επί-
σης την πρόταση να δημιουργηθεί στον ΕΟ-
ΠΥΥ μια διεύθυνση οδοντιατρικής, που να
διαχειρίζεται θέματα που αφορούν την περί-
θαλψη,  και να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθ-
μιση ένα επασφάλιστρο της τάξης 0,1% που να
προορίζεται για την οδοντιατρική περίθαλψη.
Δυστυχώς όμως, όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν
και χρησιμοποιούνται για αγορά χρόνου. Οι
υποσχέσεις και ο εμπαιγμός ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο.

• Για να συζητήσουμε θέμα συμβάσεων,
θα πρέπει να λύσουμε το ζήτημα της κοστολό-
γησης. Εμείς δεχόμαστε να ενεργήσουμε και

πιλοτικά για ένα διάστημα και είμαστε διατε-
θειμένοι να προχωρήσουμε βήμα βήμα, ώστε
να μπορέσουμε να δώσουμε στους ασφαλισμέ-
νους μια αξιοπρεπή οδοντιατρική περίθαλψη.
Αυτό επιτάσσει και το ηθικό χρέος που έχουμε
απέναντι στους πολίτες, αλλά και τους συνα-
δέλφους.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι ασφαλισμένοι από
την αρχή του επόμενου χρόνου θα μείνουν χω-
ρίς οδοντιατρική περίθαλψη. Μέχρι στιγμής
διατηρούμε ένα καλό επίπεδο στοματικής
υγείας στον πληθυσμό. Τι θα γίνει μετά, αυτό
δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Βλέπουμε
πως οι πολίτες έχουν μειώσει τις επισκέψεις
στον οδοντίατρο. Αν σταματήσει και η δημό-
σια οδοντιατρική περίθαλψη, τότε το μέλλον
της υγείας διαγράφεται απαισιόδοξο. 

Επίλογος

Και το κρίσιμο ζήτημα της απελευθέρωσης του
οδοντιατρικού επαγγέλματος, με τον τρόπο
που την περιγράψαμε πιο πάνω, αλλά και η δη-
μιουργία του νέου φορέα παροχής υπηρεσιών
υγείας είναι θέματα που έχουν προκαλέσει δι-
καιολογημένα μεγάλη αναστάτωση στον
οδοντιατρικό χώρο, κυρίως επειδή το τι θα
ισχύσει από εδώ και στο εξής δεν έχει ακόμη δι-
ευκρινιστεί με πλήρη σαφήνεια.
Τα γεγονότα τρέχουν ακόμη, ενώ η παρούσα
ρευστή πολιτική και κοινωνική κατάσταση δεν
αφήνει ικανά περιθώρια αλλαγών και βελτιώ-
σεων ακόμη και στα ήδη συμφωνηθέντα.

ΟδοντιατρικόΒήμαΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9ΚλαδικάΘέματα

BHMA  83_ΒΗΜΑ 74  30/12/2011  2:29 μ.μ.  Page 9



Mασητηριακή μυαλγία. 
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης (ΚΓΑ)

Αν και δεν αποτελεί καθαρά ενδοστοματικό πρόβλημα, η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης εμπλέκεται με σο-

βαρές νοσολογικές παρενέργειες που επηρεάζουν τη φυσιολογική δραστηριότητα του στοματογναθικού συστήματος. Η οδον-

τική σύγκλειση και η μασητική λειτουργία επηρεάζονται, ενώ η δυσκαταποσία και ο πόνος, μυαλγικός κυρίως, δεσπόζουν κατά

τις σκόπιμες κινήσεις της κάτω γνάθου, αλλά και αυτόματα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή στις περιόδους ηρεμίας κατά την

ημέρα.  Παρακάτω μελετάται το πρόβλημα και προσφέρονται διαγνωστικές διαπιστώσεις και οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

Το κείμενο αυτό αποτελεί κεφάλαιο του βιβλίου των Χρήστου Σ. Μάρτη και Κυριακής Χρ. Μάρτη “Προβλήματα Οδοντιατρικής

Χειρουργικής- Διάγνωση και θεραπεία” το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 από τις εκδόσεις “Ο.Β.”.

Ανατομορφολογία της 
κροταφογναθικής άρθρωσης 

Η κροταφογναθική διάρθρωση αποτελεί
την άρθρωση μεταξύ της κεφαλής του κονδύ-
λου της κάτω γνάθου και της κροταφικής γλή-
νης (κροταφικό οστούν, βάση του κρανίου) μέ-
σω του διάρθριου δίσκου (μηνίσκου) που δια-
χωρίζει την αρθρική κοιλότητα, στην άνω δι-
σκοκροταφική μοίρα (B) και στην κάτω δισκο-
κονδυλική (A) (Εικ.1). Ο αρθρικός θύλακας
περιβάλλει τα αρθρικά στοιχεία.

Η διπλή αυτή άρθρωση αποτελεί εξειδικευ-
μένο όργανο με υψηλό βαθμό ανατομικότητας
και λειτουργικής ακρίβειας που εργάζεται αμ-
φίπλευρα με ενιαίο τρόπο (γίγγλυμη άρθρω-
ση), στη βάση του μοχλού 3ου είδους και με επι-
φάνειες αρθρικές που εναρμονίζουν τις κινή-
σεις τους με το νευρομυϊκό σύστημα του κροτα-
φογναθικού χώρου και τον οδοντικό φραγμό
(κάτω γνάθος).

Κύριες αρθρικές επιφάνειες είναι η κροτα-
φική γλήνη (πυθμένας και πρόσθια μοίρα) και
το πρόσθιο αρθρικό φύμα (κορυφή και οπίσθιο
τμήμα) του κροταφικού οστού (λεπιδοειδής
μοίρα), η κεφαλή του κονδύλου (κορυφή και
πρόθια-άνω μοίρα) και ο μεταξύ τους κείμενος
διάρθριος μηνίσκος (δίσκος) (Εικ.2, 3A).

Στην άνω-δισκοκροταφική κοιλότητα τε-
λούνται κινήσεις προολίσθησης (δράση του
έξω πτερυγοειδούς μυός) και στην κάτω-δι-
σκοκονδυλική κινήσεις περιστροφικές της κε-
φαλής (Εικ. 3).

Ο διάρθριος δίσκος αποτελείται από πυκνό

συνδετικό ιστό και διακρίνεται σε τέσσερις
μοίρες: την πρόσθια ευρεία που συνέχεται με
τον αρθρικό θύλακα και την άνω μοίρα (κοι-
λία) του έξω πτερυγοειδούς μυός, τη μεσαία
(πλέον λεπτή), την οπίσθια μοίρα πλέον ευρεία
και παχιά και την πλέον οπίσθια που συνδέε-
ται με το θύλακα και το κροταφικό οστούν αλ-
λά και την οπίσθια επιφάνεια του κονδύλου
και χρησιμεύει κυρίως σαν προσκέφαλο (μαξι-
λάρι) για τις προς τα πίσω φερόμενες πιέσεις
από την κεφαλή του κονδύλου, ενώ μετακινεί-
ται μαζί του παρασυρόμενη από τις κινήσεις
του. Ο μηνίσκος ενεργεί σαν τασεοθραύστης,
ελαττώνοντας τις δυνάμεις τριβής των αρθρι-
κών επιφανειών του κονδύλου και της γλήνης
(Sicher 1980, Μάρτης 1996) (Εικ. 1, 3).

Με την κατάσπαση της κάτω γνάθου, η κον-
δυλική κεφαλή και ο δίσκος μετακινούνται
συγχρόνως προς τα εμπρός με τη συμμετοχή
του έξω πτερυγοειδούς μυός, ενώ επανέρχον-
ται παθητικά προς τα πίσω κατά την ανάσπα-
ση της κάτω γνάθου. Κατά τη διάνοιξη του στό-
ματος στην αρχική φάση ο κόνδυλος τελεί περι-
στροφική κίνηση, σε σχέση με τον αμετακίνητο
δίσκο, ενώ στη συνέχεια ο τελευταίος αυτός
ολισθαίνει προς τα εμπρός μαζί με τον κόνδυ-
λο. Θεωρείται ότι κατά την κατάσπαση της κά-
τω γνάθου η κεφαλή του κονδύλου και ο δίσκος
μετακινούνται προς τα εμπρός με τη συμμετο-
χή του έξω πτερυγοειδούς μυός και τις πλάγιες
συνδέσεις της κονδυλικής κεφαλής με το δίσκο.
Αρχικά όμως, πριν μετακινηθεί ο κόνδυλος,
αυτός εκτελεί περιστροφική κίνηση (του δί-
σκου παραμένοντος ακινήτου) μέσα στην άρ-

Εικ. 1. Ανατομικά στοιχεία της ΚΓΑ. Α: Κάτω, δισκοκονδυλική κοιλότητα. Β: Άνω, δισκοκροταφική κοιλότητα.

Εικ. 2. Ακτινογραφική απεικόνιση των οστικών στοιχείων. Διακρίνονται: η Κροταφική Γλήνη (ΚΓ), το Πρόσθιο Αρθρικό Φύμα

(ΠΑΦ), η κεφαλή του Κονδύλου (Κ). Α: Με κλειστό στόμα. Β: Με ημιανοικτό στόμα. Γ: Με ανοικτό στόμα.

Εικ. 3. Αρθρικά στοιχεία. Α: Έλξη και προολίσθηση του δίσκου από τη δράση του έξω πτερυγοειδούς  μυός  κατά τη διάνοιξη του στόματος. Β: Με κλειστό στόμα διακρίνονται ο έξω και ο έσω πτερυγοειδείς μύες.

ΕπιστημονικάΘέματα10 ΟδοντιατρικόΒήμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Του  
Χρήστου Σ. Μάρτη
Καθηγητή 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

A B Γ

A B
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θρωση, με τη δράση των άνωθεν του υοειδούς
οστού μυών.

Οι οστικές επιφάνειες της άρθρωσης δεν
καλύπτονται από πραγματικό χόνδρο, αλλά
από λεπτή στιβάδα πυκνού ινώδους συνδετι-
κού ιστού με χονδρικά κύτταρα (ινοχόνδρινος
ιστός). Η κεφαλή του κονδύλου φέρει σπογγώ-
δες οστούν με λεπτό φλοιώδες πέταλο, καθώς
και το πρόσθιο αρθρικό φύμα της γλήνης επί-
σης στις λειτουργικές τους επιφάνειες, οι οποί-
ες κυρίως περιορίζονται στο πρόσθιο τοίχωμα
της γλήνης και στην κορυφή και πρόσθια επι-
φάνεια της κεφαλής του κονδύλου. Ο αρθρικός
θύλακας προσφύεται στην πρόσθια επιφάνεια
του φύματος και εκ των όπισθεν στη λεπιδο-
τυμπανική σχισμή συνεχόμενος με το δίσκο
και προς τα έξω στη ρίζα της ζυγωματικής
απόφυσης του κροταφικού οστού. Προς τα εμ-
πρός ο θύλακας και ο δίσκος συμφύονται με
δεσμίδες της άνω μοίρας του έξω πτερυγοει-
δούς μυός που κινούν το μηνίσκο. Η έσω στιβά-
δα του θύλακα φέρει λάχνες και λεμφικό δί-
κτυο που προσφέρει το αρθρικό υγρό στην κοι-
λότητα (διαυγές, ελαφρώς κίτρινο, γλοιώδες
πλούσιο σε πρωτεΐνη και βλέννη), που εξα-
σφαλίζει τη μείωση των τριβών των αρθρικών
επιφανειών. 

Η νεύρωση της άρθρωσης προσφέρεται από
το ωτοκροταφικό νεύρο, καθώς και το μασητη-
ριακό και το κροταφικό, κλαδίσκους του τρι-
δύμου νεύρου, και η αγγείωση προέρχεται από
την επιπολής κροταφική αρτηρία (όπισθεν)
και τη μασητηριακή (άνω και εμπρός). 

Εξέταση της ΚΓΑ

Αυτή λαμβάνει χώρα και κλινικά και εργα-
στηριακά. 

Κλινική εξέταση. Σ’ αυτή ερευνάται το ιστο-
ρικό, το κληρονομικό (της οικογένειας) και το
ατομικό (όπως η παρουσία αρθρίτιδας, τραυ-
ματισμοί), καθώς και η συνολική και σε λεπτο-
μέρειες ύπαρξη δυσλειτουργίας της άρθρωσης
και η επάρκεια της φυσιολογικής της δραστη-
ριότητας (ομιλία, μάσηση, κατάποση κ.λπ.). Η
κινητικότητα, βέβαια, της κάτω γνάθου και η
λειτουργία της άρθρωσης επηρεάζονται, εκτός
από τη φυσιολογική ή όχι κατάσταση των μα-
σητηρίων μυών, από βλάβες ή παθολογικές
επιδράσεις επί των κύριων αρθρικών στοιχείων
(οστά, μηνίσκος, θύλακας) αλλά και των πε-
ριαρθρικών (σύνδεσμοι, εξωαρθρικός χώρος).
Η διαταραχή της άρθρωσης εκδηλώνεται με
συμπτώματα από το σύνολο στοματογναθικό
σύστημα, με δεσπόζον τη δυσχέρεια κανονικής
διάνοιξης του στόματος.

Αίτια που ενδέχεται να εμπλέκονται
ιστορικά-αιτιολογικά στη διαταραχή της κι-
νητικότητας της κάτω γνάθου είναι τα εξής:
(Μάρτης 1996)

1. Τραυματισμός της άρθρωσης, κάταγμα του
κονδύλου, της κορωνοειδούς απόφυσης,
του ζυγωματικού τόξου ή της κάτω γνά-
θου γενικώς καθώς και εγχειρητικές κα-
κώσεις της περιοχής

2. Οξύ ή καθ’ έξιν εξάρθρημα του κονδύλου 
3. Σπασμός των μασητηρίων μυών (τρισμός)

και μυομασητηριακή δυσλειτουργία με
ψευδαγκύλωση.

4. Υπερπλασία της κορωνοειδούς απόφυσης.
5. Τα πρωτοπαθή ή μεταστατικά νεοπλά-

σματα της περιοχής της ΚΓΑ.
6. Αρθρίτιδες της ελεγχόμενης άρθρωσης.
7. Ο τέτανος και η οστεοποιός μυΐτιδα.
8. Το νόσημα Still και η αγκυλοποιητική

σπονδυλαρθρίτιδα.

9. Οι ψυχονευρώσεις (υστερικός τρισμός).
10. Αγκύλωση της άρθρωσης (οστική ή ινώ-

δης).
11. Ουλές από τραύματα, λοιμώξεις ή εγκαύ-

ματα της περιοχής (ψευδαγκύλωση).
12. Συγκλεισιακές ανωμαλίες (χασμοδοντία).
13. Διαγναθική ακινητοποίηση (κάταγμα).

Η κλινική εξέταση συμπληρώνεται και με
την επισκόπηση, όπου παρατηρείται πιθανή
απόκλιση της κάτω γνάθου, διόγκωση της πε-
ριοχής, αδυναμία κατάσπασης της κάτω γνά-
θου (τρισμός, αγκύλωση) ή ανάσπασης
(εξάρθρημα κονδύλου), την ψηλάφηση για
έλεγχο της κινητικότητας του κονδύλου, την
ύπαρξη επώδυνης ευαισθησίας των μυών στην
πίεση αλλά ιδίως της άρθρωσης, την ακρόαση
για την παρουσία κρότων και κριγμών της άρ-
θρωσης κατά την κατάσπαση και ανάσπαση
της κάτω γνάθου.

Εργαστηριακή εξέταση. Αυτή περιλαμβά-
νει συστηματικό έλεγχο αν το πρόβλημα είναι
γενικότερο, όπως η ύπαρξη ρευματοειδούς αρ-
θρίτιδας (πολλές αρθρώσεις πάσχουν), οπότε
ερευνάται η αιματική και η ανοσολογική κα-
τάσταση του ασθενούς και αν μόνο η κροτα-
φογναθική άρθρωση νοσεί, αυτή και τα περί
αυτήν στοιχεία (μύες, οδοντική σύγκλειση
κ.ά.) εξετάζονται και αξιολογούνται. Έλεγχος
του αρθρικού υγρού γίνεται σπανίως, ενώ
πάντοτε γίνεται εξέταση των οδοντικών συγ-
κλεισιακών σχέσεων και ηλεκτρομυογραφική
έρευνα σε συνδυασμό με την ακτινογραφική
εξέταση της περιοχής των ΚΓΑ. Η τελευταία
αυτή χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές για να
απεικονίσει τα φυσιολογικά αλλά κυρίως τα
παθολογικά δεδομένα της κροταφογναθικής
άρθρωσης, όπως την απλή ακτινογραφία (οπι-
σθοπρόσθια, διαφατνιακή, πανοραμική, δια-
φαρυγγική προβολή) σε θέση κατάσπασης της
κάτω γνάθου (διάφορες φάσεις), σε θέση κεν-

τρικής σχέσης και σε θέση ανάπαυσης ή και
πλήρους ανάσπασης αυτής.  Σήμερα ευρέως
χρησιμοποιούνται η ψηφιακή ακτινογραφία, η
αξονική και μαγνητική τομογραφία, αλλά και
η αρθρογραφία, που προσδιορίζουν και την
εσωτερική κατάσταση της άρθρωσης (διάρ-
θριος δίσκος, αρθρικό φύμα, κεφαλή κονδύ-
λου). 

Από τις νοσολογικές καταστάσεις της κρο-
ταφογναθικής άρθρωσης (φλεγμονώδεις, μο-
λυσματικές, αγκύλωση, νεοπλάσματα,
συγγενείς, κακώσεις, εξάρθρημα) μας ενδια-
φέρουν εδώ αυτές που αφορούν στη μασητη-
ριακή δυσλειτουργία. Αυτή η παθολογική
κατάσταση, που καλείται από παλαιά και
σύνδρομο της ΚΓΑ (σύνδρομο Costen), αφορά
στη διαταραχή της ισορροπίας της μυϊκής λει-
τουργίας ή και κάποιου από τα τμήματα του
στοματογναθικού συστήματος (οδοντικοί
φραγμοί, περιοδόντιο, κροταφογναθικές αρ-
θρώσεις, νευρικός παράγοντας) που με τη με-
ταξύ τους αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση
εξασφαλίζουν ένα αρμονικό σε δράση σύνολο.
Έστω και ένα εκ των τμημάτων αυτών αν πά-
σχει, επηρεάζονται δυσμενώς και τα υπό-
λοιπα, σε βαθμό ανάλογο με την ένταση του
γενεσιουργού προβλήματος, ώστε να προκύ-
πτει η πολυσυμπτωματική εικόνα της μυομα-
σητηριακής δυσλειτουργίας με επίκεντρο κατά
κανόνα τη νοσούσα κροταφογναθική άρ-
θρωση, ιδίως σε νέα (μετεφηβική) ηλικία και
προδιαθεσικά άτομα με συμπτώματα κυριαρ-
χικά τον πόνο και τη δυσλειτουργία (σπασμός
μυϊκός-τρισμός), τους κρότους αρθρικούς (όχι
πάντα), την απόκλιση της κάτω γνάθου και
την ανώμαλη οδοντική σύγκλειση. Η συμπτω-
ματολογία αυτή καθιέρωσε και την ονομασία
της νοσηρής αυτής κατάστασης ως «επώδυνου
δυσλειτουργικού συνδρόμου της ΚΓΑ», έστω
και αν δεν πάσχει οργανικά (κυρίως) η κρο-

ταφογναθική άρθρωση, αποτελώντας κατ’
εξοχήν τη μασητηριακή μυαλγία (Μάρτης
1971, Laskin, Green 1972), που επηρεάζει
ολόκληρη την κεφαλή με το πρόσωπο και τον
τράχηλο του ασθενούς. 

Και ο πόνος και η δυσλειτουργία αφορούν
στο μυοσκελετικό υπόστρωμα του προσώπου
(αρθρώσεις, μύες, οστά, τένοντες, περιτονίες,
περιόστεο, περιοδόντιο κ.ά.), καταστάσεις νο-
σολογικές που είχαν επισημανθεί από τον
Costen στο 1934 ο οποίος μάλιστα τις είχε
συνδέσει και με άλλα συμπτώματα, όπως η
ωταλγία, οι ίλιγγοι, η γλωσσοδυνία, η κεφα-
λαλγία καθώς και η καυσαλγία, οι κρότοι της
ΚΓΑ και οι κριγμοί, το υπεξάρθρημα του κον-
δύλου, ο τρισμός, η πλάγια απόκλιση της
κάτω γνάθου κ.ά. (Εικ. 4). Ο μυοσκελετικός
πόνος αποτελεί τον εν τω βάθει  σωματικό
πόνο με χαρακτηριστικά δεδομένα το ότι: α)
είναι αμβλύς και πιεστικός, β) δεν εντοπίζεται
εύκολα (αντανακλάται ευρύτερα μη εκδηλού-
μενος εκεί που παράγεται), γ) η τοπική αναι-
σθητοποίηση της περιοχής προβολής δεν τον
αναστέλλει, εκτός αν αυτή γίνει στην πηγή ή
αν λάβει ο ασθενής συστηματική αναλγησία. 

Μετά, βέβαια, τη φάση της μυομασητηρια-
κής δυσλειτουργίας (αρχικά στάδια) ενδέχε-
ται να αναπτυχθούν προβλήματα (συμπτώμα-
τα αρθροπάθειας και δισκοπάθειας της ΚΓΑ),
αν και σε περιπτώσεις κάκωσης της άρθρωσης
ευθύς εξαρχής μπορεί να συμβεί  αυτό το τε-
λευταίο. 

Ο μυοπεριτονιακός πόνος, ο συχνότερος
στην τραχηλοπροσωπική χώρα μετά τον οδον-
τικό, που συνεχώς γίνεται σπανιότερος (ελέγ-
χεται η τερηδόνα), προέρχεται από τους μαση-
τήριους μυς, τις περιτονίες και τους τένοντες
και προκύπτει από διάταση, έντονη σύσπαση,
ισχαιμία ή υπεραιμία και φλεγμονή, τραυματι-
σμό ή διαταραχή των αγγείων της μυϊκής μά-
ζας (Wolf 1958, Dalesio 1972). Πρόκειται για
πόνο ποικίλης βαρύτητας (αμβλύς, οξύς, δια-
ξιφιστικός), αυτόματο ή και προκλητό (διάτα-
ση μυϊκή, σύσπαση, κίνηση, ψηλάφηση), πρό-
σκαιρο, διαλείπτοντα ή σταθερό και συνεχή
(για ώρες ή και ημέρες) και υποτροπιάζοντα.
Εμφανίζεται αιφνίδια και εξαφανίζεται από-
τομα. Η μυϊκή δυσλειτουργία εκδηλώνεται
σαν σύσφιξη και αδυναμία (ακαμψία, τρισμός,
οίδημα) και βράχυνση, ενέργειες που εντεί-
νουν τον πόνο με τη δράση τους

Παθογένεια του συνδρόμου

Αυτή αφορά κυρίως στο μηχανισμό ανά-
πτυξης του μυϊκού σπασμού, του πόνου και
της δυσλειτουργίας (κυρίως των κρότων). 

Ειδικές περιοχές μέσα στη μάζα των μαση-
τηρίων μυών, των τενόντων ή στις περιτονίες
τους διαθέτουν υποδοχείς που ενεργοποιούν-
ται σε καταστάσεις όπως η σύσπαση, η ισχαι-
μία, η διάταση ή ακόμη οι θερμικές βλάβες
(ψύχος) και σε νευροψυχικό stress.

Είναι δυνατό, συχνά, διεγέρσεις από περιο-
χές εκτός του τριδύμου (από άλλα κρανιακά
νεύρα) να προκαλέσουν σπασμό μασητηριακό
και στη συνέχεια δευτεροπαθή μυαλγία. Πρό-
κειται για περιοχές που καλούνται «ζώνες διέ-
γερσης» (ζώνες ευαισθησίας - trigger zones),
γίνονται πηγές ανάπτυξης πόνου μακριά από
την ΚΓΑ και δύσκολα μπορούν να εντοπι-
σθούν. Ανεξαρτήτως του αν ορισμένη σπα-
στική κατάσταση ενός μυός προκληθεί αρχικά
και οδηγήσει σε μυαλγία ή πρώτα εκδηλωθεί
ο πόνος που στη συνέχεια παράσχει το σπα-
σμό, οι δύο αυτές καταστάσεις αλληλοσυντη-
ρούνται και αλληλοενισχύονται, ώστε να

Εικ. 4. Απόκλιση της κάτω γνάθου προς την πλευρά της «πάσχουσας» άρθρωσης. Α: Από σπασμό των μυών της πλευράς
αυτής. Β: Μετεγχειρητικό σύνδρομο της ΚΓΑ (περιορισμός της διάνοιξης του στόματος).

Εικ. 5. Φαύλος κύκλος (πόνος-σπασμός) που αυτοσυντηρείται, με την παρέμβαση κάποιου αιτιολογικού παράγοντα (συγκλει-
σιακή ανωμαλία κ.ά.)
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γεννηθεί ο γνωστός φαύλος κύκλος (Εικ. 5).
Ο μυϊκός σπασμός αναπτύσσει πόνο και δυσ-
λειτουργία. Ο πόνος από τη μυϊκή ισχαιμία
και η δυσλειτουργία από τη μυϊκή βράχυνση
(σπασμό) που συχνά ενεργεί αντανακλαστικά
(«προστατευτικά«), καθηλώνοντας τη γνάθο
για αποφυγή κατάχρησης λειτουργίας.

Κύρια δυσλειτουργικά συμπτώματα κατά
την εξέλιξη του συνδρόμου είναι ο περιορι-
σμός της διάνοιξης του στόματος, η συνοδή
πλάγια απόκλιση της κάτω γνάθου, η διατα-
ραχή της σύγκλεισης (πρόωρες οδοντικές επα-
φές), οι κρότοι κατά τη μετάθεση της κεφαλής
του κονδύλου και η μετάθεση του μηνίσκου
από τη δυσαρμονία των δύο μοιρών του έξω
πτερυγοειδούς μυός, που καταφύονται η μία
(κάτω) στον αυχένα του κονδύλου (πτερυγο-
ειδές βοθρίο) και η άλλη (άνω) στην πρόσθια
μοίρα του διάρθριου δίσκου.

Οι κρότοι που εμφανίζονται ανάλογα με τη
χρονική φάση διάνοιξης του στόματος και κα-
λούνται αρχικοί, διάμεσοι και τελικοί (Shore
1976, Shulte κ.σ. 1981, Μάρτης 1982), χαρα-
κτηρίζουν προχωρημένο στάδιο του συνδρό-
μου με βλάβες του μηνίσκου και σε ικανό
ποσοστό συνοδεύονται από κάποια ευαισθη-
σία ή πόνο (70%). Στα αρχικά στάδια οι κρό-
τοι δεν είναι επώδυνοι. Αυτοί, οι αρχικοί δηλ.
κρότοι (σπάνιοι), παράγονται στην πρώτη
φάση διάνοιξης του στόματος όταν ο κόνδυ-
λος περιστρέφεται ενδογληνικά, οπότε, αν
υπάρχει σπαστική κατάσταση στην άνω μοίρα
του έξω πτερυγοειδούς μυός, έλκεται προς τα
εμπρός ο διάρθριος δίσκος, αφήνοντας χώρο
για να ανέλθει (προς τα άνω) και να αχθεί
πίσω από αυτόν η κεφαλή του κονδύλου. Οι
διάμεσοι κρότοι, όντες και οι συχνότεροι
(Shore 1976, 75%, Μάρτης 1982, 80%),  οφεί-
λονται στη δυσαρμονική σύσπαση της κάτω
μοίρας του έξω πτερυγοειδούς (πτερυγοειδές
βοθρίο), σε σχέση με την άνω μοίρα (διάρθριος
δίσκος), ώστε η κεφαλή του κονδύλου κατά τη
φάση της προώθησής της προηγείται του δί-
σκου που παρεμβάλλεται (με το μεγαλύτερο
πάχος του) μεταξύ της κορυφής του πρόσθιου
αρθρικού φύματος και της κονδυλικής κεφα-
λής. Στη διαταραχή αυτή συμβάλλει η εγγενώς
υπάρχουσα χάλαση των στοιχείων της άρθρω-
σης (χρόνιο υπεξάρθρημα) (Εικ. 6).

Οι τελικοί κρότοι (στην υπερδιάνοιξη του
στόματος) περιορίζονται με την αποφυγή της
πλήρους κατάσπασης της κάτω γνάθου (Εικ. 7).

Οι ευαίσθητοι στον πόνο υποδοχείς στο χώ-
ρο της ΚΓΑ ευρίσκονται στον αρθρικό θύλακα
και στα σημεία πρόσφυσης του διάρθριου δί-
σκου πάνω στον κόνδυλο. Οι αρθρικές επιφά-
νειες αλγούν μόνο αν υπάρξει καταστροφή
τους σε περιπτώσεις εκφυλιστικής αρθροπά-
θειας.

Οι λειτουργικές επιφάνειες από την κεφαλή
του κονδύλου, η γλήνη, η οπίσθια επιφάνεια
του πρόσθιου αρθρικού φύματος και ο διάρ-
θριος δίσκος, φυσιολογικά δεν αλγούν διότι
δεν διαθέτουν υποδοχείς του πόνου (Sicher
1980, Bell 1979).

Πολλοί ερευνητές και κλινικοί (Hankey
1956, Mann - Pankey 1963,  Ramfjord Ash
1966, Krοugh - Paulsen 1968, Saltzman 1974,
Lerman 1974, Shore 1976,  Μάρτης 1982,
Λομβαρδάς 1990 κ.ά.) αναφέρουν ότι οι κρό-
τοι και γενικότερα η συμπτωματολογία του
συνδρόμου της ΚΓΑ οφείλονται κυρίως στη
διαταραχή της οδοντικής σύγκλεισης που προ-
καλεί το μυϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν ωστόσο
ενδείξεις σαφείς ότι η μυϊκή δυσλειτουργία
μπορεί να αναπτυχθεί και από πολλούς άλ-
λους αιτιολογικούς παράγοντες, έξω από τη

διαταραγμένη οδοντική σύγκλειση, όπως η
άμεση μυϊκή βλάβη ή η έμμεσα ενεργούσα
νευρομυϊκή υπερένταση (stress) και η ψυχική
πίεση (άγχος), κάτι που έχει αποδειχθεί και
από τους Laskin, Green (1973) όταν στο 30%
των περιπτώσεων που μελέτησαν, αυτές θερα-
πεύτηκαν μόνο με τη χορήγηση πλασματικής
(ψευδοφάρμακα, Placebo) θεραπείας. Ακόμη,
ας μη λησμονείται ότι το σύνδρομο αυτό και
στις βαρύτερες μάλιστα μορφές του (επώδυνο)
εμφανίζεται σε νέους κυρίως ασθενείς, ηλικίας
16-35 ετών, η πλειονότητα των οποίων διαθέ-
τουν οδοντικούς φραγμούς, χωρίς συγκλει-
σιακά προβλήματα, εκτός αν αυτοί πάσχουν
από κάποιο οδοντογναθικό πρόβλημα.

Ενδιαφέρον είναι ωστόσο να διαφοροδια-
γνωσθεί η διαταραχή της σύγκλεισης, που

προκύπτει μετά την εγκατάσταση της μυϊκής
δυσλειτουργίας, στην οποία με τη μορφή ιδίως
του μυϊκού σπασμού αναπτύσσονται πρόωρες
οδοντικές επαφές στις οπίσθιες κυρίως μοίρες
των οδοντικών φραγμών, επώδυνες μάλιστα.
Επιβάλλεται ωστόσο προσεκτικά να ελεγχθεί
και το αντίθετο, μήπως δηλ. υπάρχει διατα-
ραγμένη οδοντική σύγκλειση, όπως στις περι-
πτώσεις κατεξοχήν οδοντογναθικών
(ορθογναθικών) ανωμαλιών ή κακώς θερα-
πευθέντων ασθενών με ορθοδοντικά προβλή-
ματα), που οδηγούν στη μυϊκή δυσλειτουργία,
οπότε η εξισορρόπηση της σύγκλεισης με
απλά μέσα (εκλεκτικός τροχισμός), με επανα-
λαμβανόμενες (ορθοδοντική) ή ακόμη και με
ριζικές προσεγγίσεις (ορθογναθικές χειρουρ-
γικές επεμβάσεις) πρέπει να αποκατασταθεί.

Kλινική συμπτωματολογία

Το μυοπεριτονιακό δυσλειτουργικό σύν-
δρομο είναι δυνατό να εκδηλωθεί με τις παρα-
κάτω κλινικές μορφές:

α. Τοπική μυαλγία
β. Προστατευτική μυαλγία
γ. Ασπαστικός μυοπεριτονιακός πόνος
δ. Σπαστική μυαλγία
Η τοπική μυαλγία αφορά σε έναν κύριο μυ

που πάσχει από τρισμό και οίδημα και προκα-
λεί δυσλειτουργία από βλάβη του, λόγω κά-
ποιου τοπικού αιτίου, όπως το αιφνιδιάζον
σκληρό εμπόδιο μεταξύ των οδοντικών φραγ-
μών (έντονη, αιφνίδια ισομετρική συστολή), το
εκσεσημασμένο χάσμημα, η παρατεταμένη
διάρκεια διάνοιξης του στόματος (οδοντοθε-
ραπεία), η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η
στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού
νεύρου (από τραυματισμό του έσω πτερυγοει-
δούς μυός) και η τοπική φλεγμονή από λοίμω-
ξη κυρίως αυτού του μυός, του μασητήρα ή του
έξω πτερυγοειδούς και του κροταφίτη (υπομα-
σητήριο,  πτερυγογναθιαίο και υποκροτάφιο
αποστήματα).

Η προστατευτική μυαλγία εκδηλώνεται
σαν αντανακλαστική δυσκινησία κάποιων
μυών για να προφυλαχθούν αυτοί ή η ΚΓΑ από
κάποιο βλαπτικό αίτιο (περιορισμός της κατά-
σπασης της κάτω γνάθου).

Κατά τη σύσπαση, ο υπεύθυνος μυς της πε-
ριοχής γίνεται υπερτονικός και επώδυνος έτσι
ώστε να υπολειτουργεί. Αίτια αποτελούν οι
διάφορες συγκλεισιακές παρεμβολές  (προ-
σθετικές νέες συσκευές ή αδόκιμες οδοντικές
εμφράξεις), η τοπική αναισθησία κ.ά.

Ο ασπαστικός μυοπεριτονιακός πόνος εί-
ναι σύμπτωμα με άγνωστη πηγή προέλευσης
και συνήθως είναι αυτός που απαντάται στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, χαρακτηρί-
ζοντας το μυοπεριτονιακό επώδυνο σύνδρομο
με εκδήλωση του αντανακλαστικού πόνου σε
διάφορες περιοχές του προσώπου. Ο πόνος εί-
ναι διαλείπων και υποτροπιάζων, σπάνια
όμως υπάρχει δυσλειτουργία. Εάν προσβάλλε-
ται (πάσχει) ο κροταφίτης ή ο μασητήρας, μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πάσχουσα η κροταφογνα-
θική άρθρωση. Επί τη ευκαιρία μπορεί να τονι-
στεί ότι το βλαπτικό ερέθισμα από τον κροτα-
φίτη μυ αντανακλάται στα άνω δόντια, στην
κροταφική και στην κογχική χώρα, από το μα-
σητήρα στα κάτω και οπίσθια δόντια, στην
ΚΓΑ και στο αυτί, από τον έξω πτερυγοειδή
στην ΚΓΑ κυρίως και από τον έσω πτερυγοει-
δή μυ στην οπισθογναθική και στην παρωτιδι-
κή χώρα (Travel 1960, Μάρτης 1982, 1996).

Η μυοπεριτονιακή (σπαστική) επώδυνη
δυσλειτουργία είναι η μυαλγία που κυρίως εν-
τοπίζεται στο μασητηριακό μυϊκό σύστημα,
οπότε εκδηλώνεται πλήρως το δυσλειτουργικό
σύνδρομο της ΚΓΑ, πόνος δηλ. και δυσλει-
τουργία που αλληλοσυντηρούνται (σύμφωνα
με το φαύλο κύκλο) ακόμα και αν έχει πάψει
να ενεργεί το αρχικό αίτιο (Εικ. 5).

Αιτιολογικά στη νοσολογική αυτή κατά-
σταση γενικώς συμμετέχει, όπως έχει ήδη ανα-
φερθεί, η συγκινησιακή ευαισθησία του ασθε-
νούς, που τουλάχιστον έμμεσα ευνοεί προδια-
θεσικά και στη γένεση αλλά κυρίως στη συντή-
ρησή της (Moulton 1968, Bell 1979, Μάρτης
1971, 1982). Ο δυσλειτουργικός μυς είναι σπα-
στικός (σκληρός) κατά την ισομετρική και
βραχύς κατά την ισοτονική συστολή.

Το σύνδρομο συνήθως αρχίζει σαν μυϊκός
σπασμός, που αν παραταθεί πέραν των 36
ωρών, καταλήγει σε πόνο, εκτός αν υπάρξει

Εικ. 6. Παθολογική κινητικότητα της άρθρωσης με ανάπτυξη των κρότων στην τελική θέση κατάσπασης της κάτω γνάθου. 

Εικ. 7. Με την αποφυγή πλήρους διάνοιξης του στόματος  δεν παράγεται ο κρότος.
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αιφνίδια παρεμβολή συγκλεισιακή (ξένο σώ-
μα), οπότε εμφανίζεται αμέσως (ο πόνος) που
αναπτύσσει στη συνέχεια μυϊκό σπασμό που
αν επιμείνει, ο πάσχων μυς (ανάλογα με τη βα-
ρύτητα της βλάβης) δυσλειτουργών οδηγεί σε
απώλεια της κεντρικής σχέσης, κατάσταση
που αποδιοργανώνει την ισορροπία των γνά-
θων και την «εν γένει» αρμονία του νευρομυο-
γναθικού συστήματος.

Οι μασητήριοι μύες που πάσχουν είναι:
Ο έξω πτερυγοειδής. Με σπασμό αυτού του

μυός ο πόνος εντοπίζεται στην ΚΓΑ και εκδη-
λώνεται με τις προωθητικές κινήσεις της γνά-
θου και την εκτεταμένη συγκλεισιακή επαφή.
Αν παρεμβληθεί κάποιος νάρθηκας (διαχωρι-
στήρας), ελαττούται αυτός ο πόνος (εμποδίζε-
ται η επαφή των δοντιών). Στη διάνοιξη του
στόματος η κάτω γνάθος κινείται πλαγίως και
προς την πάσχουσα πλευρά (Εικ. 4). Η ψηλά-

φηση του έξω πτερυγοειδούς  (οπίσθιο τμήμα
της άνω  παρειο - φατνιακής αύλακας) προκα-
λεί πόνο (οξεία φάση) ενώ για τους κρότους, η
άνω μοίρα του μυός, που καταφύεται στο διάρ-
θριο δίσκο, θεωρείται υπεύθυνη.

Οι ανασπώντες μύες (μασητήρας, κροταφί-
της, έσω πτερυγοειδής). Όταν αυτοί είναι σπα-
στικοί, αλγούν στη διάνοιξη του στόματος
(διάταση των μυϊκών ινών), στη σύγκλειση των
οδοντικών φραγμών και στη μάσηση.

Ο πόνος (αμβλύς) είναι εξωαρθρικός, εφό-
σον η άρθρωση δεν έχει υποστεί βλάβη (αρθρο-
πάθεια), είναι δε ανακλαστικός (δεν εντοπίζε-
ται από τον ασθενή) και διάχυτος με παροξυ-
σμούς στο αυτί (αυτόματα) κατά τη μάσηση ή
στη διάνοιξη του στόματος.

Αν υπάρχει ευαισθησία στην κροταφική χώ-
ρα, πάσχει ο κροταφίτης και, αν στην οπισθο-
γναθική, υπογνάθια ή στη φαρυγγική περιοχή,

πάσχει ο έσω πτερυγοειδής. Οι μύες αυτοί στην
ψηλάφηση αλγούν και εφόσον είναι σπαστικοί
περιορίζουν τη διάνοιξη του στόματος στο βαθ-
μό που το επιτρέπει η βράχυνσή τους.

Η μέση τομική γραμμή αποκλίνει προς την
πάσχουσα πλευρά, αν υπεύθυνοι μονόπλευρα
είναι οι κροταφίτης και μασητήρας. Αν συνυ-
πάρχει βλάβη μεικτή (ανασπώντες και έξω
πτερυγοειδής), η παρεμβολή του διαχωριστή-
ρα (νάρθηκας) δεν αναστέλλει τον πόνο των
συγκλεισιακών επαφών. Δυσλειτουργικά εμ-
φανίζεται περιορισμός της διάνοιξης και οξεία
διαταραχή της σύγκλεισης.

Θεραπεία του συνδρόμου

Αυτή είναι αιτιολογική βασικά αλλά και
συμπτωματική εφαρμοζόμενη ανάλογα με την
κλινική σημειολογία (πόνος, δυσλειτουργία)
και τη φύση του αιτίου, που πρέπει απαραίτη-

τα να εντοπισθεί και να αξιολογηθεί, αν δεν
επιθυμούμε τα αποτελέσματα να είναι πρό-
σκαιρα, γιατί σύντομα η κατάσταση υποτρο-
πιάζει.

Αν υπάρχει κάποιο συγκλεισιακό πρόβλη-
μα (πρόωρη επαφή κ.ά.), δεν θα επιχειρηθεί
παρέμβαση (εκλεκτικός τροχισμός π.χ.) αν
προηγουμένως δεν ηρεμήσει το μυϊκό σύστημα
και δεν απαλειφθεί οποιαδήποτε δυσλειτουρ-
γία μυϊκή.

Η θεραπεία απευθύνεται σε 4 στόχους:
α) Στο ΚΝΣ για μείωση της κεντρικής - ψυ-

χικής διεγερσιμότητας, την καταστολή των
κέντρων του πόνου και την ψυχοθεραπεία

β) Στο μυϊκό σύστημα
γ) Στην ΚΓΑ
δ) Στους οδοντικούς φραγμούς (οδοντο-

συγκλεισιακή διαταραχή, οδοντογναθική
ανωμαλία)

Από μια άλλη άποψη η θεραπεία μπορεί να
είναι συντηρητική (αιτιολογική ή συμπτωματι-
κή) που αφορά και στους 4 αυτούς στόχους,
αλλά και δραστική που απευθύνεται κατά βά-
ση στην κροταφογναθική άρθρωση και στους
οδοντικούς φραγμούς, με τον εκλεκτικό τροχι-
σμό, την ορθοδοντική αγωγή, την προσθετική
αποκατάσταση και την ορθογναθική παρέμ-
βαση (όταν συνυπάρχει σοβαρή οδοντογναθι-
κή ανωμαλία), ενώ στην ίδια την ΚΓΑ επεμ-
βαίνουμε με ενδοαρθρική χειρουργική
(Μάρτης 1982, Braunstein 1982, Hall 1984,
Weinberg 1987, Karabouta, Martis 1985,
Karabouta 1990, Μάρτης 1996, Bjorland,
Lazheim 2003). Η ενδοαρθρική παρέμβαση
αφορά στις λεπτές χειρουργικές πράξεις της
μηνισκοπλαστικής, της εκτομής του αρθρικού
φύματος, της αύξησης του ύψους του ή της υψη-
λής κονδυλεκτομής που εφαρμόζονται σε σο-
βαρές μορφές του συνδρόμου (έντονος πόνος,
ηχηροί κρότοι).

Συντηρητική αγωγή. Με την αγωγή αυτή θα
απαλλαγεί ο ασθενής από τον πόνο πρώτα και
στη συνέχεια από το σπασμό και τη δυσλει-
τουργία.

Ο πόνος, που στις 90% των περιπτώσεων εί-
ναι μυϊκός, απαιτεί ταχεία αντιμετώπιση.
Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με εμπότιση του
σπαστικού μυός με ένεση ξυλοκαΐνης, οπότε
αυτός χαλαρώνει και αν πρόκειται για τον έξω
πτερυγοειδή, ο κρότος, αν υπάρχει, εξαφανί-
ζεται, ενώ ταυτόχρονα αίρεται ο πόνος.
Ανάλογη ένεση με το ίδιο διάλυμα μπορεί να
γίνει και στους μασητήρες ή στους κροταφίτες
μυς. Ο ψεκασμός με χλωριούχο αιθύλιο των
μυϊκών περιοχών, δεν είναι αποτελεσματικός
και ειδικά για την άρση των κρότων που παρά-
γονται από τον έξω πτερυγοειδή μυ.

Τα μυοχαλαρωτικά που λύουν το σπασμό,
δρώντα σε βάθος χρόνου, επηρεάζοντας τον
πόνο, μπορούν να συνδυασθούν με τα συμβατι-
κά παυσίπονα (δισκία, υπόθετα, ενέσεις), όπως
τα σκευάσματα του ακετυλοσαλικυλικού οξέος
ή της παρακεταμόλης κ.ά. Ακόμη η ένεση υδρο-
κορτιζόνης σε μη μολυσματικές καταστάσεις
ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνοντας συγ-
χρόνως τη φλεγμονώδη αντίδραση.

Συνήθη μυοχαλαρωτικά αποτελούν οι βεν-
ζοδιαζεπίνες (διαζεπάμη) που ενεργούν και
σαν αγχολυτικό φάρμακο σε δόση 5
χλστ./12ωρο ή 2,5 χλστ./8ωρο, η βρωμαζεπά-
μη, σε δόση 3χλστ., η χλωροδιαζεποξίδη (5-10
χλστ.), αλλά και σκευάσματα όπως η φθοριο-
νιτραζεπάμη, η τριαζολάμη, η απραζολάμη
κ.ά. που χορηγούνται στον ασθενή μέχρι και
για 15 ημέρες.

Η ψυχοθεραπεία και η αγχολυτική αγωγή,
που επιδιώκουν να μειώσουν τη νευροψυχική
υπερένταση, που δεσπόζει στην ανάπτυξη αλ-

Μόνιμες εμφράξεις 
οδοντίνης
Προσωρινές εμφράξεις 
αδαμαντίνης
Εν τω βάθει κοιλότητες
BiodentineTM

Διατήρηση πολφικού
θαλάμου
BiodentineTM

Θεραπεία αδιαμόρφωτου
ακρορριζίου
BiodentineTM

Το πρώτο «όλα σε ένα» βιοσυμβατό και βιοενεργό υποκατάστατο
της οδοντίνης που τοποθετείται όπου εκείνη έχει καταστραφεί

BiodentineTM

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

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

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
• Πολλαπλή χρήση: ενδοδοντικές θεραπείες και επανορθωτικές αποκαταστάσεις
• Αναγέννηση αντιδρώσας οδοντίνης για τη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού.
• Φυσική μικρομηχανική συγκράτηση για τις εξαίρετες αποφρακτικές ιδιότητες δίχως 
  επεξεργασία επιφανειών.
• Παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες και μηχανική συμπεριφορά με τη φυσική οδοντίνη.
• 3.5mm ακτινοσκιερότητα αλουμίνας για εύκολες βραχυπρόθεσμες 
  και μακροπρόθεσμες επανεξετάσεις των αποκαταστάσεων.

Eπικάλυψη πολφού
BiodentineTM

Πολφοτομή
BiodentineTM

Χειρουργική ακρορριζίου
BiodentineTM

Εσωτερικές/εξωτερικές
απορροφήσεις
BiodentineTM

Συσκευασία

Kουτί των 15 καψούλων και 
15 αμπούλων μονών δόσεων

Τιμή: 150€

Kουτί των 5 καψούλων και 
5 αμπούλων μονών δόσεων

Τιμή: 65€

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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λά κυρίως στη διατήρηση του συνδρόμου αυ-
τού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι ανω-
μαλίες του προσώπου (ιδίως οδοντογναθικές
διαταραχές) που προκαλούν, στα άτομα που
πάσχουν, έντονη και διαρκή ψυχική καταπίε-
ση, όταν διορθωθούν (ορθογναθική χειρουργι-
κή, ορθοδοντική), επιφέρουν σημαντική βελ-
τίωση των συμπτωμάτων του μυομασητηρια-
κού συνδρόμου (Solberg 1979, Karabouta,
Martis 1985, Martis 1984, White, Dolwick
1992, Calix  κ.σ. 1995). Σε συνδυασμό βέβαια
πάντοτε τα αγχολυτικά φάρμακα επηρεάζουν
ευνοϊκά την αντιμετώπιση του προβλήματος
(Shore 1976, Μάρτης 1982, Μάρτης- Μάρτη
2009).

Αν ο πόνος δεν είναι έντονος και επιδιώκε-
ται  εύρεση της κεντρικής σύγκλεισης (ή της
κεντρικής σχέσης) της κάτω γνάθου, χρησιμο-
ποιούνται διαχωριστικά στοιχεία των οδοντι-
κών φραγμών (ρολά γάζας ή βάμβακα) μεταξύ
των προσθίων άνω και κάτω δοντιών, που
βοηθούν ώστε να τοποθετηθεί ορθά η κάτω
γνάθος πριν έλθουν σε επαφή τα οπίσθια δόν-
τια. Αν δεν λυθεί ο σπασμός εντός 5-10 λε-
πτών, πρέπει να κατασκευασθεί πλάκα δήξης
ως πρόσθιος διαχωριστήρας από ακρυλικό
που ενεργεί παρομοίως και που διατηρεί δια-
χωρισμένους τους οδοντικούς φραγμούς για
ορισμένες ημέρες μόνο (Dawson 1974, Shore
1976, Μάρτης 1982), ώστε να αποφευχθεί η
επαφή των οπισθίων δοντιών που δημιουρ-
γούν συνήθως την πρόωρη επαφή (Εικ.8).
Μετά τη χάλαση των μυών η γνάθος βρίσκει
την κεντρική της σχέση και, αν απαιτείται, τε-
λείται εκλεκτικός τροχισμός.

Πολύς λόγος έχει γίνει από παλαιά για τη
χρήση σε ευρεία εφαρμογή  της μασητικής πλή-
ρους πλάκας (Posselt 1963, Immenkamp 1966,
Shulte 1981) που κατά κόρον και καταχρηστι-
κά χρησιμοποιείται ακόμη και εκεί που δεν εν-
δείκνυται. Αυτή, φερόμενη από τον ασθενή για
μακρύ χρονικό διάστημα (ίσως για πάντα),
προσδίδει σε αυτόν ψυχοπαθολογική εξάρτη-
ση. Ώστε η συσκευή αυτή, ενώ συχνά βελτιώνει
τη συμπτωματολογία (αν κατασκευασθεί ορ-
θά), συνήθως ενεργεί σαν εικονική (ψευδής)
θεραπεία (placebo), έτσι που το πραγματικό
όφελος απ’ αυτή να είναι μηδαμινό.

Η πλάκα δήξης πρέπει να εφαρμόζεται ως
πρόσκαιρο μέσο (λύση του σπασμού) και όχι
σαν μόνιμο και τελειωτικό εργαλείο της θερα-
πείας, που παραμένει ανανεούμενο μάλιστα,
μόνιμα στη στοματική κοιλότητα, όπως δυστυ-
χώς κατά κόρον συμβαίνει αδικαιολόγητα
από τον κάθε ένα ειδικό ή μη.

Αντισταθμιστική αγωγή. Σ’ αυτήν επιδιώ-
κεται η αποφυγή ακραίας και καταχρηστικής
δραστηριοποίησης (χρήσης) του στοματομα-
σητηριακού μηχανισμού, ώστε να μην προκα-
λείται η έκκληση των συμπτωμάτων (πόνος,
κρότοι κ.ά.) του νοσήματος. Έτσι συστήνεται

πρωτίστως η ανάπαυση του μυϊκού παράγον-
τα, με μείωση της κινητικότητας της κάτω γνά-
θου  και της άρθρωσης, η αποφυγή ευρείας διά-
νοιξης του στόματος (ενδοδοντική αγωγή, χά-
σμημα κ.ά.) και ισχυρής δήξης σκληρών τρο-
φών. Ακόμη, μετά την πρώτη αποδρομή της
μυϊκής δυσλειτουργίας, επιχειρείται η εξισορ-
ρόπηση της σύγκλεισης με άμεσο εκλεκτικό
τροχισμό των πρόωρων οδοντικών επαφών, αν
υπάρχουν.

Η αντισταθμιστική αγωγή αποτελεί, κατά
τη γνώμη μας, τον πλέον αποτελεσματικό από
τους συντηρητικούς τρόπους αντιμετώπισης,
παρεμβαίνοντας τόσο συμπτωματικά, όσο και
αιτιολογικά. Η αγωγή αυτή προλαβαίνει το
σύμπτωμα, προσπαθώντας να εξουδετερώσει
ή να μειώσει την ένταση του αιτίου. Εξαλείφει
π.χ. το σπασμό - πόνο, αμβλύνοντας τη διάτα-
ση των μυών κατά την υπερδιάνοιξη του στό-

ματος ή μειώνοντας το stress και το άγχος του
ασθενούς σε συνδυασμό με την αγχολυτική και
μυοχαλαρωτική αγωγή. Σε περιπτώσεις χρό-
νιας ύπαρξης (εγγενούς) χαλαρότητας της άρ-
θρωσης, με την παρουσία υπεξαρθρήματος του
κονδύλου (κρότοι «ακουστοί», πόνος πιθα-
νός), η επιβολή περιορισμού της κατάσπασης
της κάτω γνάθου (μικρές «μπουκιές», μαλακή
τροφή) οδηγεί σε υποχώρηση του υπεξαρθρή-
ματος και σε εξαφάνιση των κρότων ελέγχον-
τας την υπερδιάνοιξη με προσεκτική κατά-
σπαση της κάτω γνάθου, ώστε η διαδρομή της
κεφαλής του κονδύλου να μην υπερβεί την κο-
ρυφή του προσθίου αρθρικού φύματος έτσι
όπως δείχνει η Εικ. 7. Σε χρόνια βάση ακολου-
θούμενη η  αγωγή αυτή, εφόσον έχουν εξαλει-
φθεί οι τοπικοί (συγκλεισιακοί, μυοδυσλει-
τουργικοί) αιτιολογικοί παράγοντες, η απο-
κατάσταση της φυσιολογικής δραστηριότητας

του γνα θοαρθρομασητηριακού συστήματος
λαμβάνει χώρα μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα (30-40 ημέρες). Αν ο ασθενής δεν πει-
θαρχεί στην αγωγή αυτή, είναι δυνατό να του
«επιβληθεί» για 10-12 ημέρες διαγναθική ακι-
νητοποίηση των οδοντικών φραγμών με συρ-
μάτινες περιδέσεις και προσδέσεις.

Δραστική αγωγή. Σε αυτή, που αφορά κυ-
ρίως στην τεχνητή διευθέτηση του οδοντικού
φραγμού, εκτός από τον προαναφερθέντα
εκλεκτικό τροχισμό των δοντιών, επιδιώκεται
κατά βάση η εξισορρόπηση της σύγκλεισης και
με άλλους, πλέον ριζικούς, τρόπους, όπως η
ορθοδοντική και η ορθογναθική χειρουργική
που επεμβαίνουν στον οδοντοφατνιακό χώρο
(οδοντικό φραγμό, φατνιακό και γναθικό
οστούν) (Εικ. 9). Όπως έχει αποδειχθεί από
την κλινική πρακτική και την ορθογναθική χει-
ρουργική πείρα, η κατάσταση της μασητηρια-

Εικ. 8. Πρόσθιος διαχωριστήρας από ακρυλικό που εμποδί-
ζει την επαφή των οπισθίων δοντιών.
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κής μυαλγίας, που δεσπόζει σε άτομα με οδον-
τογναθικές ανωμαλίες, βελτιώνεται θεαματι-
κά μετά τη διόρθωσή τους με  την παρέμβαση
της χειρουργικής (Κarabouta, Martis 1985,
Martis 1984, Μάρτης 1996, Calix κ.σ. 1995),
αρκεί να δοθεί χρόνος να προσαρμοσθεί στη
νέα του θέση (μετά την διορθωτική οστεοτο-
μία) το μυϊκό σύστημα του οποίου και η μάζα
αλλοιώνεται με τη μετακίνηση των οστών.
Ακόμη όμως και η χειρουργική της ίδιας της
κροταφογναθικής άρθρωσης με τις διάφορες

πλαστικές, ενδοαρθρικές κυρίως (μηνισκο-
πλαστική, φυματοπλαστική, κονδυλοτομία),
που σπανιότερα ενδείκνυται σε βαριάς όμως
πρόγνωσης σοβαρές περιπτώσεις,  μπορεί να
ανατάξει τη νοσολογική αυτή κατάσταση. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώ-
πιση της δυσλειτουργίας της ΚΓΑ δεν είναι ού-
τε ευχερής ούτε κατορθωτή πάντοτε, ενώ «επί
θύραις» ίσταται η απειλή της υποτροπής των
συμπτωμάτων με τη μορφή του πόνου (βύ-
θιος), της δυσκινησίας της κάτω γνάθου και

πολύ συχνά της παρουσίας κρότων κατά τη
διάνοιξη του στόματος.

Ο ασθενής οφείλει να γνωρίζει ότι συχνά
τον συνοδεύει ιδιοσυστασιακά κάποιος βαθ-
μός προδιάθεσης για την ανάπτυξη του συν-
δρόμου της ΚΓΑ, ιδίως εάν δεν έχουν εξουδε-
τερωθεί οι πρωταρχικές αιτίες, που αν ενεργο-
ποιηθούν από αφορμές και δυσμενείς επιδρά-
σεις, επανεγκαθιστούν την κλινική εικόνα του
νοσήματος (Μάρτης- Μάρτη 2009).
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Η κροταφική αρτηρίτις ή κρανιακή αρτηρίτις ή
γιγαντοκυτταρική αρτηρίτις είναι κοκκιωμα-
τώδης φλεγμονή του έσω ελαστικού πετάλου
των μεγάλων και μέσου μεγέθους αγγείων κυ-
ρίως των εξωκρανιακών κλάδων της καρωτί-
δας με ιδιαίτερη προτίμηση την κροταφική αρ-
τηρία. Προσβάλει άτομα ηλικίας άνω των 50
ετών με προτίμηση τις γυναίκες από τους άν-
δρες (σχέση 4:1). Η συχνότητα της νόσου κυ-
μαίνεται σε 20-30 νέες περιπτώσεις ανά
100.000 πληθυσμού σε άτομα άνω των 50
ετών. Η ακριβής αιτιολογία παραμένει άγνω-
στη. Εντούτοις, ανοσολογικός μηχανισμός, ιδι-

αίτερα κυτταρικού τύπου, φαίνεται να συμμε-
τέχει στην παθογένεια της νόσου. Τα παθοφυ-
σιολογικά σημεία και συμπτώματα της νόσου
είναι αποτέλεσμα ισχαιμίας στις περιοχές που
αρδεύονται από τις προσβεβλημένες αρτηρίες.
Τα κλασικά κλινικά σημεία και συμπτώματα
της νόσου είναι: κεφαλαλγία, πυρετός, ανορε-
ξία, εύκολη κόπωση, απώλεια βάρους, διατα-
ραχές όρασης (διπλωπία, σκοτώματα, βλεφα-
ρόπτωση, απώλεια όρασης), αρθραλγίες,
μυαλγίες, ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής
(Πίνακας 1). Στο στόμα χαρακτηριστικό στα-
θερό εύρημα είναι διαλείπουσα χωλότητα της
κάτω γνάθου, με πόνο ιδιαίτερα κατά τη διάρ-
κεια της μάσησης στην περιοχή των μασητήρων
και του κροταφίτη μυός καθώς και άλγος στη
γλώσσα. Σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν, κυ-
ρίως στη γλώσσα, άτυπες ελκώσεις που είναι
αποτέλεσμα ισχαιμικής νέκρωσης (εικ. 1 και
2). Τα σημεία και συμπτώματα από το στόμα
βρίσκονται ταξινομημένα στον Πίνακα 2. Πρέ-
πει να τονίσουμε με έμφαση ότι οι στοματικές
εκδηλώσεις μπορεί να είναι οι πρώτες, και πο-
λύ πρώιμες. Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό το
βάρος της διάγνωσης που ανήκει στον Στομα-
τολόγο ώστε να αρχίσει η άμεση θεραπεία και
να προληφθούν ανεπανόρθωτες βλάβες, ιδιαί-
τερα απώλεια της όρασης. Η διαφορική διά-
γνωση των βλαβών της κροταφικής αρτηρίτι-
δας στο στόμα περιλαμβάνει τα νοσήματα που
βρίσκονται ταξινομημένα στον Πίνακα 3. Κα-
τά την αντικειμενική εξέταση συχνά παρατη-
ρείται επώδυνη διόγκωση και μικρά οζίδια κα-
τά μήκος της κροταφικής αρτηρίας. Γενικά, πυ-
ρετός άγνωστης αιτιολογίας (39°-40°C) και
ανεξήγητος πόνος στην περιοχή κεφαλής και
τραχήλου σε άτομα άνω των 50 ετών πρέπει να

δημιουργεί υποψία για κροταφική αρτηρίτιδα.
Συχνά η κροταφική αρτηρίτις συνυπάρχει με
ρευματική πολυμυαλγία (30-40%). Η ρευματι-
κή πολυμυαλγία χαρακτηρίζεται από πόνο και
δυσκινησία των αρθρώσεων, ιδιαίτερα του
ώμου και της ισχιακής (χαρακτηριστικά οι
ασθενείς έχουν δυσκολία στο κτένισμα του τρι-
χωτού της κεφαλής και στο φόρεμα ρούχων)
που συνοδεύεται από πυρετό, καταβολή δυνά-
μεων και απώλεια βάρους. Η διάγνωση της
κροταφικής αρτηρίτιδας στηρίζεται στα κλινι-
κά σημεία και συμπτώματα, την ιστολογική
εξέταση (εικ. 3) και τις λοιπές εργαστηριακές
εξετάσεις (Πίνακας 4).
Φάρμακο πρώτης επιλογής είναι η συστηματι-
κή χορήγηση πρεδνιζολόνης σε δοσολογία 60-
80mg την ημέρα με πολύ καλό αποτέλεσμα. Η
δοσολογία συνήθως μετά από 1 μήνα μειώνε-
ται προοδευτικά ενώ διατηρείται δόση συντή-
ρησης 5-10mg πρεδνιζολόνης την ημέρα για 1-
2 χρόνια. Η ταυτόχρονη χορήγηση ασπιρίνης
60-80mg την ημέρα φαίνεται ότι μειώνει τον
κίνδυνο επιπλοκών, ιδιαίτερα των οφθαλμι-
κών.
Συμπερασματικά η κροταφική αρτηρίτις είναι
ένα συναρπαστικό νόσημα με σημαντικές εκ-
δηλώσεις από το στόμα, η ορθή αξιολόγηση
των οποίων οδηγεί σε γρήγορη διάγνωση και
θεραπεία με ανυπολόγιστα οφέλη για τον
ασθενή. Επιπλέον, αναδεικνύει το σημαντικό
ρόλο του Στοματολόγου στο πλαίσιο της Εσω-
τερικής Παθολογίας.

ΕπιστημονικάΘέματα20 ΟδοντιατρικόΒήμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

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˘
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ ™ÙÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜

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

Η κροταφική αρτηρίτις ή κρανιακή αρτηρίτις ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτις είναι

αυτοάνοσο νόσημα που χαρακτηρίζεται από συστηματική προσβολή των μέσου

και μεγάλου μεγέθους αγγείων με έμφαση τους εξωκρανιακούς κλάδους της κα-

ρωτίδας και ιδιαίτερα την κροταφική αρτηρία. Πρόκειται για συχνό νόσημα σε

άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Λόγω της άτυπης γενικής συμπτωματολογίας η

διάγνωση για αρκετό καιρό διαφεύγει. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του Στο-

ματολόγου αφού ένα από τα πρωτεύοντα συμπτώματα της νόσου είναι η διαλεί-

πουσα χωλότης (εύκολη κόπωση, δυσκολία στη μάσηση και ευαισθησία έως

πόνος) της κάτω γνάθου. Τα συμπτώματα αυτά σε συνδυασμό με ανεξήγητο

πόνο στο κεφάλι και το λαιμό σε άτομα άνω των 60 ετών αποτελούν το «κόκκινο

μήνυμα» για υποψία της νόσου. Μερικές φορές οι βλάβες του στόματος προ-

ηγούνται των άλλων σημείων και συμπτωμάτων. Η γρήγορη (πρώιμη) διάγνωση

είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι προλαμβάνουμε τις οφθαλμικές επιπλοκές.

ΚΡΟΤΑΦΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΤΙΣ:
Σημαντικός ο ρόλος του Στοματολόγου

για διάγνωση και θεραπεία

Πίνακας 1
Βασικά σημεία και συμπτώματα 
κροταφικήςαρτηρίτιδας

• Κεφαλαλγία
• Υψηλός πυρετός (39°- 40°C) άγνωστης 

αιτίας
• Ρίγη, εφίδρωση
• Εύκολη κόπωση
• Ανορεξία
• Απώλεια βάρους
• Ήπιο άλγος στο λαιμό και στο τριχωτό  

κεφαλής
• Ρευματική πολυμυαλγία
• Αρθραλγίες
• Μυαλγίες
• Διαταραχές όρασης (διπλωπία,  

σκοτώματα, βλεφαρόπτωση, απώλεια 
όρασης)

• Οζώδης διόγκωση και ευαισθησία 
κροταφικής αρτηρίας

• Στοματικές διαταραχές

Πίνακας 2
Στοματικές διαταραχές κροταφικής 

αρτηρίτιδας

• Διαλείπουσα χωλότης και άλγος κάτω 
γνάθου
• Διαλείπουσα χωλότης και άλγος γλώσσας
• Παραισθησία
• Γλωσσοδυνία
• Άτυπες νεκρωτικές ελκώσεις
• Δυσκαταποσία

Πίνακας 3
Διαφορική διάγνωση βλαβών στόματος

κροταφικής αρτηρίτιδας

• Κοκκιωμάτωση Wegener

• Λοιπές αγγειίτιδες
• Μεγάλες άφθες
• Νεκρωτική σιαλαδενομεταπλασία
• Μη-Hodgkin λέμφωμα
• Συφιλιδικό έλκος (γαγγραινώδες)
• Νομή
• Ακοκκοκυτταραιμία
• Λοιπές ελκώσεις

Πίνακας 4
Εργαστηριακά ευρήματα κροταφικής

αρτηρίτιδας

• Υψηλή ΤΚΕ, 80-120mm/h
• Αυξημένη CRP
• Αυξημένη αλκαλική φωσφατάση
• Αναιμία
• Χαρακτηριστικά ιστολογικά ευρήματα (στέ-

νωση του αυλού των αγγείων, πάχυνση
του έσω χιτώνα και διάσπαση του έσω ελα-
στικού πετάλου και φλεγμονώδη διήθηση
από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα,
ιστιοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα)

Εικ.1. Νεκρωτική έλκωση στη ράχη της γλώσσας.

Εικ.2. Εντυπωσιακή υποχώρηση της έλκωσης, με-
τά από χορήγηση πρεδνιζολόνης 60mg την ημέρα,
ύστερα από 2 εβδομάδες.

Εικ.3. Εγκάρσια τομή της κροταφικής αρτηρίας
με στένωση του αυλού και έντονη λεμφοκυττα-
ρική και γιγαντοκυτταρική διήθηση στο μέσο
χιτώνα.

Εικ.4. Μεγαλύτερη μεγένθυση της εικόνας 3
στην οποία απεικονίζεται η καταστροφή των
ελαστικών ινών του μέσου χιτώνα και η λεμφι-
κυτταρική και γιγαντοκυτταρική διήθηση.
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0
Ñïæ

0,4 mm

1
Ðïñôïêáëß
0,45 mm

2
Êüêêéíï
0,5 mm

3
Ìðëå
0,6 mm

4
Êßôñéíï
0,7 mm

5
ÐñÜóéíï
0,8 mm

6
Ìùâ

1,1 mm

7
Ãêñé

1,3 mm

7
Ìáýñï
1,5 mm

TePe Ìåóïäüíôéï ÂïõñôóÜêé - Ãéá üëá ôá
ìåóïäüíôéá äéáóôÞìáôá

Ôá ìåóïäüíôéá âïõñôóÜêéá ìáò Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß óýìöùíá ìå ôçí
åîåéäéêåõìÝíç óïõçäéêÞ ôå÷íïëïãßá. ÅéäéêÜ åðéëåãìÝíåò ßíåò
åîáóöáëßæïõí áðïôåëåóìáôéêü êáèÜñéóìá êáé ìåãÜëç äéÜñêåéá æùÞò.
¼ëá ôá ìåãÝèç Ý÷ïõí óýñìá åðåíäåäõìÝíï ìå ðëáóôéêü ãéá áðáëü
êáé áóöáëÝò êáèÜñéóìá.

Ìåóïäüíôéïò êáèáñéóìüò

TePe •‡ÏÈÓÂ˜ √‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ - ¤Ó· ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

™˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜
Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·
ÙˆÓ 8 ÙÂÌ·¯›ˆÓ.
∑ËÙ‹ÛÙÂ Ù· ˆ˜ ªÂÛÔ‰fiÓÙÈ· BÔ˘ÚÙÛ¿ÎÈ·
TePe.

∫¿Ì„ÙÂ ÙÔ
‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ··Ï¿
ÁÈ· Ó· Î·ı·Ú›ÛÂÙÂ Ù·
‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙ· ›Ûˆ ‰fiÓÙÈ·.
ªËÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ
ÙËÓ Î¿Ì„Ë...

Επίπεδο δήξης για ασφαλή και εύκολη
χρήση.
Εύκολη πρόσβαση σε στενά μεσοδόντια
διαστήματα.
Μικρό και λεπτό.

∫·ı·Ú›˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Ù· ÂÌÊ˘ÙÂ‡Ì·Ù· Î·È Ù·
ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎ¿ ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·.

...·ÏÏ¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
¤Ó· ¿ÏÏÔ ›ÛÈÔ
‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ ÁÈ· Ù·
ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ‰fiÓÙÈ·.

×ñÞóéìç óõìâïõëÞ

Åßíáé óçìáíôéêü
íá åðéëÝãåôå ôï
âïõñôóÜêé ìå ôï
óùóôü ìÝãåèïò.
Ïé ßíåò ðñÝðåé íá

êáëýðôïõí ôï äéÜóôçìá áíÜìåóá
óôá äüíôéá. Ìçí ðéÝæåôå ðïôÝ ôï
âïõñôóÜêé ìÝóá óôï ìåóïäüíôéï
äéÜóôçìá.

‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ ÙÚ›· ÌÂÁ¤ıË
ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ÊıfiÚÈÔ
ÌÂ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi Û¯‹Ì·

È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹, ÛËÌ‡‰· (x-slim)
ÏÂÙ‹, ÛËÌ‡‰· (slim)
ÌÂÛ·›·, ÊÈÏ‡Ú· (medium)

- ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÊıfiÚÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿, ÂÎÂ› Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: ÛÙ·
ÌÂÛÔ‰fiÓÙÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
- ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÌÈ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÊıÔÚ›Ô˘ ÛÙ· ÌÂÛÔ‰fiÓÙÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì¤¯ÚÈ ÌÈ· ÒÚ·
ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË.

Πιέζοντας ελαφρά με τα
δόντια του αντίθετου φραγμού
πάνω στο μασητικό επίπεδο,
το νήμα θα τοποθετηθεί με
ασφάλεια στην κατάλληλη
θέση.

Καθαρισμός
των πίσω
δοντιών από
την παρειακή
πλευρά.

Καθαρισμός
των πίσω
δοντιών από τη
γλωσσική πλευ-
ρά.

Καθαρισμός
των προσθίων
δοντιών από τη
γλωσσική πλευ-
ρά.

Καθαρισμός
των εμφυτευ-
μάτων από την
παρειακή πλευ-
ρά.

Καθαρισμός
των εμφυτευ-
μάτων από την
υπερώια πλευ-
ρά.

È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹
Ì·Ï·Î‹ Î·È Â‡Î·ÌÙË
ÌÔÚÂ› Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›

£‹ÎË Ù·ÍÈ‰›Ô˘

¶Ï·ÛÙÈÎ¤˜ √‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜
- ÏÂÙ¤˜ Î·È Â‡Î·ÌÙÂ˜

ΤΗΛ. 800 11 75222
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)
plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

1500 ppm öèïñßïõ
(0,32% NaF)

Χùñßò áðïôñéðôéêÝò ïõóßåò

ÖñÝóêï Üñùìá ìÝíôáò

TePe Mini Flosser
- ∂˘ÎÔÏ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜

¸íáò ìéêñüò óõãêñáôçôÞñáò íÞìáôïò, εξοπλισμένος με
νήμα για εύκολη χρήση, ακομα και σε πολύ στενά μεσοδόντια
διαστήματα. Το έξυπνα σχεδιασμένο επίπεδο δήξης βοηθά
να εισχωρήσει απαλά το νήμα στο μεσοδόντιο διάστημα
και η μικρή και λεπτή λαβή εφαρμόζει με άνεση στο χέρι.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι αφού ξεπλυθεί.
Διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα.

TePe Μεσοδόντιο ζελέ με φθόριο
- Δυναμική πρόληψη

Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ôçò TePe ìå
Öèüñéï ðïõ ôïðïèåôåßôáé ìå ôá Ìåóïäüíôéá
ÂïõñôóÜêéá ôçò TePe, ðáñÝ÷åé áðïôåëåóìáôéêü
êáèáñéóìü, ðñïóôáóßá áðü ôçí ôåñçäüíá êáé ìéá
áßóèçóç öñåóêÜäáò.

TePe AngleTM - σχηματίζει γωνία για
καλύτερη προσπέλαση

Το μεσοδόντιο βουρτσάκι TePe Angle είναι εύχρηστο και
έχει δημιουργηθεί για την καλύτερη δυνατή προσπέλαση σε
όλα τα μεσοδόντια διαστήματα. Η λεπτή κεφαλή της
οδοντόβουρτσας σχηματίζει γωνία για εύκολη πρόσβαση
π.χ. ανάμεσα στα πίσω δόντια, από την υπερώια και
γλωσσική πλευρά επίσης.

Ο έξυπνος σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα τον εύκολο
χειρισμό του TePe Angle. H μακριά και επίπεδη λαβή
εξασφαλίζει ένα φυσικό εργονομικό κράτημα, επιτρέποντας
ο καθαρισμός να γίνεται με ελεγχόμενες και σταθερές
κινήσεις.

Για να μπορεί να εισχωρεί τόσο σε στενά όσο και σε
φαρδύτερα μεσοδόντια διαστήματα, το TePe Angle
διατίθεται σε έξι χρωματικά κωδικοποιημένα μεγέθη,
αντίστοιχα με τα αυθεντικά μεσοδόντια βουρτσάκια της
TePe. Όλα τα μεγέθη έχουν σύρμα επενδεδυμένο με
πλαστικό για απαλό καθάρισμα. Η λαβή είναι
κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο.

NEO
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ΔÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ¢Ô˘‚›ÙÛ· ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ Î·ıËÁËÙ‹ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∂∫¶∞

∞ÓÙ·‡ÁÂÈÂ˜ √‰ÔÓÙÈÎ‹˜ ∞ÈÛıËÙÈÎ‹˜
Î·È fi¯È ÌfiÓÔ...

Η οδοντική αποκατάσταση σήμερα είναι συνυφασμέ-

νη με την αισθητική.

Η ανάπτυξη υλικών που συγκολλώνται στις οδοντικές

επιφάνειες άλλαξε ριζικά την κατεύθυνση της διάγνω-

σης και, φυσικά, της αισθητικής αποκατάστασης των

σκληρών οδοντικών ιστών.

Ο οδοντίατρος, με μια σημαντική ελευθερία κινήσεων

και επιλογών και πάντα στο πλαίσιο αποδεκτών βιολο-

γικών αρχών, μπορεί να εφαρμόζει δημιουργικές αι-

σθητικές τεχνικές, χωρίς να θυσιάζει υπερβολική πο-

σότητα ιστών αλλά και χωρίς να περιορίζει τις μελλο-

ντικές επιλογές του.

Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή στην κλινική

πράξη όλων αυτών αποτελεί αφ’ ενός η ανάπτυξη της

αισθητικής μας αντίληψης και αφ΄ετέρου η γνώση των

τεχνικών που απαιτούν οι κλινικές εφαρμογές.

Σ’ αυτό το τεύχος παρουσιάζεται η αντιμετώπιση τριών

περιστατικών, που αφορούν στην πρόσθια αισθητική

ζώνη. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίσθηκαν  στη

βάση των αρχών της τεχνικής της ελάχιστης παρέμβα-

σης επί των οδοντικών ιστών, χρησιμοποιώντας, φυ-

σικά, πολυμερή υλικά.
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Πρώτο περιστατικό

Γυναίκα 57 ετών με

αισθητικό πρόβλημα στην

αισθητική ζώνη των άνω

δοντιών, που δημιουργείται

λόγω της στροφής των δύο

κεντρικών τομέων και της

ύπαρξης μεγάλου

μεσοδόντιου διαστήματος.

Η αποκατάσταση μπορεί

να γίνει με 3

διαφορετικούς τρόπους:

Α. Με την τοποθέτηση

στεφανών ολικής

κάλυψης στους δύο

κεντρικούς τομείς

Β. Με την τοποθέτηση

κεραμικών όψεων, ή 

Γ. Με την χρησιμοποίηση

των συνθέτων ρητινών.

Έχει επιλεγεί η πλέον

συντηρητική επέμβαση με

τη βοήθεια των συνθέτων

ρητινών και η όλη

διαδικασία δίνεται με μια

σειρά εικόνων  (1-10).

Εικ. 1. Αρχική απεικόνιση του χαμόγελου  

Εικ. 2. Αρχική απεικόνιση των δοντιών

Εικ. 3. Αρχική απεικόνιση των δοντιών σε σύγκλειση

Εικ. 4. Το εκμαγείο των δοντιών

Εικ. 5.  Το εκμαγείο των δοντιών μετά το διαγνωστικό κέρωμα

Εικ. 6. Κατασκευή κλειδιού σιλικόνης από το εκμαγείο του
διαγνωστικού κερώματος

Εικ. 7. Το κλειδί σιλικόνης κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του
επί του διαγνωστικού κερώματος, μετά την αφαίρεση του προ-
στομιακού τμήματος

Εικ. 8.  Το χαμόγελο μετά την αποκατάσταση των δοντιών

Εικ. 9. Τα δόντια μετά το κλείσιμο του μεσοδόντιου διαστήματος

Εικ. 10. Τα δόντια σε σύγκλειση μετά το κλείσιμο του μεσοδό-

ντιου διαστήματος
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Δεύτερο περιστατικό
Γυναίκα 37 ετών με αντιαισθητική απεικόνιση των δοντιών της άνω
γνάθου στην πρόσθια αισθητική ζώνη, λόγω ύπαρξης μεσοδόντιων
διαστημάτων.
Αποφασίστηκε το κλείσιμο των διαστημάτων να γίνει με τον πλέον 
συντηρητικό τρόπο και με τη βοήθεια των συνθέτων ρητινών. 

Επίσης κρίθηκε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μεσοδόντιας
ταινίας και χωρίς τη χρησιμοποίηση κλειδιού σιλικόνης.

Η αρχική και τελική απεικόνιση των δοντιών δίνονται με τις παρακάτω
εικόνες  (11-14).

Εικ. 11.  Αρχική απεικόνιση του χαμόγελου Εικ. 12.  Αρχική απεικόνιση των δοντιών

Εικ. 13. Τελική απεικόνιση του χαμόγελου Εικ. 14. Τελική απεικόνιση των δοντιών

Τρίτο περιστατικό

Γυναίκα  50 ετών με
πολλαπλό αισθητικό
πρόβλημα στα δόντια της
άνω γνάθου της πρόσθιας
αισθητικής ζώνης. Το
πρόβλημα αφορούσε στην
στεφάνη του 21 
καθώς και στην εμφανή
έμφραξη του 12, αλλά 
και στο χρώμα  του 12, 11,
και 22.
Αποφασίστηκε η αλλαγή της
μεταλλοκεραμικής στεφάνης
του 21 με ολοκεραμική
στεφάνη. Καθώς επίσης η
αντικατάσταση της
έμφραξης του 12 με
παράλληλη τοποθέτηση
όψεων σύνθετης ρητίνης στο
12, 11 και 22.
Η αρχική και η τελική
απεικόνιση των δοντιών
δίνονται με τις παρακάτω
εικόνες (15-18).

Εικ. 15. Αρχική απεικόνιση του χαμόγελου Εικ. 16. Αρχική απεικόνιση των δοντιών

Εικ. 17. Τελική απεικόνιση του χαμόγελου Εικ. 18. Τελική απεικόνιση των δοντιών
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Τυπικά, οι τιμές αντοχής των οδοντιατρικών κεραμικών χρησι-
μοποιούνται για να δείξουν την αντοχή των μεταλλοκεραμικών
στεφανών. Παρ΄όλα αυτά η αντοχή δεν είναι ένα εγγενές χαρα-
κτηριστικό των οδοντιατρικών πορσελανών, αλλά μια ιδιότητα
που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι εργαστηριακές τι-
μές αντοχής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγη-
ση της κλινικής συμπεριφοράς του υλικού σε βάθος χρόνου. Στα
διφασικά μεταλλοκεραμικά συστήματα που αποτελούνται από
μεταλλικό σκελετό και υλικό επικάλυψης, ο σχεδιασμός του σκε-
λετού έχει καθοριστική σημασία στη συνολική αντοχή του συστή-
ματος. Κατά συνέπεια είναι λογικό να θεωρήσουμε τον σχεδια-
σμό ως παράγοντα αντοχής και των ολοκεραμικών στεφανών in
vivo. Εκτός από τις φυσικές ιδιότητες των υλικών, η ορθή αναλο-
γία διαστάσεων μεταξύ σκελετού και υλικού επικάλυψης αποτε-
λεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία του διφασικού
κεραμικού συστήματος. Στο σύστημα αυτό ο σκελετός λειτουργεί
πρωτίστως ως στοιχείο αντοχής και το υλικό επικάλυψης εξα-
σφαλίζει την αισθητική. Παραδείγματα διφασικών κεραμικών
συστημάτων αποτελούν οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες, οι στε-
φάνες ζιρκονίας και οι στεφάνες διπυριτικού λιθίου. Η αύξηση
της αντοχής του συστήματος συνεπάγεται αύξηση του πάχους
του υποστρώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μείωση του χώρου
για το υλικό επικάλυψης, το οποίο θα καλύψει τις αισθητικές
απαιτήσεις.
Παραδοσιακά, ένας σχεδιασμός υποστρώματος ο οποίος εξασφα-
λίζει βέλτιστη αισθητική απόδοση μειώνει την αντοχή του διφασι-
κού συστήματος, εξαιτίας της μείωσης των διαστάσεων του σκελε-
τού. Παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή καλύπτρας αντί κλασσι-
κού σκελετού, η οποία αφήνει την πορσελάνη επικάλυψης ανυπο-
στήριχτη κατά τη λειτουργία φυμάτων – βοθρίων και την καθιστά
ευάλωτη σε θραύση από κόπωση. Έχοντας ένα υπόστρωμα υψηλής
αντοχής, το οποίο ταυτόχρονα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με άλλα υποστρώματα, σε ότι αφορά την αισθητική απόδοση,
μπορούμε να βελτιώσουμε την αντοχή του συστήματος χωρίς συμβι-
βασμούς στην αισθητική εμφάνιση.
Ένας υβριδικός σχεδιασμός υποστρώματος, ο οποίος υποστηρίζει
τη σχέση φυμάτων – βοθρίων, αυξάνει την αντοχή του συστήματος.
Οι τιμές του δείκτη διάθλασης αυξάνουν, όταν αυξάνεται το πάχος
του υποστρώματος; Αυξάνοντας το πάχος του υποστρώματος προ-
κύπτουν στεφάνες με μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. Γνωρίζοντας
τις τιμές αντοχής και τις αδυναμίες των στοιχείων των διφασικών
κεραμικών συστημάτων, είναι πιθανό κατά τον αισθητικό σχεδια-
σμό των στεφανών, να ελέγξουμε τους παράγοντες που καθορίζουν
τη δομική σταθερότητά τους. Το υλικό που πληροί περισσότερο τα
ιδεατά αυτά κριτήρια είναι το διπυριτικό λίθιο.

Εφαρμογές των υαλοκεραμικών διπυριτικού λιθίου
Οι μονοφασικές στεφάνες διπυριτικού λιθίου μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε γομφίους, στους οποίους απαιτείται αντοχή. Εν-
τούτοις, σε αποκαταστάσεις της πρόσθιας περιοχής θα πρέπει να
χρησιμοποιείται το διπυριτικό λίθιο σε συνδυασμό με υλικό επι-
κάλυψης, ώστε να καλύπτονται οι αισθητικές απαιτήσεις. Ο συν-
δυασμός της αντοχής του υποστρώματος από διπυριτικό λίθιο
και της αισθητικής του υλικού επικάλυψης μπορεί να επιτευχθεί
με το σύστημα IPS e.max®. Το προϊόν αυτό επιτρέπει την κατα-

σκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων με αντοχή in vitro αντί-
στοιχη εκείνης των συμβατικών αποκαταστάσεων, χωρίς να δια-
κυβεύεται παράλληλα η αισθητική απόδοσή τους.
Το μονοφασικό διπυριτικό λίθιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οπίσθιες περιοχές, όπου η αντοχή είναι η σημαντικότερη απαίτη-
ση. Όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές προγομφίων, η προστο-
μιακή επιφάνεια (ορατό τμήμα) πρέπει να καλυφθεί με το IPS
e.max® Ceram. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αισθη-
τική χωρίς να μειώνεται η αντοχή του υποστρώματος. Στην πρό-
σθια περιοχή επιστρατεύονται οι δεξιότητες του οδοντοτεχνίτη,
ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη αισθητική.
Όταν κατασκευάζονται στεφάνες ολικής επικάλυψης με μονο-
φασικό IPS e.max LS2 θα πρέπει να μελετάται πριν από την κα-
τασκευή τους η σχέση φυμάτων – βοθρίων. Το σωστό κέρωμα στη
θέση φύματος – βοθρίου περιορίζει τις θλιπτικές και τις διατμητι-

κές δυνάμεις. Οι μονοφασικές κατασκευές εξασφαλίζουν επίσης
υψηλότερη αντοχή στη θραύση. Η φιλοσοφία πίσω από τις στεφά-
νες από μονοφασικό διπυριτικό λίθιο είναι παρόμοια με εκείνη
των ολικών χυτών στεφανών από χρυσό (Εικ 1). 

Παρουσίαση περιστατικού

Ο ασθενής, άνδρας ηλικίας 59 ετών, προσήλθε παραπονούμενος
για το μη ελκυστικό χαμόγελό του και ζητώντας να αποκτήσει
ένα νέο χαμόγελο περισσότερο αισθητικό. Ο ασθενής είχε ένα
μακρύ ιστορικό που περιελάμβανε απώλεια οπισθίων δοντιών,
ενδοδοντικές θεραπείες, κινητικότητα δοντιών και αυχενικές
ευαισθησίες, ολικές χυτές και μεταλλοκεραμικές στεφάνες, εμ-
φράξεις αμαλγάματος, δυσχρωμικά δόντια και δυσκολία στη μά-
σηση (Εικ 2 και 3). Επιπλέον, η κλινική και η ακτινογραφική εξέ-

ταση αποκάλυψαν θορύβους κατά το άνοιγμα του στόματος και
στις δύο κροταφογναθικές διαρθρώσεις (ΚΦΓΔ). Κατά την ψηλά-
φηση εμφανίστηκε δυσανεξία στην οπίσθια περιοχή της δεξιάς
ΚΦΓΔ, ενώ η πλάγια και η οπίσθια ψηλάφηση της αριστερής
ΚΦΓΔ ήταν χωρίς ευρήματα.

Διάγνωση: Σύγκλειση

Ο ασθενής είχε σύμπτωση της άνω και κάτω μέσης γραμμής, αλλά
εμφάνιζε παρέκκλιση προς τα δεξιά κατά τη διάνοιξη. Υπήρχε ΙΙΙ
τάξη κατά Angle, με βαθιά υπερσύγκλειση και μεγάλη οριζόντια
πρόταξη, με σχέση προσθίων σχεδόν κοπτική προς κοπτική και
με απώλεια πρόσθιας καθοδήγησης. 

Διάγνωση: Μαλακοί ιστοί

Η περιοδοντική εξέταση αποκάλυψε γενικευμένη ύπαρξη θυλά-
κων 1 έως 3 χιλ και σε εντοπισμένες περιοχές 4 χιλ. Επιπλέον,
υπήρχαν υφιζήσεις των ούλων σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές
προσθίων και οπισθίων δοντιών, με απώλεια των κερατινοποι-
ημένων ούλων. Επίσης, διαπιστώθηκαν και ανωμαλίες του ουλι-
κού περιγράμματος, της μορφολογίας των μεσοδόντιων θηλών
και ευρείες ζώνες κερατινοποιημένων ούλων. Τα ούλα ήταν ερε-
θισμένα και εμφάνιζαν αιμορραγία κατά τον έλεγχο με περιο-
δοντική μύλη.

Διάγνωση: Σκληροί οδοντικοί ιστοί

Κατά την οδοντιατρική εξέταση έγινε καταγραφή των ελλειπό-
ντων δοντιών, των στεφανών, των εμφράξεων αμαλγάματος και
ρητίνης, των φασετών αποτριβής, των εκτεθειμένων επιφανειών
οδοντίνης, των ναρθηκοποιήσεων και υπολογίστηκε η απώλεια
της κλινικής μύλης γύρω στο 50 – 70%.

Σχέδιο θεραπείας

Η διάγνωση περιελάμβανε οδοντική φθορά, αποδιοργανωμένη
σύγκλειση, γενικευμένη χρόνια ουλίτιδα, γενικευμένη χρόνια πε-
ριοδοντίτιδα και ήπιου βαθμού κρανιογναθικές διαταραχές. Λό-

γω της παραπάνω διάγνωσης ήταν απαραίτητη η κατάρτιση ενός
εκτεταμένου σχεδίου θεραπείας, το οποίο θα περιελάμβανε όχι
μόνο βελτίωση της αισθητικής του ασθενή, αλλά και της λειτουρ-
γίας του φραγμού. Αυτό προέβλεπε αύξηση της κατακόρυφης διά-
στασης, σωστή λειτουργία του πρόσθιου οδηγού και αποκατά-
σταση των δοντιών. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνει διαγνωστικό
κέρωμα, βασισμένο στην ανάλυση των φωτογραφιών και να χρη-
σιμοποιηθεί στο σχέδιο θεραπείας (Εικ 4), ώστε να αποδοθεί η
μορφολογία των αποκαταστάσεων με ακριβή και λεπτομερή τρό-
πο. Το κέρωμα χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστούν οι διαστά-
σεις και οι αναλογίες των φυσικών δοντιών, το κοπτικό επίπεδο,
το μασητικό επίπεδο και οι παράμετροι των ακίνητων αποκατα-
στάσεων. Όλα τα παραπάνω βήματα είναι απαραίτητα, ώστε να
εξασφαλισθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ικανοποιεί αισθητικά
τον ασθενή, αλλά κυρίως θα είναι λειτουργικό. 

Μελέτη κατασκευής
Το πλεονέκτημα των υβριδικών αποκαταστάσεων (σκελετός και
υλικό επικάλυψης) είναι ότι ο σχεδιασμός του σκελετού ρυθμίζε-
ται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλινικού περιστατικού, ώστε
να εξασφαλισθεί η βέλτιστη υποστήριξη του κεραμικού επικάλυ-

Αισθητικές επιδόσεις ενός υλικού υψηλής αντοχής
Η ευελιξία του διπυριτικού λιθίου
John C Schwartz, DDS, Metairie, LA/USA

Όταν αποκαθιστούμε δόντια με μεταλλοκεραμικές στε-

φάνες χρειαζόμαστε υλικά με διαφορετικές μηχανικές

ιδιότητες, ανάλογα με την κατάσταση και τη θέση των

δοντιών στον φραγμό. Αυτό καθίσταται ζωτικής σημα-

σίας σε διατοξικές αποκαταστάσεις. Εντούτοις, η χρήση

πολλών διαφορετικών υλικών συνεπάγεται δυσκολίες

στην απόδοση αρμονικής απόχρωσης ή καθιστά αδύνατη

την ολοκλήρωση ενός ομοιόμορφου αποτελέσματος. Οι

εξαιρετικές ιδιότητες των υαλοκεραμικών διπυριτικού λι-

θίου επιτρέπουν στους κλινικούς να δημιουργούν φυσικές

αποκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις διαφορετικές

απαιτήσεις – χωρίς συμβιβασμούς σε σχέση με το χρώμα. 

Εικ 1: Διαφορετικές ενδείξεις απαιτούν διαφορετικές τεχνικές κατασκευής και δια-
στρωμάτωσης: το υλικό διπυριτικού λιθίου IPS e.max® μας επιτρέπει να επιτυγχά-
νουμε ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Εικ 2: Αρχική εικόνα του ασθενή: διακρίνονται οι περιοχές με έντονη φθορά. Η
απώλεια της κλινικής μύλης υπολογίζεται μεταξύ 20 και 70%.

Εικ 3: Αρχική εικόνα των μασητικών επιφανειών των άνω δοντιών του ασθενή.

Εικ 4: Το διαγνωστικό κέρωμα ολοκληρώνεται με προσοχή και αποτελεί τη βάση
για την κατασκευή της αποκατάστασης.

Διαστρωμάτωση προστομιακών

Μονοφασικές μασητικές
Διαστρωμάτωση προστομιακών

Μονοφασικές με χρωστικές
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ψης, ανεξάρτητα του αν χρησιμοποιείται τεχνική press ή
CAD/CAM. Στο περιστατικό αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθη-
κε τεχνική CAD/CAM (E4D Dentist CAD/CAM System, D4D
Technologies, USA). Οι καλύπτρες σχεδιάστηκαν σε υπολογιστή,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Σχεδιάστηκαν καλύπτρες ελάχι-
στου πάχους από 1,25 έως 1,5 χιλ. Οι λοβοί των κεντρικών φυμά-
των σχεδιάστηκαν να υπολείπονται 1 χιλ από την τελική επιθυμη-
τή τους θέση. Ακολούθως, οι εγγύς λοβοί κερώθηκαν έτσι, ώστε να
υπολείπονται επίσης 1 χιλ από την επιθυμητή θέση των οριακών
ακρολοφιών. Στην παρειακή και στη γλωσσική επιφάνεια των φυ-
σικών δοντιών υπάρχει μια περιοχή που αποτελεί το όριο μεταξύ
αδαμαντίνης και οδοντίνης. Οι κεραμίστες ονομάζουν την περιο-
χή αυτή «σπάσιμο της αδαμαντίνης» (“enamel break”) και πρό-
κειται για τη θέση όπου η αδαμαντίνη γίνεται παχύτερη και υπο-
στηρίζεται από οδοντίνη μικρότερου πάχους. Η περιοχή αυτή κα-
θορίστηκε από αρχικές φωτογραφίες. Στα λειτουργικά φύματα
της στεφάνης θα πρέπει να δημιουργείται στο κέρωμα ένα χείλος
αντίστοιχα με το σπάσιμο της αδαμαντίνης 0,5 χιλ από το τελικό
περίγραμμα της στεφάνης. Αυτό ενισχύει το λειτουργικό φύμα και
δημιουργεί έναν τασεοθραύστη στο μέσον της στεφάνης. Αυτός
ανακουφίζει από την τάση το όριο της στεφάνης, το οποίο υφίστα-
ται τις συγκλεισιακές δυνάμεις σε βάθος χρόνου. Το χείλος που
δημιουργείται μπορεί να κρυφτεί χάρις στο φαινόμενο χαμελεον-
τισμού του διπυριτικού λιθίου. Στα μη λειτουργικά  φύματα δεν
απαιτείται αντίστοιχο χείλος υποστήριξης. Εντούτοις, τα μη λει-
τουργικά φύματα πρέπει να προετοιμάζονται για την προστασία
από παραλειτουργικές δυνάμεις με ενσωμάτωση τασεοθραύστη
διατμητικών δυνάμεων στο κέρωμα της καλύπτρας. Μετά την το-
ποθέτηση και των τελευταίων, οι ενισχυμένης αντοχής καλύπτρες
διπυριτικού λιθίου φρεζαρίστηκαν με τη χρήση μπλόκ από IPS
e.max® CAD (Εικ 5 και 6).

Η διαμόρφωση του αισθητικού αποτελέσματος άρχισε με την

εφαρμογή των χρωστικών deep stains στην καλύπτρα του διπυρι-
τικού λιθίου. Στη συνέχεια, για να μειωθεί η ένταση του χρώμα-
τος της καλύπτρας και να δημιουργηθεί μια ζώνη για τη διάθλαση
του φωτός, η στεφάνη χτίστηκε εξολοκλήρου με IPS e.max® Cer-
am Transpa neutral. Έγινε εφαρμογή χρωστικών Enamel stains
και characterizations (Εικ 7). Αυτό βελτιώνει την αισθητική ιδιαί-
τερα στην περιοχή των προσθίων δοντιών. Η αποκατάσταση
ολοκληρώθηκε με την επιφανειακή στοιβάδα της αδαμαντίνης σε
απόχρωση S2 enamel και επαναλήφθηκε η όπτηση (Εικ 8). Οι
στεφάνες λειάνθηκαν με τροχόλιθους και στιλβώθηκαν με τα λει-
αντικά του συστήματος Astropol®. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή
και όπτηση μιας λεπτής στοιβάδας εφυαλώματος. Μετά την ολο-
κλήρωση της τελικής όπτησης, οι στεφάνες του διπυριτικού λιθί-
ου ήταν έτοιμες για την τοποθέτησή τους στο στόμα (Εικ 9 και
10). Έγινε ο ενδοστοματικός έλεγχος και οι στεφάνες προετοιμά-
στηκαν για την τελική συγκόλληση.

Μόνιμη συγκόλληση
Τα παρασκευασμένα δόντια προετοιμάστηκαν για τη συγκόλλη-
ση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της κονίας. Οι
εσωτερικές επιφάνειες των στεφανών αδροποιήθηκαν με υδρο-
φθορικό οξύ για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έγινε εφαρ-
μογή ενός παράγοντα σιλανίου. Στις επιφάνειες οδοντίνης και
αδαμαντίνης έγινε εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα (Ex-
ciTE®). Οι περίσσειες απομακρύνθηκαν με ρεύμα αέρα και οι
επιφάνειες φωτοπολυμερίστηκαν για 20 δευτερόλεπτα. Ακολού-
θησε εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα (Heliobond) επάνω
από τη στοιβάδα του ExciTE και η περίσσεια απομακρύνθηκε με
ρεύμα αέρα. Μια ρητινώδης κονία συγκόλλησης διπλού πολυμε-
ρισμού (Variolink® II) τοποθετήθηκε μέσα στις στεφάνες, οι
οποίες εδράστηκαν με προσοχή, καθαρίστηκαν και φωτοπολυ-
μερίστηκαν. Η λειτουργία των ολοκεραμικών στεφανών ενδο-

στοματικά μιμείται άριστα τη λειτουργία και την αισθητική των
φυσικών δοντιών (Εικ 11 και 12). 

Συμπέρασμα
Η δημιουργία αποκαταστάσεων διπυριτικού λιθίου υψηλής αν-
τοχής χωρίς συμβιβασμούς στο αισθητικό αποτέλεσμα επιτυγχά-
νεται με την εφαρμογή μονοφασικών στεφανών σε γομφίους, δι-
φασικών στεφανών με υλικό επικάλυψης στην προστομιακή επι-
φάνεια σε προγόμφιους και διφασικών στεφανών με γλωσσική
υποστήριξη σε πρόσθια δόντια (Εικ 1). Οι εργαστηριακές τιμές
αντοχής των οδοντιατρικών πορσελανών μπορεί να αποτελούν
δείκτη της απόδοσης τέτοιων αποκαταστάσεων, αλλά τα δεδομέ-
να αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους για την
εκτίμηση της ακεραιότητας των αποκαταστάσεων in vivo. Για
τον λόγο αυτό, δεν είναι μόνο σημαντικό, αλλά απαραίτητο να
αντιμετωπίζουμε τον σχεδιασμό του σκελετού ως παράγοντα α-
ντοχής και απόδοσης της ολοκεραμικής αποκατάστασης. Η χρή-
ση του διπυριτικού λιθίου, όπως περιγράφηκε σε αυτό το άρθρο,
επιτρέπει στον οδοντίατρο και στον οδοντοτεχνίτη να εξασφαλί-
ζουν στους ασθενείς τους αποκαταστάσεις με υψηλή αντοχή και
αισθητική απόδοση, ακόμα και σε δύσκολα περιστατικά με δια-
ταραχή λειτουργίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

John C Schwartz, DDS
Director Integra Institute
Assistant Clinical Professor
Louisiana State University School of Dentistry
Department of Prosthodontics
337 Metairie Road, Suite 200
Metairie, LA 7005
USA
johnschwartz@johnschwartz.com

Εικ 11 και 12:  Οι αποκαταστάσεις από διπυριτικό λίθιο IPS e.max μετά την έδραση – η ολοκληρωμένη διατοξική αποκατάσταση έχει φυσική και αρμονική εμφάνιση, παρά τη χρήση διαφορετικών τεχνικών κατασκευής.

Εικ 5: Οι σκελετοί διπυριτικού λιθίου για τις στεφάνες των προσθίων δοντιών. Εικ 6: Οι αποκαταστάσεις CAD/CAM από διπυριτικό λίθιο (IPS e.max CAD)
έχουν τοποθετηθεί στο εκμαγείο στη «μπλε φάση» μετά το φρεζάρισμα.

Εικ 7:  Εξατομικευμένο χτίσιμο των στεφανών των προσθίων δοντιών.

Εικ 8: Ένα στρώμα πορσελάνης αδαμαντίνης τοποθετήθηκε στις στεφάνες. Εικ 9 και 10: Οι αποκαταστάσεις ολοκληρωμένες στο εκμαγείο.
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Σαν ανάχωμα τα έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι
της δουλειάς και σαν το τελευταίο τους οχυ-
ρό, που ήθελαν να ελπίζουν ότι θα κρατούσε
όταν θα είχαν πέσει όλα τα υπόλοιπα: τον
κατώτατο μισθό και το κατώτατο μεροκά-
ματο. Τα προστάτευε και τα δύο, έτσι πί-
στευαν, ασπίδα άτρωτη, το Σύνταγμα. Δεν
ήταν το μέγεθός τους εκείνο που δημιουρ-
γούσε μια κάποια αίσθηση ασφάλειας, όσο
το γεγονός ότι απέρρεαν από την εθνική
συλλογική σύμβαση εργασίας, που ακόμα κι
όταν δεν τηρείται επακριβώς, όπως ήδη συ-
νέβαινε ευρύτατα και με κάθε πρόσχημα, σε
κάνει να νιώθεις πως είσαι μέρος ενός ισχυ-
ρού και στοιχειωδώς προστατευμένου όλου
που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αμυν-
θεί, μια κουκκίδα που βρίσκει νόημα μέσα
στο εμείς, και όχι μια άσημη μονάδα, ανυπε-
ράσπιστη στην αγριότητα της αγοράς, δίχως
ρίζες και συνάφεια.
Μόνο που οι υπουργοί μας, από τρόμο,
αδαημοσύνη ή αβουλία, χρειάστηκαν μια
ολόκληρη μέρα για να θυμηθούν το Σύνταγ-
μα· για να θυμηθούν δηλαδή και να πουν
στους μέχρις απληστίας απαιτητικούς τροϊ-
κανούς ότι τα πράγματα αυτά τα ρυθμίζει
κουτσά–στραβά το Σύνταγμα της ελληνικής
πολιτείας και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση
ή ροκάνισμα. Και μπορεί η Ελλάδα να έχασε
ένα κομμάτι της κυριαρχίας της, και όχι μο-
νάχα της δημοσιονομικής όπως διατείνεται ο
πραγματιστής πρώτος αντιπρόεδρος της κυ-
βερνήσεώς της, δεν έπαψε ωστόσο να είναι,
τύποις, ανεξάρτητη. Και όταν πια ο πρωθυ-
πουργός έβαλε μπροστά τη μηχανή των
ηρωικών διακηρύξεων, που κανείς πια, εδώ
και στο εξωτερικό, δεν της δίνει ιδιαίτερη ση-
μασία, όταν άρχισε δηλαδή να λέει με υψω-
μένη τη φωνή ότι «εμείς δεν θα γίνουμε Ινδία
και Μπανγκλαντές», εμείς που υποτίθεται
ότι θα γινόμασταν πότε Σουηδία, πότε Δα-
νία και πότε Φινλανδία, το ξήλωμα είχε ήδη
ξεκινήσει. Γιατί όλα τα πράγματα ξηλώνον-
ται πρώτα σε συμβολικό επίπεδο (ή «κου-
ρεύονται», για να μιλήσουμε με την τρέχου-
σα ορολογία). Και, ως ταμπού, ως όριο, η
εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας δεν
υπάρχει πια. Πιθανόν ούτε και το Σύνταγμα
που την προέβλεπε και την προστάτευε. Κι
ας τον θυμούνται τον καταστατικό μας χάρ-
τη όποτε είναι να μας θυμίσουν τις υποχρεώ-
σεις και τα καθήκοντά μας.

Εφτακόσια πενήντα ευρώ ο κατώτατος μι-
σθός και τριάντα τέσσερα το ημερομίσθιο.
Μείον οι κρατήσεις βέβαια, που φέρνουν το
μεροκάματο στο τριαντάρικο. Τριάντα επί
τριακόσια σαράντα, για να επιστρέψουμε
στον κόσμο της δραχμής που ποτέ δεν έφυγε
από μια ακρίτσα του μυαλού μας, μας κάνει
ένα δεκαχίλιαρο και κάτι ψιλά ημερησίως.
Πολλά λεφτά δηλαδή, σε δραχμές πάντοτε,
αν θυμηθούμε την εποχή που οι τοίχοι της
Αθήνας φιλοξενούσαν συνθήματα που
απαιτούσαν να γίνει «Χιλιάρικο το κατώτε-
ρο» μεροκάματο. Πολλά λεφτά, αν παρα-
βλέψουμε το γεγονός ότι στα χέρια μας, και
στην αγορά εν γένει, το ευρώ των 340,75
δραχμών έφτασε να μετράει σαν παλιό κα-

τοστάρικο, αν όχι και λιγότερο. Ή μάλλον,
δεν έφτασε με τον καιρό σ’ αυτή την αναλο-
γία, αλλά την είχε σχεδόν εξαρχής, αφού με
το καινούργιο νόμισμα χάσαμε την υλική αί-
σθηση του χρήματος, τη γνώση της άμεσης
αντιστοίχισής του με τα πράγματα· χάσαμε
δηλαδή και όση αίσθηση και γνώση είχαν
μείνει μέχρι τότε αλώβητες από το πλαστικό
χρήμα που είχε εισβάλει στη ζωή μας εκμαυ-
λιστικό, καθότι «τζάμπα».

Λοιπόν, επειδή τον «οικονομικό πατριωτι-
σμό» δεν μπορούμε να τον περιμένουμε από
πουθενά αλλού, ας πούμε από αυτούς που
έστειλαν ήδη τα χρήματά τους στον σκληρό
δρόμο της ξενιτιάς, τέρμα οι πολυτέλειες.
Τέρμα ο συβαριτισμός και η «ζωή πέρα από
τα όριά μας» για την οποία μάς καταγγέλ-
λουν οι βλοσυροί ασκητές και ερημίτες από
το φτωχικότατο γυάλινο κελί τους, από τις
οχτώ το βράδυ κι ύστερα. Τέρμα οι υπερβο-

λές, αν είναι ν’ αντέξουμε μ’ αυτά τα τριάντα
ευρώ ημερησίως, άντε, και με τον κουμπαρά
που μας έμεινε αμανάτι από τότε που γρά-
φαμε εκθέσεις για την «ημέρα της αποταμί-
ευσης», που πρέπει να αποβλήθηκε πια από
το σχολικό εορτολόγιο, σαν άγιος που με νε-
ότερες έρευνες αποδείχθηκε αγύρτης.

Η εφημερίδα πρώτα, ένα ευρώ τουλάχιστον,
για να μην πούμε για τα γκαστρωμένα κυ-
ριακάτικα φύλλα, στα μισά από τα οποία
πρόκειται για απλό ανεμογκάστρι. Υπάρχει
και το Ιντερνετ, βρε αδερφέ, για την ενημέ-
ρωση. Υπάρχουν και τα κανάλια, που όχι
μόνο μάς διαφωτίζουν, αλλά από πάνω κα-
λύπτουν και τις ανάγκες μας για ψυχαγωγία

και διασκέδαση· σπολλάτη τους μάλιστα
που αποφάσισαν να φορτώσουν το πρό-
γραμμά τους με τουρκικά σίριαλ, βοηθώντας
μας έτσι να επιστρέψουμε στη συναισθημα-
τική μας προϊστορία αλλά σε περιβάλλον
χλιδής, κακόγουστης μεν, αλλά, ως προς αυ-
τό, ελληνικότατης.

Κομμένος ως εκ τούτου και ο κινηματογρά-
φος. Και τα βιβλία, όργανα του σατανά είναι
κι αυτά, αφού μια στο τόσο μπορεί να φέ-
ρουν την απόλαυση, και η απόλαυση είναι
πράγμα κακό. Κομμένο και το θέατρο, αφού
σε δύο - τρία χρόνια όλο και κάποιο κανάλι
θα δείξει τις φετινές επιθεωρήσεις. Και από
μουσική, τα λαθραία ντιβιντί κάνουν μια χα-
ρά τη δουλειά τους.

Α, παρεμπιπτόντως, κομμένο και το ευρώ ή
το πενηντάλεπτο που δίναμε στα φανάρια,
σε παιδιά που έχουν ήδη γεράσει· γιατί άμα

τα μετρήσεις αυτά τα καθημερινά έξοδα της
κυκλοφορίας με θρησκευτική ευλάβεια και
επιστημονική αυστηρότητα, όπως έκανε ο
μέγας δραχμοφύλαξ Βέγγος–κύριος Μεϊν-
τάνης, κι άμα προσθέσεις και τα φιλοδωρη-
ματάκια για κάθε παραγγελία, πίτσα ή σου-
βλάκια, ένα μεροκάματο το μήνα φεύγει για
να τα ’χουμε καλά με τον εαυτό μας, δηλαδή,
όπως θα έλεγε ο κ. Ρεν ή ο κ. Σόιμπλε και κά-
θε άλλος του οικονομικού προτεσταντισμού,
φεύγει «αντιπαραγωγικά».

Τέρμα λοιπόν και οι παραγγελίες. Θα πη-
γαίνουμε μόνοι μας να ψωνίζουμε. Σε πακέ-
το. Ωστε και το κουβέρ να γλιτώνουμε και το
φιλοδώρημα. Και θα περπατάμε κιόλας. Και
περπατώντας θα αποφεύγουμε το κάπνι-
σμα, οικονομικώς ανεπίτρεπτο έτσι κι αλ-
λιώς, μια απαράδεκτη πολυτέλεια. Τέρμα
και το ταβερνάκι και το τσιπουράδικο, τα
τραπεζάκια έξω γενικώς, του χρόνου πάλι, ή
καλύτερα μετά το 2013 «που θα βγούμε από
το τούνελ»· δεν είναι τώρα καιρός για τέτοι-
ες σπατάλες και φιλοτομαρισμούς, άσε που
μετά το τρίτο - τέταρτο ποτηράκι λύνεται η
γλώσσα κι αρχίζει ξεθυμαίνοντας να πυρο-
βολεί ανενδοίαστα τις κεφαλές του έθνους
που τόσο μοχθούν για τη σωτηρία της φυλής.
Τέρμα και τα φροντιστήρια και οι κατεπεί-
γουσες εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα, με δικά μας έξοδα, κι ό,τι άλλο έδινε
νόημα στα φαντάσματα «δωρεάν παιδεία»
και «δωρεάν υγεία».

Ναι, το κούρεμα πρέπει να το αρχίσουμε
εμείς, πριν μας το επιβάλουν, και να ’ναι βα-
θύ. Θα πεις, κόψε κόψε δεν απομένει παρά η
ζωή της αμοιβάδας, η ζωή χωρίς τους άλλους,
ή μάλλον η ζωή που μετράει τους άλλους σαν
ανελέητους εχθρούς. Σωστά. Αλλά, πρώτον,
πρέπει να πληρώσουμε για τις ασωτίες μας,
όλοι το λένε, όλοι το απαιτούν, Ευρωπαίοι
επίτροποι, Αμερικανοί νομπελίστες, οίκοι
αξιολόγησης, Ελληνες υπουργοί και πάσης
φύσεως νομενκλάτορες. Κι ύστερα κάπως
πρέπει να εναρμονιστούμε με τη στολή του
κοψοχέρη, που από εκλογές σε εκλογές
έφτασαν πια να τη φοράνε εννιά στους δέκα
Ελληνες.  

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«Η Καθημερινή» με τη σύμφωνη γνώμη του
συγγραφέα.

Το Σύνταγμα και ο κύριος Μεϊντάνης 

Tου Παντελή Μπουκάλα

Κομμένος ως εκ τούτου και ο κινηματογράφος.

Και τα βιβλία, όργανα του σατανά είναι κι αυτά, αφού

μια στο τόσο μπορεί να φέρουν την απόλαυση, και η

απόλαυση είναι πράγμα κακό. Κομμένο και το θέατρο,

αφού σε δύο - τρία χρόνια όλο και κάποιο κανάλι θα

δείξει τις φετινές επιθεωρήσεις ...”

“

Συνεργαζόμενα λογιστικά γραφεία Αττικής 
Κάντζος Γεώργιος– Αρβανιτάκης Παναγιώτης και συνεργάτες 

Στις μέρες μας, η πολυετής μας εμπειρία, η τεχνογνωσία καθώς και η έγ-
καιρη ενημέρωση των συνεχόμενων φορολογικών και εργατικών αλλαγών
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση μιας επιχείρησης. Σας
διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε σταθερά κάθε δυνατή προσπάθεια να
δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας, επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουμε
θέσει κρατώντας ταυτόχρονα την ποιότητα της δουλειάς μας σε υψηλό επί-
πεδο.
Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών, που
πλέον αυτό σήμερα δεν είναι το μόνο ζητούμενο, αλλά  τη συνεχή εποπτεία,
τον έλεγχο και την άμεση ενημέρωση των πελατών μας. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα την άμεση επίλυση τυχών προβλημάτων πριν αυτά διογκωθούν και
η αναστροφή είναι πλέον δύσκολη. 
Διαθέτουμε εξελιγμένη τεχνογνωσία με υιοθέτηση όλων των νέων μορφών
ηλεκτρονικής ανάλυσης και πληροφόρησης . Επίσης, συνεργαζόμαστε με
καθηγητή πανεπιστημίου για την εκμετάλλευση επιδοτήσεων και άλλων
μορφών μείωσης κόστους  που βοηθούν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης , δί-
νοντας το  βάρος της προσοχής μας σε όλους τους πελάτες μας και όχι μόνο
στις μεγάλες και οργανωμένες εταιρείες.

Παναγιώτης Αρβανιτάκης Γεώργιος Κάντζος
Τηλ.2105063546 , Κιν:6974405929                                 Τηλ.2106814592, Κιν:6973372940
Διεύθυνση: Στερεάς Ελλάδας 1                      Διεύθυνση: Ηρακλειδών 25
Πετρούπολη                                                                       Χαλάνδρι
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Τα εμφυτεύματα ένωσαν όλες τις «ειδικότητες».
Στο συνέδριο ήταν (όπως και σε όλα τα συνέδρια
εμφυτευμάτων) προσθετολόγοι, περιοδοντολό-
γοι, γναθοχειρουργοί, ακόμη και ενδοδοντιστές.
Τα όρια των οδοντιατρικών ειδικοτήτων φάνηκε
ότι είναι ασαφή και αμφισβητούμενα στη σημερι-
νή δυναμική εποχή της εντατικής συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιστημονικό
πρόγραμμα του ΕΑΟ

Ο C. Hammerle άνοιξε τις ομιλίες της πρώτης ημέ-
ρας του συνεδρίου με θέμα «Πρόληψη και θερα-
πείες για διατήρηση των μαλακών και σκληρών
ιστών». Ο χρόνος για την τοποθέτηση του εμφυ-
τεύματος εξαρτάται απόλυτα από τις παραμέ-
τρους της κάθε περίπτωσης. Σήμερα η διατήρηση
φατνίου, αλλά και η ανάγκη για τέλεια κάλυψη
των κρημνών είναι συχνά επιβεβλημένη για επι-
θηλιοποίηση του φατνίου.
Σε μελέτη του όγκου των παρειακών ιστών μετά
την εξαγωγή των δοντιών φαίνεται ότι η πλήρωση
του φατνίου με κάποιο μόσχευμα και κάλυψη με
μεμβράνη κολλαγόνου ή ελεύθερο ουλικό μό-
σχευμα δίνει καλύτερα αποτελέσματα από πλευ-
ράς διατήρησης του φατνίου σε σχέση με τη φυσι-
κή επούλωση.
Φαίνεται ότι η κάλυψη του φατνίου με κάποιο
φραγμό (μεμβράνη ή GTC) είναι το πλέον σημα-
ντικό σημείο της διαδικασίας, καθώς και ο ρυθ-
μός απορρόφησης του οστικού μοσχεύματος.
Η επούλωση μεταξύ του ελεύθερου ουλικού μο-
σχεύματος και της μεμβράνης κολλαγόνου δεν
έχει στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την
επούλωση (πλήρης επούλωση σε 30 ημέρες), τη
διαφορά σε χρώμα και τη θνησιμότητα του μο-
σχεύματος (ελαφρά καλύτερα στη μεμβράνη).
Οι διάφορες κατηγορίες οστικών βλαβών προσ-
διορίζουν το χρόνο της εμφύτευσης, έτσι σε τάξη
1 και 2 να θεωρούνται ευνοϊκές, σε τάξη 3  η εμ-
φύτευση να χρήζει ταυτόχρονα και οστικής ανά-
πλασης, και σε τάξη 4  να προηγείται η ανάπλαση
ενώ 4-6 μήνες μετά γίνεται η τοποθέτηση των εμ-
φυτευμάτων.
Στην προσπάθεια αύξησης του όγκου των μαλα-
κών ιστών εξελίσσονται νέοι τύποι μεμβράνης
(Mucrograft),  με σπογγώδη μορφή, για να δύνα-
νται τα κύτταρα να την διηθήσουν και με πάχος
για να δώσει διαστάσεις στους μαλακούς ή ακόμη
και στους σκληρούς ιστούς. Οι μελέτες δείχνουν
ότι δίνει ανάλογα αποτελέσματα σε όγκο και
θνησιμότητα με το GTC.
Ακολούθησε ο C Maiorana με θέμα την ανύψωση
ιγμορείου. Το CBCT είναι πλέον απαραίτητο
πριν την ανύψωση και πριν την εμφύτευση (εφό-
σον γίνει σε δεύτερο χρόνο). Το CBCT θα δείξει
το μέγεθος του ιγμορείου, το πάχος του παρει-
ακού οστού, το πάχος της μεμβράνης καθώς και
την ύπαρξη διαφραγμάτων και παθολογικών
ανωμαλιών.
Η φατνιακή αρτηρία του ιγμορείου είναι επίσης
απαραίτητο να εντοπιστεί στο CBCT πριν τη χει-
ρουργική διαδικασία. Ο ομιλητής αναφέρθηκε
στις επιπλοκές της διαδικασίας. Η διάτρηση της
μεμβράνης συμβαίνει στο 10-20% και είναι η συ-
χνότερη επιπλοκή. Ο τραυματισμός της αρτηρίας
είναι σπανιότερη επιπλοκή, αλλά αρκετά σοβα-
ρή. Η αρτηρία βρίσκεται είτε μέσα στο παρειακό
πέταλο του ιγμορείου, είτε μεταξύ αυτού και της
μεμβράνης.
Η αντιμετώπιση τραυματισμού της γίνεται είτε με
θερμοπηξία, είτε με ράμματα, είτε με πίεση στα
οστικά τοιχώματα. Μπορεί να δημιουργήσει δια-
τρήσεις ή και καταστροφή της μεμβράνης του
Schneider. Αντιμετωπίζεται με ανύψωση του κά-
θε τμήματος που ορίζεται από το διάφραγμα ξε-
χωριστά (διπλό παράθυρο). Αν το μέγεθος αυτής
είναι μικρότερο, δεν χρειάζεται επιδιόρθωση. Σε
μεγάλη ή πλήρη καταστροφή της μεμβράνης το
PRP χρησιμεύει σαν το κάτω τοίχωμα της κατε-
στραμμένης μεμβράνης.

Μέσα στην καταχνιά και στη μιζέρια, την απελπισία και την
απόγνωση, μέσα στον Οκτώβριο ήρθε ένα γεγονός να
δώσει λίγο χαρά, λίγο ελπίδα, λίγο από το όνειρο που μας
έχει λείψει στην Ελλαδίτσα μας εδώ και 2 χρόνια. Το 20ο

ΕΑΟ, που πραγματοποιήθηκε από τις 12-15 Οκτωβρίου,
σαν μαγνήτης τράβηξε στο Μέγαρο Μουσικής τους 3.500
και πλέον συνέδρους από όλα τα μέρη του κόσμου.
Παρ’όλη τη γενική αισιοδοξία, οι Έλληνες συνάδελφοι
ήταν απαισιόδοξοι όχι μόνο  για το παρόν της χώρας μας
που έχει πέσει στα τάρταρα, αλλά και το αύριο του (Έλλη-

να) οδοντιάτρου. Όμως, όλοι ήταν εκεί, παρά την κρίση, τη μείωση των εμφυτευμακών
ασθενών και γενικότερα του κύκλου εργασιών. Έτσι φάνηκε ότι τα εμφυτεύματα ήρθαν
με μια μαγική αύρα στην οδοντιατρική. Φυσικά η δόξα και το κέρδος μπορεί να έχουν
κάποια, μικρή ακόμη, σχέση με την μαγεία.

Γράφει ο
Χρήστος Κωνσταντινίδης 
Οδοντ/τρος - M.Sc (Προσθετ.)
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Το 20ο ΕΑΟ  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ο αριθμός- ρεκόρ των συμμετεχόντων έφερε χαμόγελα αισιοδοξίας για το μέλλον της αγοράς των εμφυτευμάτων
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Σημαντική επιπλοκή είναι ο αποκλεισμός ή μόλυν-
ση του ιγμορείου (ιγμορίτις) και ιδιαίτερα σε
ύπαρξη κύστης. Σε περιπτώσεις κύστης πρώτα γί-
νεται η παροχέτευση αυτής και ακολουθεί η ανύ-
ψωση. Αν η ιγμορίτις προϋπάρχει της διαδικασίας,
η θεραπεία θα πρέπει να προηγηθεί της ανύψωσης.
Αν η ιγμορίτις είναι επιπλοκή της ανύψωσης με
φλεγμονή, ερυθρότητα, οίδημα εμμένον πέραν των
τριών εβδομάδων από τη διαδικασία, θα πρέπει να
χορηγείται augmentin 1gr ανά 8 ώρες και metron-
idatol 500mg ανά 8 ώρες. Σε αλλεργικούς χορηγού-
με levofloxacin 400mg ανά 12 ώρες. Αν το μόσχευ-
μα δεν είναι σταθερό τότε γίνεται αφαίρεση αυτού.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται παραπομπή
σε ωτορινολαρυγγολόγο. 
Ο Ν. Δόνος αναφέρθηκε στη γενετική προδιάθεση
της απώλειας εμφυτευμάτων. Οι Campost et al
(2005) αναφέρθηκαν στα επίπεδα IL-1 και απώ-
λειας εμφυτευμάτων. Ο γενετικός πολυμορφι-
σμός της IL-1 σχετίζεται και με την πρόγνωση στη
θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδος. Ο Huynh-
Ba et al (2008) δεν βρήκε στατιστικά σημαντική
σχέση μεταξύ επιπέδου IL-1 και περιεμφυτευμα-
τίτιδος και ομοίως οι παράγοντες IL- 2, IL- 6, T-
NF-a δεν μπορούν να συσχετιστούν τεκμηριωμέ-
να με την περιεμφυτευματίτιδα. 
Το βασικό είναι ότι οι ασθενείς με ενεργή περιο-
δοντίτιδα διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο περιεμ-
φυτευματίτιδος. 
Ο επόμενος ομιλητής ο N. Gotfrensen αναφέρθη-
κε στους παράγοντες που επηρεάζουν την πε-
ριεμφυτευματίτιδα. Οι νέες επιφάνειες πλεονε-
κτούν όσον αφορά την ταχύτερη επούλωση, αλλά
λόγω αδρότητας μειονεκτούν αναφορικά με την
περιεμφυτευματίτδα (5α> 1mm). Οι πιο πολλές
μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν η τοποθέτηση του
εμφυτεύματος συνοδεύεται από οστική αναγέν-
νηση, τότε η φόρτιση γίνεται μετά από 6-8 εβδο-
μάδες.
Ο T. Testori αναφέρθηκε στο θέμα «πρωτόκολλα
άμεσης φόρτισης σε μερικώς και ολικά ανώδοντες
ασθενείς». Η άμεση φόρτιση χωρίζεται σε άμεση
λειτουργική και μη λειτουργική φόρτιση (αποκα-
τάσταση στις πρώτες 2 ημέρες). Σημαντικός πα-
ράγοντας για την επιτυχία της είναι η ελαχιστο-
ποίηση της κινητικότητας (50-100 μικρά). Σε με-
λέτη φάνηκε ότι σε ανοδόντες ασθενείς η τοποθέ-
τηση εμφυτευμάτων αλλάζει λειτουργικά τη διά-
σταση της κάτω γνάθου (αύξηση διαστάσεων
άπω των τελευταίων εμφυτευμάτων). 

Τα νέα βήματα της Friadent

Στη συνεδρίαση της Friadent το απόγευμα ανα-
κοινώθηκε η εξαγορά της Astratech και τα νέα
επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας. 
Ο M. Quirynen είχε την ομιλία με θέμα την περιεμ-
φυτευματίτιδα στον αυχένα και στο ριζικότερο
τμήμα του εμφυτεύματος. Από μελέτες φαίνεται
ότι η μεγαλύτερη συχνότητα ακρορριζικής πε-
ριεμφυτευματίτιδας συμβαίνει σε εμφύτευση σε
δόντια με ακρορριζικά προβλήματα. Η εξήγηση
είναι η αδυναμία διάγνωσης με απλή οπισθοφατ-
νιακή ή 5x10mm! Όταν όμως  το φλοιώδες πέταλο
υποστεί βλάβη, τότε άμεσα γίνεται εμφανές στην
ακτινογραφία. Κατά τον Balshi (2007), η θερα-
πεία των ακρορριζικών εμφυτευματικών βλαβών
γίνεται με αφαίρεση του ακρορριζικού τμήματος
του εμφυτεύματος. 
Ασθενείς με επιθετική περιοδοντίτιδα πιθανόν
να εμφανίσουν περιεμφυτευματίτιδα. Σε όλες τις
περιπτώσεις, το κάπνισμα επιδεινώνει την πε-
ριεμφυτευματίτδα, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται με
κακή στοματική υγιεινή.
Η επόμενη ομιλία ήταν του B. Nogueira και είχε
θέμα την ανίχνευση των δεικτών που σχετίζονται
με την περιεμφυτευματίτιδα. Ο όρος περιεμφυ-
τευματίτιδα εισήχθη από τον Mombelli (1980)
και τροποποιήθηκε από τον Abrehtson (1994).

Σήμερα, μετά από πολυετή μελέτη γίνεται προ-
σπάθεια διάγνωσης της προδιάθεσης αυτής, μέσω
δεικτών όπως οι κυτοκίνες. Η μασητική υπερφόρ-
τιση, η φλεγμονή των περιεμφυτευματικών ιστών
και το γήρας συμβάλλουν στην εμφάνιση και επι-
δείνωση της περιεμφυτευματίτιδας. Συστεμικοί
παράγοντες, όπως ο διαβήτης, έχουν σημαντική
επίδραση στην εμφάνιση και στη βαρύτητα της
περιεμφυτευματίτιδας. 
Τελευταία ομιλία της ημέρας ήταν αυτή του H.
Weber με θέμα «σχέδιο θεραπείας σε χειρουργι-
κούς χειρισμούς μαλακών και σκληρών ιστών». 

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου

Η Παρασκευή ξεκίνησε με μια μεγάλη απεργία σε
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σκουπί-
δια να βρίσκονται παντού .
Ο C. Madrid είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία

με θέμα «επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό στην εμ-
φυτευματολογία». Οι μεταβολές στην αιμάτωση
και στη σύσταση του οστού είναι καθοριστικές
για την εμφύτευση, αλλά και την επιβίωση. Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά δεν συσχετίζονταν με το φύ-
λο, αλλά με την ηλικία. Η οστεοπόρωση είναι από
τις πλέον κλασσικές αιτίες σημαντικής μεταβολής
της ποιότητας των οστών. Χωρίζεται σε τρεις τύ-
πους. Στην οστεοπόρωση συχνά συναντάμε
οστούν τύπου IV, ενώ σήμερα είναι συνήθης η λή-
ψη BP. Η λήψη per os BP ευθύνεται για το 5% των
περιστατικών οστεονεκρώσεων. Ο διαβήτης είναι
ένα σημαντικό πρόβλημα σε ασθενείς εμφυτευ-
ματικούς όταν δεν ελέγχεται. Διακρίνεται σε τύ-
που Ι (αυτοάνοσο) και τύπου ΙΙ. Η ξηροστομία
δεν επηρεάζει σοβαρά την τοποθέτηση εμφυτευ-
μάτων. Η βαλβιδοπάθεια ρευματικής ή άλλης αι-
τιολογίας δεν αποτελεί αντένδειξη για τοποθέτη-
ση εμφυτευμάτων. 

Οι Morimoto (2008) και Sacco (2007) ανέφεραν
ότι δεν θα πρέπει να σταματάμε τη λήψη θρομβο-
λυτικών (INR≤3,5) για λιγότερες από τρεις εμφυ-
τεύσεις και δεν λαμβάνει χώρα και ταυτόχρονη
λήψη μοσχεύματος. Όταν όμως έχουμε λήψη
clopidogel και warfarin ή warfarin και ασπιρίνης
θα πρέπει να γίνεται διακοπή για τουλάχιστον 5
ημέρες.  Η σκληροδερμία , η εξωδερμική δυσπλα-
σία και οι ασθενείς HIV δεν είναι αντένδειξη για
την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
Η Van Assche αναφέρθηκε στα οστικά μοσχεύ-
ματα. Η διατατική οστεογένεση, η διάσχιση
ακρολοφίας και η τοποθέτηση λαγονίων blocks
είναι θεραπείες που ενδείκνυνται σε σημαντικά
οριζόντια ή και κάθετα ελλείμματα.  Το βόειο μό-
σχευμα σε σχέση με το αλλοπλαστικό (TCP+HA)
έχουν ανάλογα αποτελέσματα όσον αφορά την
οστεοκαθοδήγηση. Επιπλέον σε μελέτες δίνουν
ανάλογα αποτελέσματα αναφορικά με την ορι-
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ζόντια και την κάθετη οστική ανάπλαση. Σημα-
ντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ιδεώδης
επούλωση και η ανάμειξη με αυτομόσχευμα. 
Στο μεσημεριανό διάλειμμα η Friadent οργάνωσε
συνεδρίαση με ομιλητές τους Degidi και Σ. Κούρ-
τη. Παρουσίασαν περιστατικά άμεσης φόρτισης
με ακίνητες και υβριδικές εργασίες. Με άμεση
συγκόλληση των abutments με μπάρα, η κατα-
σκευή της άμεσης αποκατάστασης γίνεται ταχύ-
τερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Το σημαντικό
λοιπόν που προσδιορίζει την επιτυχία στην άμεση
φόρτιση είναι η ναρθηκοποίηση των εμφυτευμά-
των και η απουσία προβολών. 
Ο M. Bergler παρουσίασε την computer assisted
τοποθέτηση και αποκατάσταση, ένα θέμα πολύ
δημοφιλές στο συνέδριο αυτό. Έτσι, ενώ από τη μια
έχουμε ομιλητές όπως ο Degidi που αρνού- νται
την computer assisted εμφυτευματολογία, οι T. Ka-
pos, M. Kern και S. Palla την παρουσίασαν σαν το
νέο, το αναγκαίο και απλό. Είναι όμως τα πράγμα-
τα έτσι; Ο ομιλητής συνέχισε με το στάδιο της απο-
κατάστασης λαμβάνοντας κλασσικό αποτύπωμα. 
Σε άλλη αίθουσα ο H. Bruyn αναφέρθηκε στη

σύγκριση άμεσης και καθυστερημένης εμφύτευ-
σης. Ο παχύς βιότυπος, το υγιές περιοδόντιο πα-
ρουσία οστού ≥5mm στο ακρορρίζιο και φυσικά
άθικτο παρειακό πέταλο είναι τα προαπαιτούμε-
να για την επιτυχία της άμεσης εμφύτευσης.
Ο M. Criapasco είχε ομιλία με θέμα «μακροπρό-
θεσμα αποτελέσματα κάθετης αύξησης». Οι
ανάγκες για κάθετη αύξηση είναι σε υπερβολικά
απορροφημένες ακρολοφίες ή σε ανεπαρκή από-

σταση κάθετης διάστασης λόγω της παρουσίας
του κάτω φατνιακού νεύρου. Η GBR ενδείκνυται
για ελλείμματα 1-4 δοντιών. Σε μεγαλύτερα ελ-
λείμματα ή ατροφικές ακρολοφίες, η αναγέννηση
μπορεί να είναι είτε block αυτομοσχεύματα ή αλ-
λομοσχεύματα. Η διατατική οστεογένεση έχει και
αυτή καλά αποτελέσματα, αλλά συχνά δημιουρ-
γείται οριζόντιο μειωμένο πάχος και ούλα στην
περιοχή τοποθέτησης της συσκευής.

Οι οστεοστομίες μπορούν επίσης να δημιουργή-
σουν κάθετο ύψος στις ακρολοφίες. Η χρήση αγ-
γειούμενων οστικών μοσχευμάτων ενδείκνυται
σε δέκτριες περιοχές με μειωμένη αιμάτωση και
μικρού όγκου. Έχουν απορρόφηση ιδίως τα δύο
πρώτα χρόνια μετά τη φόρτιση. 
Η Z. Feine αναφέρθηκε στη σύγκριση μεταξύ εμ-
φυτευματικών κινητών και ακίνητων προσθετι-
κών εργασιών. Η αποτελεσματικότητα στη μεί-
ωση σχετιζόταν με την κινητικότητα των εργα-
σιών και όχι με τη φύση αυτής μόνο.
Ο D. Thorna μίλησε για το φλέγον θέμα των κο-
ντών εμφυτευμάτων σαν εναλλακτική θεραπεία
στην ανύψωση του ιγμορείου. Το θέμα ήταν «κο-
ντά εμφυτεύματα ή ανύψωση ιγμορείου». Ο νόμος
του Ante στα κοντά εμφυτεύματα παραβιάζεται, η
βιολογική όμως βάση είναι ότι τα εμφυτεύματα
δεν συμπεριφέρονται σαν τα δόντια. Μελετήθη-
καν εμφυτεύματα με αναλογία μύλης- εμφυτεύμα-
τος1/1, ½, 2/1  . Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά
μεταξύ των τριών κατηγοριών. Κοντά εμφυτεύμα-
τα (6-8,5mm) μελετήθηκαν αναφορικά με την επι-
βίωσή τους με διαφορετικές επιφάνειες (machined
vs rough). Έτσι φάνηκε ότι τα αδρά έχουν μεγαλύ-
τερη επιβίωση, η οποία μάλιστα σχετίζεται και με
τον τύπο του οστού (ευνοϊκό σε τάξεις Ι, ΙΙ). 

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν 
και δορυφορική ομιλία

Η BTI διοργάνωσε μια δορυφορική ομιλία με ομι-
λητή τον E. Anitua. Ανέλυσε την ανάγκη εξέλιξης
των κοντών εμφυτευμάτων μιας και πλέον έχει
τεκμηριωθεί η πρόγνωσή τους. Η τοποθέτηση με
ροπή <5O N μειώνει την απορρόφηση του οστού.
Η τελική διάνοιξη γίνεται με 125rpm και χωρίς
ψύξη για καλύτερη και ασφαλέστερη συλλογή του
οστού (αυτομόσχευμα!). Η ναρθηκοποίηση των
κοντών εμφυτευμάτων είναι σκόπιμη και μειώνει
την κάμψη κατά 40%.Το PRGF είναι το PRP που
έχει δημιουργηθεί από τον Anitua και είναι πολύ
καλά τεκμηριωμένο από το 1999 μέχρι σήμερα.
Το PRP σαν τεχνική ανακαλύφθηκε στις αρχές
του ’90, χρησιμοποιούσε βόεια θρομβίνη και χρει-
αζόταν η ληψη 400-500cc αίματος. Το PRGF
χρειάζεται μόνο 20-40cc. Με τη φυγοκέντριση
αυτού δημιουργείται ο θρόμβος PRGF ή το gel ή
ακόμη και μεμβράνη.
Το PRGF (Endoret) χρησιμοποιείται ακόμη και
στην ορθοπεδική, αλλά και στην αθλητιατρική
και στη δερματολογία. 
Οι Κ. Μανταλενάκης και G. Drive συνέχισαν, με
την παρουσίαση κλινικών περιστατικών στα
οποία υποκατέστησαν την GBR με μεμβράνες
και οστικά υποκατάστατα απλά με την τοποθέ-
τηση PRGF (Endoret). Ο Anitua παρουσίασε το
kit της εταιρείας για αφαίρεση εμφυτευμάτων με
αποκοχλίωσή αυτών (Torque 200N). Τέλος ανα-
φέρθηκε στους expanders της εταιρείας που διευ-
ρύνουν την ακρολοφία ( διάσχισης ακρολοφίας -
συνιστάται η πιεζοχειρουργική).

Το πρωί του Σαββάτου ο U. Bragger αναφέρθηκε
στην τοποθέτηση εμφυτεύματος με γωνία λόγω
οστικής έλλειψης.  Το διαγνωστικό κέρωμα ή η με-
λέτη με υπολογιστή μπορεί να δώσει τη σωστή προ-
σθετική θέση τοποθέτησης. Έτσι θεωρητικά, με
οστική ανάπλαση μπορούμε να τοποθετήσουμε
ιδεωδώς τα εμφυτεύματα. Όμως η GBR συχνά έχει
περιορισμούς. Σε μελέτη φαίνεται ότι η γωνίωση
των εμφυτευμάτων μεταξύ τους, αν και τα καθιστά
ευκολότερα στην αποκατάσταση, δεν έχει διαφορά
στην πρόγνωσή τους (Soventino et al 2010).
O J. Kan σε άλλη αίθουσα είχε ομιλία με θέμα
«επίδραση των διαστάσεων του παρειακού πετά-
λου στην άμεση εμφύτευση». Η GBR μειώνει την
απορρόφηση του παρειακού πετάλου, αλλά
παρ’όλα αυτά έχουμε απορρόφηση που δεν σχετί-
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ζεται με την τεχνική GBR.  Οι κεντρικοί της άνω
γνάθου έχουν διάμετρο 6mm, οι πλάγιοι 5 και οι
κυνόδοντες 7 mm. Θεωρητικά αυτές θα ήταν και
οι ιδεώδεις διαστάσεις του άμεσου εμφυτεύμα-
τος. Όμως η παρειογλωσσική διάσταση είναι αυ-
τή που καθορίζει την επιλογή του εμφυτεύματος.
Στην άμεση εμφύτευση πρέπει να παραμένει 1,5
mm από το παρειακό πέταλο και σκοπός μας εί-
ναι η πλήρωση του οστού στο κενό (>1,5 mm) και
παρειακά του πετάλου.
Ο Meijer ακολούθησε με το θέμα «Σχέση βιολο-
γίας και αισθητικού αποτελέσματος». Ο βιότυ-
πος, όπως ο τύπος των μαλθακών ιστών και του
οστού, είναι σημαντικός παράγοντας. Η ύπαρξη
μεσοδόντιας θηλής σχετίζεται άμεσα με το
οστούν των παρακείμενων δοντιών.
Ο T. Kvist αναφέρθηκε στο πάντοτε επίκαιρο θέ-
μα «ενδοδοντία ή εμφυτεύματα». Η επιβίωση των
ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών μετά από 10
χρόνια ανέρχεται στο 86-93%. Φαίνεται μάλιστα
ότι η επιβίωση αυξάνεται όταν το θεραπευμένο
δόντι έχει αποκατασταθεί με στεφάνη. Η αποτυ-
χία στην ενδοδοντική θεραπεία ορίζεται ως η πα-
ρουσία συμπτωμάτων ή η ακτινογραφική παρου-
σία ακτινοδιαύγασης. 
Ο P. Cortellini από τηλεματική (skype) σύνδεση
αναφέρθηκε στο αγαπημένο του θέμα «Τεχνική
διατήρησης θηλών και αναγέννηση του περιοδον-
τίου». Οι τεχνικές διατήρησης μεσοδόντιων θηλών
ξεκίνησαν από το 1994, με την τροποποιημένη
(MPPT) ή απλοποιημένη (SPPF το 1999) την μι-
κροχειρουργική (MICRO το 2001), την ελάχιστα
επεμβατική (2007) και σήμερα τροποποιημένη
(MIST το 2009). Αρχές της τεχνικής είναι η ελαχι-
στοποίηση της αναπέτασης κρημνού για βελτιστο-
ποίηση και σταθεροποίηση  του αιματικού θρόμ-
βου, συρράπτοντας τη θηλή (σαν μια οροφή διατή-
ρησης του θρόμβου). Γενικά ο Cortellini φαίνεται
πλέον να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους συ-
ντηρητικούς χειρισμούς των κρημνών παρά στην
εκτεταμένη χρήση μεμβρανών. 
Από μελέτη των Kim και Salomon φαίνεται ότι η
πλέον ενδεικνυόμενη επιλογή στις περιπτώσεις
επανάληψης της θεραπείας είναι η χειρουργική
ενδοδοντία. Από μελέτες φαίνεται ότι σε ενδο-
δοντικά θεραπευμένα δόντια υπάρχει ποσοστό
25-50% σε ατελείς ενδοδοντικές θεραπείες. Οι
Estrela et al (2008) και P. Shanon (2011) έδειξαν
ότι το CBCT αποκαλύπτει σχεδόν 100% περισσό-
τερες αλλοιώσεις σε σχέση με την πανοραμική και
την οπισθοφατνιακή. Η επιλογή μεταξύ δοντιού
και εμφυτεύματος δεν μπορεί να είναι οικονομική
ή χρόνου. Η διατήρηση της φύσης μας έχει ανεκτί-
μητη αξία, είτε αναφερόμαστε στη καρδιά μας σε
σχέση με ένα μόσχευμα είτε στο φυσικό δόντι σε
σχέση με ένα εμφύτευμα τιτανίου.
Ο J. Becker αναφέρθηκε στη χειρουργική των μαλ-
θακών ιστών σε περιεμφυτευματικές βλάβες. Βλά-
βες στους περιεμφυτευματικούς ιστούς συμβαί-
νουν κατά την επούλωση, μετά από αυτή και μετά
τη φόρτιση. Η χρήση μεμβρανών ενδείκνυται για
την επανόρθωση των βλαβών αυτών, αλλά συχνά
αποκαλύπτονται (25-44% οι Gοre Tex και 8-22%
οι BioGide). Οι βλάβες στους περιεμφυτευματι-
κούς ιστούς συχνά περιλαμβάνουν και το εμφύ-
τευμα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι επιβεβλημένη
η αφαίρεση του βιοφίλμ από την επιφάνειά του. Οι
υπέρηχοι, η αεροστίλβωση και το laser Er- Yag σε
συνδυασμό με CHX δίνουν τα καλύτερα αποτελέ-
σματα. Απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικού
(amoxill ή κλινδαμυκίνης). Ο τύπος της οστικής
βλάβης σε συνδυασμό με GBR (οστούν και μεμ-
βράνη) μπορεί (με κλειστή επούλωση) να οδηγήσει
σε ολική ή μερική πλήρωση της βλάβης με οστούν.
Αντίθετα η εμφυτευματοπλαστική δεν δημιουργεί
σημαντική οστική αναγέννηση. 
Ακολούθησε η ομιλία του Γ. Φουρμούζη με θέμα
το φλέγον ζήτημα της περιεμφυτευματίτιδας. Η

μικροβιακή χλωρίδα στην περιεμφυτευματίτιδα
είναι ανάλογη με αυτή της περιοδοντίτιδας.
Όμως η περιεμφυτευματική βλενογοννίτις μετα-
πίπτει ευκολότερα σε περιεμφυτευματίτιδα σε
σχέση με την ουλίτιδα. Αιτία αυτού είναι η έλλει-
ψη περιοδοντικού συνδέσμου και η πλάγια δια-
σπορά της νόσου (στα εμφυτεύματα). Η θεραπεία
της περιεμφυτευματίτιδας ανταποκρίνεται καλύ-
τερα στη χειρουργική σε σχέση με την συντηρητι-
κή. Η χειρουργική περιλαμβάνει οστεοσπλαστι-
κή, πιθανή GBR και εμφυτευματοπλαστική. 
Ο C. Koldsland αναφέρθηκε στη σοβαρότητα και
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιεμ-
φυτευματίτιδας. Οι Zitzmonn και Berglundh
(2008) βρήκαν ότι η περιεμφυτευματίτιδα ανέρ-
χεται σε 56-77%. Η περιεμφυτευματίτιδα διαγι-
γνώσκεται κλινικά και ακτινολογικά. Σημαντικό
στοιχείο είναι όχι η οστική απώλεια μόνο, αλλά
και η επιδείνωσή της με το χρόνο. Τα κοντά εμφυ-
τεύματα έχουν δυσμενέστερη πρόγνωση στην πε-
ριεμφυτευματίτιδα σε σχέση με τα μακρύτερα. 

Τελευταία ομιλία του συνεδρίου ήταν αυτή του Φ.
Μαδιανού με θέμα «παράγοντες κινδύνου της πε-
ριεμφυτευματίτιδας». Αυτοί μπορεί να είναι πε-
ριβαλλοντικοί ή βιολογικοί. Η ηλικία, το ιστορικό
περιοδοντίτιδας, γενετικοί, συστεμικοί λόγοι
(διαβήτης, οστεοπόρωση, αυτοάνοσα νοσήματα,
λήψη διφωσφονικών) αυξάνουν τον κίνδυνο πε-
ριεμφυτευματίτιδος.

Η τελική αποτίμηση του ΕΑΟ
Στο συνέδριο δεν έλειψαν και τα συνήθη «μεγάλα»
ονόματα όπως οι N.P. Lang και ο B. Khoury, που αν
και δεν είχαν ομιλία επισκέφτηκαν το ΕΑΟ. 
Αξίζει να σταθούμε στη δήλωση της Rochietti στην
ομιλία της. Είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε
τον κόσμο, δεν μπορούμε να σώσουμε ζωές, είμα-
στε απλά οδοντίατροι και αυτό που μπορούμε εί-
ναι να δώσουμε ένα καλύτερο χαμόγελο στον κό-
σμο. Ίσως είναι από τις σπάνιες φορές που κάποιος
σημαντικός ομιλητής αποκαθηλώνει την οδοντια-
τρική από την συνεχή προσπάθεια των τελευταίων

δεκαετιών προς την αδελφοποίηση της  με την ια-
τρική. Τελικά μετά το βομβαρδισμό του  dental
medicine με πολύ βιολογικές προσεγγίσεις, με
διάγνωση εφάμιλλης τεκμηρίωσης και επιστημονι-
κής εξέλιξης με την ιατρική και πολύ μεγάλη τε-
χνολογική εξέλιξη, άρχισε να φαίνεται ότι θα πρέ-
πει να μην είμαστε ουτοπιστές για το μέγεθος του
διαχειριζομένου από μας ποσοστού της υγείας των
ασθενών (και  φυσικά και να προσγειώσουμε τις
τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών μας).
Έτσι τελείωσε και αυτό το συνέδριο της ΕΑΟ, με
κύριο γνώρισμα την ελληνικότητά του. Οι εντυ-
πώσεις που μας άφησε ήταν αρκετά καλές και μας
έδωσε το κίνητρο να επισκεφτούμε και το επόμε-
νο ΕΑΟ στην Κοπεγχάγη στις 10-13/10/2012.
Η οργάνωση ήταν πολύ καλή με το Μέγαρο να
αποτελεί κορυφαίο χώρο οργάνωσης συνεδρίων.
Η έκθεση ήταν μέτρια σε μέγεθος και προβολή
και οι ομιλίες ικανοποιητικές, η δε παρουσία ξέ-
νων συνέδρων έντονη και πολυπληθής, μιας και
έσπασε το φράγμα των 3.500 συνέδρων.
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Το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011, πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη από τις τρεις συνολικά επι-
στημονικές εκδηλώσεις, που έχει εξαγγείλει η
Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής για την πε-
ρίοδο 2011-2012. Το πρακτικό σεμινάριο αφο-
ρούσε την «Προσθετική επί εμφυτευμάτων»
και - όπως κάθε ανάλογη ημερίδα της ΕΣΟ- ξε-
χώρισε για την άρτια επιστημονική του τεκμη-
ρίωση και εγκυρότητα.

Η ημερίδα αποτελούνταν από τρία μέρη: θεω-
ρητικό, πρακτική επίδειξη και πρακτική εφαρ-
μογή. Συντονιστής και ένας από τους διδά-
σκοντες στο πρακτικό σεμινάριο ήταν ο αναπλ.
καθηγητής Νίκος Καφούσιας. Την υπόλοιπη
διδακτική ομάδα αποτέλεσαν οι Νίκος Νομι-
κός, Αλεξάνδρα Ορφανού, Αικατερίνη Πετρο-

πούλου, Κοσμίν Σάβα, Αλέξανδρος Σαρακη-
νός και Κωνσταντίνος Τσούτης.
Το σεμινάριο είχε εντυπωσιακή απήχηση ενώ
οι συμμετοχές ξεπέρασαν ακόμη και το επιτρε-
πτό όριο των 60 ατόμων, με συνέπεια να υπάρ-
χει η σκέψη το σεμινάριο να επαναληφθεί σύν-
τομα.
Από επιστημονικής ανάπτυξης παρουσίασε
μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τονίστηκαν ιδιαίτερα
οι τεχνικές αποτύπωσης στην προσθετική επί
εμφυτευμάτων, οι εναλλακτικές λύσεις στα
διάφορα προβλήματα αποκατάστασης που
προκύπτουν μετά την αποκάλυψη των εμφυ-
τευμάτων και η επιλογή κατάλληλων υλικών
για τις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. 
Ακολούθησε η πρακτική επίδειξη ανά ομάδες
των τεχνικών αποτύπωσης και των εναλλακτι-

κών λύσεων που προκύπτουν μετά την αποκά-
λυψη των εμφυτευμάτων, ενώ στη συνέχεια οι
παρακολουθήσαντες εργάστηκαν επί εκμαγεί-
ων, εφαρμόζοντας τα όσα διδάχτηκαν προ-
ηγουμένως. Και αυτό ακριβώς είναι το ουσιώ-
δες σε μια πρακτική επίδειξη, το ότι δηλαδή δί-
νονται απαντήσεις και καλύπτονται αδύναμα
σημεία τα οποία μερικές φορές ξεφεύγουν από
τη θεωρητική διδασκαλία.
Τα συστήματα εμφυτευμάτων που παρουσιά-
στηκαν από τους διδάσκοντες και χρησιμοποι-
ήθηκαν από τους παρακολουθούντες ήταν τα
εξής: Bredent Medical, Blue SKY από την εται-
ρεία Μιλτ. Βιτσαρόπουλος, Dentsply Friadent,
XiVE από την εταιρεία Μαυραειδόπουλος,
Nobel Biocare, Nobel Replace από τη Sadent
και Biomet 3i, Tapered Nano Tite και Osseotite

από την Impladent 3i.
Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε, πως αυ-
τή τη χρονιά οι ημερίδες που διοργανώνει η
ΕΣΟ φιλοξενούνται σε διαφορετικό χώρο και
πιο συγκεκριμένα στο πολύ σύγχρονο ξενοδο-
χείο, από πλευράς τουλάχιστον συνεδριακών
εγκαταστάσεων, CROWNE PLAZA. Οι συμ-
μετέχοντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι
από την άψογη περιποίηση και το πλούσιο γεύ-
μα που τους προσφέρθηκε στο διάλειμμα, γεγο-
νός που αποδεικνύει πως το Δ.Σ. της Εταιρείας
προσπαθεί πάντα να προσφέρει το καλύτερο
δυνατό στα μέλη της από άποψη οργάνωσης
και παροχών, ενώ τέλος θα οφείλουμε να ση-
μειώσουμε πως το κόστος συμμετοχής στο πρα-
κτικό σεμινάριο ήταν προσαρμοσμένο στους
δύσκολους οικονομικούς καιρούς που βιώνου-
με και προπάντων ανταποκρινόταν πλήρως
στα όσα οι σύνεδροι αποκόμισαν συνολικά
από την παρακολούθηση. 

Στοματολογική εκδήλωση
στη Ρόδο 

Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολο-
γίας, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Δωδεκανήσου, πραγματοποί-

ησαν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 ημε-
ρίδα Στοματολογίας με θέμα «Επίκαιρα
Στοματολογικά Προβλήματα» στο Ξενο-
δοχείο «Ρόδος Palace» στη Ρόδο.
Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από
80 σύνεδροι από την Ρόδο, ενώ μέσω
Skype παρακολούθησαν και 12 οδοντία-
τροι από την Κάλυμνο.
Ομιλητές ήταν ο καθηγητής Στοματολο-
γίας  Δημήτρης  Αντωνιάδης, οι Στοματο-
λόγοι κ. Ελεάνα Στουφή, κ. Ελένη Γεωρ-
γακοπούλου, κ. Παναγιώτης Καψοκέφα-
λος  και ο καθηγητής Στοματολογίας κ.
Γιώργος Λάσκαρης. Μετά τις ομιλίες ακο-
λούθησε ελεύθερη συζήτηση με συντονι-
στές τους καθ. Γ. Λάσκαρη και Δ. Αντω-
νιάδη, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις
που απασχολούν τους συναδέλφους σε θέ-
ματα διαγνωστικής και θεραπευτικής νό-
σων του στόματος.
Η ημερίδα που διεξήχθη με μεγάλη επιτυ-
χία, έκλεισε με την τιμητική βράβευση του
καθ. Γ. Λάσκαρη,  από  τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Δωδεκανήσου για τη συνεχή
προσφορά του στην Στοματολογία, στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε το πρακτικό σεμινάριο εμφυτευμάτων που διοργάνωσε 
η Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής

Από αριστερά: Δ. Αντωνιάδης, Ν. Διακο-
γεωργίου, Ε. Στουφή, Γ. Λάσκαρης, Ε. Γε-
ωργακοπούλου και Δ. Παρίσσης 
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Ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, κάθε οδοντίατρος θα πρέπει να ενημε-
ρώνεται για τις νέες εξελίξεις, ώστε να μπορεί
να προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής οδοντια-
τρικής υψηλού επιπέδου, αλλά με μικρότερο
κόστος, ώστε να μπορεί να τις προσεγγίζει και
ο ασθενής.
Τεχνικές και υλικά που απαιτούνται για την
παροχή αισθητικής οδοντιατρικής, δεν σημαί-
νει απαραίτητα πως απαιτούν και μεγάλο κό-
στος. Επιπλέον η επέκταση των αισθητικών
παρεμβάσεων στα πεδία της στοματικής και
περιστοματικής περιοχής είναι μια κατεύθυνση
που διευρύνει τον κύκλο εργασιών μας.
Στην ημερίδα αισθητικής οδοντιατρικής που
διοργανώνει η Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντια-
τρικής, τη δεύτερη κατά σειρά που έχει προ-
γραμματίσει η εταιρεία, θα παρουσιαστούν και
θα αναλυθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν
το θεωρητικό μέρος, τα υλικά και τις τεχνικές. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11
Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο CROWNE

PLAZA, στην οδό Μιχαλακοπούλου 50 στην
Αθήνα. Θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρα-
κτικό μέρος, ενώ συντονιστής της ημερίδας θα
είναι ο αναπλ. καθηγητής Γεράσιμος Δουβί-
τσας. 
Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος θα πε-
ριλαμβάνει τα εξής θέματα:
«Βασικές αρχές διαχείρισης πρόσθιας αισθητι-
κής ζώνης», Γεράσιμος Δουβίτσας
«Οι ιατροφιλοσοφικές παράμετροι της αξιολό-
γησης της ομορφιάς του χαμόγελου: Τεχνικές,
μέθοδοι, βιοϋλικά. Αρκεί μόνο η διαχείριση
των μαλακών μορίων για ένα φυσικό, ευχάρι-
στο χαμόγελο;», Ι. Λύρας

«Αισθητικές παράμετροι της ορθοδοντικής θε-
ραπείας», Ν. Χαραλαμπάκης
«Σύγχρονες εφαρμογές πολυμερών υλικών»,
Χ. Παξιμαδά
«Εναλλακτικές τεχνικές κατά την αποκατά-
σταση ενός ελλείποντος δοντιού», Σ. Κουτά-
γιας
«Σύγχρονες εφαρμογές κεραμικών υλικών», 
Β. Χρονόπουλος
«Η αισθητική των περιοδοντικών ιστών». 
Γ. Σταθοπούλου.
Θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη με ταυτό-
χρονη προβολή του πεδίου εργασίας σε γιγα-
ντοοθόνη και δυνατότητα παράλληλης συζήτη-

σης. Θα αναλυθεί η αλλαγή σχήματος προ-
σθίων δοντιών με τη διαστρωματική τεχνική
και τη χρήση κλειδιού σιλικόνης.
Το δικαίωμα συμμετοχής στην ημερίδα θα
είναι 60 ευρώ για τους οδοντιάτρους και 20
ευρώ για τους φοιτητές. Στους συμμετέχοντες
θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γιάννα
Κνήνη στο τηλ. 210 2525027 και με την κ.
Φλωράνθη Μπαχά στο τηλ. 210 4185795.
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Ημερίδα αισθητικής οδοντιατρικής με θέμα:
Διαχείριση Πρόσθιας Αισθητικής Ζώνης και Περιστοματικής Περιοχής

Ημερίδες οδοντιατρικής 
φωτογραφίας
Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη
Θεσσαλονίκη και στις 15 και 16
Ιουνίου στην Αθήνα θα
πραγματοποιηθούν ημερίδες
οδοντιατρικής φωτογραφίας, όπου
θα αναλυθούν τα εξαρτήματα της
φωτογραφικής μηχανής, οι
ρυθμίσεις και η τεχνική της λήψης,
ενώ παράλληλα θα εξεταστούν η
φωτογραφική τεκμηρίωση, τα
πρωτόκολλα και οι κλινικές
εφαρμογές στην αισθητική
οδοντιατρική.
Οι ημερίδες θα είναι πρακτικές και
θα περιλαμβάνουν 12-15 άτομα.
Την παρουσίαση θα κάνει ο
Δημήτρης Καπαγιαννίδης.
Για περισσότερες πληροφορίες και
για να δηλώσετε συμμετοχή
μπορείτε να επικοινωνείτε στα
τηλέφωνα 2310 283200 και 6938
444343. Email: Kap-
dent@otenet.gr, ιστοσελίδα:

www.kapagiannidis.gr

Αγγελία για οδοντιατρείο
Ενοικιάζεται οδοντιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο και 
με καλό πελατολόγιο, στον Άγιο Ιερόθεο Περιστερίου,
διεύθυνση Αδμήτου 69.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
κ. Σιώμου στα τηλέφωνα 210 6148174 και
6946 500577.

Ενοικιάζεται ή πωλείται οδοντιατρείο
Με πλήρη εξοπλισμό, κατάλληλο και για κατοικία. 
Το οδοντιατρείο βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 72,
στον τρίτο όροφο, και είναι 78 τμ, διαμπερές.  Πω-
λούνται και ξεχωριστά τα μηχανήματα (μάρκας
Galus).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 7753496 και 
6945 181475 (κ. Τζιώκος).

BHMA  83_ΒΗΜΑ 74  30/12/2011  2:32 μ.μ.  Page 33



Ειδήσεις-Εκδηλώσεις-Συνέδρια34 ΟδοντιατρικόΒήμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κρανιογναθικών Δια-
ταραχών, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της
και σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης. Πριν
τρία περίπου χρόνια στην πόλη της Ζυρίχης η
επιστημονική επιτροπή της Ακαδημίας αποφά-
σισε όπως το μεθεπόμενο συνέδριο πραγματο-
ποιηθεί στην Ελλάδα.
Ως Εθνικός αντιπρόσωπος της χώρας μας στην
Ακαδημία ανέλαβα τη διοργάνωση με την προ-
ϋπόθεση, η συνάντηση να γίνει στην ιδιαίτερη
πατρίδα μου τη Λέσβο, αίτημα που έγινε με πο-
λύ συμπάθεια αποδεκτό.
Αυτά τα ολίγα σχετικά με το ιστορικό της διορ-
γάνωσης.

Η ταυτότητα και το περιεχόμενο του αντικειμέ-
νου που πραγματεύεται η εν λόγω Ακαδημία.
Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κρανιοπροσωπικών
Διαταραχών είναι ομόλογη επιστημονική εται-
ρία μιας επίσης σημαντικότατης εταιρείας τα
ενδιαφέροντα της οποίας εστιάζονται στον ίδιο
χώρο, με την επωνυμία Εταιρεία Φυσιολογίας
του Στοματογναθικού Συστήματος (Society of
Oral Physiology), το ιδρυτικό καταστατικό της
οποίας τοποθετείται στη δεκαετία του 1950.
Αδελφές Ακαδημίες της Ευρωπαϊκής εδρεύουν
στη Βόρειο και Λατινική Αμερική, στην Αυ-
στραλία και στην Νοτιοανατολική Ασία.
Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Ακα-

δημίας διακονεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό χώρο
ιστάμενο μεταξύ της εξειδικευμένης οδοντια-
τρικής και ιατρικής.
Ειδικότερα εξειδικεύεται σε παθήσεις οι οποίες
πρωτογενώς, είτε δευτεροπαθώς εντοπίζονται ή
εμπλέκονται στη στοματοπροσωπική και στην
ευρύτερη περιοχή της. Τα διάφορα αυτοάνοσα
και φλεγμονώδη νοσήματα (Ρευματοειδής αρ-
θρίτις, ψωριασική αρθρίτις, ερυθηματώδης λύ-
κος, αγκυλοποιητική σπονδυλίτις, διάφορες
μορφές αγγειίτιδων όπως η κροταφική αρτηρίτις
κλπ), αλλά και απλούστερες εκφυλιστικές πα-
θήσεις όπως η οστεοαρθρίτις, προσβάλουν το
Στοματογναθικό σύστημα, συχνά με επίκεντρο
τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις, σε κάποια
φάση της διαδρομής της γενικής νόσου. Σε περι-
πτώσεις μάλιστα που οι κροταφογναθικές διαρ-
θρώσεις αποτελούν την πρωτογενή εστία εκδή-
λωσης, δημιουργείται συχνά πρόβλημα διαφορι-
κής διάγνωσης. Οι διάφορες μορφές, οι διάφοροι
τύποι πρωτοπαθών κεφαλαλγιών όπως η Κεφα-
λαλγία Τύπου Τάσεως, η Ημικρανία, η Αθροι-
στική κεφαλαλγία εμπίπτουν στα διαφοροδια-
γνωστικά ενδιαφέροντα του Στοματοπροσωπι-
κού πόνου. Ιδιαίτερα η Κεφαλαλγία Τύπου Τά-
σεως εντάσσεται και στις θεραπευτικές δραστη-
ριότητες της κλινικής στοματοπροσωπικού πό-
νου. Η προσωπαλγία, μια γενικευμένη μορφή
πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή, της
οποίας η αιτιοπαθογένεια δεν αιτιάται οργανι-
κά αίτια αλλά ψυχογενή (παρατηρείται μεταξύ
άλλων σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές, επίσης
σε άτομα που πάσχουν από υστερία ή σχιζοφρέ-
νεια), δημιουργεί κατά πάγια σχεδόν τακτική,
διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα.
Η περιοχή του προσώπου γενικότερα είναι
επιρρεπής σε ψυχογενή διεγερσιμότητα γεγο-
νός που τροποποιεί την αντίληψη, την αίσθηση
και την αντίδραση στον πόνο κατά περίπτωση.
Άλλες μορφές πόνου, όπως ο καρκινικός πόνος,
μεταστατικός ή πρωτογενής στην περιοχή του
κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος αποτελεί
επίσης αντικείμενο διαφορικής διάγνωσης και
παρηγορητικής συμπτωματικής ανακούφισης
και αντιμετώπισης, σε σχέση με άλλες μορφές
καλοήθους πόνου που εστιάζονται ή προβάλ-
λονται στο Στοματογναθικό σύστημα και στην
ευρύτερη περιοχή του.
Οι κρανιακές νευραλγίες με προεξάρχουσες την
τριδυμική νευραλγία και τη νευραλγία του
γλωσσοφαρυγγικού νεύρου, παράλληλα με άλ-
λες μορφές νευροπαθητικού πόνου (νευροπα-
θητικός πόνος είναι η μορφή του πόνου που
οφείλεται σε βλάβη του κεντρικού ή περιφερι-
κού νευρικού συστήματος), επίσης εμπλέκονται
άμεσα και συχνά στη στοματοπροσωπική πε-
ριοχή, αποτελώντας ένα από τα δυσκολότερα
πεδία διαφορικής διάγνωσης.
Τα εν συντομία παρατεθέντα σχόλια αποβλέ-
πουν στο να καταδείξουν ότι η Φυσιολογία και
η Παθολογία του Στοματογναθικού συστήμα-
τος εμπλέκεται σε χώρους οι οποίοι μέχρι πρό-
τεινος αποτελούσαν αποκλειστικά, πεδίο γνώ-
σης και νομής της ιατρικής. Οι ανωτέρω γνώσεις
σε συνδυασμό με τη μακριά Ακαδημαϊκή μου
διαδρομή στο συγκεκριμένο χώρο απετέλεσαν
το γενεσιουργό ερέθισμα για τη σύνθεση του συ-
νεδριακού λογοτύπου «Ο Στοματοπροσωπικός
Πόνος κοινό σημείο συνάντησης μεταξύ Οδον-
τιατρικών και Ιατρικών ειδικοτήτων».
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί-
ται παρόμοια σύμπραξη ανάμεσα από τις αδελ-
φές επιστήμες. Πριν μερικά χρόνια θυμίζω

στους φίλους και συναδέλφους αναγνώστες,
υπό την αιγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Αττικής και με συνεργασία της Κλινικής Στομα-
τοπροσωπικού Πόνου της Οδοντιατρικής Σχο-
λής Αθηνών, οι δύο σχολές Οδοντιατρική και
Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνω-
σαν ημερίδα μέσα από το θεματολόγιο και τα
συμπεράσματα της οποίας, διαπιστώθηκε ακό-
μα μια φορά ότι η Φυσιολογία του Στοματογνα-
θικού συστήματος και η μετεξέλιξή της σε Στο-
ματοπροσωπικό πόνο, πράγματι αποτελεί ση-
μείο συνάντησης και τόπο κοινό με την Ιατρική.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν
Στο συνέδριο της Εφταλού παρουσιάστηκαν
και ανεπτύχθησαν 11 εισηγήσεις από εξειδι-
κευμένους συναδέλφους της χώρας μας και της
Ευρώπης.
Οι τρείς από αυτές παρουσιάστηκαν με τη μορ-
φή του workshop.
Η θεματολογία των εισηγήσεων είχε ως εξής.
• Ο Στοματοπροσωπικός πόνος και η δυσλει-

τουργία του Στοματογναθικού συστήματος.
• Η ενδοαρθρική αντιμετώπιση παθήσεων του

διάρθριου δίσκου και η θεραπευτική προσέγ-
γιση.

• Τα κεντρικά μονοπάτια του πόνου και η νευ-
ροδιαβίβαση.

• Η στοματική κοιλότητα και τα αυτοάνοσα νο-
σήματα.

•  Η διαφορική διάγνωση του Στοματοπροσωπι-
κού πόνου.

• Νευροπαθητικός πόνος. Αιτιοπαθογένεια και
διαχείριση.

Οι τρεις από τους 11 εισηγητές ήταν Έλληνες Ια-
τροί. Ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής
και του κέντρου κεφαλαλγίας του Ναυτικού Νο-
σοκομείου Αθηνών και δύο καθηγητές της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πα-
θολογικής Φυσιολογίας και της Ψυχιατρικής.
Εκτός των εισηγήσεων, ανεπτύχθησαν και 13
προφορικές παρουσιάσεις και 4 επιτοίχιες
(posters) από ισάριθμα νέα υποψήφια μέλη της
Ακαδημίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μια ιδιαίτερα σημαντική άποψη του συνεδρίου,
ήταν το προσυνεδριακό μέρος κατά τη διάρκεια
του οποίου παρουσιάστηκαν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.
Κεντρικό θέμα των συζητήσεων που ακολούθη-
σαν ήταν η μεθοδολογία και οι διαπανεπιστη-
μιακές διαδικασίες που πρέπει να δρομολογη-
θούν, προκειμένου όπως τα Masters των μετα-
πτυχιακών αποφοίτων να γίνονται αποδεκτά
από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά
δεύτερο λόγο, ο Στοματοπροσωπικός πόνος μέ-
σα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα παιδείας και ειδι-
κοτήτων, να αναγνωρισθεί ως μια ακόμα  ειδικό-
τητα όπως, ήδη υφίσταται στη Σκανδιναβία.

Η όλη διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με την
άμεση φροντίδα και συνεργασία με την Κλινική
Στοματοπροσωπικού πόνου της Οδοντιατρικής
Σχολής Αθηνών και το μεταπτυχιακό της τμήμα.
Επίσης ο Δήμος Λέσβου έθεσε το συνέδριο υπό
την αιγίδα του, η σύμπραξη του οποίου ήταν
απρόσμενη όσο και συγκινητική.
Ο Μόλυβος, η Εφταλού, η Λέσβος και ο φετει-
νός  Σεπτέμβριος από σήμερα αποτελούν ση-
μεία αναφοράς και σηματωρούς σε Πανευρω-
παϊκό επίπεδο, στο χώρο της εξειδικευμένης
Οδοντιατρικής.

Δρ. Βύρων Δρούκας

«Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ακαδημίας Κρανιογναθικών Διαταραχών»
Πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελλάδα, στην Εφταλού της Λέσβου

Το Σεπτέμβριο που μας άφησε, ανάμεσα από τις 22 και 25 του
ίδιου μήνα, στο Μόλυβο της Μυτιλήνης, στην τοποθεσία
Εφταλού εκεί που ο Αργύρης Εφταλιώτης, μαζί με το Ψυχάρη
και τους ομότεχνους μαστόρευαν τη γλώσσα που μιλάμε,
πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κρανιογναθικών Διαταραχών. Πρό-
κειται για ένα συνέδριο που αφορά την εξειδικευμένη Οδο-
ντιατρική, αντικείμενο της οποίας σε γενικές γραμμές είναι τα
κρανιοπροσωπικά άλγη και σύνδρομα, οι διάφορες μορφές νευροπαθητικού και
μυοσκελετικού πόνου, καθώς και οι απλούστερες μορφές παθήσεων οι οποίες εκδη-
λώνονται στο Στοματογναθικό σύστημα και τις οποίες συλλογικά αποκαλούμε λει-
τουργικές διαταραχές ή δυσλειτουργία του Στοματογναθικού συστήματος.
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Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας,

στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης

και της διαρκούς κατάρτισης των οδοντιά-

τρων, με πρωτοβουλίες του προέδρου

Επαμεινώνδα Κατσούλα διοργανώνει σε

τακτά χρονικά διαστήματα πολύ ενδιαφέ-

ρουσες επιστημονικές ημερίδες, πάνω σε

σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απα-

σχολούν την οδοντιατρική κοινότητα.

Αυτή τη φορά λοιπόν η Ελληνική Ενδοδον-

τική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον

Οδοντιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, θα

πραγματοποιήσει  το Σάββατο 4 Φε-

βρουαρίου ημερίδα ενδοδοντίας. Η ημερί-

δα θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πε-

λοποννήσου στην Κόρινθο (Δαμασκηνού

και Κολοκοτρώνη).

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημερί-
δας έχει ως εξής:

09:15-09:45. Εγγραφές και παραλαβή
έντυπου υλικού

09:45- 10:00. Προσφωνήσεις των προ-
έδρων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κο-
ρινθίας και της Ελληνικής Ενδοδοντικής
Εταιρείας

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Προεδρεύοντες: Μ. Χαμ-
πάζ, Ν. Κατσούλας

10:00-10:30. Γεωργοπούλου Μ. «Θραύση
μικροεργαλείων: αντιμετώπιση και πρό-
γνωση».

10:30-11:00. Δεχουνιώτης Γ. «Διάτρηση
ρίζας: αντιμετώπιση και πρόγνωση»

11:00-11:30. Συκαράς Χ.Σ. «Ενδοδοντική
προσέγγιση με αδιάπλαστο ακρορρίζιο»

11:30-12:00. Κωστούρος Γ.Δ και Σίσκος
Γ.Ι. «Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με
ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες».

12:00-12:30 Διάλειμμα 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Προεδρεύοντες: Μ. Γε-
ωργοπούλου, Γ. Λιάπης.

12:30-13:00. Φλωράτος Σ. «Η συμβολή
των νέων απεικονιστικών τεχνικών στην
επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας».

13:00-13:30. Χαμπάζ Μ.Γ. «Διαλύματα
διακλυσμού, φάρμακα ρ.σ., φυράματα».

13:30- 14:00. Σίσκος Γ.Ι. «Αντιμετώπιση
ενδοπεριοδοντικών βλαβών»

14:00- 14:30. Γεωργιάδης Κ.Γ. «Οριοθέ-
τηση του διλήμματος: Ενδοδοντική θερα-
πεία ή εμφύτευμα;»

Η συμμετοχή στην ημερίδα ενδοδοντίας 
θα είναι δωρεάν. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κορινθίας
στο τηλέφωνο 27410 20439.

Ημερίδα Ενδοδοντίας
στην Κόρινθο
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Το Σάββατο, 3 Μαρτίου, 
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Κορινθίας διοργανώνει
πρακτικό σεμινάριο
προσθετικής επί
εμφυτευμάτων στο
ξενοδοχείο «Αλκυών» στο
Βραχάτι Κορινθίας. Το
σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 10:00-14:00 και θα είναι
δωρεάν. Θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων
(20 άτομα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρακτικό σεμινάριο με θέμα: Σύστημα εμφυτευμάτων XiVE
•  Χαρακτηριστικά του συστήματος – Προσθετικά εξαρτήματα
•  Τεχνικές αποτύπωσης  στην προσθετική επί εμφυτευμάτων
• Εναλλακτικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα αποκατάστασης,

που προκύπτουν μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων
•  Επιλογή κατάλληλων υλικών για τις επιεμφυτευματικές 

αποκαταστάσεις  

Συντονιστής: Νίκος Καφούσιας,  Αναπλ. καθηγητής
Διδάσκοντες:   Αλεξάνδρα Ορφανού,

Προσθετολόγος, επ. συνεργ. ΕΚΠΑ
Κοσμίν Σάβα, Προσθετολόγος, επ. συνεργ. ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Καφούσιας, Οδοντοτεχνίτης

Πριν από κάθε τοποθέτηση εμφυτευμάτων πρέπει, ο Οδοντίατρος,
ο Χειρουργός και ο  Οδοντοτεχνίτης, από κοινού, να απαντήσουν
στα εξής ερωτήματα:
•  Σε ποιο σημείο και πως θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα 

(επιθυμητή – δυνατή θέση); 
•  Τι είδους επιεμφυτευματική κατασκευή θα τοποθετηθεί;
•  Με τι υλικά πρέπει να γίνει η κατασκευή;

Μετά την επιτυχή έκβαση της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων,
ακολουθεί το εργαστηριακό μέρος της προσθετικής αποκατάστα-
σης.
Η  πρακτική επίδειξη που θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο, ξεκινάει
μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων και περιλαμβάνει:
•  Τα χαρακτηριστικά του συστήματος XiVE και τα Προσθετικά

του εξαρτήματα
•  Τις τεχνικές αποτύπωσης, ανοιχτού και κλειστού δισκαρίου
•  Τη διαμόρφωση του κατάλληλου προφίλ ανάδυσης (emergenpro-

fil), στην πρόσθια περιοχή. 
•  Την επιλογή των κατάλληλων υλικών για τις επιεμφυτευματικές

αποκαταστάσεις
•  Τις εναλλακτικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα, προσθετικής,

που προκύπτουν μετά την αποκάλυψη των εμφυτευμάτων
•  Την παρουσίαση, με μια σειρά εκμαγείων εργασίας, των δυνα-

τοτήτων που προσφέρονται  με τα σημερινά δεδομένα, των εναλ-
λακτικών λύσεων στα διάφορα  προβλήματα. που προκύπτουν. 

•  Θα γίνει επίσης σύγκριση,  των δυνατοτήτων που προσφέρουν
σαν αισθητικά υλικά κάλυψης, οι πορσελάνες και οι ρητίνες.

Το πρακτικό σεμινάριο αποτελεί μια ευγενική χορηγία της εται-
ρείας «Μαυραειδόπουλος Α.Ε.».
Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να απευθύνεστε στα γρα-
φεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, Δαμασκηνού 60-
62, Κόρινθος, τηλέφωνο: 27410 20439.

Πρακτικό σεμινάριο με θέμα: Σύστημα εμφυτευμάτων XiVE Μεγάλη επιτυχία το 
1ο Διεθνές Συνέδριο Laser

εφαρμογών
Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 1ο Διεθνές
Συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Οδοντια-
τρικών Laser AALZ Greece, με θέμα «Κλινι-
κές εφαρμογές Laser στην οδοντιατρική». 
Το υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρό-

γραμμα ικανοποίησε τους συμμετέχοντες
καθώς όλες οι κλινικές εφαρμογες που πα-
ρουσιάστηκαν στηρίχθηκαν σε επιστημονική
τεκμηρίωση. 
Ο καθηγητής Norbert Gutknecht παρουσίασε
τη χρήση Er:YAG laser για την απομάκρυνση
smear layer απο το τοίχωμα του ριζικού σω-
λήνα και τον συνδυασμό των Nd:YAG και
Diode laser, για τη μείωση των μικροβίων σε
βαθύτερα στρώματα του τοιχώματος του ρι-
ζικού σωλήνα.
Ο καθηγητής Φυσικής Rene Franzen ανέ-
πτυξε τις παραμέτρους της βιοφυσικής που
οφείλει να γνωρίζει ο κάθε γιατρός χρήστης
laser για την κατανόηση των κλινικών εφαρ-
μογών.
Σημαντική καινοτομία ήταν η παρουσίαση
του συναδέλφου Stefan Grumer για την
χρήση laser στην εμφυτευματολογία.
Οι οδοντίατροι Αντώνης Καλλής και Δημή-
τρης Στράκας παρουσίασαν δυο θέματα με
ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον για το γενικό
οδοντίατρο, αυτό της παρασκευής κοιλότη-
τας για εμφράξεις χρησιμοποιώντας Er:YAG
Laser και αυτό της λεύκανσης των δοντιών
με την χρήση διαφόρων laser.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν επίσης οι πα-
ρουσιάσεις κλινικών περιστατικών από συ-
ναδέλφους που είχαν τελειώσει το
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Mastership/Fel-
lowship 2010-2011.           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη Mastership/Fellowship
2011-2012 Lasers in Dentistry.

Στις 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησε το δεύτερο Mas-
tership course Lasers in Dentistry όπου και
φέτος θα διεξάγεται στο Εκπαιδευτικό Κέν-
τρο Atexcelixi.
Το δεύτερο Module του Mastership Course
είναι προγραμματισμένο για τις 5 έως και 8
Φεβρουαρίου 2012. Μετά όμως από έντονο
ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων και μετά
από έγκριση του Πανεπιστημίου RWTH του
Άαχεν, στις 3 και4 Φεβρουαρίου θα επανα-
ληφθεί το πρώτο Module, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενσω-
ματωθούν ομαλά στο δεύτερο Module που
ακολουθεί.

1938
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Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που
καλύπτει το θέμα της διάγνωσης και της θερα-
πείας των νόσων και διαταραχών των σιαλο-
γόνων αδένων. Εκτός από την αδιαμφισβήτητη
εμπειρία των δύο διεθνούς κύρους συγγρα-
φέων για το θέμα, στο βιβλίο αυτό έχουν συγ-
γράψει επιμέρους κεφάλαια 53 ακόμη
συγγραφείς, διακεκριμένοι στον τομέα τους.
Το βιβλίο προσφέρει εκτενή ανάλυση στην
προσέγγιση των νόσων των σιελογόνων αδέ-
νων. Αναλύεται ο τρόπος λήψης ιστορικού, η
κλινική εξέταση των μειζόνων σιαλογόνων
αδένων, καθώς και οι ενδεδειγμένες κατά πε-
ρίπτωση διαγνωστικές τεχνικές (ιστοπαθολο-
γίας, κυτταρολογίας, απεικόνισης). Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο της σιαλαδενο-

ενδοσκόπησης. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι
αφιερωμένο στα νοσήματα των σιελογόνων
αδένων σε παιδιά. Λεπτομερής αναφορά γίνε-
ται στα ζητήματα της ξηροστομίας, τις φλεγ-
μονώδεις νόσους, τους καλοήθεις και
κακοήθεις όγκους των σιελογόνων αδένων.
Όσον αφορά το θέμα των νεοπλασμάτων
υπάρχει εκτενής αναφορά για τις εξελίξεις σχε-
τικά με την ταξινόμηση, επιδημιολογία, σύγ-
χρονες χειρουργικές τεχνικές, την
ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία. Ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος είναι η παρουσίαση ενός
δείκτη πρόγνωσης για τα αδενοκαρκινώματα
της παρωτίδας.
Σημαντικά επίσης είναι τα κεφάλαια που αφο-
ρούν την αισθητική αποκατάσταση του προ-

σώπου μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
στους σιαλογόνους αδένες, όπως και οι εξελί-
ξεις στη μοριακή βιολογία των νόσων των σια-
λογόνων αδένων. Ένα, επιπλέον, προτέρημα
του βιβλίου είναι ότι είναι εύκολο στη χρήση
με δείκτες χρώματος για τα διαφορετικά κεφά-
λαια και έγχρωμα «κουτιά» που περιέχουν τα
σημαντικότερα σημεία του κάθε κεφαλαίου.
Επίσης, το βιβλίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
από υψηλής ποιότητας εικόνες.
Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα πολύ χρή-
σιμο βιβλίο για τους ιατρούς και οδοντιάτρους
που ασχολούνται με τα νοσήματα κεφαλής και
τραχήλου, ιδιαίτερα τους Γναθοπροσωπικούς
Χειρουργούς, Ωτορινολαρυγγολόγους, Στομα-
τολόγους, και Παθολογοανατόμους με εξειδί-

κευση στις παθήσεις των σιαλογόνων αδένων.
Το βιβλίο «Salivary Gland Disorders and Dis-
eases: Diagnosis and Management» είναι
486 σελίδων και περιλαμβάνει 
700 εικόνες. 

Γιώργος Λάσκαρης
Στοματολόγος. Ιατρός-Οδοντίατρος

Salivary Gland Disorders and Diseases: Diagnosis and Management
Των συγγραφέων PJ Bradley και Ο. Guntinas-Lichius 
Από τις εκδόσεις Thieme, Stutgart-New York, 2011

Μια μεγάλη 
απώλεια

Στις 22 Νοεμβρίου 2011 έφυγε
από κοντά μας, εντελώς

ξαφνικά, ένας πολύ καλός
συνεργάτης, μα πάνω από όλα

ένας πολύτιμος φίλος.
Ζεστός, με ειλικρινή

συναισθήματα, που πάντα
έδειχνε τη χαρά του όταν σε

συναντούσε και που μπορούσες
να συνεννοηθείς μαζί του ακόμη

κι αν δεν μίλαγες την ίδια
γλώσσα. 

Ο Norbert Krainz ήταν ένα από
τα πιο ικανά στελέχη της Ivoclar

Vivadent, αλλά το
σημαντικότερο ένας άνθρωπος

που ήξερε να απολαμβάνει
ακόμη και τις πιο μικρές στιγμές

της ζωής.

Καλό σου ταξίδι φίλε Norbert
Θα σε θυμόμαστε πάντα με

αγάπη
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