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Χρήστος Κ. Κωνσταντινίδης
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1963. Μετά την αποφοίτη-
ση του από την Βαρβάκειο 
Πρότυπο Σχολή, εισήλθε µε 
Πανελλήνιες Εξετάσεις στην 
Οδοντιατρική Αθηνών. Απο-
φοίτησε το 1987 και διετέ-
λεσε συνεργάτης στην Έδρα 
της Περιοδοντολογίας του 

ιδίου ιδρύµατος το 1988. Συνέχισε την επιµόρφωσή 
του, προσανατολιζόµενος στον τοµέα της Προσθετικής, 
µεταβαίνοντας στο Bristol University (U.K.) όπου ολο-
κλήρωσε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα λαµβάνοντας 
τον αντίστοιχο τίτλο (M.Sc. Προσθετολογίας) το 1990. 
Με γνώµονα την κλινική του βελτίωση, συνέχισε την 
επιµόρφωσή του και έτσι µέχρι σήµερα έχει ολοκλη-
ρώσει σειρά µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων υπό 
την αιγίδα διάφορων φορέων (GBR -2003, implant 
placement and restoration– 2004, Sinus lift–2005, 
Certificate Ακτινολογίας ΕΚΠΑ -2008). Έχει συµµετά-
σχει σε πολυάριθµα διεθνή courses και συνέδρια στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό. Συµµετείχε µε προσω-
πικές εργασίες σε πολλά διεθνή και Ελληνικά συνέ-
δρια. Εργασίες και µελέτες του, έχουν δηµοσιευθεί σε 
διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έχει δώσει οµιλίες ως 
προσκεκληµένος οµιλητής σε πολυάριθµα συνέδρια, 
ηµερίδες και Webinars.  
Συντάκτης µε µόνιµη στήλη στο «Dentorama» (1992-
2010) και στο «Dental Tribune International». Από το 
2010 είναι συνεργάτης στο «Οδοντιατρικό Βήµα» και 
έχει παρουσιάσει πολυάριθµα άρθρα και Πανελλήνιες 
έρευνες. Είναι µέλος πολλών επιστηµονικών εταιρειών.
∆ιατηρεί ιδιωτική οδοντιατρική κλινική (µε CBCT και πα-
νοραµική και Κεφαλοµετρική απεικόνιση), όπου αντιµε-
τωπίζονται περιστατικά που αφορούν σε όλο το φάσµα 
της οδοντιατρικής µε έµφαση τα εµφυτεύµατα, την Ιστική 
Αναγέννηση, την Περιοδοντολογία, τα laser, την Αισθη-
τική και Αθλητική Οδοντιατρική. Άλλη ενασχόληση του 
είναι ο τοµέας των ΑΜΕΑ και των γηριατρικών ασθενών 
όπου είναι συνεργάτης γηροκοµείων και Ν/Ψ κλινικών. 
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Πρόλογος

Η Οδοντιατρική ως επιστήµη συνδυάζει τη γνώση της Ανατοµίας, της Φυσιο-
λογίας, της Φαρµακολογίας, της Παθολογίας, της Μικροβιολογίας, της Βιο-
λογίας, της επιστήµης των Υλικών, της Πληροφορικής κ.ά. µε την Τεχνολογία 
και την Αισθητική. Η επιτυχής άσκησή της προϋποθέτει βαθιά θεωρητική 
κατάρτιση αλλά και εξοικείωση µε την πρακτική εφαρµογή πολυπληθών τε-
χνικών, οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν κριτική σκέψη, δεξιότητα και 
απόλυτο έλεγχο του νευροµυϊκού µηχανισµού για την εφαρµογή λεπτών 
κινήσεων µε ταυτόχρονη εποπτεία του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να δια-
σφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ταυτόχρονα όµως πρέπει να προφυ-
λάσσεται η ασφάλεια των παρακειµένων οργάνων και ιστών, αλλά και του 
συνόλου του οργανισµού του ασθενούς, του προσωπικού του οδοντιατρείου 
και του περιβάλλοντος.

Κάθε οδοντιατρική πράξη αποσκοπεί στην επίτευξη ενός προκαθορισµέ-
νου επιθυµητού αποτελέσµατος που αφορά είτε στη διατήρηση της υγείας 
των ιστών και των οργάνων που ανευρίσκονται στη στοµατική κοιλότητα είτε 
στην αποκατάσταση της υγείας των σκληρών και µαλακών ιστών των δο-
ντιών και του στόµατος, όταν αυτή έχει απολεσθεί.

Η Οδοντιατρική Επιστήµη για τους περισσότερους από όσους την υπη-
ρετούµε, είναι ένας συνδυασµός επιστήµης, επαγγέλµατος, πρόκλησης και 
ενίοτε… χόµπυ! 

Ο δεσµός µας µε την Οδοντιατρική, γίνεται µε το πέρασµα των χρόνων, 
όλο και ισχυρότερος και δεν θα ήταν υπερβολή να διατυπώσουµε την άπο-
ψη ότι για πολλούς οδοντιάτρους, δηµιουργείται µια σχέση αγάπης, για να 
µην πούµε εξάρτησης! Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα, είναι ο συγ-
γραφέας του παρόντος πονήµατος «Επαγγελµατικοί Κίνδυνοι και Εργονο-
µία στην Οδοντιατρική» Χρήστος Κ. Κωνσταντινίδης. Ο κ. Κωνσταντινίδης 
είναι ένας πολύ πεπειραµένος συνάδελφος, ο οποίος έχει υπηρετήσει επί 
δεκαετίες επάξια την επιστήµη. Άνθρωπος µε ήθος και αξίες, επιστήµο-
νας µε πολύ καλές σπουδές στην Οδοντιατρική και µεταπτυχιακές σπουδές 
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στην Προσθετολογία, διατήρησε πάντα άσβεστο το ενδιαφέρον του για συ-
νεχή εκσυγχρονισµό, έχει συµµετάσχει σε πολύ µεγάλο αριθµό σεµιναρίων 
και συνεδρίων είτε ως παρακολουθών είτε ως οµιλητής, στο πλαίσιο της 
διά βίου εκπαίδευσης. Η αγάπη του για την Οδοντιατρική και οι ικανότητές 
του, τον κατέστησαν αναγνωρίσιµο µεταξύ των συναδέλφων και ιδιαιτέρως 
αγαπητό στους ασθενείς του και στην ευρύτερη οδοντιατρική οικογένεια. 
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κ. Κωνσταντινίδη, είναι η πολύ 
καλή πένα του. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό επιστηµονικών κειµένων 
αλλά και ανταποκρίσεων – ενηµερώσεων της οδοντιατρικής κοινότητας, οι 
οποίες φιλοξενήθηκαν σε επιστηµονικά περιοδικά και οδοντιατρικές εφη-
µερίδες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρακολουθεί υποδειγµατικά τις 
εξελίξεις της Οδοντιατρικής και θα έλεγα τις ενσωµατώνει στην καθηµερινή 
του εργασία µε τρόπο άµεσο και αξιόπιστο, προσφέροντας στους ασθενείς 
του αριστεία, χαρακτηριστικό που προσδιορίζει όχι µόνο την άσκηση του 
επαγγέλµατος αλλά και το χαρακτήρα του.

Ο συγγραφέας διέκρινε από νωρίς το γεγονός ότι στην προσπάθεια να 
φανεί ο οδοντίατρος άξιος και να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις 
των περιστατικών που καλείται να διαχειριστεί, βάζει συχνά το καθήκον 
πάνω από την φροντίδα της σωµατικής του κατάστασης. Η άσκηση της Οδο-
ντιατρικής, επιπλέον, δεν είναι άµοιρη συνεπειών και κινδύνων. Οι κίνδυνοι 
αυτοί είναι υπαρκτοί και οι συνέπειες από την πολυετή εργασία, αφορούν 
σε τραυµατισµούς, µυοσκελετικά προβλήµατα, Stress και όχι µόνο. Το πρό-
βληµα αυτό έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή βιβλιογραφία, στη χώρα µας 
όµως ελάχιστα έχουν γραφεί για το τόσο φλέγον θέµα των επαγγελµατικών 
κινδύνων στην Οδοντιατρική. Με τρόπο εύληπτο και επεξηγηµατικό, στο 
πρώτο µέρος του βιβλίου, παρατίθενται το σύνολο των προβληµάτων υγείας 
που µπορεί να προκύψουν ως απόρροια της εργασίας του οδοντιάτρου, προ-
σφέροντας στον αναγνώστη συγκεντρωµένες γνώσεις οι οποίες είναι εξαι-
ρετικά χρήσιµες για την αυτοδιάγνωση, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες 
για τη θεραπευτική τους αντιµετώπιση.

Η έγκαιρη διάγνωση ενός προβλήµατος, δίνει τη δυνατότητα σωστής και 
λυσιτελούς θεραπείας και το ανά χείρας βιβλίο σαφώς βοηθάει τον οδοντί-
ατρο να επιτύχει στη διαµόρφωση ενός ασφαλέστερου τρόπου εργασίας, 
αυξάνοντας την απόδοση και παρατείνοντας χρονικά τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου απόδοσης, µέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό 
για την ποιότητα ζωής του ίδιου του οδοντιάτρου και του βοηθητικού προ-
σωπικού του οδοντιατρείου. Για το σκοπό αυτό, ο συγγραφέας συνέθεσε 
το δεύτερο µέρος του βιβλίου, το οποίο αναφέρεται στην Εργονοµία, την 
οποία προσεγγίζει µε τρόπο επιστηµονικό και αναλυτικό, παραθέτοντας όσα 
χρειάζεται να γνωρίζει ένας οδοντίατρος για να συνδυάσει την απρόσκοπτη 
σωµατική εργασία, τη λειτουργική χρήση εργαλείων και συσκευών, µε τις 
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λεπτοµέρειες που αφορούν σε θέσεις εργασίας και σε χειρισµούς, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται άριστη αποτελεσµατικότητα µε ταυτόχρονη προάσπιση της 
υγείας, διατήρηση της ευεξίας και ελάττωση των αρνητικών επακόλουθων 
από την πολύωρη εργασία.

Με ιδιαίτερη χαρά καταθέτω τις απόλυτα θετικές εντυπώσεις που απο-
κόµισα από την ανάγνωση του βιβλίου του κυρίου Κωνσταντινίδη, εµπλου-
τίζοντας σηµαντικά τις γνώσεις µου στα θέµατα τα οποία πραγµατεύεται. 
Όπως θα διαπιστώσουν οι παλαιότεροι συνάδελφοι, θα ήταν ευχής έργον 
η ανάγνωσή του να είχε γίνει στα πρώτα βήµατα της επαγγελµατικής µας 
πορείας, όµως σε κάθε περίπτωση η ωφέλεια από τη γνώση και την εµπει-
ρία του, που η συγγραφική του ικανότητα µεταφέρει µε τρόπο εύληπτο και 
άµεσο, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και πιστεύω ακράδαντα ότι θα δικαιώσει 
το χρόνο και την ενέργεια που κατέβαλε για να καταθέσει αυτό το τόσο 
σηµαντικό και ενδιαφέρον πόνηµα στα χέρια της ελληνικής οδοντιατρικής 
οικογένειας.

Ιωάννης Κ. Καρούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

τ. Πρόεδρος της Εταιρείας Οδοντοστοµατολογικής Ερεύνης
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21. Επίλογος

Το βιβλίο αυτό δηµιουργήθηκε στο µυαλό µου και έγινε αισθητό στο σώµα 
και την ψυχή µου, κατά την διάρκεια των 35 ετών άσκησης του οδοντιατρι-
κού επαγγέλµατος. Μέσα σε αυτά τα χρόνια εργασίας αντιµετώπισα διάφο-
ρα ιατρικά προβλήµατα που σχετίζονται µε το επάγγελµά µας, όπως ρήξη 
υπερακανθίου δεξιάς χειρός, προβλήµατα µε την µέση και τον αυχένα µου, 
αλλά και σοβαρά προβλήµατα stress που προέκυψαν από την µακροχρόνια 
άσκηση µε την Οδοντιατρική. Με τα χρόνια διαπίστωσα ότι η όραση µου 
επηρεάστηκε, καθώς και η στάση του σώµατός µου. Ένιωσα το stress να 
µε κυριεύει από πιεστικά ραντεβού, έλλειψη ανάπαυσης και υπερκόπωσης. 
Σταδιακά συνειδητοποίησα τα λάθη που µε οδήγησαν εκεί και η επαφή µου 
µε την αποκατάσταση αυτών, µε έκανε να προβληµατιστώ και να πάρω απο-
φάσεις ώστε να αλλάξω πολλά, αλλά και να θελήσω να µοιραστώ την γνώση 
και την εµπειρία µε άλλους συναδέλφους, ιδιαίτερα µε αυτούς που ξεκινούν 
αυτό το ωραίο ταξίδι της Οδοντιατρικής.

Τέλος, η ενασχόλησή µου µε την Εργονοµία, µέσα από µελέτη, διαλέ-
ξεις και άρθρα µου, µου έδωσε την δυνατότητα κατανόησης της συσχέτισης 
των επαγγελµατικών προβληµάτων του οδοντιατρικού επαγγέλµατος µε τις 
νέες τάσεις προσαρµογής του περιβάλλοντος στις σύγχρονες συνθήκες µε 

1. Eισαγωγή - Ιστορία του οδοντιατρικού επαγγέλµατος 
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απώτερο στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ερ-
γασίας. Το βιβλίο αυτό πιστεύω ότι είναι µια πρώτη επαφή του οδοντιάτρου 
µε τους εργασιακούς κινδύνους που διατρέχουµε. Μέσα από την ενηµέρω-
ση, την εξέλιξη και την πείρα, ο/η οδοντίατρος µπορεί να προσαρµόσει τις 
προσωπικές του/της ανάγκες, ώστε να κρατήσει τα καλά του επαγγέλµατός 
µας και να αποµακρύνει τα αρνητικά, µέχρι τότε που ο χρόνος και όχι οι 
επαγγελµατικές ασθένειες θα τον/την οδηγήσουν στην συνταξιοδότηση. Η 
ενσωµάτωση στην κουλτούρα της νέας συνεχώς εξελισσόµενης επιστήµης 
της Εργονοµίας, θα βοηθήσει ώστε τα χρόνια αυτά να κυλήσουν µε µειωµέ-
να προβλήµατα, αυξηµένη παραγωγικότητα και ποιοτική εργασία.

Στο βιβλίο αυτό περιλαµβάνεται γνώση από διάφορα γνωστικά αντικείµε-
να, έτσι το αποτέλεσµα οφείλεται στην συνεργασία πολλών και εξαιρετικών 
ειδικών του κάθε χώρου. Στα κεφάλαια 3.0-3.4 συνεργάστηκαν οι ορθοπαι-
δικοί Κωνσταντίνος Σπανός, Έφη Πετροπούλου καθώς και οι Εµµανουήλ  
Αντωνογιαννάκης (διευθυντής Γ΄ Ορθοπαιδικής νοσοκοµείου Υγεία) και 
Μάνος Φανδρίδης (διευθυντής µικροχειρουργικής άκρας χείρας νοσοκο-
µείου Κ.Α.Τ) µε τις εξαιρετικές κλινικές φωτογραφίες περιστατικών τους. 
Στο κεφάλαιο 4 η οφθαλµίατρος Γεωργία Χαριτοπούλου, στο κεφάλαιο 5 ο 
µικροβιολόγος Γεώργιος Καµινάρης, στα κεφάλαια 2, 6, 8 η εντατικολόγος 
Αγγελική Καναβού (επιµελήτρια Α στο ΓΝΑ Ευαγγελισµός). Στα κεφάλαια 7 
και 20 προσέφερε την εξειδικευµένη γνώση της η η ψυχίατρος Έρση Τσο-
πανάκη (επιµελήτρια Α στο ΨΝΑ ∆ΑΦΝΙ) και στο 11 κεφάλαιο ο καρδιολό-
γος ∆ηµήτριος Τριανταφύλλης (Κεντρική Κλινική Αθηνών). Στα κεφάλαια 
10 και 19, ο τεχνολόγος Ακουστικής Χάρης Μωραϊτης, και στο κεφάλαιο 
18 ο γυµναστής καθηγητής Λυκείου Αντώνης Νανόπουλος και ο Θωµάς 
Πελεκάνος (Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο ΦΥΣΙΟΛΥΣΙΣ). Με το επιστηµονι-
κό θέµα ασχολήθηκαν, οι Σπυρίδων ∆αµάσκος και ιδιαίτερα ο Ελευθέριος 
Φαρµάκης πού έλεγξε και την βιβλιογραφική αρτιότητα των κειµένων. Την 
δηµιουργία και επεξεργασία των εικόνων ανέλαβε ο ειδικός photo editor κ. 
Μπάλας Γεώργιος και την δηµιουργία των σκίτσων ο ειδικός γραφίστας κ. 
Φίλιππος Σεκόφσκι. Οι αρθροσκοπικές εικόνες είναι προσφορά του κ. Μά-
νου Αντωνογιαννάκη και οι χειρουργικές άκρας χείρας του κ Μάνου Φαν-
δρίδη.Οι λοιπες εικόνες χρησιµοποιούνται νόµιµα µε την ανάλογη πληρωµή 
των δικαιωµάτων τους στην εταιρεία. Την όλη επιµέλεια όλων των κειµένων 
ανέλαβε µε µεγάλο ζήλο και επαγγελµατισµό η διορθώτρια και οδοντία-
τρος Καρίνα Ρουµπινστάϊν. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον 
κ. Ιωάννη Καρούση (αναπληρωτής καθηγητής Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ) για 
την εµψύχωση και παρότρυνση να ολοκληρώσω αυτό το πόνηµα, όταν το 
πρωτοδιάβασε στην αρχική του µορφή, πιστεύοντας ότι θα είναι εξαιρετικό 
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και ξεχωριστό. Φυσικά επειδή η γνώση εξελίσσεται και πολλαπλασιάζεται, 
το βιβλίο αυτό δεν µπορεί παρά να είναι το ξεκίνηµα της αναζήτησης και 
µελέτης των θεµάτων που διαχειρίζεται. Έτσι θα φθάσουµε σύντοµα σε µια 
εποχή που το Οδοντιατρικό επάγγελµα µε την βοήθεια της Τεχνολογίας, της 
Εργονοµίας και φυσικά της Ιατρικής θα προσφέρει ιδεώδη ποιότητα επαγ-
γελµατικής και προσωπικής ζωής. 

Για την ολοκλήρωση του βιβλίου αυτού, ευχαριστώ ιδιαίτερα την σύζυ-
γο µου Έµµα που µε καρτερικότητα και υποµονή, αποδέχθηκε αυτήν την 
προσπάθειά µου µε όλες τις συνέπειες, σαν έναν αγώνα υγείας, ανάλογο µε 
τον τεράστιο αγώνα που η ίδια δίνει ενάντια στην προσωπική της δύσκολη 
ασθένεια. 




