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Ορθολογική Αντιβιοτική
Χημειοπροφύλαξη στην Οδοντιατρική

για την Πρόληψη Λοιμώδους
Ενδοκαρδίτιδας

Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας έχει απο-
τελέσει αντικείμενο συζητήσεων και προβληματισμού στην ιατρική κοινότητα παγκοσμίως. 
Το πρωτόκολλο του 2007, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2021, είναι το μακροβιότερο 
και το πλέον ολοκληρωμένο στην ιστορία της χορήγησης αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης 
για την πρόληψη της ΛΕ. Ο τ. αναπληρωτής καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. 
Φώτιος Χ. Τζέρμπος, μέσα από τη στήλη της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύ-
νης, αναλύει στο «Ο.Β.» πότε συνιστάται και πότε όχι αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη, 
περιγράφει καταστάσεις υψηλού κινδύνου και αναφέρεται σε συγκεκριμένες οδηγίες ανά-
λογα την κατάσταση. Έχοντας παράλληλα υπόψιν το παγκόσμιο πρόβλημα της ανθεκτικό-
τητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, που επιβάλλει την ορθολογική χρήση των αντιβιοτι-
κών, δίνονται απαντήσεις με βάση την βιβλιογραφία σε ερωτήματα αλλά και διλήμματα που 
προκύπτουν στην καθημερινή Οδοντιατρική πράξη και αφορούν την χημειοπροφύλαξη για 
την πρόληψη Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας.                                                         Σελ. 18-19

Η πρακτική της οδοντιατρικής επιστήμης 
έχει ηθικούς κανόνες και νόμους που επι-
σφραγίζουν την ορθή άσκηση του επαγγέλ-
ματος. Υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετικά 
πλαίσια εντός των οποίων η οργάνωση των 
οδοντιατρικών υπηρεσιών και ο κατάλληλος 
σχεδιασμός και υλοποίηση αυτών για ανθρώ-
πους με αναπηρίες, και άλλων ευάλωτων και 
κοινωνικά ευπαθών (νοητικά, κινητικά και 
οικονομικά) πληθυσμιακών ομάδων, είναι 

υψίστης σημασίας. Ομάδα φοιτητών του 9ου 
εξαμήνου σε συνεργασία με την Επίκουρη 
Καθηγήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή του 
ΕΚΠΑ κ. Μαρία Αντωνιάδου επιχειρούν 
να προσεγγίσουν τις βασικές αρχές στρατη-
γικής και διοίκησης που πρέπει να διέπουν 
την οργάνωση και διαχείριση μίας οδοντια-
τρικής δομής που απευθύνεται σε αυτές τις 
πληθυσμιακές ομάδες.

Σελ. 8-14
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
μονογραφία
στο πολύ ενδιαφέρον και 
επίκαιρο θέμα
της περιεμφυτευματίτιδας,
το οποίο απασχολεί έντονα την
Οδοντιατρική κοινότητα σε 
διεθνές επίπεδο.
Ο συγγραφέας
προσεγγίζει το θέμα
της περιεμφυτευματικής 
παθολογίας
μέσα από την εικοσαετή 
εμπειρία
και ενασχόλησή του σε κλινικό 
και ερευνητικό επίπεδο και 
παραθέτει το σύνολο των 
πληροφοριών 
που πρέπει να γνωρίζει ο
φοιτητής και ο Οδοντίατρος,
είτε γενικός είτε εξειδικευμένος
για το πολύ σύγχρονο αυτό
ζήτημα το οποίο αφορά 
εκατομμύρια ασθενείς σε
παγκόσμια κλίμακα.
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Χειρουργική
στην

Περιοδοντική
Θεραπεία

ΕΥΔΟΞΙΑ Α. ΠΕΠΕΛΑΣΗ
Ειδικευθείσα στην Περιοδοντολογία

στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, Η.Π.Α.
Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας

Τμήματος Οδοντιατρικής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΡΟΤΣΟΣ
Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία

στο Πανεπιστήμιο Tufts, Η.Π.Α.
τ. Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου

Περιοδοντολογίας
Τμήματος Οδοντιατρικής

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΟΙΒΟΣ Ν. ΜΑΔΙΑΝΟΣ
Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία

στο Πανεπιστήμιο Göteborg, Σουηδία
Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου

Περιοδοντολογίας
Τμήματος Οδοντιατρικής

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

€140,00

Ένα νέο βιβλίο 
που έρχεται να φωτίσει 

όλες τις πτυχές γύρω από 
τα σύγχρονα δεδομένα

της χειρουργικής
στην περιοδοντική 

θεραπεία και 
συγκεκριμένα όλων
των χειρουργικών 

τεχνικών
που εφαρμόζονται

στην Περιοδοντολογία.

Οργάνωση οδοντιατρικών υπηρεσιών σε νοητικά, κινητικά 
και οικονομικά, μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού

Η μεγαλύτερη έκθεση οδοντιατρικών - οδο-
ντοτεχνικών ειδών στην Ελλάδα, που φέτος 
συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής, ανανεώνει το 
ετήσιο ραντεβού της με την οδοντιατρική 
κοινότητα, το διήμερο 6-7 Μαΐου 2023 στη 
Θεσσαλονίκη, στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ 
– HELEXPO.
Ενόψει της Dental 2023 το «Οδοντιατρικό
Βήμα» μίλησε με τον κ. Σπύρο Σαρηγιάν-
νη, τον πρόεδρο του  Πανελλήνιου Σύνδε-
σμου Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών
- Οδοντοτεχνικών Ειδών για να μας βάλει
στο κλίμα και να προϊδεάσει τους επισκέ-
πτες για το τι θα πρέπει να περιμένουν απ'
την επερχόμενη διοργάνωση.         Σελ. 46

Η χειρουργική θεραπεία
της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

(Ενδείξεις και αντενδείξεις) 
Β΄ Μέρος

Του Βύρωνα Δρούκα ....... Σελ. 30-33

«Η έκθεση DENTAL άριστη ευκαιρία για να συναντηθεί ο κλάδος
και να δει τις τελευταίες εξελίξεις»

Ελληνική Εταιρεία Στοματολογίας (ΕΛ.Ε.Σ.)
Διονύσου 75, 11524 Μαρούσι
e-mail: info@pathologyoral.gr
website: www.pathologyoral.gr
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25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
T. 2112105553
e-mail: info@welcometravel.gr
website: www.welcometravel.gr
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1ο συνέδριο της ΕΛ.Ε.Σ. 
Το πρώτο συνέδριο της νεοσύστατης Ελλη-
νικής Εταιρείας Στοματολογίας θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα, στις 31 Μαρτίου
- 1 Απριλίου 2023, στο ξενοδοχείο Royal
Olympic. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, προϊ-
όν ομαδικής δουλειάς μηνών, το επερχόμενο
συνέδριο είναι κι ένα μεγάλο στοίχημα για τη
νέα και πλέον ενιαία επιστημονική εταιρεία
στον χώρο της Στοματολογίας.

Καθώς οι ετοιμασίες βρίσκονταν στην τε-
λική ευθεία, το «ΟΒ» συνομίλησε με τον Κα-
θηγητή κ. Νικόλαο Γ. Νικητάκη, Πρόεδρο 
της ΕΛ.Ε.Σ. και της Οδοντιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ.                                    Σελ. 38-39

ΕΕΝΟ-ΟΕΦ: Νοσοκομειακή 
Οδοντιατρική και Οδοντιατρική 
Ειδικής Φροντίδας: Συγκλίσεις 
και διαφορές
Της Φλώρας Ζερβού-Βάλβη ........ Σελ. 16

ΕΕΕ: Αντιμετώπιση και διαχείριση 
βάθρων σε πολύρριζα δόντια
Ο σχηματισμός βάθρου κατά τη χημικομηχα-
νική επεξεργασία ριζικών σωλήνων βρίσκεται 
ανάμεσα στα πιο κοινά ιατρογενή συμβάματα 
που ενδέχεται να συμβούν κατά την ενδοδο-
ντική θεραπεία. Η κ. Μαρία-Ελπίδα Μιλτι-
άδους, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ενδοδοντί-
ας ΕΚΠΑ, παρουσιάζει τρία  περιστατικά και 
την αντιμετώπισή τους στην ίδια ασθενή, στα 
οποία προϋπήρχαν βάθρα. ....... Σελ. 20-21

ΙΤΙ: Σκέψεις, διλήμματα και 
προβληματισμοί για δύο 
κεντρικούς τομείς
Των Θανάση Βασίλα και Μιχάλη Πάτρα
........................................... Σελ. 24-25

Επιστημονικές εκδηλώσεις 
Ελληνικής Εταιρείας 
Περιοδοντολογίας & Οδοντικών 
Εμφυτευμάτων για το έτος 2023
Του Λάζαρου Τσαλίκη ............. Σελ. 26

Βιοψία Στόματος: 
Κλινική διαδικασία και τεχνικές
Του Γιώργου Χ. Λάσκαρη .... Σελ. 28-29

ΕΛΕΣ: Παρουσίαση περίπτωσης
Της Ερωφίλης Παπαδοπούλου ... Σελ. 22
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Παμπελοποννησιακό
Οδοντιατρικό Συνέδριο

21o

Παρασκευή 30 Ιουνίου 

                          έως Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

Διοργανωτής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

«Η σύγχρονη  Οδοντιατρική
στα µονοπάτια

της Καστροπολιτείας»

ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ
Μέσα από την πολυμορφία της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας προβάλλουν διακριτοί μερικοί αναβαθμοί διδάξι-
μων ενεργειών

Θεωρητική κατάρτιση, προσομοίωση, εποπτείες, κλινι-
κή αυτενέργεια 

Ακούω, βλέπω, πράττω, εποπτεύ-ομαι, αυτενεργώ με 
ορατή βέβαια τη συμβολή και της σύγχρονης τεχνολογί-
ας

Και η από εδρας παραδοσιακή διδασκαλία, με συχνά 
ευδιάκριτο το αποτύπωμα μιας ευρύτερης παιδείας, που 
τίμησαν ακόμα και ιστορικές  μορφές της επιστήμης και 
της τέχνης; 

Ποια αλήθεια η πραγματική της θέση στη σχεδόν 
metaverse εποχή μας;

Σε πρώτη ανάγνωση, μια μονολογική βαρετή διαδικα-
σία αμφίβολης ενίοτε εκπαιδευτικής αξίας …

…που όμως μπορεί να μετατραπεί σε αποτελεσματικό 
εργαλείο μέσω μιας δυναμικής και πολυεπίπεδης εκφρα-
στικής

Θέλει μαστοριά και πάθος η διδασκαλία για να μετου-
σιώσει τα ακούσματα σε εικόνες έμπλεες συναισθηματι-
κού φορτίου

Να τα μετατρέψει από ψυχρές λέξεις σε ανεξίτηλο βί-
ωμα, 

και να γίνει κίνητρο για νέες διεκδικήσεις της γνώσης 

Γράφει ο Ralph Waldo Emerson για τον δεξιοτέχνη του 
λόγου. «Αυτό που είσαι ηχεί τόσο δυνατά στα αυτιά μου 
που δεν ακούω λέξη από όσα λες».

Η. Καρκαζής. Homo Academicus. Οδοντιατρικό Βήμα. Νοέμ.-Δεκ. 2018 

http://users.uoa.gr/~hkarkaz/data/stoxastika/homoacademicusres.pdf

Ηρακλής Καρκαζής 
τ. Καθηγητής Κινητής 
Προσθετικής ΕΚΠΑ

Scuola di Αtene (Raphael 1510 -1511)
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Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Η ανατομία του Έλληνα οδοντιάτρου
Α. Γιαννίρη, Αικ. Κυρανούδη,  Μ. Μενενάκου, Β. Πασιά, Ι. Υφαντόπουλος

Η ομάδα εργασίας της Ελληνι-

κής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 

(ΕΟΟ) «Γυναίκες στην Οδοντιατρι-

κή» σε συνεργασία με τον καθηγη-

τή Ι. Υφαντόπουλο του ΜΒΑ Υγείας 

στο ΕΚΠΑ παρουσιάζουν το τρίτο 

και τελευταίο μέρος της πανελλα-

δικής έρευνας που πραγματοποίη-

σαν με σκοπό να σκιαγραφήσουν 

το προφίλ του σύγχρονου Έλλη-

να οδοντίατρου. Στο τρίτο μέρος 

αναλύονται οι ενότητες της ικανο-

ποίησης, της αποτίμησης της κα-

τάστασης υγείας, των ηλικιακών 

διαφορών και του εθελοντισμού.

1. Ικανοποίηση

Στο ψυχογράφημα του Σύγχρονου 
Έλληνα Οδοντιάτρου μελετήθηκε 
αναλυτικά η Ικανοποίησή του 
σε 8 διαφορετικούς τομείς. Η 
υποκειμενική αξιολόγηση της Ικα-
νοποίησης μετρήθηκε σε κλίμακα 
από 1 εως 10, όπου 1= καθόλου 
ικανοποιημένος και 10= εξαιρετικά 
ικανοποιημένος.

Το 78% των οδοντιάτρων 
δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ ικα-
νοποιημένοι από την άσκηση της 
οδοντιατρικής (διαβάθμιση 7-10 
στην κλίμακα), καταδεικνύοντας 
ότι το οδοντιατρικό επάγγελμα 
αποτελεί μία ενσυνείδητη προσω-
πική επιλογή την οποία ο σύγχρο-
νος Έλληνας οδοντίατρος υπηρε-
τεί κι υποστηρίζει με υπευθυνότητα 
και μεράκι αλλά και από το οποίο 
αντλεί ευχαρίστηση (Γραφ. 1). 
Αυτό επιβεβαιώνεται από τα υψη-
λά ποσοστά ικανοποίησης στους 
τομείς των σπουδών αλλά και της 
επιμόρφωσης-κατάρτισης (81% και 
79% αντίστοιχα δήλωσαν πολύ έως 
πάρα πολύ ικανοποιημένοι διαβάθ-
μιση 7-10 ) Επομένως αναδεικνύε-
ται ο επιτυχής καθοριστικός ρόλος 
της εκπαίδευσης στην δημιουργία 
άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων, 
οι οποίοι επιδιώκουν να μετέχουν 
των εξελίξεων της γνώσης, των 
νέων τεχνολογιών και των εφαρμο-
γών τους στην καθημερινή οδοντι-
ατρική κλινική πράξη. 

Στους δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε ως κοινωνία, έχοντας βι-
ώσει πολλαπλές διαδοχικές κρίσεις: 
οικονομική, κοινωνική, υγειονομι-
κή, ο σύγχρονος Έλληνας οδοντί-
ατρος φαίνεται να αποτελεί φάρο 
αισιοδοξίας όσον αφορά τη στάση 
του απέναντι στη ζωή: Οι Έλλη-
νες οδοντίατροι δηλώνουν στην 
κλίμακα 1 έως 10, μέση ικανοποί-
ηση ίση προς 7,7 ενώ η αντίστοιχη 
εκτίμηση για τον γενικό Ελληνικό 
πληθυσμό ανέρχεται στο 5,2. (Στοι-
χεία ΟΟΣΑ 2022)1. Σημαντικότα-
το είναι το ποσοστό του 82% των 
απαντήσεων των οδοντιάτρων που 
συγκεντρώνονται στην περιοχή της 
κλίμακας 7-10 δηλαδή πολύ έως 
πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την 
ζωή τους γενικά! (Γραφ. 2) 

Εντυπωσιακότερες δε επιδόσεις 
καταγράφονται στην ερώτηση σχε-
τικά με τη θέση στην κοινωνία: 
87% των οδοντιάτρων απάντησαν 
7-10 βαθμό ικανοποίησης. Ο Έλ-
ληνας οδοντίατρος φαίνεται να 
απολαμβάνει μεγάλης κοινωνικής 
καταξίωσης στην σύγχρονη ελ-
ληνική κοινωνία διατηρώντας μια 

υψηλή θέση εκτίμησης σε πείσμα 
των κοινωνικοεπαγγελματικών ανα-
κατατάξεων που έχουν επιφέρει οι 
αλματώδεις  επιστημονικές και τε-
χνολογικές εξελίξεις. Η μελέτη μας 
έδειξε ότι ένα συντριπτικό ποσοστό 
της οδοντιατρικής περίθαλψης πα-
ρέχεται στα ιδιωτικά ιατρεία (90%). 
Ωστόσο και πάρα το γεγονός ότι η 
οδοντιατρική θεωρείται «μοναχικό 
επάγγελμα», ο σύγχρονος Έλληνας 
οδοντίατρος προσπαθεί ξεπερνώ-
ντας τα στενά όρια του προσωπι-
κού του ιατρείου να επικοινωνεί και 

να συνεργάζεται με τους συναδέλ-
φους του. Για το λόγο αυτό κατα-
γράψαμε αρκετά υψηλά ποσοστά 
ικανοποίησης από τις σχέσεις με 
τους συναδέλφους (75% στις τιμές 
κλίμακας 7-10).

Παρόλο αυτά σε οικονομικό επί-
πεδο ο σύγχρονος Έλληνας οδο-
ντίατρος πιστεύει ότι η εργασία του 
στην οποία έχει επενδύσει απαιτη-
τικές σπουδές, προσωπικό χρόνο, 
δεξιότητες, καλλιτεχνική ικανότη-
τα και χρήμα, υποπληρώνεται, με 
αποτέλεσμα η ικανοποίηση από 

τις οικονομικές απολαβές να είναι 
χαμηλή έως μέτρια (Γραφ. 3). 
Όσον αφορά τα συλλογικά όργανα 
ο σύγχρονος Έλληνας οδοντίατρος 
προσδοκά μεγαλύτερη δράση και 
αποτελεσματικότητα στην διεκδί-
κηση των δικαιωμάτων του κλάδου 
(Γραφ. 4).

2. Αποτίμηση Κατάστασης 
Υγείας 

Η υποκειμενική αξιολόγηση της 
γενικής κατάστασης υγείας του 
σύγχρονου Έλληνα οδοντιάτρου 
έγινε με την χρήση μιας κλίμακας 
από 1-100 όπου το 1 αντιστοιχεί 
στην χείριστη δυνατή και το 100 
στην άριστη κατάσταση υγείας.

Σε υψηλό ποσοστό (86%), η κα-
τάσταση υγείας των Ελλήνων Οδο-
ντιάτρων χαρακτηρίζεται από Καλή 
έως Πολύ Καλή! (Γραφ. 5) Αξίζει 
δε να αναφερθεί ότι το ποσοστό 
αυτό είναι αρκετά υψηλότερο συ-
γκρινόμενο με το αντίστοιχο 78,2 
% του γενικού ελληνικού πληθυ-

σμού για το έτος 2022 όπως έχει 
εκτιμηθεί από τις έρευνες που έχει 
εκπονήσει η Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία2.

Ωστόσο παρατηρείται, σαφής 
σταδιακή επιδείνωση της υγείας με 
την αύξηση της ηλικίας και με την 
αύξηση των ετών εργασίας (Γραφ. 
6,7).

Η καλή κατάσταση υγείας σχετί-
ζεται θετικά με:
1) περισσότερες ώρες εργασίας
2)  μεγαλύτερη ικανοποίηση από το 

επάγγελμα
3)  μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις 

οικονομικές απολαβές
4)  μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη 

ζωή γενικά
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο 

καλύτερη είναι η κατάστα-
ση υγείας ενός οδοντιάτρου, 
τόσο περισσότερο παραγω-
γικός είναι, τόσο μεγαλύτερη 
ικανοποίηση αντλεί από το 
επάγγελμα του, τόσο πιο ευ-
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χαριστημένος είναι από τις οι-
κονομικές του απολαβές, και 
συνολικά τόσο πιο ικανοποιη-
μένος νιώθει από τη ζωή του 
γενικότερα!

Επιπτώσεις στην υγεία από την 
άσκηση του οδοντιατρικού επαγ-
γέλματος.

Είναι γνωστό ότι το οδοντια-
τρικό επάγγελμα δεν είναι άμοιρο 
συνεπειών για την υγεία εκείνου 
που το ασκεί! Εξετάζοντας τα ορ-
γανικά συστήματα που υφίστανται 
την μεγαλύτερη επιβάρυνση από 
την άσκηση της οδοντιατρικής, 
προεξάρχουσα θέση κατέχει το μυ-
οσκελετικό σύστημα. Το 84% 
των ερωτηθέντων οδοντιάτρων δή-
λωσαν ότι υποφέρουν από μέτρια 
έως σοβαρά μυοσκελετικά προβλή-
ματα! (Γραφ. 8) 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
όραση το 63% ανέφεραν μέτρια 
έως σοβαρά οφθαλμικά προβλήμα-
τα σχετιζόμενα με το επάγγελμα. 
Η ακοή, και το δέρμα υφίστανται 
επίσης αρνητική επίδραση από την 
άσκηση του οδοντιατρικού επαγ-
γέλματος με αντίστοιχης βαρύτητας 
διαταραχές σε ποσοστά 43% και 
44%. 

Ακόμη και το αναπνευστικό σύ-
στημα δεν παραμένει αλώβητο 
μιας και οι αναφορές για σχετικές 
αναπνευστικές βλάβες ανέρχονται 
σε ποσοστά 29%. Τέλος την κο-
ρωνίδα των αρνητικών συνεπειών 
του οδοντιατρικού επαγγέλματος 
στην υγεία του οδοντίατρου απο-
τελεί το στρες! Ένα συντριπτικό 
ποσοστό 96% των ερωτηθέντων 
οδοντιάτρων δήλωσαν ότι υφίστα-
νται επιβάρυνση της ψυχικής τους 
ισορροπίας από μέτρια έως πάρα 
πολύ μεγάλης έντασης εξαιτίας του 
στρες από την άσκηση της οδοντι-
ατρικής πράξης! (Γραφ. 9)  Ως εκ 
τούτου τεκμηριώνεται ο χαρακτη-
ρισμός της οδοντιατρικής ως ενός 
άκρως στρεσογόνου επαγγέλματος.

Από την παραπάνω ανάλυση 
προκύπτει ότι ο οδοντίατρος απο-
λαμβάνει μια πολύ καλή/άριστη 
κατάσταση της υγείας σε σχέση με 
τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό. 
Αυτό συμβάλει στην αυξημένη πα-
ραγωγικότητα καθώς και στην υψη-
λή ικανοποίηση από το επάγγελμά 
του και την ζωή του. Ωστόσο η 
άσκηση του οδοντιατρικού επαγ-
γέλματος είναι συνυφασμένη με μια 
σειρά επιπτώσεων στην σωματική 
του υγεία (προβλήματα μυοσκελε-
τικά, οφθαλμικά, δερματικά, ακο-
ολογικά, αναπνευστικά), καθώς και 
στην ψυχική του ισορροπία (Στρες).

3. Ηλικιακές διαφορές

Η σχέση μεταξύ ηλικίας και ει-
σοδήματος παρουσιάζει μια αυξητι-
κή τάση μέχρι την ηλικία των 30 
ετών με μέσο όρο τα 1.800 ευρώ. 
Στη δεύτερη δεκαετία εργασίας, ο 
μέσος όρος είναι τα 2.700 ευρώ 
με μεγάλη διακύμανση ενώ στις 
επόμενες 2 δεκαετίες παγιώνεται 
στα 2.500 ευρώ. Από τα 61 έτη 
ηλικίας και άνω, ο μέσος όρος είναι 
2500 ευρώ με μεγάλη διακύμανση 
(Γραφ. 10).

Κάτω από 500 ευρώ εισόδημα 
δηλώνουν τα νέα παιδιά που μερι-
κώς απασχολούνται (24 ώρες ερ-
γασίας την εβδομάδα). Για τα επό-
μενα 500 ευρώ ( έως 1000 ευρώ 
μηνιαίως) η απασχόληση αυξάνει 
εκθετικά με μέσο όρο τις 34 ώρες 
καθώς και η ικανοποίηση από το 
επάγγελμα (με μέσο όρο κάτω από 
το 7 σε βαθμολόγηση με άριστα το 
10) (Γραφ. 11). Για τα υψηλότε-
ρα εισοδήματα των μεγαλύτερων 
ηλικιών διατηρείται στις 36 ώρες 
με διακυμάνσεις και ο βαθμός ικα-

νοποίησης από το επάγγελμα αυξά-
νει με κορυφή που πλησιάζει το 9, 
για τα εισοδήματα άνω των 5.000 
ευρώ (Γραφ. 12).

Η υγεία των οδοντιάτρων επιδει-
νώνεται με την πάροδο των χρόνων 
και την άσκηση της οδοντιατρικής, 
ξεκινώντας από πολύ καλή στις μι-
κρότερες ηλικίες και με μεγάλη δι-
αβάθμιση στην πολύ κακή από την 
ηλικία των 46 έως και τη συνταξι-
οδότηση (66 χρονών) (Γραφ. 6).

4. Εθελοντισμός

Το ένα τρίτο των οδοντιάτρων 
συμμετέχει σε εθελοντικά προ-
γράμματα ανά την Ελλάδα, ενώ 
όσο περισσότερο είναι ικανοποιη-
μένος από το επάγγελμα τόσο με-
γαλύτερη είναι η συμμετοχή του σε 
εθελοντική δραστηριότητα (Γραφ. 
13).

Συμπερασματικά

1.  Ο σύγχρονος Έλληνας Οδο-
ντίατρος είναι ευχαριστημένος 

με την άσκηση της οδοντιατρι-
κής, είναι πολύ ικανοποιημένος 
τόσο από τις σπουδές του όσο 
και από τη συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση, απολαμβάνει σημαντικής 
κοινωνικής αναγνώρισης, παρα-
μένοντας ένα αισιόδοξο ικανο-
ποιημένο από τη ζωή του άτομο 
με πολύ καλές σχέσεις με τους 
συναδέλφους του. Ωστόσο πα-
ρουσιάζει μέτρια ικανοποίη-
ση από τις οικονομικές του 
απολαβές και τη συνδικαλι-
στική του εκπροσώπηση.

2.  Από την έρευνα προέκυψε ότι το 
μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 
των οδοντιάτρων ανέρχεται στα 
2.500 ευρώ με σχετικά μεγά-
λη διακύμανση που εκτιμάται 
στα +/-2.000 ευρώ και θετική 
σχέση ανάμεσα στις ώρες απα-
σχόλησης και στα εισοδήματα 
των οδοντιάτρων.

3.  Η οικονομική ανασφάλεια και η 
δυσκολία να εξασφαλιστεί αξιο-
πρεπής διαβίωση με την χαμηλή 
σύνταξη, δυσχεραίνει τους 
οδοντιάτρους να προγραμ-

ματίσουν το μέλλον τους 
μετά την ηλικία των 62 ετών.

4.  Χρειάζεται στήριξη των οδοντιά-
τρων που εργάζονται στον Ιδιω-
τικό Τομέα με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας.

5.  Όταν το 78% της προπτυχιακής 
εκπαίδευσης παρέχεται από τις 
Ελληνικές Σχολές και το 62% 
των οδοντιάτρων δεν εξειδι-
κεύεται, κρίνεται αναγκαίος ο 
εκσυγχρονισμός των προ-
γραμμάτων σπουδών για 
καλύτερη παροχή υγείας.

6.  Η συνεχής επιμόρφωση απο-
τελεί επένδυση ζωής κι ευη-
μερίας.

7.  Είναι απαραίτητη η στήριξη της 
γυναίκας οδοντιάτρου την πε-
ρίοδο δημιουργίας και φρο-
ντίδας οικογένειας.

1.  OECD (2022) Wellbeing indicators in 
the OECD countries. Paris France.

2.  ΕΛΣΤΑΤ 2023 Συνθήκες διαβίωσης 
του Ελληνικού Πληθυσμού Έρευνα 
EU-SILC.
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Χειρουργική στην Περιοδοντική Θεραπεία
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Ορισμοί για ΑμεΑ και άλλες
μειονεκτικές ομάδες

Ας κατανοήσουμε λοιπόν περισσότερο αυ-
τήν την πληθυσμιακή ομάδα (Watson et al. 
2010; Wilson et al. 2019; Britton & Bradley 
2021;GBD 2019; Hearing Loss Collaborators 
2021):

Α) Άτομα με ψυχικές και νευρολογικές 
νόσους

1) Άτομα με άνοια. Άνοια, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι μια 
σοβαρή απώλεια της γενικής νοητικής ικανότη-
τας σε ένα άτομο που προηγουμένως δεν ήταν 
εξασθενημένο, πέρα από ό,τι θα προκαλούσε η 
φυσιολογική γήρανση. Η ικανότητα ενός ατό-
μου να λειτουργεί και να εκτελεί καθημερινές 
εργασίες επηρεάζεται αρνητικά από τα συμπτώ-
ματα, τα οποία περιλαμβάνουν προοδευτικές 
διαταραχές της μνήμης, της σκέψης και της 
συμπεριφοράς. Η πιο διαδεδομένη παραλλαγή 
είναι η νόσος του Αλτσχάϊμερ. 

2) Άτομα με νόσο του Πάρκινσον. Η νόσος 
του Πάρκινσον είναι μια χρόνια, εκφυλιστική 
διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Ο τρόμος, η ακαμψία, η βραδύτητα της κίνησης 
και η δυσκολία στο περπάτημα είναι τα πιο εμ-
φανή πρώιμα σημάδια της νόσου.

3) Άτομα με συμπεριφορικές διαταραχές. 
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται 
άτομα με νοητική υστέρηση, συναισθηματικές, 
ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές όπως 
μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσο-
χή-υπερκινητικότητα (ADHD), αυτισμό. Στα 
άτομα αυτά είναι δύσκολη η παροχή οδοντια-

τρικής περίθαλψης εξαιτίας της ελλιπούς ή και 
αδύνατης επικοινωνίας και συνεργασίας.

4) Άτομα με κατάθλιψη. Σχεδόν το 20% των 
ατόμων πάνω από την ηλικία των 65 χρόνων 
εμφανίζουν καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ πε-
ρίπου το 40% των ηλικιωμένων πάνω από τα 
85 χρόνια προσβάλλεται από κάποια μορφή 
κατάθλιψης. Η κατάθλιψη ωστόσο αφορά και 
νεαρότερα άτομα. Η πρώιμη διάγνωσή της και 
ιδίως η πρόληψη αυτής είναι άκρως σημαντικές 
για την έκβαση της πορείας της και τον έλεγχο 
της στοματικής κατάστασης των ασθενών που 
αμελούν/αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό 
τους και το στόμα τους. 

Β) Άτομα με σωματικά αισθητηριακά ή 
κινητικά προβλήματα

Τα άτομα με σωματικά κινητικά προβλήματα 
ταξινομούνται σε:

Άτομα με σωματική αναπηρία (εμποδιζόμενα 
άτομα)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν άτομα με:
1) συγγενή/επίκτητη απώλεια αρτιμέλειας
2) παθήσεις του μυοσκελετικού συστήμα-

τος (αρθρίτιδα, μυϊκή δυστροφία, μυασθένεια 
Gravis, ατελή οστεογένεση) και του νευρομυϊ-
κού συστήματος (εγκεφαλική παράλυση, σκλή-
ρυνση κατά πλάκας). Τα εμποδιζόμενα άτομα 
πολλές φορές δυσκολεύονται στην πρόσβαση 
στο οδοντιατρείο χωρίς τη βοήθεια τρίτων και 
στην συνεργασία τους με τον οδοντίατρο όπως 
στην περίπτωση της εγκεφαλικής παράλυσης 
εξαιτίας των ακούσιων κινήσεων του σώματός 
τους.

3) ολική ή μερική απώλεια όρασης ή/και ακο-
ής. 

α) Άτομα με απώλεια της ακοής. Απώλεια 
ακοής, σύμφωνα με τον ΠΟΥ εννοείται η αδυ-
ναμία ακοής κάτω των 20 dB και στα δύο αυτιά, 
διακρίνεται σε 5 επίπεδα ανάλογα με την σοβα-
ρότητά της και μπορεί να προκύπτει εκ γενετής 
ή επίκτητα από παράγοντες όπως η ηλικία, ο 
υπέρμετρος θόρυβος, λοιμώξεις του μέσου ωτός 
και ωτοτοξικά φάρμακα. Υπολογίζεται με τα δε-
δομένα του ΠΟΥ ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν 
από κάποια μορφή αδυναμίας ακοής, με κυριό-
τερες συνέπειες την κοινωνική απομόνωση, την 
αδυναμία κατανόησης και συχνά εκφοράς του 
λόγου όταν η απώλεια συμβαίνει σε πρώιμη ηλι-
κία και πολλαπλές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 
30% των ατόμων άνω των 60 ετών εμφανίζουν 
διαταραχές ακοής, μια ηλικιακή ομάδα που συ-
νήθως αποτελεί την κύρια δεξαμενή ασθενών 
του γενικού οδοντιάτρου. 

β) Άτομα με αδυναμία της όρασης. Η αδυνα-
μία όρασης χωρίζεται ανάλογα με την απόστα-
ση σε δύο κατηγορίες, με βάση την κατάταξη 
του ΠΟΥ, το 2018. Κάθε αδυναμία όρασης δεν 
είναι καταδικαστική για το άτομο αφού υπάρ-
χουν διαταραχές όπως η μυωπία και η πρεσβυω-
πία που διορθώνονται με τα κατάλληλα μέσα. Η 
σοβαρή απώλεια ή και τύφλωση (οπτική οξύτη-
τα <6/60) υπολογίζεται ότι αφορά περίπου 90 
εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και μπορεί να 
οφείλεται σε πολλαπλά αίτια όπως το γλαύκω-
μα, ο καταρράκτης, εκφυλιστική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια, επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη, 
τραύμα ή εκ γενετής κατάσταση. Τα άτομα με 
σοβαρές διαταραχές όρασης είναι εμποδιζό-
μενα, δηλαδή δυσκολεύονται να εκτελέσουν 

βασικές δραστηριότητες ανεξάρτητοι, συμπερι-
λαμβανομένης της μετακίνησης. 

Χαρακτηριστικά στοματικής
υγείας ΑμεΑ και άλλων μειονεκτικών 

ομάδων

Η σχετική βιβλιογραφία παραθέτει ότι τα 
άτομα ΑμεΑ στην πλειοψηφία τους έχουν 
χειρότερη στοματική υγιεινή, συνεπώς 
αυξημένα προβλήματα περιοδοντίου, αυ-
ξημένο δείκτη τερηδόνας, περισσότερους 
ελλείποντες οδόντες, παραμονή νεογιλών 
καθώς και μεγαλύτερα ποσοστά ορθο-
δοντικών ανωμαλιών από ό,τι ο γενικός 
πληθυσμός. Μάλιστα, η στοματική τους υγεία 
επιδεινώνεται με ταχύτερο ρυθμό με την πάρο-
δο των ετών σε σύγκριση με το γενικό πληθυ-
σμό (Γκιζάνη & Παπαγιαννούλη 2010; Wilson 
et al. 2019; McGrath et al. 2019).

Αυτό μπορεί να συμβαίνει καθώς για παρά-
δειγμα η απώλεια μερική ή ολική, της ακοής 
και της όρασης συνοδεύεται από σημαντική 
δυσκολία σε απλές καθημερινές λειτουργίες 
του ατόμου όπως για παράδειγμα το πλύσιμο 
των δοντιών. Αυτό παράλληλα γίνεται μέσω 
της τροποποίησης της ικανότητας επικοινωνί-
ας με τον οδοντίατρο για τον προγραμματισμό 
τακτικών επισκέψεων στο οδοντιατρείο ή της 
παρεμπόδισης της ανεξάρτητης μετακίνησης 
του ατόμου, μεταξύ άλλων και προς το οδοντι-
ατρείο. Ακόμη, στις περιπτώσεις διαταραχών 
της όρασης, αλλοιώνεται η ικανότητα του ατό-
μου να εντοπίζει αλλαγές στην στοματική του 
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Οργάνωση οδοντιατρικών υπηρεσιών σε νοητικά, κινητικά
και οικονομικά, μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού 

Η πρακτική της οδοντιατρικής επιστήμης έχει ηθικούς 
κανόνες και νόμους που επισφραγίζουν την ορθή 
άσκηση του επαγγέλματος. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
του κώδικα δεοντολογίας μας «η συμπεριφορά του 
οδοντιάτρου πρέπει να είναι αντίστοιχη του επιτασ-
σόμενου ήθους, σύμφωνα με τον όρκο του Ιππο-
κράτη, τους αποδεκτούς διεθνείς κώδικες ηθικής και 
δεοντολογίας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία» 
(Προεδρικό Διάταγμα 39/2009. ΦΕΚ 55/Α/1-4-2009). 
Γνωρίζουμε ακόμα ότι κατά την άσκηση του επαγ-
γέλματός μας πρέπει να αποφεύγουμε κάθε πράξη, 
ή παράλειψη, η οποία δύναται να βλάψει την τιμή και 
την αξιοπρέπεια τη δική μας αλλά και των ασθενών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 
4486/07.08.2017, οι «υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) οργανώνονται και λειτουργούν, 
σύμφωνα με τις αρχές της δωρεάν καθολικής υγειο-
νομικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρό-
σβασης στις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας 
για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, της 
διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, της συνέχειας της φροντίδας 
υγείας, της ευθύνης και λογοδοσίας των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας, της δεοντολογίας του ιατρικού 
επαγγέλματος ή κάθε άλλου επαγγέλματος υγείας, 
της εγγύτητας των υπηρεσιών στον τόπο κατοικίας, 
διαμονής ή εργασίας, της διασύνδεσης με λοιπές 
υπηρεσίες υγείας, της ορθολογικής παραπομπής σε 
άλλες μονάδες ή υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. ή συμβεβλη-
μένων παρόχων για διάγνωση, θεραπεία, νοσηλεία 
ή περαιτέρω φροντίδα, της διατομεακής συνεργασί-
ας με τοπικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φο-
ρείς, καθώς και της αγωγής υγείας της κοινότητας και 
της ενεργούς συμμετοχής της στην ικανοποίηση των 
υγειονομικών της αναγκών». Στα νομοθετικά αυτά 

πλαίσια, η οργάνωση των οδοντιατρικών υπηρεσιών 
και ο κατάλληλος σχεδιασμός και υλοποίηση αυτών 
για ανθρώπους με αναπηρίες, και άλλων ευάλωτων 
και κοινωνικά ευπαθών (νοητικά, κινητικά και οικονο-
μικά) πληθυσμιακών ομάδων, είναι υψίστης σημασί-
ας. Δηλώνει ότι τόσο οι αρμόδιοι φορείς όσο και εμείς 
ως οδοντίατροι θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση 
τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της επιστήμης και οι 
υπηρεσίες αλλά και οι δομές υγείας που διοικούμε να 
χαρακτηρίζονται από «απόλυτο σεβασμό στη ζωή 
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Αναπηρία ορίζεται ως μια εκ γενετής ή επίκτητη 
κατάσταση που συνάδει με μια λειτουργική βλάβη 
(σωματικής φύσης ή/και βασικών λειτουργιών) που 
δυσκολεύει τις συνθήκες τόσο της καθημερινότητας 
του ατόμου όσο και της ένταξής του στην κοινωνία. Η 
αναπηρία αποτελεί δηλαδή έναν ευρύ όρο, που πε-
ριλαμβάνει και τις κοινωνικές πτυχές της αναπηρίας 
και δεν την αντιμετωπίζει μόνο ως «ιατρική» ή «βιολο-
γική» δυσλειτουργία (Dougall & Fiske 2008; Γκιζάνη & 
Παπαγιαννούλη 2010; Vozza et al. 2016). 

Για την πληρέστερη καταγραφή και μελέτη των 
αναγκών των ατόμων με αναπηρία είναι απαραίτη-
τη η δημιουργία ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά. 
Η ταξινόμηση προκύπτει ανάλογα με τις σωματικές 
λειτουργίες του ατόμου, των οποίων η διαταραχή 
οδηγεί σε μειονεξία, καθώς και με τις δραστηριότητες 
και την κοινωνική συμμετοχή του ατόμου, των οποί-
ων ο περιορισμός χαρακτηρίζει την αναπηρία αυτή 
(Martens et al. 2008). 

Στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) 
ανήκουν: α) τυφλοί και άτομα με σοβαρές διαταρα-
χές όρασης, β) κωφοί και βαρήκοοι, γ) άτομα με νο-
ητική υστέρηση, δ) άτομα με κινητικές διαταραχές, 
ε) άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, ζ) επιληπτικοί, 

στ) χανσενικοί, η) αυτιστικοί, θ) άτομα που πάσχουν 
από μακροχρόνιες ασθένειες και χρήζουν νοσοκο-
μειακής νοσηλείας και ι) άτομα νηπιακής, παιδικής 
ή εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν διαταραχή 
προσωπικότητας (AAPD 2008-2009; Friedlander 
et al 2009; Alkadhi et al 2021; Giannopoulou & 
Doukakis 2021).

Εκτός από τους ανθρώπους με αναπηρία,  στους 
οποίους μπορεί να συμμετέχουν και οι ηλικιωμένοι 
ή υπερήλικες συνάνθρωποί μας λόγω της σταδιακής 
έκπτωσης πολλών σωματικών ή νοητικών δεξιοτή-
των τους (Koσιώνη & Καρκαζής 1996; Preston 2012; 
Kossioni 2022), υπάρχουν και φτωχοποιημένοι πλη-
θυσμοί ή/και ομάδες του κοινωνικού συνόλου με 
μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη, είτε για λόγους νομικούς (δεν έχουν έγ-
γραφα παραμονής στη χώρα), είτε οικονομικούς (δεν 
έχουν τα οικονομικά μέσα να ανταπεξέλθουν στις 
οδοντιατρικές υπηρεσίες) είτε φυλετικούς, σεξιστικούς 
ή ρατσιστικούς λόγους (π.χ. αθίγγανοι, μετανάστες 
κλπ.) (Karnaki et al. 2022).

Η πρόληψη και η προαγωγή της στοματικής υγεί-
ας των ΑμεΑ και άλλων μειονεκτικών πληθυσμιακών 
ομάδων, στο σύνολό της αντιμετωπίζει πολλαπλά 
εμπόδια προερχόμενα από τα χαρακτηριστικά της 
«αναπηρίας» τους, την ανεπαρκή υποστήριξη από το 
οικογενειακό περιβάλλον, τους επαγγελματίες υγείας, 
καθώς και από τις ανεπαρκείς εθνικές πολιτικές για 
τη στοματική υγεία αυτών των ασθενών (Κουρτέση 
2013; European Commission 2018; WHO 2022).  

Στο άρθρο αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσου-
με τις βασικές αρχές στρατηγικής και διοίκησης που 
πρέπει να διέπουν την οργάνωση και διαχείριση μίας 
οδοντιατρικής δομής που απευθύνεται σε αυτές τις 
πληθυσμιακές ομάδες.

Δεληβοριά Δήμητρα*, Κουταλώνης Μάρκος*, Βραχνός Σταύρος*, Κάββαλου Αναστασία*, Παυλέα Ελίνα* 
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κοιλότητα με αυτοεξέταση, με αποτέλεσμα η 
αναζήτηση οδοντιατρικής περίθαλψης να γίνε-
ται με καθυστέρηση εξαιτίας κυρίως του πόνου. 
Αντίστοιχα, ασθενείς με διαταραχές της ακοής, 
δυσκολεύονται ιδιαίτερα στον προγραμματισμό 
από του τηλεφώνου του ραντεβού στον οδο-
ντίατρο ενώ χρειάζονται ιδιαίτερους χειρισμούς 
στο οδοντιατρείο προκειμένου να ενημερωθούν 
για την στοματική υγιεινή ή το σχέδιο θεραπεί-
ας που προτείνει ο οδοντίατρος.

Τα αίτια έκπτωσης του επιπέδου στοματικής 
υγείας σε άτομα με νοητικές ή κινητικές δυ-
σκολίες είναι επίσης πολυάριθμα (Vozza et al. 
2016): Οι περιορισμένες δεξιότητες, η προο-
δευτική εξασθένηση των μυϊκών ομάδων της 
στοματικής κοιλότητας (η έλλειψη μυϊκού συ-
ντονισμού μειώνει και το φυσικό αυτοκαθαρι-
σμό των δοντιών από τη γλώσσα, τα χείλη και 
τις παρειές με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση 
τερηδόνας και περιοδοντικών νόσων), η στομα-
τική αναπνοή, η παραμονή τροφών στο στόμα 
λόγω έλλειψης συντονισμού των μασητικών 
κινήσεων αλλά και ο τρόπος σίτισης, καθώς 
οι πολτοποιημένες τροφές που συνήθως κατα-
ναλώνουν, μειώνουν τη δυνατότητα αυτοκαθα-
ρισμού της στοματικής κοιλότητας (Anders & 
Davis 2010; McGrath et al. 2019).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ακόμα ότι ο 
πιο συνηθισμένος παράγοντας που εμποδίζει 
τη σωστή οδοντιατρική φροντίδα στα άτομα με 
συναισθηματικές και νοητικές διαταραχές είναι 
το αίσθημα άγχους, δυσφορίας και απώ-
λειας ελέγχου που τους προκαλείται από τα 
έντονα φώτα φθορισμού, τους απότομους θο-
ρύβους από τις οδοντιατρικές χειρολαβές και τα 
οδοντιατρικά υλικά με άγνωστη γεύση, υφή και 
μυρωδιά. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς με συναι-
σθηματικές και διανοητικές διαταραχές φοβού-
νται τους οδοντιάτρους και τον οδοντιατρικό 
εξοπλισμό και τελικά αποφεύγουν τις οδοντια-
τρικές επισκέψεις (Zhou et al. 2017). 

Ένας άλλος παράγοντας που συχνά παραμε-
λείται γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι 
υψίστης σημασίας, είναι η φαρμακευτική 
αγωγή και η επίδρασή της στη στομα-
τική υγεία. Οι ασθενείς με συναισθηματικές 
και διανοητικές διαταραχές ή χρόνιες ψυχικές 
ασθένειες μπορεί να καταναλώνουν φάρμακα 
για την επιληψία, την ελλειμματική προσοχή, 
τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και άλ-
λες διαταραχές συμπεριφοράς. Τα αντιψυχωτικά 
φάρμακα συχνά αυξάνουν την όρεξη του ασθε-
νούς για ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάν-
θρακες και τον κάνουν επιρρεπή στην εμφάνι-
ση τερηδόνας. Τα αντιεπιληπτικά μπορούν να 
προκαλέσουν υπερπλασία των ούλων, η οποία 
μπορεί να εμποδίσει το σωστό βούρτσισμα και 
τη χρήση νήματος. Τα αντικαταθλιπτικά, επί-
σης, μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέ-
σουν ξηροστομία, η οποία είναι επιβαρυντικός 
παράγοντας για την τερηδόνα (Ouanounou & 
Haas 2015).

Σύγχρονη κάλυψη οδοντιατρικών 
αναγκών ΑμεΑ, γηριατρικών

ασθενών και άλλων μειονεκτικών
πληθυσμιακών ομάδων

Πρωταρχικός στόχος της παροχής οδοντια-
τρικών υπηρεσιών για όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες που συζητάμε εδώ, θα πρέπει να είναι 
η πρόληψη των ασθενειών του στόματος, 
οι οποίες απαιτούν σωστό σχεδιασμό και εξει-
δικευμένες υπηρεσίες (ΕΟΟ 2005; Γεωργίου 
2005; Kοτσιώνη 2011; EΣΥ 2015; Μπιτσιώρη 
και συν. 2016). Υπάρχουν τρεις κύριοι άξονες 
για τη βελτίωση της στοματικής υγείας σε αυτόν 
τον πληθυσμό: 1. Η βελτίωση της στοματικής 
υγιεινής και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προ-
ληπτικών προγραμμάτων, 2. Η εκπαίδευση των 
οδοντιάτρων προκειμένου να έχουν τις απαιτού-
μενες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις σύν-
θετες απαιτήσεις που προκύπτουν από το συν-
δυασμό οδοντιατρικών αναγκών και αναπηρίας, 
3. Η κατανομή των πόρων για την κάλυψη της 

πρόσβασης στην οδοντιατρική περίθαλψη και 
τη χρησιμοποίηση των ανάλογων υπηρεσιών 
για αυτήν την κατηγορία ασθενών. Και οι τρεις 
άξονες αποτελούν εθνική και πολιτική ευθύνη 
για όσους μετέχουν των σχετικών αποφάσεων 
είτε σε επίπεδο οδοντιατρικών συλλόγων είτε 
σε επίπεδο πολιτείας. 

Τα στοιχεία που υπάρχουν για τα ΑμεΑ είναι 
ελλιπή και δεν αντιπροσωπεύουν όλο το φά-
σμα προβλημάτων που υφίστανται τα άτομα με 
αναπηρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα έξι 
άτομα (16,4%), σε ηλικία ενεργούς απασχόλη-
σης παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας 
ή μια ανικανότητα. Το υψηλότερο ποσοστό 
ατόμων με αναπηρία κατέχει η Φινλανδία με 
32,2%, το χαμηλότερο ποσοστό η Ιταλία με 
6,6%, ενώ στην Ελλάδα αποτελούν το 10,3% 
(περίπου 1 εκατομμύριο) του πληθυσμού της. 
Αν λάβουμε υπόψη και τη γήρανση του πλη-
θυσμού που ενδέχεται να μεταθέτει κάποιους 
συνανθρώπους μας στην κατηγορία ΑμεΑ, τα 
νούμερα όσων χρειάζονται ειδικές οδοντιατρι-
κές υπηρεσίες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνη-
τα. Συνήθως η αύξηση της ηλικίας ταυτίζεται με 
αδυναμία σωματική και ψυχική και έτσι ακόμα 
και αν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κά-
ποιος το έχει περάσει εκτός των μειονεκτικών 
πληθυσμιακών ομάδων υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα να ανήκει σε μία από αυτές μεγαλώνοντας 
(Παπαζήση 2018; Κossioni 2022). 

Από το 1960, και έπειτα παρατηρείται μία 
σταδιακή αύξηση στα περισσότερα ανεπτυγ-
μένα κράτη στο προσδόκιμο ζωής, με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να σημειώνει μέση αύξηση 
2,2 ετών κάθε δεκαετία και για τα δύο φύλα. 
Μέχρι το 2050, το 32% των ανθρώπων στην 
Ελλάδα θα είναι 65 ετών και άνω, από περίπου 
20% το 2020, ωθώντας τους βασικούς δείκτες 
γήρανσης υψηλότερα (ΕC 2018; HAS 2023). 
Οι προκλήσεις της καθημερινής στοματικής 
υγιεινής και της πρόσβασης στη φροντίδα αυ-
ξάνονται, σε αντιδιαστολή με την λειτουργική 
ανεξαρτησία του ασθενούς η οποία μειώνεται 
με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι πολλές εκφυλιστικές ασθέ-
νειες συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα 
σε ηλικιωμένους ή υπερήλικες ασθενείς. Έχει 
διαπιστωθεί ακόμα ότι περισσότερες από 3-4 
εκφυλιστικές ασθένειες συνυπάρχουν σε άτο-
μα άνω των 65 ετών. Επομένως, η πιθανότητα 
οι οδοντίατροι να θεραπεύσουν ηλικιωμένους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η συν-
νοσηρότητα και η πολυφαρμακία (3-5 φάρμα-
κα κατά μέσο όρο) αυξάνεται καθώς ο γενικός 
πληθυσμός γερνάει. Μαζί της αυξάνεται και η 
πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών και αλλη-
λεπιδράσεων φαρμάκων (Ouanounou & Haas 
2015; Antoniadou & Varzakas 2020a). 

Eπιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
δημογραφικά στοιχεία της σημερινής γενιάς 
ηλικιωμένων διαφέρουν πολύ από αυτά του 
προηγούμενου αιώνα. Συχνά είναι πιο πλούσι-

οι, πιο μορφωμένοι και πιο απαιτητικοί όταν 
πρόκειται να αγοράσουν υπηρεσίες υγειονομι-
κής περίθαλψης. Οι ηλικιωμένοι δεν αναμένουν 
πλέον την απώλεια των φυσικών τους δοντιών 
με το γήρας. Eπομένως, ο επιπολασμός της 
νωδότητας μειώθηκε συνολικά από 18,9% το 
1957-1958 σε 4,6% το 2009-2012 (Slade et 
al. 2014). Ο μεγάλος αριθμός φυσικών δοντιών 
που υπάρχουν σε αυτήν τη νέα γενιά ηλικιωμέ-
νων αυξάνει επομένως τις απαιτήσεις για οδο-
ντιατρική φροντίδα. 

Η προοδευτική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης 
και πρόσβασης στην οδοντιατρική φροντίδα 
είναι οι κύριες αιτίες των στοματικών προβλη-
μάτων στους ασθενείς με άνοια. Επιπλέον, πα-
ρατηρούνται ζητήματα που σχετίζονται με τη 
φαρμακευτική αγωγή. Τα αντικαταθλιπτικά, τα 
άτυπα αντιψυχωσικά και οι αναστολείς της χολι-
νεστεράσης προκαλούν συχνά ναυτία, ξηροστο-
μία, στοματίτιδα ή δυσγευσία. Η οδοντιατρική 
θεραπεία του ασθενούς με άνοια προσαρμόζεται 
στο στάδιο εξέλιξης της νόσου και στο επίπεδο 
λειτουργικής ανεξαρτησίας του (CDA 2015). 

Βασικές προκλήσεις όσον αφορά την οδο-
ντιατρική φροντίδα ασθενών με Πάρκινσον 
προκαλούνται από τα νευρολογικά και ψυχια-
τρικά συμπτώματα της νόσου, τα οποία εμπο-
δίζουν σημαντικά την ικανότητα του ασθενούς 
να φροντίζει τη στοματική του κοιλότητα. Επι-
πλέον, το ανέκφραστο πρόσωπο, γνωστό και 
ως "πρόσωπο μάσκας", το οποίο προκαλείται 
λόγω των άκαμπτων μιμικών μυών, και η δια-
ταραγμένη ομιλία που γίνεται αργή, μονότονη 
και ψιθυριστή αποτελούν σημαντικά εμπόδια 
στην επικοινωνία. Ο οδοντίατρος θα πρέπει 
να αφήνει στον ασθενή αρκετό χρόνο κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης και να κατανοεί πως η 
έλλειψη σωματικής έκφρασης και οι καθυστερη-
μένες αντιδράσεις δεν υποδηλώνουν μειωμένη 
ικανότητα αντίληψης (Friedlander et al. 2009). 
Επιπλέον, παρατηρείται υπερβολική σιελόρροια 
και δυσφαγία, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο 
εισρόφησης. Παράλληλα, παρατηρείται ξηρο-
στομία λόγω της θεραπείας με αντιπαρκινσονι-
κά φάρμακα.

Στη σημερινή εποχή, γεγονός αποτελεί πα-
ράλληλα και η αύξηση του αριθμού των αν-
θρώπων οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας αλλά και των μεταναστών και των 
προσφύγων. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθή-
κες, η οικονομική κρίση, οι επαναλαμβανόμε-
νες καραντίνες αλλά και οι πόλεμοι που συνεχί-
ζονται ανελλιπώς σε Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Ουκρανία κτλ., έχουν επιφέρει αλλαγές στα κοι-
νωνικά στρώματα και έχουν οδηγήσει πολλούς 
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και 
να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Ένα από το 
πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν οι παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες εί-
ναι οι ακριβές αλλά απαραίτητες οδοντιατρικές 
υπηρεσίες. Οι μετανάστες αλλά και οι οικονο-
μικά κατώτερες κοινωνικές ομάδες αποτελούν 

πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 
και όχι μόνο για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. 
Η ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών στο σύ-
στημα υγείας είναι καθοριστική για την ένταξή 
τους στην κοινωνία υποδοχής, την πρόληψη 
των ανισοτήτων, αλλά και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα, η έρευνα σχετι-
κά με το προφίλ υγείας και τη χρήση υπηρεσιών 
υγείας από μετανάστες και οικονομικά απόρους 
είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Karnaki et al, 
2022). Οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν 
την πλήρη και ορθή πρόσβαση των μεταναστών 
στην οδοντιατρική φροντίδα είναι πρωτίστως τα 
οικονομικά προβλήματα, η αδυναμία απόκτη-
σης ασφάλισης αλλά και η δυσκολία εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας, ενώ οι διαφορετικές 
διατροφικές συνήθειες και η άγνοια των προ-
ϊόντων στοματικής υγείας που υπάρχουν στη 
χώρα υποδοχής, επιδεινώνουν τα προβλήματα 
στοματικής υγείας που αντιμετωπίζουν (Karnaki 
et al, 2022). 

Στην Οδοντιατρική σχολή της Αθήνας εξυ-
πηρετούνται άνθρωποι χαμηλού κοινωνικού 
εισοδήματος και μετανάστες και έχουν υπάρξει 
περιπτώσεις που ΜΚΟ έχουν πληρώσει τα νο-
σήλεια τέτοιων ασθενών. Πλέον η διαδικασία 
ανοίγματος φακέλου στη Σχολή απαιτεί τη χο-
ρήγηση ΑΜΚΑ και στοιχείων ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου προκειμένου χαμηλού εισοδήματος 
άνθρωποι να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς 
ωστόσο να εκπίπτουν των εξόδων που αφορούν 
σε εργασίες οδοντοτεχνικών εργαστηρίων. Οι 
χώροι της σχολής έχουν ανακαινισθεί ώστε να 
εξυπηρετούν άτομα ΑμεΑ που προσέρχονται με 
συνοδό, διαθέτοντας θέση πάρκινγκ και βοη-
θούμενοι να μετακινούνται με άνεση στις ρά-
μπες, ασανσέρ/αναβατόρια και τουαλέτες ΑμεΑ 
της σχολής. Τα άτομα με σοβαρά προβλήματα 
επικοινωνίας εξυπηρετούνται κατά προτεραιότη-
τα στην μεταπτυχιακή κλινική της Παιδοδοντί-
ας. Οι υπόλοιποι εξυπηρετούνται και από τους 
προπτυχιακούς φοιτητές μας με την επίβλεψη 
του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής που 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στην κάλυψη 
των αναγκών των ατόμων αυτών.  

Το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται 
ως μεικτό και βασίζεται στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (ΕΣΥ), στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφά-
λισης και σε μικρότερο βαθμό στην ιδιωτική 
ασφάλιση και στον ιδιωτικό τομέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Η οδοντιατρική φροντίδα 
όμως παραμένει αποκλειστικά ιδιωτική αφού οι 
δημόσιες δομές, βάση του νόμου δικαιούνταν 
να παρέχουν μόνο ανακούφιση στους ενήλικες 
(εξαγωγές, διανοίξεις αποστημάτων κλπ) και 
οδοντιατρικές πράξεις (σφραγίσματα, απονευ-
ρώσεις, καθαρισμούς κλπ.) που βαφτίζονται 
«πρόληψη» μόνο στον ανήλικο πληθυσμό ενώ 
δεν υπάρχουν οδοντιατρικά τμήματα σε όλα τα 
νοσοκομεία και αν υπάρχουν είναι υποστελεχω-
μένα. 

Σχεδιασμός και εφαρμογή
προληπτικών οδοντιατρικών

προγραμμάτων για μειονεκτικές
πληθυσμιακές ομάδες 

Για κάθε ΑμεΑ χρειάζεται να εφαρμόζεται 
ένα εξατομικευμένο προληπτικό οδοντιατρικό 
πρόγραμμα που θα βασίζεται στην αξιολόγη-
ση του βαθμού τερηδονικού κινδύνου και των 
οδοντιατρικών αναγκών και των ικανοτήτων 
του ασθενούς και το οποίο θα επαναξιολογείται 
κάθε 3 έως 6 μήνες κατά περίπτωση. Επίσης 
είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των γονέ-
ων/κηδεμόνων/φροντιστών για την επίτευξη 
σωστής και αποτελεσματικής στοματικής υγιει-
νής σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα. Ενώ σε 
άτομα μερικώς εξαρτώμενα, ο οδοντίατρος και 
το βοηθητικό προσωπικό πρέπει να επιδείξουν 
τεχνικές στοματικής υγιεινής προσαρμοσμένες 
στις ικανότητές τους (Antoniadou & Varzakas 
2020). Άτομα με σωματικές αναπηρίες συχνά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στη συ-
γκράτηση της οδοντόβουρτσας, συνεπώς και 
στην εκτέλεση αποτελεσματικής στοματικής 
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υγιεινής. Μπορούν να διευκολυνθούν χρησι-
μοποιώντας προσαρμοστικές συσκευές, όπως 
διευρυμένες λαβές (μπάλα μεγέθους τένις, λαβή 
ποδηλάτου) και οδοντόβουρτσες τριών όψεων. 

Η διδασκαλία της στοματικής υγιεινής σε 
ασθενείς και γονείς είναι μία διαδικασία που 
χρειάζεται υπομονή, επιμονή και ενθάρρυνση 
ώστε να εφαρμόζεται 2 φορές την ημέρα και 
πάντα σε συνδυασμό με φθοριούχο οδοντόπα-
στα (1000-5000 ppm F). Η οδοντόπαστα των 
5000 ppm F συνιστάται σε άτομα με ιδιαίτερα 
υψηλό τερηδονικό κίνδυνο. Σε άτομα με υψηλό 
τερηδονικό κίνδυνο, άνω των 7 ετών, όταν δεν 
υπάρχει κίνδυνος κατάποσης συνιστάται και η 
χρήση φθοριούχου στοματοπλύματος 1 φορά 
την ημέρα. Η τοπική εφαρμογή φθορίου ανά 3 
ή 6 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή 
είναι επίσης απαραίτητη. 

Η αντιμετώπιση ασθενών, ειδικά παιδιών, με 
διαταραχές ακοής, στο οδοντιατρείο, πρέπει να 
εστιάζει κυρίως στην εγκατάσταση ενός καλού 
επιπέδου επικοινωνίας. Τα άτομα αυτά, εξαιτίας 
της ιδιαιτερότητάς τους, συχνά διακατέχονται 
από υπέρμετρο οδοντιατρικό άγχος το οποίο 
οφείλεται τόσο στην αδυναμία ολοκληρωμένης 
επικοινωνίας, όσο και στην αδυναμία ακουστι-
κής αντίληψης των διαδικασιών στο οδοντια-
τρείο. Όσον αφορά την διδασκαλία στοματικής 
υγιεινής και την επεξήγηση του σχεδίου θερα-
πείας, κυρίως για τα παιδιά, αρχικά η επικοινω-
νία μπορεί να γίνει μέσω του φροντιστή τους 
ή μέσω ενός εξειδικευμένου διερμηνέα νοημα-
τικής. Ακόμη, χρήσιμες είναι πρακτικές σχε-
δίασης σε έντυπα, ώστε να επικεντρώνεται η 
προσοχή των ασθενών και να οπτικοποιούν τις 
οδηγίες του οδοντιάτρου (Shetty et al. 2013; 
Antoniadou & Varzakas 2020b). 

Διανύοντας την εποχή της τεχνολογικής 
επανάστασης και αναγνωρίζοντας την αξία της 
επικοινωνίας οδοντιάτρου-ασθενούς ακόμα και 
σε καταστάσεις όπου είναι αδύνατη η παρου-
σία ενός εξειδικευμένου διερμηνέα νοηματικής, 
μπορούν να επιστρατευτούν τα έξυπνα τηλέφω-
να (smartphones). Η χρήση τους δεν περιορίζε-
ται μόνο στην εξ’ αποστάσεως επικοινωνία με 
γραπτά μηνύματα ώστε να δοθούν συμβουλές 
ή να προγραμματιστεί ένα ραντεβού αλλά και 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης με σκοπό την 
επικοινωνία οδηγιών ή την παρουσίαση του 
σχεδίου θεραπείας από τον οδοντίατρο. Στην 
περίπτωση αυτών των ασθενών, οι οδηγίες στο-
ματικής υγιεινής πιθανόν να πρέπει να δίνονται 
ηχογραφημένα ή να υπάρχει μέριμνα για γραφή 
Braille, ανάλογα με το επίπεδο της δυσκολίας 
στην ανάγνωση. 

Αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι οδο-
ντίατροι για να ελαχιστοποιήσουν τη δυσφορία 
και το άγχος των ασθενών με συναισθηματικές 
και νοητικές διαταραχές είναι πρώτα απ’ όλα, 
μια προσεκτική προετοιμασία κάθε οδοντια-
τρικής επίσκεψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, 
οργανώνοντας σταδιακές επισκέψεις γνωριμίας 
με μία οδοντιατρική διαδικασία, προκειμένου 
να εξοικειωθούν με το οδοντιατρείο, τα υλικά 
και τους θορύβους (Αntoniadou et al. 2022). 
Ο έξυπνος προγραμματισμός και η αποφυγή 
των χρονοβόρων ραντεβού θα αποτρέψει επί-
σης τους ασθενείς από το να περιμένουν στην 
αίθουσα αναμονής, κάτι που μπορεί να εντείνει 
το άγχος τους (Αντωνιάδου 2022). 

Eπιπροσθέτως, η χρήση τεχνικών χαλάρω-
σης όπως η ακρόαση της αγαπημένης μουσικής 
του ασθενούς, θα μπορούσε επίσης να βοηθή-
σει στην ελαχιστοποίηση του άγχους. Αλλά το 
πιο σημαντικό είναι ότι ο οδοντίατρος θα πρέ-
πει να έχει υπόψη του ότι η διάρκεια των οδο-
ντιατρικών επισκέψεων και η αισθητηριακή διέ-
γερση των ασθενών θα πρέπει να περιορίζονται 
στο ελάχιστο δυνατό (Αntoniadou et al., 2022).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που χρει-
άζεται να ληφθεί υπόψη από τους συναδέλφους 
που εξυπηρετούν ασθενείς με συναισθηματικές 
και πνευματικές διαταραχές, είναι η περιορισμέ-
νη συνεργασία και η επιθετική συμπεριφορά 
των τελευταίων. Αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε 
να εξαλειφθεί με τη χρήση γενικής αναισθη-
σίας ή συνειδητής καταστολής (μέθη) για την 
κλινική εξέταση, καθώς και για προληπτικές ή 

θεραπευτικές πράξεις (Jockusch et al., 2020), 
κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί να γίνει 
μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Ωστόσο, 
στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισμένης 
συνεργασίας, οι μέθοδοι καθοδήγησης συμπε-
ριφοράς, όπως η τεχνική ¨Πες-Δείξε-Κάνε¨, η 
λεκτική ενίσχυση και η οπτική παιδαγωγική θα 
μπορούσαν να είναι αρκετά αποτελεσματικές 
(Antoniadou 2020; Αntoniadou & Varzakas 
2020b). Τέλος, οι οδοντίατροι θα πρέπει 
να εργαστούν για μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της στοματικής υγείας, μέσω 
στενότερης συνεργασίας και συντονισμού 
μεταξύ των άλλων επαγγελματιών υγείας 
που δουλεύουν με αυτούς τους ασθενείς. 

Στη συνέχεια, για τους ασθενείς με άνοια, ας 
μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος των φροντιστών τους 
είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της στο-
ματικής τους υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί, ειδι-
κά στα μεσαία στάδια της άνοιας, χρειάζονται 
βοήθεια στην καθημερινή στοματική φροντίδα 

των δοντιών και των οδοντοστοιχιών του. Σε 
περιπτώσεις ήπιας άνοιας, τα καθήκοντα του 
φροντιστή του γηριατρικού ανοιακού ασθενούς 
περιλαμβάνουν την ενθάρρυνσή του να διατηρεί 
καλή στοματική υγιεινή, υπενθυμίζοντάς του να 
βουρτσίζει και να χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα 
ή άλλα κατάλληλα μέσα κάθε μέρα και φροντί-
ζοντας να υπάρχουν διαθέσιμα είδη στοματικής 
υγιεινής τόσο στο σπίτι όσο και στο ίδρυμα 
φροντίδας (Tentindo et al. 2010; Kossioni 
2022). Αυτός ο ασθενής συχνά επιδεικνύει 
απροθυμία να συνεργαστεί ή και εχθρότητα 
προς τον οδοντίατρο. Η προτιμώμενη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την εξαγωγή 
των προσβεβλημένων δοντιών προκειμένου να 
μειωθεί ο πόνος και η φλεγμονή. Μάλιστα η 
χρήση οδοντοστοιχιών δεν είναι συνήθως δυ-
νατή (CDA 2015). 

Με βάση τη στοματική υγεία και το επίπε-
δο λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς, 
η οδοντιατρική φροντίδα για τους ασθενείς 

με νόσο του Πάρκινσον προσαρμόζεται στην 
εξέλιξη της νόσου. Ως αποτέλεσμα, όλα τα 
τρέχοντα στοματικά προβλήματα θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται στα αρχικά στάδια και 
ο ασθενής θα πρέπει να εγγράφεται σε 
προγράμματα οδοντιατρικής πρόληψης. 
Ο οδοντίατρος και οι φροντιστές θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά και να διατηρούν ενεργό 
το πρόγραμμα επανεξετάσεων γι’αυτούς τους 
ασθενείς. Η θεραπεία για την προχωρημένη 
νόσο είναι συντηρητική ή παρηγορητική, ανά-
λογα με την κατάσταση, και καθορίζεται ανά-
λογα με την σοβαρότητά της οδοντιατρικής και 
γενικής κατάστασης του ασθενή αν θα πρέπει 
να δοθεί στο σπίτι, στο ιδιωτικό οδοντιατρείο ή 
σε νοσοκομείο (Koσσιώνη & Καρκαζής 1996; 
Κοssioni 2022).

Σύμφωνα με την έκθεση «A State of Decay» 
(2018), σημαντικός λόγος που συμβάλλει στις 
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ανεκπλήρωτες οδοντιατρικές ανάγκες των 
ηλικιωμένων ατόμων και άλλων μειονεκτικών 
ομάδων είναι η έλλειψη προληπτικών και εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων για τη στοματική 
τους υγεία. Υποστηρίζεται γενικά ότι, παρά τις 
βελτιώσεις στην προληπτική εκπαίδευση, αυ-
τές οι ομάδες εξακολουθούν να χρειάζο-
νται συνεχή ενημέρωση. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε στο σημείο αυτό, ότι οι θεραπείες 
με φθόριο χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για 
την πρόληψη των τερηδόνων στους νέους, 
αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικές και ζωτι-
κής σημασίας και για τους ηλικιωμένους ενή-
λικες, τα ΑμεΑ και όλες τις μεονεκτικές κοι-
νωνικές ομάδες (Βrighton & Bradley 2021. 
Στην εποχή μας άλλωστε, εκτός του φθορίου 
υπάρχουν και άλλα προϊόντα ενασβεστίωσης 
των οδοντικών ιστών ή μείωσης της μικροβια-
κής χλωρίδας του στόματος που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται συστηματικά στα εξατομι-
κευμένα προληπτικά προγράμματα αυτών των 
ασθενών (π.χ. διατροφή με προβιοτικά, προϊ-
όντα με χλωρεξιδίνη ή με την πρωτεΐνη γάλα-
κτος RECALDENT™) (Antoniadou & Varzakas 
2020a; Amargianitakis et al. 2021).

Στρατηγικός σχεδιασμός οδοντιατρείου 
για ΑμεΑ και άλλες μειονεκτικές πληθυ-
σμιακές ομάδες

Οι συνάδελφοι που σκέφτονται να εξυπη-
ρετήσουν ΑμεΑ και ανθρώπους των υπόλοι-
πων ομάδων που συζητάμε εδώ, χρειάζεται 
να κάνουν μία αρχική μελέτη σχεδιασμού των 
οδοντιατρικών υπηρεσιών που θέλουν να προ-
σφέρουν. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
πλαισιώνονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα 
εξυπηρέτησης και επικοινωνίας, σχεδιασμού 
των ραντεβού και των επανεξετάσεων, επιλογής 
του κατάλληλου βοηθητικού προσωπικού και 
του εξοπλισμού, σχεδιασμού και μάρκετινγκ 
της οδοντιατρικής δομής (Βιέρρου & Παπα-
γιαννούλη 1997; Campillay-Campillay 2022; 
Αντωνιάδου 2022β, NHS 2023). 

Στρατηγικός σχεδιασμός
ιατρείου

Ξεκινώντας από την επιλογή της τοποθεσίας 
του ιατρείου είναι σημαντικό κανείς προτού 
αποφασίσει σχετικά, να ελέγξει τα δημογραφι-
κά στοιχεία του πληθυσμού στον οποίο απευ-
θύνεται και να επιλέξει τη δυνατότητα εύκολης 
και άνετης πρόσβασης στο χώρο. Η δυνατότητα 
πάρκινγκ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πιο συγκε-
κριμένα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο περιβάλλων χώρος του ιατρείου και η πρό-
σβαση στο κτίριο: Οι εξωτερικοί χώροι του ια-
τρείου πρέπει να παρέχουν ασφάλεια μέσω του 
σχεδιασμού τους και των χρησιμοποιούμενων 
υλικών. Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι στάθμευ-
σης πρέπει να είναι κοντά στο ιατρείο, σε θέσεις 
που να είναι πιο ευρύχωρες και να φέρουν ειδι-
κό σήμα επιτρέποντας την εύκολη κάθοδο από 
το όχημα των ατόμων που χρησιμοποιούν ανα-
πηρικά αμαξίδια. Σε περίπτωση που η είσοδος 
του κτιρίου είναι ανισόπεδη κρίνεται απαραίτη-
τη η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες). 
Το υλικό κατασκευής των κεκλιμένων επιπέδων 
πρέπει να είναι αντιολισθητικό, η κλίση τους 
να μην ξεπερνά το 10% ενώ το μήκος της ρά-
μπας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 μέτρα για να 
μην κουράζεται ο ασθενής. Για τον λόγο αυτό, 
κάθε 10 μέτρα ράμπας, καλό είναι να υπάρχει 
πλατύσκαλο. Το εύρος της ράμπας πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 90 εκατοστά. Οι κουπαστές 
πρέπει να έχουν σχήμα στρόγγυλο ή ωοειδές 
ώστε να μπορούν οι ασθενείς να τις κρατούν 
σταθερά και να βρίσκονται σε ύψη 0.70-0.90μ 
από το δάπεδο, ώστε να διευκολύνονται όλοι 
οι χρήστες.

Η είσοδος του κτιρίου: Η πόρτα εισόδου 
πρέπει να έχει πλάτος 1.20μ. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περιστρεφόμενες θύρες, παράπλευρα 
από αυτές θα πρέπει να κατασκευάζονται απλές 
ανοιγόμενες θύρες. Η χειρολαβή πρέπει να 

τοποθετείται σε ύψος 0.90-1.20μ από το δά-
πεδο και προς την ίδια πάντα πλευρά. Ο ανελ-
κυστήρας είναι απαραίτητο να έχει διαστάσεις 
που να επιτρέπουν ελιγμούς των αμαξιδίων. Σε 
κτίρια με περισσότερους από έναν ανελκυστή-
ρες, ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να πληροί 
τις προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιείται από 
άτομα με αμαξίδια. Οι ελάχιστες εσωτερικές δι-
αστάσεις του θαλάμου που χρησιμοποιείται από 
άτομα με συμβατικά αμαξίδια είναι 1.10 πλάτος 
Χ 1.40 βάθος. Η πόρτα του ανελκυστήρα μπο-
ρεί να είναι αυτόματη, συρόμενη ή χειροκίνητη 
με ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 0.80μ. Μέσα στο 
θάλαμο πρέπει να τοποθετείται κουπαστή. Το 
ύψος των διακοπτών δεν πρέπει να ξεπερνά το 
1.30μ περιλαμβάνοντας γραφή Braille αλλά και 
φωνητικές οδηγίες όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Ύπαρξη ανελκυστήρα ή ράμπας: Αν η τοπο-
θέτηση ανελκυστήρα ή ράμπας στο κτίριο δεν 
είναι δυνατή, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατό-
τητα εγκατάστασης στο κλιμακοστάσιο ειδικού 
μηχανισμού ανάβασης για άτομα μειωμένης κι-
νητικότητας ή χρήστες αμαξιδίων.

Αίθουσα αναμονής: H διάταξη των επίπλων 
στο χώρο αναμονής πρέπει να επιτρέπει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών. Τα καθί-
σματα στο χώρο αναμονής καλό είναι να έχουν 
ύψος 0.40-0.50μ. από το έδαφος και βάθος 
0.40μ. Τα στηρίγματα των χεριών πρέπει να εί-
ναι 0.18μ. πάνω από το κάθισμα και να εκτείνο-
νται μπροστά για καλύτερη στήριξη όταν κανείς 
σηκώνεται όρθιος. Το πάτωμα δεν πρέπει να 
έχει παχιά χαλιά που δυσχεραίνουν την μετα-
κίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Οι δι-
ακόπτες, όπως και στην περίπτωση των άλλων 
χώρων, θα πρέπει να τοποθετούνται χαμηλότε-
ρα για να είναι προσιτοί. 

Χώροι υγιεινής του ιατρείου: Κάθε χώρος 
υγιεινής πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση και 
απρόσκοπτη κίνηση αναπηρικού αμαξιδίου. Το 
ελάχιστο εύρος της πόρτας εισόδου είναι 80εκ. 
Η χειρολαβή της πόρτας πρέπει να εκτείνεται 
σε όλο το πλάτος της. Οι ελάχιστες εσωτερικές 
διαστάσεις της τουαλέτας είναι 1.15μ. μήκος 
και 1.5μ. πλάτος. Ο νιπτήρας τοποθετείται στον 
πλάγιο τοίχο της λεκάνης και σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη από 0.25μ. ώστε να είναι εύκολη η 
άμεση χρήση του. Το ύψος της λεκάνης πρέπει 
να είναι περίπου 0.50μ. από το δάπεδο, δηλα-
δή ίσο με αυτό του αμαξιδίου για την εύκολη 
μεταφορά του χρήστη. Το κάλυμμα της λεκά-
νης πρέπει να είναι φαρδύ και ειδικού σχήματος 
δηλαδή ανοικτό στο μπροστινό μέρος. Η πλάτη 
της λεκάνης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0.30μ. 
από την επιφάνεια του καλύμματος. Η θήκη του 
χαρτιού υγείας πρέπει να είναι σε θέση προσι-
τή και, αν είναι δυνατό, να διαθέτει μηχανισμό 
παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο που είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμος στους μονόχειρες. Στον πλάγιο 
τοίχο που βρίσκεται ο νιπτήρας και σε ύψος 
0.60-0.70μ. από το δάπεδο πρέπει οπωσδή-
ποτε να υπάρχει σταθερή οριζόντια χειρολαβή 
μήκους τουλάχιστον 0.50μ. που χρησιμεύει για 
«ώθηση» προς τα πάνω του ασθενούς ενώ αν 
η χειρολαβή είναι κατακόρυφη για «έλξη» προς 
τα πάνω.

Χώρος εργασίας: Το εύρος της εισόδου εί-
ναι 82 εκ. αν αυτή οδηγεί κατευθείαν στο χώρο 
εργασίας και 92 εκ. αν είναι πλάγια. Γύρω από 
την οδοντιατρική έδρα πρέπει να υπάρχει ελεύ-
θερος χώρος σε ακτίνα 80 εκ. για να μπορούν 
οι χρήστες των αναπηρικών αμαξιδίων να πραγ-
ματοποιούν τους απαραίτητους ελιγμούς για να 
την πλησιάσουν. Στο πάτωμα δεν πρέπει να 
υπάρχουν εμφανείς σωλήνες των μηχανημάτων 
οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο. Η έδρα θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται για να 
μπορεί να προσαρμόζεται σε θέση κατάλληλη 
ως προς το αναπηρικό αμαξίδιο για τη σωστή 
μεταφορά των ασθενών με κινητικό πρόβλημα. 

Χώρος για σκύλους-οδηγούς μέσα στο οδο-
ντιατρείο: Καθώς ολοένα και περισσότεροι 
σκύλοι- οδηγοί ενσωματώνονται στην υπη-
ρεσία ανθρώπων με διαταραχές όρασης, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει κοινή πολιτική σχετικά 
με την παραμονή τους στο χώρο του οδοντια-
τρείου λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο την ανάγκη 
του ασθενή να έχει δίπλα του τον σκύλο-οδη-

γό, όσο και τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 
χώρου. Για το παρόν θέμα δεν υπάρχει προς 
το παρόν κάποια συγκεκριμένη οδηγία που να 
είναι εις γνώση μας.

Στρατηγικός σχεδιασμός εξοπλισμού 
οδοντιατρείου

Η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ει-
δικούς ασθενείς είναι αδύνατη χωρίς τον ειδικό 
εξοπλισμό που εξασφαλίζει την ευκολότερη και 
ασφαλέστερη οδοντιατρική αντιμετώπισή τους. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό 
έχουν να κάνουν με: Α. την ακινητοποίηση του 
ασθενούς όταν δεν μπορεί να παραμείνει ακίνη-
τος στην οδοντιατρική έδρα, Β. τη διάνοιξη του 
στόματος, Γ. την προστασία του ασθενούς, Δ. 
την προστασία του οδοντιάτρου. Μερικά από 
αυτά τα μέσα είναι: 
•  Μέσα ακινητοποίησης τον ασθενούς στην 

οδοντιατρική έδρα
Πρόκειται για ελαστικούς επιδέσμους που το-

ποθετούνται στο θώρακα, τους καρπούς και τα 
πόδια. Ο τρόπος αυτός ακινητοποίησης, χρησι-
μοποιείται κυρίως για άτομα σχετικά συνεργά-
σιμα που εμφανίζουν σπασμούς ή αθετωσικές 
κινήσεις καθώς δεν ακινητοποιεί πλήρως τον 
ασθενή.
• Μέσα στήριξης του σώματος

Αυτά χρησιμοποιούνται για άτομα με μυο-
σκελετικές ή και νευρομυοσκελετικές διαταρα-
χές όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, εγκεφαλική 
παράλυση και μυϊκή δυστροφία με σκοπό την 
εξασφάλιση αναπαυτικότερης θέσης για τον 
ασθενή στην οδοντιατρική έδρα. Τα μέσα αυτά 
είναι μαξιλάρια, στρώματα από αφρολέξ και ει-
δικά φουσκωτά μαξιλάρια (beanbags).
• Μέσα διάνοιξης του στόματος

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που ο 
ασθενής δεν ανοίγει το στόμα του. Η χρήση 
τους είναι ευρύτατη σε ασθενείς με μυϊκή δυ-
στροφία, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυασθένεια 
Gravis, νόσο Parkinson, εγκεφαλική παράλυση 
και άλλες παρόμοιες νευρολογικές παθήσεις. 
• Ο ελαστικός απομονωτήρας

Ο απομονωτήρας προστατεύει τον ασθενή 
από εισρόφηση/κατάποση υγρών και αντικει-
μένων που χρησιμοποιούνται κατά την οδο-
ντιατρική θεραπεία. Επιπλέον, δημιουργώντας 
στεγνό περιβάλλον εργασίας, επιτρέπει στον 
κλινικό την επίτευξη καλύτερης ποιότητας απο-
καταστάσεων. Ο απομονωτήρας καλό είναι να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον στοματο-
διαστολέα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στρατηγικός σχεδιασμός
πρωτοκόλλων ελέγχου λοιμώξεων 

σε οδοντιατρείο για ΑμεΑ και άλλες 
μειονεκτικές ομάδες 

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση ασθενών με 
οικονομικές δυσκολίες, σημαντική είναι η λήψη 
πλήρους και λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, 
αλλά και η γνώση αντιμετώπισης ασθενών με 
λοιμώδη νοσήματα, καθώς η Ελλάδα δέχεται 
μετανάστες κυρίως από αναπτυσσόμενες χώ-
ρες όπου η φυματίωση, οι ηπατίτιδες αλλά και 
η HIV λοίμωξη παρουσιάζουν υψηλό επιπο-
λασμό. Επιπλέον, οι μετανάστες είναι πιο ευ-
άλωτοι στο να αποτελέσουν φορείς λοιμωδών 
νοσημάτων λόγω των κακών συνθηκών διαβίω-
σης αλλά και των κοινωνικών αποκλεισμών που 
αντιμετωπίζουν στις χώρες υποδοχής. Έτσι λοι-
πόν κάθε οδοντιατρική μονάδα ανεξάρτητα από 
το εάν εντάσσεται χωροταξικά και οργανωτικά 
σε ένα νοσοκομείο ή σε μία Μονάδα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας ή εάν αποτελεί μία ιδιωτική 
αυτόνομη μονάδα υγείας, οφείλει να εφαρμόζει 
στρατηγικές επιστημονικά τεκμηριωμένες για 
τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμωδών 
παραγόντων. Ένα τέτοιο Πρόγραμμα Ελέγχου 
Λοιμώξεων - ΠΕΛ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες διαδικασίες, οι βασικότερες εκ 
των οποίων είναι οι ακόλουθες (Maltezou et al, 
2022):
•  Εκτίμηση του κινδύνου των ασθενών για λοί-

μωξη ή φορεία από λοιμογόνους παράγοντες. 

Η εκτίμηση του ασθενή πρέπει να γίνει στην 
πρώτη επίσκεψη, κυρίως για την διερεύνηση 
φορέων συγκεκριμένων παθογόνων (MRSA, 
ιογενών ηπατιτίδων κ.ά) καθώς και κάθε φορά 
που προσέρχεται στο ιατρείο για τη διάγνωση 
λοιμώξεων από ιογενή ή μικροβιακά αίτια.

•  Εφαρμογή των βασικών και ειδικών προφυλά-
ξεων κατά την εκτέλεση των συνήθων πρα-
κτικών που σχετίζονται με την οδοντιατρική 
φροντίδα των ασθενών με πλήρη εξοπλισμό 
Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

•  Εφαρμογή ενισχυμένων πρωτοκόλλων απολύ-
μανσης, αποστείρωσης και αποθήκευσης οδο-
ντιατρικών εργαλείων και εξοπλισμού.

•  Καθαρισμός του περιβάλλοντος (γραφείων και 
κυρίως χώρου οδοντιατρείου) και έλεγχος του 
νερού που χρησιμοποιείται στην οδοντιατρι-
κή μονάδα (συστήνονται περιοδικές εξετάσεις 
της μικροβιακής χλωρίδας του μηχανήματος 
και προσαρμογή των πρωτοκόλλωνπρόληψης 
ανάλογα με τα ευρήματα). 

•  Ασφαλής χειρισμός και διάθεση των οδοντια-
τρικών αποβλήτων.

•  Ασφάλεια των εργαζομένων, με την εφαρμογή 
αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματι-
κής υγείας (ΕΥ) και ασφάλειας για όλους τους 
επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο του 
οδοντιατρείου. Π.χ. έκδοση γραπτών οδη-
γιών για την εφαρμογή των διαδικασιών στο 
χώρο εργασίας και αποστείρωσης καθώς και 
οδηγίες για την ανοσοποίηση του προσωπι-
κού.

•  Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, των 
ασθενών και των οικογενειών τους για το ρόλο 
του καθενός στην πρόληψη των λοιμώξεων. 

Στρατηγικός σχεδιασμός
επικοινωνιακής πολιτικής

οδοντιατρείου ΑμεΑ και άλλων
μειονεκτικών πληθυσμιακών ομάδων

 
Για την επικοινωνία με ΑμεΑ και με ασθενείς 
όλων των υπόλοιπων ομάδων, ο οδοντίατρος 
μπορεί να ζητήσει την ταυτόχρονη παρουσία 
φροντιστή κατά τη συνεδρία ή στις επανεξετά-
σεις. Σε μεγάλες δομές, όπως νοσοκομεία και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες θα ήταν ωφέλιμο 
να υπάρχουν μεταφραστές, για τους ασθενείς 
που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες ώστε να βο-
ηθήσουν στην πλήρη κατανόηση των περιστα-
τικών και του σχεδίου θεραπείας. Μεμονωμένα 
κάθε οδοντίατρος, θα μπορούσε να γνωρίζει 
ένα βασικό λεξιλόγιο κυρίως από τις χώρες των 
ασθενών με τους οποίους συνεργάζεται. Δεδο-
μένου ότι τα περισσότερα από τα οδοντιατρικά 
προβλήματα σχετίζονται με την κακή στοματική 
υγιεινή, ο οδοντίατρος θα πρέπει να εστιάσει 
στην πρόληψή τους, στο βαθμό που μπορεί 
μέσα στο οδοντιατρείο του αλλά και εκτός αυ-
τού, λαβαίνοντας για παράδειγμα μέρος σε κοι-
νωνικές δράσεις που διοργανώνουν δημόσιοι 
φορείς της πόλης του ή ο οικείος οδοντιατρικός 
σύλλογος. 

Μια οικονομική λύση παρόμοιων δράσεων 
είναι η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης 
της ορθής στοματικής υγιεινής σε σχολεία, κέ-
ντρα μεταναστών, χώρους διαμονής αστέγων 
και παράλληλα η διανομή προϊόντων στομα-
τικής υγιεινής. Ακόμα μια άλλη λύση θα ήταν 
να χρηματοδοτούνται με τη συνδρομή της πο-
λιτείας κάποιες βασικές οδοντιατρικές πράξεις 
για αυτούς τους ασθενείς. ‘Ισως ακόμα να είναι 
σημαντική και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής 
κάλυψης της οδοντιατρικής φροντίδας δηλα-
δή, η αναπροσαρμογή και η ανακοστολόγηση 
πράξεων που καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία 
ώστε να καθιερωθεί σταδιακά ένα ενιαίο πακέ-
το καλυπτόμενων οδοντιατρικών παροχών σε 
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Αισιόδοξο 
βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, με βάση το 
άρθρο 43, του νέου σχεδίου νόμου του υπουρ-
γείου Υγείας (Σύσταση και λειτουργία της Εθνι-
κής Επιτροπής Στοματικής Υγείας-Ε.Ε.Σ.Υ.), 
(http://www.opengov.gr/yyka/?p=3213) εί-
ναι η σύσταση της επιτροπής ΕΕΣΥ, η οποία εί-
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ναι επιστημονικό, γνωμοδοτικό και συμβουλευ-
τικό όργανο του Υπουργείου Υγείας σε θέματα 
στοματικής υγείας και σε θέματα που αφορούν 
τον οδοντιατρικό χώρο, τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα και λειτουργεί επικου-
ρικά στο έργο της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας. 

Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ 
οδοντιατρείου ΑμεΑ και άλλων

μειονεκτικών πληθυσμιακών ομάδων

Αυτός ο κρίσιμος πυλώνας για τη βιωσιμό-
τητα της οδοντιατρικής επιχείρησης μπορεί να 
περιλαμβάνει κυρίως την εσωτερική διαφήμι-
ση-μάρκετινγκ των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
εντός του χώρου του ιατρείου, μέσω της οθό-
νης της τηλεόρασης ή σχετικών επιγραφών και 
φυλλαδίων. Επιπροσθέτως, ενημερωτικές οδη-
γίες μπορούν να στέλνονται με την έγκριση των 

ασθενών και/ή των φροντιστών τους στο ηλε-
κτρονικό τους ταχυδρομείο ή σε smartphones. 
H ιδιαίτερη κατανομή των χώρων και βοηθη-
τικά μέσα άνετης και ήρεμης παραμονής στο 
ιατρείο χρειάζεται ακόμα να επισημαίνονται και 
να διατίθενται προς εύκολη χρήση ακόμα και αν 
το προσωπικό δεν είναι παρόν. 

Το σημαντικότερο ωστόσο όλων των στρατη-
γικών αποφάσεών μας είναι ότι πρώτα και πάνω 
απ’όλα θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο την 
ασφάλεια και την ποιοτική παροχή οδο-
ντιατρικών υπηρεσιών που δεν θα πρέ-
πει να διακυβεύονται επειδή οι ασθενείς 
αυτοί δεν μπορούν να την κρίνουν. Και 
στο μάρκετινγκ του οδοντιατρείου μας λοιπόν 
όπως και στην ποιότητα άλλωστε, προτείνεται 
να ισχύει η 2χ3 νοοτροπία που αναφέρει πολύ 
εύστοχα, ο Robin Sharma στο βιβλίο του «Tο 
κλαμπ των 5π.μ.»: “για να διπλασιάσεις το 
εισόδημα και την επιρροή σου, τριπλα-
σίασε την επένδυσή σου σε δύο κρίσιμες 

περιοχές - στην προσωπική σου αριστεία 
και στην επαγγελματική σου ικανότητα”. 

*  Οι συγγραφείς ευχαριστούν την υπεύθυνη της Γραμ-
ματείας της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης, κ. 
Αγγελική Καϊμακάμη, για τις πληροφορίες σχετικά 
με την εξυπηρέτηση ασθενών ΑμεΑ στην Οδοντια-

τρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Το ΦΕΚ 1749/Β/11.04.2022 έφερε μία 
μεγάλη αλλαγή: η ειδικότητα της Νοσοκο-
μειακής Οδοντιατρικής μετονομάσθηκε σε 
ειδικότητα της Οδοντιατρικής Ειδικής Φρο-
ντίδας.

Με τη μετονομασία ξεπρόβαλε το ακόλου-
θο ερωτηματικό: Οι όροι «Οδοντιατρική Ει-
δικής Φροντίδας» και «Νοσοκομειακή Οδο-
ντιατρική» είναι ταυτόσημοι ή διαφορετικοί 
και σε ποιο βαθμό;

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο 
σχετικό άρθρο μας (Οδοντιατρικό Βήμα, τ. 
134, Μάιος-Ιούνιος 2020, σελ. 12), Οδο-
ντιατρική Ειδικής Φροντίδας (ΟΕΦ) 
ή στην αγγλική Special Care Dentistry 
(SCD) ή, όπως παλαιότερα ονομαζό-
ταν, Οδοντιατρική Ειδικών Αναγκών 
(Special Needs Dentistry) ορίζεται ο 
κλάδος της Οδοντιατρικής του οποίου αντι-
κείμενο είναι η πρόληψη και η θεραπεία των 
παθήσεων του στόματος, δηλ. η βελτίωση 
της στοματικής υγείας ατόμων ή κοινωνι-
κών ομάδων που αδυνατούν να δεχθούν τη 
συνήθη οδοντιατρική περίθαλψη εξαιτίας 
φυσικής, νοητικής, ιατρικής, συναισθηματι-
κής, αισθητηριακής, ψυχικής ή κοινωνικής 
δυσλειτουργίας ή αναπηρίας ή εξαιτίας συν-
δυασμού διαφόρων παραγόντων από τους 
προαναφερθέντες.

Τα άτομα αυτά καλούνται «ειδικοί ασθε-
νείς» (Specialist Advisory Committee 
for Special Care Dentistry, The Faculty 
of Dental Surgery, The Royal College of 
Surgeons of England, November 2012). 
Μάλιστα, ο ορισμός αυτός λαμβάνει υπό-
ψη την ταξινόμηση ICF (International 
Classification of Functioning) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία χρησι-
μοποιεί για τον καθορισμό της λειτουργικής 
ικανότητας του ατόμου την δομή και λει-
τουργία του σώματος, την προσωπική δρα-
στηριότητα και τη συμμετοχή στην κοινωνία. 
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ταξινόμηση 
η αναπηρία καθορίζεται από τη δυνατότητα 
του ατόμου να είναι λειτουργικό μέσα στο 
περιβάλλον του δηλ.  να εκπληρώνει τον 
κοινωνικό του ρόλο ανεξάρτητα από το ια-
τρικό του πρόβλημα.

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (ΝΟ) ή 
στην αγγλική Hospital Dentistry (HD) 
είναι η άσκηση Οδοντιατρικής Ειδικής Φρο-
ντίδας στο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, αντι-
κείμενό της είναι η παροχή θεραπείας των 
παθήσεων του στόματος σε εκείνους τους 
ειδικούς ασθενείς οι οποίοι για διάφορους 
λόγους, κυρίως ιατρικούς, επιβάλλεται να 
θεραπεύονται μόνο ενδονοσοκομειακά. 
Εκεί, οι ειδικοί ασθενείς που εμφανίζουν 
μεγάλη επιβάρυνση υγείας και περιορισμό 
της λειτουργικότητας αντιμετωπίζονται από 
το νοσοκομειακό οδοντίατρο, ο οποίος κατά 

περίπτωση συνεργάζεται με ιατρούς διαφό-
ρων ειδικοτήτων και έχει τη δυνατότητα χρή-
σης εξειδικευμένης υλικοτεχνικής υποδομής 
προκειμένου να παρέχει περίθαλψη με την 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Με τη μετονομασία, επομένως, είναι προ-
φανές ότι το αντικείμενο της ειδικότητας  
διευρύνθηκε, αφού από τα παραπάνω εύ-
κολα συνάγεται ότι η Νοσοκομειακή Οδο-
ντιατρική (που αφορά σε δευτεροβάθμιο 
επίπεδο φροντίδας) αποτελεί υποσύνολο 
του συνόλου της Οδοντιατρικής Ειδικής 
Φροντίδας (που αφορά και σε πρωτοβάθμιο 
και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο). Μάλιστα, 
εάν ανατρέξουμε στο αρχικό σχετικό ΦΕΚ 
2775/Β/04.07.2019, θα διαπιστώσουμε 
ότι η νέα ονομασία είναι καλύτερα εναρμο-
νισμένη με τους σκοπούς και στόχους της 
εκπαίδευσης της ειδικότητας, όπως αυτοί 
έχουν περιγραφεί ήδη από το 2019 στο εν 
λόγω ΦΕΚ. Επίσης, θα διαπιστώσουμε ότι 
στο ΦΕΚ αυτό οι δύο ονομασίες χρησιμο-
ποιούνται ως συμπλήρωμα η μία της άλλης.  

Παράλληλα, οι κατέχοντες την ειδικότητα 
της ΟΕΦ οδοντίατροι μπορούν να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους τόσο σε επίπεδο πρωτο-
βάθμιας φροντίδας όσο και σε επίπεδο δευ-
τεροβάθμιας αλλά ακόμη και κατ’ οίκον.

Η μετονομασία της ειδικότητας «επέβα-
λε» κατά κάποιο τρόπο τη μετονομασία της 
Εταιρείας μας και του επιστημονικού περιο-
δικού που εκδίδουμε. Τα νέα ονόματά τους  
έγιναν «Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής 
Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής 
Φροντίδας», και «Ελληνική Νοσοκομειακή 
Οδοντιατρική - Οδοντιατρική Ειδικής Φρο-
ντίδας» αντίστοιχα, μακροσκελή για να δια-
τηρήσουν για ιστορικούς λόγους τον αρχικό 
τους τίτλο ως μέρος της επωνυμίας τους.

Ο περιορισμός της λειτουργικότητας των 
ειδικών ασθενών, άμεσα ή έμμεσα, επηρε-
άζει δυσμενώς τη στοματική τους υγεία και 
κατά συνέπεια την γενική τους υγεία με την 
οποία η στοματική υγεία είναι αλληλένδετη 
σε όλα τα άτομα. Δυσμενώς, όμως, και τις 
δύο επηρεάζει επίσης και ο ανεπαρκής αριθ-
μός ειδικευμένων οδοντιάτρων. 

Η με την απονομή της ειδικότητας με 
τις μεταβατικές διατάξεις δημιουργία του 
πυρήνα των πρώτων ειδικών, που ήδη 
κατέχουν τα κατά νόμον προσόντα και οι 
οποίοι θα αναλάβουν την εκπαίδευση των 
αντίστοιχων ειδικευομένων στα Εκπαιδευ-
τικά Κέντρα, θα οδηγήσει στην αύξηση 
του αριθμού των οδοντιάτρων που διαθέ-
τουν τα εχέγγυα για την παροχή ειδικής 
περίθαλψης με σημαντική θετική επίδραση 
στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των 
ΑμεΑ. Η Πολιτεία οφείλει στους ειδικούς 
ασθενείς να προχωρήσει άμεσα στα βήματα 
αυτά. Αναμένουμε…

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
H στήλη της

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική και Οδοντιατρική Ειδικής 
Φροντίδας: Συγκλίσεις και διαφορές

~Νοσοκομειακή Οδοντιατρική είναι η άσκηση 
Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας 

στο Νοσοκομείο. Αντικείμενό της είναι
η παροχή θεραπείας των παθήσεων του 

στόματος σε εκείνους τους ειδικούς ασθενείς 
οι οποίοι  για διάφορους λόγους, κυρίως 

ιατρικούς, επιβάλλεται να θεραπεύονται μόνο 
ενδονοσοκομειακά.

Εκεί, οι ειδικοί ασθενείς που εμφανίζουν 
μεγάλη επιβάρυνση υγείας και περιορισμό

της λειτουργικότητας αντιμετωπίζονται
από το νοσοκομειακό οδοντίατρο,

ο οποίος κατά περίπτωση συνεργάζεται
με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

και έχει τη δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένης 
υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου

να παρέχει περίθαλψη με την μεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια.

Φλώρα Ζερβού-Βάλβη 
Δρ Οδοντ, MPhil Med,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής 
Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας,
Συντ. Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τμήματος - 
Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
H στήλη της

Ορθολογική Αντιβιοτική Χημειοπροφύλαξη στην Οδοντιατρική για 
την Πρόληψη Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας

Φώτιος Χ. Τζέρμπος
τ. Αναπλ. Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Αντιπρόεδρος Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης 

Οι οδηγίες από την τελευταία αναθεώρηση 
του 2007 εγκρίθηκαν το 2009 και από την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (European 
Society of Cardiology, ESC) και ακολούθως 
έγιναν ευρέως αποδεκτές σε όλο τον κόσμο. 
Εξαίρεση αποτέλεσε η Σουηδία, η οποία ακο-
λούθησε τα ισχύοντα από τον Μάρτιο του 2008 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατόπιν αποφά-
σεως του NICE (National Institute For Health 
and Clinical Excellence) δεν συστήνεται χη-
μειοπροφύλαξη για οποιαδήποτε οδοντιατρική 
επέμβαση και για οποιαδήποτε ομάδα ασθενών 
ακόμη και για αυτή του υψηλού κινδύνου όπως 
αυτή περιγράφεται από τις οδηγίες της AHA. 
Το 2016 με βάση νέα δεδομένα η NICE τροπο-
ποίησε την οδηγία της προτείνοντας την χορή-
γηση χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη ΛΕ 
σε ορισμένους ασθενείς ανάλογα με την κρίση 
των θεραπόντων ιατρών (καρδιολόγου, οδο-
ντιάτρου). 

Τον Μάιο του 2021 στο Circulation, το 
επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Καρδι-
ολογικής Εταιρείας, δημοσιεύτηκε άρθρο μιας 
ομάδας ειδικών στην πρόληψη και θεραπεία 
της ΛΕ. Στην ομάδα εργασίας, η οποία είχε 
συγκροτηθεί από την AHA συμμετείχαν μέλη 
από τις Αμερικανικές Εταιρείες των Καρδιολό-
γων, των Οδοντιάτρων, των Λοιμωξιολόγων και 
των Παιδιάτρων. Σκοπός της ομάδας εργασίας 
ήταν μετά από 10 χρόνια εφαρμογής του πρω-
τοκόλλου του 2007, αφού μελετήσει τα νέα 
επιστημονικά δεδομένα, να προτείνει πιθανές 
αλλαγές στο επικαιροποιημένο πρωτόκολλο 
πρόληψης ΛΕ από πρασινίζοντες στρεπτόκοκ-
κους (Viridans Group Streptococcus) οι οποίοι 
αποτελούν και την κύρια αιτία ενδοκαρδίτιδας 
μετά από Οδοντιατρική θεραπεία. Τα αποτε-
λέσματα της διερεύνησης των επιστημονικών 
δεδομένων (αναδρομικές μελέτες και μελέτες 
παρατήρησης) ήταν γενικά η καλή γνώση του 
πρωτοκόλλου από τους οδοντιάτρους αλλά η 
ποικίλου βαθμού συμμόρφωση προς αυτό τόσο 
από αυτούς όσο και από τους ασθενείς. Το 
επίσης ενδιαφέρον αλλά εξαιρετικά σημαντικό 
αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρξε τεκμηριωμένη 
αύξηση στην συχνότητα , στην νοσηρότητα και 
στην θνησιμότητα από ΛΕ εξαιτίας οδοντιατρι-
κών πράξεων.

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας είναι 
τα ακόλουθα.
1.  Δεν προτείνονται αλλαγές στο υφιστάμενο 

πρωτόκολλο του 2007 για την πρόληψη ΛΕ. 
2.  Συνεχίζουν να συνιστούν χορήγηση χημει-

οπροφύλαξης μόνο για την ομάδα ασθενών 
υψηλού κινδύνου με δυσμενή εξέλιξη μετά 
από πιθανή νόσηση από ΛΕ. 

3.  Υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο της καλής 
στοματικής υγείας και τον περιοδικό οδοντια-

τρικό έλεγχο για την πρόληψη της ΛΕ.
4.  Χρειάζονται περισσότερες τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες μελέτες για την αποτελεσματι-
κότητα της χημειοπροφύλαξης στην πρόλη-
ψη της ΛΕ.
Κλείνοντας την αναφορά στο επικαιροποιη-

μένο πρωτόκολλο της ΑΗΑ για την πρόληψη 
της ΛΕ θα σταθούμε σε δύο σημεία:
Α.  Η ομάδα εργασίας βασιζόμενη σε μία πρό-

σφατη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο 
προτείνει την μη χορήγηση πλέον της Κλυν-
δαμικίνης, σε ασθενείς αλλεργικούς στην 
Πενικιλλίνη, λόγω των σοβαρών παρενερ-
γειών περιλαμβανομένου και του θανάτου 
ακόμη και από την χορήγηση μίας δόσης 

όπως στην χημειοπροφύλαξη για ΛΕ. Αντ’ 
αυτής προτείνει την χορήγηση per os Δοξυ-
κικλίνης 100mgr για ενήλικες και 2,2 mg/
kg για παιδιά < 45 kg 1 ώρα πρίν την επέμ-
βαση. Η αλλαγή αυτή δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας.

B.  Σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν δεχθεί καρδια-
κό μόσχευμα (μεταμόσχευση καρδιάς) και 
έχουν βαλβιδοπάθεια, δεδομένου ότι είναι 
ανοσοκατασταλμένοι και έχουν και άλλες 
συννοσηρότητες, προτείνεται η χορήγηση 
χημειοπροφύλαξης. 

Έχοντας τα ανωτέρω υπόψιν αλλά και ταυ-
τόχρονα το παγκόσμιο πρόβλημα της ανθε-
κτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά που 

επιβάλλει την ορθολογική χρήση των αντιβι-
οτικών, ακολουθούν απαντήσεις με βάση την 
βιβλιογραφία σε ερωτήματα αλλά και διλήμματα 
που προκύπτουν στην καθημερινή Οδοντιατρι-
κή πράξη και αφορούν την χημειοπροφύλαξη 
για την πρόληψη Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας.

1. Για ποιες οδοντιατρικές πράξεις θα πρέπει 
να χορηγήσω χημειοπροφύλαξη;

Για οποιαδήποτε επέμβαση που περιλαμ-
βάνει χειρισμό των περιοδοντικών ιστών του 
στόματος, της περιακρορριζικής περιοχής των 
δοντιών ή διάτρηση του βλεννογόνου του στό-
ματος Πίνακας 1.

2. Ποιές είναι οι καρδιακές παθήσεις που 
συνιστάται προφύλαξη από την ΛΕ;

Πίνακας 2.
3. Ποιες είναι οι συστάσεις για την χορήγηση 

αντιβιοτικών για προφύλαξη από την ΛΕ;
Πίνακας 3
4. Εάν κατά την διάρκεια μιας Οδοντιατρικής 

πράξης που δεν χρήζει χημειοπροφύλαξης σε 
ασθενή του πίνακα 2 προκύψει αιμορραγία μπο-
ρώ να δώσω τότε χημειοπροφύλαξη;

Εάν ο ασθενής δεν έχει λάβει χημειοπροφύ-
λαξη ενώ έπρεπε είτε προέκυψε η ανάγκη χορή-
γησης χημειοπροφύλαξης από μια οδοντιατρική 
πράξη κατά την οποία προκλήθηκε μη αναμενό-
μενη αιμορραγία τότε μπορεί να χορηγηθεί χη-
μειοπροφύλαξη σύμφωνα με τον πίνακα 3 μέχρι 
και 2 ώρες μετά την επέμβαση.

5.  Εάν ο ασθενής λαμβάνει ήδη αντιβιοτική 
αγωγή για θεραπευτικούς λόγους π.χ. Αμοξυ-
κιλλίνη για οδοντοφατνιακό απόστημα, είναι 
ήδη «καλυμμένος» για την πρόληψη ΛΕ ή χρει-
άζεται να του δώσω 2gr Αμοξυκιλλίνης 1 ώρα 
πρίν;

Αν και η Αμοξυκιλλίνη είναι η πρώτη επιλογή 
για την πρόληψη ΛΕ και στις δύο περιπτώσεις 
για την πρόληψη της ΛΕ θα πρέπει να χορηγη-
θεί μία ώρα πρίν άλλη κατηγορία αντιβιοτικού 
από τον πίνακα 3 (π.χ. Κλαρυθρομυκίνη).

6. Στο πλαίσιο μιας οδοντιατρικής θεραπεί-
ας π.χ. περιοδοντική θεραπεία κατά την οποία 
χρειάζονται πολλαπλές συνεδρίες με επεμβά-
σεις στους περιοδοντικούς ιστούς σε ασθενή 
ο οποίος πρέπει να παίρνει χημειοπροφύλαξη 
για πρόληψη ΛΕ ποιος είναι ο πλέον σωστός 
τρόπος διαχείρισης του ασθενούς;

Καταρχάς θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε 
στο μέτρο του δυνατού την ανάγκη χορήγησης 
χημειοπροφύλαξης, προσπαθώντας να ολοκλη-
ρώσουμε την θεραπεία στις λιγότερες συνεδρί-
ες. Σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες θα πρέπει 
να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
10 ημερών για την χορήγηση του ίδιου αντι-
βιοτικού σχήματος για χημειοπροφύλαξη. Αν 
υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης της θεραπείας σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό των 10 

Η χορήγηση αντιβιοτικής χημειοπροφύλα-
ξης για την πρόληψη της λοιμώδους ενδο-
καρδίτιδας (ΛΕ) έχει αποτελέσει αντικείμενο   
συζητήσεων και προβληματισμού στην ια-
τρική κοινότητα παγκοσμίως. Οι πρώτες οδη-
γίες για την πρόληψη της ΛΕ δημοσιεύτηκαν 

το 1955  από την Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία (American Heart Association, AHA) 
και έκτοτε έχουν αναθεωρηθεί εννέα φορές. 
Τελευταία αναθεώρηση έγινε από την AHA 
τον Απρίλιο του 2007 οπότε και  επήλθαν  
μεγάλες αλλαγές στα συμπεράσματα και 

στις συστάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα 
πρωτόκολλα με κυριότερη αυτή της αποκλει-
στικής χορήγησης χημειοπροφύλαξης στην 
ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου, δηλαδή  
μόνο στο 10% των ασθενών  σε σχέση με τα 
προηγούμενα πρωτόκολλα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΕΙΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Εξαγωγές οδόντων

• Περιοδοντικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης και της χειρουργικής 
αποτρύγωσης και απόξεσης ριζικών επιφανειών, της ανίχνευσης βάθους 
περιοδοντικού θυλάκου με την περιοδοντική μύλη, και της επανεξέτασης 
όταν γίνεται συμπληρωματική θεραπεία

• Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και επανεμφύτευση οδόντων που 
έχουν εγγομφωθεί

• Ενδοδοντική θεραπεία ή χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται 
πέραν του ακρορριζίου

• Υποουλική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Αρχική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Ενδοσυνδεσμική τοπική αναισθησία

• Καθαρισμός οδόντων ή εμφυτευμάτων όπου αναμένεται αιμορραγία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ή ΥΛΙΚΟ

• Προσθετική βαλβίδα στην καρδιά

• Διαδερμική – διακαθετηριακή εμφύτευση – αντικατάσταση προσθετικής 
βαλβίδας

• Επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας με τεχνικές – συσκευές, όπως 
δακτυλιοπλαστική, δακτυλίους ή συνδετήρες – συσκευές σύγκλεισης

• Συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας (LVAD)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

• Σύνθετες συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες (π.χ. μονήρης κοιλία, 
αντιμετάθεση μεγάλων αγγείων, τετραλογία Fallot)

• Χειρουργικά διορθωμένες επικοινωνίες (shunt) μεταξύ συστηματικής και 
πνευμονικής κυκλοφορίας

• Χειρουργική ή διαδερμική διόρθωση της βαλβίδας της πνευμονικής 
αρτηρίας ή με τοποθέτηση αγωγού όπως η βαλβίδα Melody και ο αγωγός 
Contegra

ΛΗΠΤΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣANTIBIOTIKO ΠΑΙΔΙ

Από του στόματος (p.o.)

Αδυναμία λήψης p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη 

και αδυναμία λήψης p.o.

Αμοξυκιλλίνη

Αμπικιλλίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαλεξίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαζολίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κεφτριαξόνη

2g μία ώρα πριν

2g ΙΜ ή IV μισή ώρα πριν

600 mg μία ώρα πριν

2g μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

600 mg IV ή IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

50 mg/kg

50 mg/kg IM ή IV

20 mg/kg

50 mg/kg

15 mg/kg

15 mg/kg

20 mg/kg IV

50 mg/kg IM ή IV

50 mg/kg IM ή IV

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΕΙΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Εξαγωγές οδόντων

• Περιοδοντικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης και της χειρουργικής 
αποτρύγωσης και απόξεσης ριζικών επιφανειών, της ανίχνευσης βάθους 
περιοδοντικού θυλάκου με την περιοδοντική μύλη, και της επανεξέτασης 
όταν γίνεται συμπληρωματική θεραπεία

• Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και επανεμφύτευση οδόντων που 
έχουν εγγομφωθεί

• Ενδοδοντική θεραπεία ή χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται 
πέραν του ακρορριζίου

• Υποουλική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Αρχική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Ενδοσυνδεσμική τοπική αναισθησία

• Καθαρισμός οδόντων ή εμφυτευμάτων όπου αναμένεται αιμορραγία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ή ΥΛΙΚΟ

• Προσθετική βαλβίδα στην καρδιά

• Διαδερμική – διακαθετηριακή εμφύτευση – αντικατάσταση προσθετικής 
βαλβίδας

• Επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας με τεχνικές – συσκευές, όπως 
δακτυλιοπλαστική, δακτυλίους ή συνδετήρες – συσκευές σύγκλεισης

• Συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας (LVAD)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

• Σύνθετες συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες (π.χ. μονήρης κοιλία, 
αντιμετάθεση μεγάλων αγγείων, τετραλογία Fallot)

• Χειρουργικά διορθωμένες επικοινωνίες (shunt) μεταξύ συστηματικής και 
πνευμονικής κυκλοφορίας

• Χειρουργική ή διαδερμική διόρθωση της βαλβίδας της πνευμονικής 
αρτηρίας ή με τοποθέτηση αγωγού όπως η βαλβίδα Melody και ο αγωγός 
Contegra

ΛΗΠΤΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣANTIBIOTIKO ΠΑΙΔΙ

Από του στόματος (p.o.)

Αδυναμία λήψης p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη 

και αδυναμία λήψης p.o.

Αμοξυκιλλίνη

Αμπικιλλίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαλεξίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαζολίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κεφτριαξόνη

2g μία ώρα πριν

2g ΙΜ ή IV μισή ώρα πριν

600 mg μία ώρα πριν

2g μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

600 mg IV ή IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

50 mg/kg

50 mg/kg IM ή IV

20 mg/kg

50 mg/kg

15 mg/kg

15 mg/kg

20 mg/kg IV

50 mg/kg IM ή IV

50 mg/kg IM ή IV
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ημερών τότε θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε 
συνεδρία και διαφορετική κατηγορία αντιβιοτι-
κού από τον πίνακα 3 για την πρόληψη της 
ΛΕ. 

7. Εάν ο θεράπων καρδιολόγος του ασθε-
νούς προτείνει την χορήγηση χημειοπροφύ-
λαξης ενώ ο ασθενής δεν ανήκει στην ομάδα 
υψηλού κινδύνου τι θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τον καρδι-
ολόγο και να συζητήσεις μαζί του τις αντιρρή-
σεις σου. Εάν αυτός επιμένει στην χορήγηση 

χημειοπροφύλαξης, με δεδομένο ότι αυτός 
γνωρίζει τόσο την καρδιολογική κατάσταση του 
ασθενούς όσο και την γενικότερη υγεία του, 
θα δοθεί η αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στον 
ασθενή. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο καρδι-
ολόγος είναι υπεύθυνος για το ποια καρδιολο-
γική κατάσταση επιβάλλει την χορήγηση χημει-
οπροφύλαξης (πίνακας 2) ενώ ο οδοντίατρος 
για το ποια οδοντιατρική πράξη επιβάλλει την 
χορήγηση χημειοπροφύλαξης (πίνακας 1).

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το πρωτόκολλο του 2007, το οποίο επικαι-
ροποιήθηκε το 2021, είναι το μακροβιότερο 
και το πλέον ολοκληρωμένο στην ιστορία της 
χορήγησης αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης για 
την πρόληψη της ΛΕ. Με το πρωτόκολλο αυτό 
αφενός προστατεύονται οι ασθενείς υψηλού 
κινδύνου από ΛΕ και αφετέρου προστατεύεται 
από πιθανές παρενέργειες των αντιβιοτικών το 
90% των ασθενών που με βάση τα προηγού-
μενα πρωτόκολλα θα έπαιρνε χημειοπροφύλαξη 
ενώ δεν έπρεπε. Τέλος γίνεται πραγματικότητα 

η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών σε μια 
εποχή που η επιτήρηση στην χορήγησή τους 
είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της αν-
θρωπότητας. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Prevention of Viridans Group Streptococcal 

Infective Endocarditis A Scientific State-
ment From the American Heart Association» 
Circulation. 2021;143:e963–e978. DOI: 
10.1161/CIR.0000000000000969 

«Prevention of Infective Endocarditis Guide-
lines From the American Heart Association» 
Circulation. 2007;116:1736-1754. 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και 
την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων» 
2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Επιστημονική Επι-
τροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κεφάλαιο 
10, 135-161

M.H. Thornhill and all: “Antibiotic Prophylaxis 
Against Infective Endocarditis Before Inva-
sive Dental Procedures” J Amer. College of 
Cardiology Vol 80 13/9/ 2022, 1029-1041

S. Tubiana and all: “Dental procedures, anti-
biotic prophylaxis, and endocarditis among 
people with prosthetic heart valves: nation-
wide population based cohort and a case 
crossover study” BMJ 2017;358:j3776 | 
doi: 10.1136/bmj.j3776 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΕΙΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Εξαγωγές οδόντων

• Περιοδοντικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης και της χειρουργικής 
αποτρύγωσης και απόξεσης ριζικών επιφανειών, της ανίχνευσης βάθους 
περιοδοντικού θυλάκου με την περιοδοντική μύλη, και της επανεξέτασης 
όταν γίνεται συμπληρωματική θεραπεία

• Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και επανεμφύτευση οδόντων που 
έχουν εγγομφωθεί

• Ενδοδοντική θεραπεία ή χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται 
πέραν του ακρορριζίου

• Υποουλική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Αρχική τοποθέτηση αντιβιοτικών ινών ή ταινιών

• Ενδοσυνδεσμική τοπική αναισθησία

• Καθαρισμός οδόντων ή εμφυτευμάτων όπου αναμένεται αιμορραγία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ή ΥΛΙΚΟ

• Προσθετική βαλβίδα στην καρδιά

• Διαδερμική – διακαθετηριακή εμφύτευση – αντικατάσταση προσθετικής 
βαλβίδας

• Επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας με τεχνικές – συσκευές, όπως 
δακτυλιοπλαστική, δακτυλίους ή συνδετήρες – συσκευές σύγκλεισης

• Συσκευή μηχανικής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας (LVAD)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

• Σύνθετες συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες (π.χ. μονήρης κοιλία, 
αντιμετάθεση μεγάλων αγγείων, τετραλογία Fallot)

• Χειρουργικά διορθωμένες επικοινωνίες (shunt) μεταξύ συστηματικής και 
πνευμονικής κυκλοφορίας

• Χειρουργική ή διαδερμική διόρθωση της βαλβίδας της πνευμονικής 
αρτηρίας ή με τοποθέτηση αγωγού όπως η βαλβίδα Melody και ο αγωγός 
Contegra

ΛΗΠΤΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣANTIBIOTIKO ΠΑΙΔΙ

Από του στόματος (p.o.)

Αδυναμία λήψης p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη p.o.

Αλλεργία στην Πενικιλλίνη 

και αδυναμία λήψης p.o.

Αμοξυκιλλίνη

Αμπικιλλίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαλεξίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κλινδαμυκίνη

Κεφαζολίνη

Κλαρυθρομικίνη

Αζιθρομυκίνη

Κεφτριαξόνη

2g μία ώρα πριν

2g ΙΜ ή IV μισή ώρα πριν

600 mg μία ώρα πριν

2g μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

500 mg μία ώρα πριν

600 mg IV ή IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

500 mg IV μισή ώρα πριν

1 g  IV ή IV μισή ώρα πριν

50 mg/kg

50 mg/kg IM ή IV

20 mg/kg

50 mg/kg

15 mg/kg

15 mg/kg

20 mg/kg IV

50 mg/kg IM ή IV

50 mg/kg IM ή IV
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Αντιμετώπιση και διαχείριση βάθρων σε πολύρριζα δόντια

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H στήλη της

Ο σχηματισμός βάθρου κατά τη χημικομη-
χανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων βρί-
σκεται ανάμεσα στα πιο κοινά ιατρογενή 
συμβάματα που ενδέχεται να συμβούν κατά 
την ενδοδοντική θεραπεία. 
Το βάθρο προκύπτει λόγω  μετατόπισης της 
φυσιολογικής πορείας του ριζικού σωλήνα, 
χωρίς ωστόσο να προκύπτει επικοινωνία με 
τους περιοδοντικούς ιστούς. Τις περισσό-
τερες φορές ένα βάθρο προκαλείται όταν 
ο παρεμβαίνων επεξεργάζεται ένα ριζικό 
σωλήνα σε μήκος το οποίο υπολείπεται του 

σωστού μήκους εργασίας, δημιουργώντας 
έτσι ένα  φραγμό (block) στο σημείο αυτό. Η 
παρουσία βάθρου μπορεί να εμποδίσει την 
επίτευξη διαβατότητας και συνεπώς να οδη-
γήσει σε ανεπαρκή χημικομηχανική επεξερ-
γασία και έμφραξη του ριζικού σωλήνα στο 

επιθυμητό μήκος εργασίας. Η επίτευξη δια-
βατότητας σε τέτοια περιαστατικά αποτελεί 
πρόκληση για τον οδοντίατρο, καθώς η αδυ-
ναμία σωστής χημικομηχανικής επεξεργασί-
ας του ακρορριζικού τμήματος του ριζικού 
σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία 
της ενδοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα σε πε-
ριστατικά που προϋπάρχει περιακρορριζική 
παθολογία.   
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαχείριση 
τριών περιστατικών στην ίδια ασθενή στα 
οποία προϋπήρχαν βάθρα. 

Περιστατικά 1 και 2

Γυναίκα ασθενής 54 ετών, με ελεύθερο ιατρι-
κό ιστορικό παραπέμφθηκε για συντηρητική 
ενδοδοντική επανεπέμβαση στα δόντια #16, 
17. Οι προηγούμενες ενδοδοντικές θεραπεί-
ες είχαν πραγματοποιηθεί χρόνια πριν και τα 
δόντια έφεραν κακότεχνες εμφράξεις ρητίνης 
με ατελή όρια. Κατά την κλινική εξέταση τα 
δόντια ήταν ασυμπτωματικά, ενώ το οπισθο-
φατνιακό ακτινογράφημα αποκάλυψε ατελείς 
κατά μήκος ενδοδοντικές θεραπείες, χωρίς 
ωστόσο την ύπαρξη περιακρορριζικών αλλοι-
ώσεων (Εικ. 1). 

Με βάση τα κλινικά και ακτινογραφικά ευ-
ρήματα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση των 
μυλικών αποκαταστάσεων και η ενδοδοντική 
επανεπέμβαση στους άνω δεξιά γομφίους. 
Κάθε ενδοδοντική επανεπέμβαση πραγμα-
τοποιήθηκε σε μία συνεδρία, υπό τοπική 
αναισθησία με αρτικαΐνη 4% και αδρεναλίνη 
1:100.000, ελαστικό απομονωτήρα και τη 
βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου. 

Κατά την πρώτη συνεδρία πραγματοποιή-
θηκε η επανεπέμβαση στο δόντι #17. Μετά 
την αφαίρεση της αποκατάστασης και τον 
εντοπισμό των στομίων των ριζικών σωλή-
νων, τα εμφρακτικά υλικά (γουταπέρκα) αφαι-
ρέθηκαν με τη χρήση μηχανοκίνητων ρινών 
(RaceEvo, FKG) και ρινών χειρός Hedstroem. 
Μετά την πλήρη αφαίρεση των εμφρακτικών 
υλικών, έγινε προσπάθεια λήψης διαβατότη-
τας με ρίνη χειρός Κ-file #10, η οποία ήταν 
δυνατή μόνο στον υπερώιο ριζικό σωλήνα, 
ενώ στους παρειακούς ριζικούς σωλήνες 
υπήρχε απτικά η χαρακτηριστική αίσθηση 
πως το άκρο της ρίνης «χτυπάει σε τοίχο». 
Για την προσπέραση των βάθρων χρησιμο-
ποιήθηκαν ρίνες χειρός C-pilot (VDW) με 
ακολουθία #6, 8, 10. Στις ρίνες χειρός πραγ-
ματοποιήθηκε έντονη πρόκαμψη στα τελευ-
ταία χιλιοστά και στη συνέχεια περιστροφή 
στο ριζικό σωλήνα και άσκηση ήπιας δύνα-
μης. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε όσες 
φορές ήταν απαραίτητο ώστε να επιτευχθεί 

η αίσθηση «τσιμπήματος» στους ριζικούς σω-
λήνες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 
πολλαπλοί διακλυσμοί με NaOCl 2.5% και 
EDTA 17%. Τα υγρά διακλυσμών ενεργοποι-
ήθηκαν με ρίνη υπερήχων #20 (U-file, Mani). 
Η λήψη διαβατότητας επιβεβαιώθηκε με τη 
χρήση ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζίου 
καθώς και με τη λήψη ενδιάμεσου ακτινογρα-
φήματος με ρίνες K-files #15 (Εικ. 2). 

H επεξεργασία των ριζικών σωλήνων 
πραγματοποιήθηκε με μηχανοκίνητες ρί-
νες (RaceEvo, FKG) και η έμφραξη τους με 
γουταπέρκα και φύραμα εποξικής ρητίνης 
(AHplus, Dentsply) και την εφαρμογή θερμής 
κάθετης συμπύκνωσης (Εικ. 3 & 4).

Κατά τη δεύτερη συνεδρία με την ασθενή, 
πραγματοποιήθηκε ενδοδοντική επανεπέμ-
βαση στο δόντι #16 το οποίο παρουσίασε 
πολλές ομοιότητες με το προηγούμενο περι-
στατικό, με τη διαφορά ότι στο συγκεκριμέ-
νο δόντι συνυπήρχαν βάθρα σε όλους τους 
ριζικούς σωλήνες. Η κλινική διαδικασία για 
την αντιμετώπιση των βάθρων είναι σχεδόν 

πανομοιότυπη με αυτή του δοντιού #17, με 
μοναδική διαφοροποίηση ότι σε αυτό το πε-
ριστατικό η επίτευξη διαβατότητας πραγμα-
τοποιήθηκε με τη χρήση ρινών χειρός #6,8 
C+ (Dentsply) και #10,12 D-finders (Mani). 
Η χημικομηχανική επεξεργασία και έμφρα-
ξη των ριζικών σωλήνων πραγματοποιήθη-
κε όπως και στο προηγούμενο περιστατικό 
(Εικ. 5-7).

Περιστατικό 3

Ένα μήνα αργότερα, η ασθενής παραπέμφθη-
κε εκ νέου για επανεπέμβαση στο δόντι #46. 
Σύμφωνα με το οδοντιατρικό ιστορικό, η 
ασθενής είχε παρουσιάσει οίδημα στην περι-
οχή προ 6μήνου και της χορηγήθηκε αντιβίω-
ση από ιδιώτη οδοντίατρο. Κατά την κλινική 
εξέταση παρατηρήθηκε πόνος κατά την κά-

θετη επίκρουση και κατά την ψηλάφηση του 
#46 ενώ το οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα 
αποκάλυψε ατελή ενδοδοντική θεραπεία και 
περιακρορριζικές αλλοιώσεις (Εικ. 8). 

Με βάση τα παραπάνω τέθηκε η διάγνωση 
συμπτωματικής ακρορριζικής περιοδοντίτι-
δας στο #46 ενώ η πρόγνωσή του κρίθηκε 
αμφίβολη. 

Κατά την επανεπέμβαση, εφαρμόστηκε το 
ίδιο κλινικό πρωτόκολλο όπως και στα προη-
γούμενα περιστατικά. Διαπιστώθηκαν βάθρα 
σε όλους τους ριζικούς σωλήνες και εντοπί-
στηκε ένας επιπλέον άπω ριζικός σωλήνας, 
ο οποίος δεν είχε βρεθεί κατά την προηγού-
μενη ενδοδοντική θεραπεία. Κατά την πρώτη 
συνεδρία, η αντιμετώπιση των βάθρων και η 
χημικομηχανική επεξεργασία πραγματοποιή-
θηκε όπως και στα προηγούμενα περιστατι-
κά (Εικ. 9) και στη συνέχεια τοποθετήθη-
κε έτοιμο σκεύασμα Ca(OH)2 (Ultracal XS, 
Ultradent).

Δύο εβδομάδες αργότερα, το δόντι ήταν 
ασυμπτωματικό κατά την κλινική εξέταση και 
ολοκληρώθηκε η έμφραξη των ριζικών σωλή-

Μαρία-Ελπίδα Μιλτιάδους 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ

Εικ. 1: Αρχική ακτινογραφία #16 και #17.

Εικ. 2: Ενδιάμεση ακτινογραφία #17.

Εικ. 3: Προτελική ακτινογραφία #17.

Εικ. 4: Τελική ακτινογραφία #17.

Εικ. 5: Ενδιάμεση ακτινογραφία #16.

Εικ. 6: Προτελική ακτινογραφία #16.

Εικ. 7: Τελική ακτινογραφία #16.

Εικ. 8: Αρχική ακτινογραφία #46.

Εικ. 9: Ενδιάμεση ακτινογραφία #46.
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νων όπως και στα προηγούμενα περιστατικά 
(Εικ. 10 & 11).

Ακολούθησαν επανεξετάσεις στους 6 μή-
νες για όλα τα περιστατικά. Όλα τα δόντια 

ήταν ελεύθερα από κλινικά συμπτώματα. 
Στον ακτινογραφικό επανέλεγχο οι #16, 17 
εξακολουθούσαν να έχουν φυσιολογικούς 
περιακρορριζικούς ιστούς και έφεραν νέες 
μυλικές αποκαταστάσεις (Εικ. 12) ενώ το 
οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα του #46 
αποκάλυψε σχεδόν πλήρη επούλωση των πε-
ριακρορριζικών αλλοιώσεων και τοποθέτηση 
μόνιμης αποκατάστασης (Εικ. 13).

Συζήτηση

Η δημιουργία βάθρου μπορεί να προληφθεί 
αν ακολουθείται σωστό πρωτόκολλο χημικο-
μηχανικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
απαιτείται η χρήση προκεκαμμένων ρινών 
με διαδοχική σειρά, χωρίς την παράκαμψη 
οποιουδήποτε μεγέθους και με αποφυγή 
άσκησης υπέρμετρης δύναμης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται επίσης στους συχνούς και 
άφθονους διακλυσμούς καθώς και στη δια-
τήρηση διαβατότητας σε κάθε στάδιο της χη-
μικομηχανικής επεξεργασίας. Τέλος, καθορι-
στικής σημασίας κρίνεται η σωστή διάνοιξη 
του θαλάμου και η επαρκής διεύρυνση του 
αυχενικού τριτημορίου, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση της ρί-
νης ακρορριζικά. Προεπεμβατικά, η πρόκλη-
ση βάθρου μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη 
και προσεκτική μελέτη υψηλής ποιότητας 
οπισθοφατνιακών ακτινογραφημάτων και τη 
γνώση της συνήθους ανατομίας των ριζικών 
σωλήνων αλλά και παραλλαγών αυτής. 

Πολλές φορές η διαχείριση των βάθρων 
μπορεί να επιτευχθεί, ειδικά όταν το εμπό-
διο στο ριζικό σωλήνα αναγνωριστεί έγκαιρα 
κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, η πρόγνωση του δοντιού 
δεν επηρεάζεται. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, 
που το βάθρο δεν μπορεί να προσπεραστεί, η 
πρόγνωση του δοντιού κρίνεται αμφίβολη, ει-
δικά όταν προϋπάρχει περιακρορριζική φλεγ-
μονή. Στις περιπτώσεις αυτές η χειρουργική 
αντιμετώπιση μπορεί να κριθεί αναγκαία. 

Συμπεράσματα

Η πρόκληση βάθρων μπορεί να αποφευχθεί 
με προσεκτική μελέτη των προεπεμβατικών 
ακτινογραφημάτων και τήρηση του σωστού 
πρωτόκολλου χημικομηχανικής επεξεργασί-
ας. Η επιτυχής αντιμετώπισή τους κρίνεται 
πιο ευνοϊκή με την κλινική εμπειρία του πα-
ρεμβαίνοντος καθώς και με τη χρήση σύγ-
χρονων μέσων, όπως το οπτικό μικροσκόπιο. 
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Metapaste
Πρόχειρο εµφρακτικό υλικό ριζικών
σωλήνων. Υδατοδιαλυτό.

Πλεονεκτήµατα

• Εύκολο στη χρήση  
• Εξαιρετική αντιβακτηριακή δράση & ακτινοσκιερότητα
• Προ-αναµεµιγµένη πάστα
• Ρύγχη µιας χρήσης για αποφυγή επιµολύνσεων

Σύνθεση: Calcium Hydroxide with Barium Sulfate       

Συσκευασία: 2,2gr πάστα σε σύριγγα. 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΕΑ

NEXCOMP Nano Hybrid LC
Νανοϋβριδική φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για 
αποκαταστάσεις κατηγορίας I, II, III, IV, V, για αποκατάσταση 
διαστήµατος ανάµεσα στα µπροστινά δόντια, για όψεις, ένθετα, 
επένθετα καθώς και για την κατασκευή κολοβώµατος, για 
επιδιορθώσεις ρητινών και πορσελάνης.

Πλεονεκτήµατα

• Χαµηλή συρρίκνωση 1,6% για υψηλή προσαρµογή στα όρια,
   διάφορες αποχρώσεις
• Περιέχει στερεά, µεγέθους 40 nano, για εξαιρετικό γυάλισµα
• Μη κολλώδης, µε εξαιρετική αντοχή στη συµπίεση

Συσκευασία: 

Nexcomp Kit: 7 σύριγγες (A1, A2, A3, A3.5, B2, A2E, B2E) x 4gr, 
Meta P&Bond  1 x  5 gr +Meta Etchant  1 x 3 gr + applicators tips

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΕΑ

Ezi Crown LC
Το Ezi Crown LC προσφέρει έναν εύκολο τρόπο
κατασκευής προσωρινών ένθετων, επένθετων, 
κορωνών και γεφυρών. Φωτοπολυµεριζόµενο. 
Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία προσωρινών 
αποκαταστάσεων για τοποθέτηση στο στόµα 
του ασθενούς, κατά τη διάρκεια έµµεσης και 
προσθετικής θεραπείας. 

∆ηµιουργείτε µε αυτό εξαιρετικά ακριβείς πρόχειρες 
ακρυλικές µε άριστα όρια.

Μηδενική απώλεια υλικού, σε αντίθεση µε παρόµοια 
υλικά που χρησιµοποιούνται µε αναµικτήρες.

• Εύκολο & γρήγορο στη χρήση (χωρίς ανάµειξη)
• ∆εν κολλάει
• Τέλεια εµφρακτική ικανότητα.

Συσκευασία:  3 x 15gr Ezi Crown (A1 ή Α2 ή Α3)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΕΑ

Alpha Core DC
Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυµερισµού, ακτινοσκιερή.
Ιδανική για  κατασκευή κολοβωµάτων & συγκόλληση αξόνων και καρφίδων. 
Το υλικό έχει ιδανικές µηχανικές ιδιότητες µε υψηλές αντοχές, 
διατηρώντας παράλληλα σύσταση όµοια µε την οδοντίνη κατά την κοπή του. 
Tα ιδανικά χαρακτηριστικά του επιτρέπουν την άµεση  τοποθέτηση του 
υλικού µε τα ειδικά tips. 
∆ιατίθεται σε Natural Shade (A2) για χρήση κάτω από κεραµικές 
κορώνες.

Συσκευασία: 50gr (25ml) + mixing tips

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ USA

Για ενδοδοντία; Μπείτε στο

Για εµφράξεις; Μπείτε στο

Για ανασύσταση; Μπείτε στο

Τιµή

+ 13% ΦΠΑ

24,00€
Τιµή

+ 13% ΦΠΑ

125,00€

Τιµή

+ 13% ΦΠΑ

55,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1+1
∆ΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1+1
∆ΩΡΟ

ΒΙΟΚΕΡΑΜΙΚΟ CERASEAL

Συσκευασία: Προαναµεµιγµένη σύριγγα 2 gr.

Πλεονεκτήµατα
• Εύκολο στη χρήση: Προαναµεµειγµένo
• Αντιµικροβιακό (PH 12.73)
• Υψηλή Βιοσυµβατότητα
• Μηδενική συρρίκνωση & διαστολή
• Τέλεια εµφρακτική ικανότητα
• Ιδανικός χρόνος πήξης (3,5 ώρες)
• Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα: 8mm AI
• Χρησιµοποιείται µε ψυχρή αλλά και µε θερµή γουταπέρκα

Βιοκεραµικό υλικό έµφραξης ριζικών σωλήνων µε βάση 
το πυριτικό ασβέστιο.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΕΑ

Τιµή

+ 13% ΦΠΑ

110,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με αγορά 1 κασετίνας
+2 σωληνάρια ∆ΩΡΟ!

Τιµή

+ 13% ΦΠΑ

92,70€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με αγορά 1 τεµαχίου

παίρνετε ∆ΩΡΟ το πιστόλι
των 25 ml αξίας 55€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

 33€

Μπείτε στο

και βρείτε τα ΠΑΝΤΑ
για το οδοντιατρείο

στις καλύτερες τιµές!!

1. Εντός Αθηνών
 2. Για αγορές άνω των 100 ευρώ
     προ ΦΠΑ για την υπόλοιπη Ελλάδα

∆ωρεάν Μεταφορικά

Εικ. 10: Προτελική ακτινογραφία #46.

Εικ. 11: Τελική ακτινογραφία #46.

Εικ. 12: Επανεξέταση 6 μήνες #16 και 17.

Εικ. 13: Επανεξέταση 6 μήνες #46.



Ιστορικό

Άνδρας 72 ετών προσήλθε παραπο-
νούμενος για «βλάβες» σε άνω και 
κάτω γνάθο. Ο ασθενής είχε διαγνω-
στεί με καρκίνο προστάτη και οστικές 
μεταστάσεις. Ο ασθενής ελάμβανε 
ενζαλουταμίδη (αναστολέας υποδο-
χέων ανδρογόνων) και λευπρορελίνη 
(ορμονοθεραπεία), ενώ για τις οστικές 
μεταστάσεις είχε λάβει ενδοφλέβια 
ζολενδρονικό οξύ για 4,5 έτη ανά 21 
ημέρες και στη συνέχεια μηνιαία υπο-
δόρια δενοσουμάμπη για 7 μήνες. Η 
χορήγηση της δενοσουμάμπης δια-
κόπηκε προ μηνός από τον ογκολόγο 
λόγω ‘προβλημάτων του στόματος’. 
Το ιατρικό του ιστορικό συμπεριελάμ-
βανε, επίσης, σακχαρώδη διαβήτη και 
υπέρταση, υπό φαρμακευτική αγωγή. 
Κατά την κλινική εξέταση παρατηρή-
θηκαν περιοχές με αποκαλυμμένο νε-
κρωμένο οστό σε άνω και κάτω γνάθο 
(Εικ. 1α και β), περιβαλλόμενες από 
ερυθηματώδεις μαλθακούς ιστούς, με 
απουσία πυόρροιας. 

Ο ασθενής έφερε ολικές οδοντο-
στοιχίες σε άνω και κάτω γνάθο. Ανέ-

φερε ότι οι εξαγωγές των δοντιών 
είχαν πραγματοποιηθεί προ 5 ετών 
και αμέσως μετά είχε ξεκινήσει τη θε-
ραπεία με το διφωσφονικό φάρμακο 
(ζολενδρονικό οξύ). Ο ακτινογραφι-
κός έλεγχος με πανοραμική ακτινο-
γραφία και αξονική τομογραφία κω-
νικής δέσμης (CBCT) και των δύο 
γνάθων αποκάλυψε τα απεικονιζόμε-
να ευρήματα (Εικ.2 και 3α, β).

Με βάση τα κλινικοαπεικονι-
στικά ευρήματα, ποια είναι η πι-
θανή κλινική διάγνωση;
1. Οστεοακτινονέκρωση
2. Οστεομυελίτιδα
3.  Οστεονέκρωση γνάθων σχετιζό-

μενη με φάρμακα
4. Τραύμα από οδοντοστοιχία
Απάντηση: Η παρουσία αποκαλυμ-
μένου νεκρωμένου οστού σε συνδυα-
σμό με τη μακρόχρονη λήψη αντι-α-
πορροφητικής αγωγής (ζολενδρονικό 
οξύ και στη συνέχεια δενοσουμάμπη) 
συνηγορούν υπέρ της κλινικής διά-
γνωσης Οστεονέκρωσης των γνάθων 
σχετιζόμενης με φάρμακα. 

Θεραπεία

Ο ασθενής τέθηκε υπό συντηρητική 
αγωγή με χρήση αντισηπτικού διαλύ-

ματος (χλωρεξιδίνη) και τήρηση σχο-
λαστικής στοματικής υγιεινής, ενώ 
συστήθηκε αξιολόγηση από γναθο-
χειρουργό σχετικά με τη δυνατότητα 
χειρουργικού καθαρισμού.

Η οστεονέκρωση των γνάθων 
(ΟΝΓ) αποτελεί μία σοβαρή επιπλο-
κή που επηρεάζει σημαντικά την ποι-
ότητα ζωής των ασθενών. Ενώ είχε 
αρχικά συσχετιστεί με τη χορήγηση 
διφωσφονικών, η εισαγωγή νέων 
φαρμάκων στην κλινική πράξη έδει-
ξε πως εμφανίζεται ως επιπλοκή και 
άλλων φαρμάκων και χαρακτηρίζεται 
πλέον ως «σχετιζόμενη με φάρμακα 
οστεονέκρωση των γνάθων».

Τα φάρμακα που σχετίζονται κατά 
κύριο λόγο με την επιπλοκή είναι 
τα αντι-απορροφητικά φάρμακα, τα 
οποία σχετίζονται με τον μεταβολι-

σμό των οστών και περιλαμβάνουν 
τα διφωσφονικά και τη δενοσουμά-
μπη που χορηγούνται σε οστεοπο-
ρωτικούς ασθενείς για την πρόληψη 
καταγμάτων και σε ογκολογικούς 
ασθενείς με οστική μεταστατική 
νόσο, καθώς και τη νεότερη ρομο-
σοζουμάμπη, η οποία χορηγείται σε 
οστεοπορωτικούς ασθενείς.

Πέραν των αντι-απορροφητικών 
φαρμάκων, νεότερα αντι-νεοπλα-
σματικά φάρμακα έχουν, επίσης, 
συσχετιστεί με την επιπλοκή της 
οστεονέκρωσης. Τα φάρμακα αυτά 
περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο 
τους αναστολείς αγγειογένεσης 
(anti-VEGF όπως bevacizumab και 
aflibercept, αναστολείς τυροσινι-
κής κινάσης, όπως sunitinib και 
pazopanib), τους αναστολείς mTOR 

(όπως everolimus, temsirolimus) και 
ανοσορυθμιστικούς παράγοντες.

Ο ορισμός της ΟΝΓ με βάση τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για το 2022 
της American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) 
βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις: (1) 
τρέχουσα ή προηγηθείσα θεραπεία 
με αντι-απορροφητικά φάρμακα μόνα 
ή σε συνδυασμό με ανοσορυθμιστι-
κά φάρμακα ή αντι-αγγειογενετικά 
φάρμακα, (2) παρουσία εκτεθειμένου 
οστού ή οστού που ανιχνεύεται μέσα 
από ενδοστοματικό ή εξωστοματικό 
συρίγγιο στη γναθοπροσωπική περι-
οχή, το οποίο επιμένει για πάνω από 
8 εβδομάδες και (3) απουσία ιστορι-
κού ακτινοθεραπείας ή μεταστατικής 
νόσου στις γνάθους. 

Οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν το είδος και τη δοσο-
λογία/διάρκεια χορήγησης των φαρ-
μάκων, όπως και τοπικούς και συ-
στηματικούς παράγοντες. Οι δόσεις 
διφωσφονικών που λαμβάνουν ενδο-
φλέβια οι ογκολογικοί ασθενείς (π.χ. 
4mg ζολενδρονικού οξέος/μήνα) 
και δενοσουμάμπης (120mg/μήνα 
υποδόρια) σχετίζονται με μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο εμφάνισης της επιπλοκής 
σε σχέση με τους οστεοπορωτικούς 
ασθενείς. Επίσης, η χρονική διάρκεια 
λήψης τους φαίνεται ότι διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο καθώς οι κλινι-
κές μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης της επιπλοκής αυξάνεται 
όσο αυξάνεται η χρονική διάρκεια. 
Οι συστηματικοί παράγοντες θεωρεί-
ται ότι επηρεάζουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα αυξάνοντας την ευπάθεια σε 
λοίμωξη και περιλαμβάνουν τη σύγ-
χρονη λήψη φαρμάκων όπως κορτι-
κοστεροειδή και χημειοθεραπευτικά, 
συ-νοσηρότητες όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης και συνήθειες όπως το κά-
πνισμα. Στους τοπικούς παράγοντες 
κινδύνου συγκαταλέγεται η πτωχή 
στοματική υγιεινή, το τραύμα από 
κινητές προσθετικές εργασίες, η πε-
ριοδοντική νόσος και οι οδοντικές 
εξαγωγές. 

Όσον αφορά στη σταδιοποίηση, 
έχουν προταθεί διάφορα συστήματα 
στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρόλα 
αυτά, το πιο ευρέως χρησιμοποιού-
μενο είναι αυτό της AAOMS, όπου 
περιλαμβάνονται στάδια από 0 έως 
3, τα οποία περιγράφονται στον Πί-
νακα 1. Τα ακτινογραφικά ευρήματα 
που μπορεί να συνοδεύουν το στά-
διο 0 περιλαμβάνουν απώλεια/απορ-
ρόφηση φατνιακού οστού που δεν 
σχετίζεται με χρόνια περιοδοντική 
νόσο, αλλαγές στο σπογγώδες οστό, 
μη πλήρωση με οστό του μετεξακτι-
κού φατνίου και πάχυνση του περι-
οδοντικού συνδέσμου. Τα στάδια 1 
και 2 μπορεί να συνοδεύονται από 
παρόμοια ακτινογραφικά ευρήματα 
με το στάδιο 0. Για την ακτινογραφι-
κή απεικόνιση των βλαβών, η βασική 
ακτινογραφία εκλογής είναι η πανο-
ραμική ακτινογραφία. Σε προχωρημέ-
να στάδια της νόσου, για τον έλεγχο 
των ανατομικών αλλαγών συστήνεται 
τρισδιάστατη απεικόνιση με CT ή/
και CBCT.

Η παθοβιολογία της ΟΝΓ δεν έχει 
πλήρως διευκρινιστεί. Έχουν διατυ-
πωθεί διάφορες θεωρίες με επικρα-
τέστερες την αναστολή της οστικής 
αναδιαμόρφωσης και της αγγειογέ-
νεσης. Φαίνεται, όμως, ότι η τοπική 
λοίμωξη διαδραματίζει έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη οστεο-
νέκρωσης.

Η αντιμετώπιση της ΟΝΓ μπορεί 
να είναι συντηρητική ή χειρουργική. 
Ο στόχος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης και στις δύο περιπτώσεις 
είναι ο έλεγχος και ιδανικά η ίαση 
της κατάστασης και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του. Η συντηρητική 
θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση του ασθενούς στη στο-
ματική υγιεινή, τον έλεγχο του πό-
νου και της δευτερογενούς λοίμωξης 
ώστε να απολυμματοποιηθεί το απο-
καλυμμένο οστό, μπορεί να εφαρμο-
στεί σε όλα τα στάδια της επιπλοκής 
και να οδηγήσει σε σταθεροποίηση 
της νόσου, ακόμα και σε θεραπεία σε 
πρώιμα στάδια. Η χειρουργική αντι-
μετώπιση συστήνεται σε περιπτώσεις 
μη ανταπόκρισης στη συντηρητική 
θεραπεία, με προοδευτική κλινική 
και ακτινογραφική επιδείνωση της 
νόσου, καθώς και σε ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο, αρκεί να το επι-
τρέπει η κατάσταση της γενικής τους 
υγείας και να υπάρχει δυνατότητα 
αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, 
η θεραπευτική προσέγγιση της ΟΝΓ 
είναι εξατομικευμένη. 
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Παρουσίαση περίπτωσης

α

β

Εικ. 1: (α) Αποκάλυψη νεκρωμένου 
οστού στην άνω γνάθο αριστερά, 
περιβαλλόμενη από ερυθηματώδεις 
μαλθακούς ιστούς. (β) Αποκάλυψη 
νεκρωμένου οστού στην κάτω γνά-
θο δεξιά.

Εικ. 2: Πανοραμική ακτινογραφία όπου παρατηρείται υπόπυκνη βλάβη με ασα-
φή όρια στην κορυφή της κάτω φατνιακής ακρολοφίας δεξιά (αντίστοιχα με τα 
ελλείποντα #44-47). Βλάβη με αντίστοιχα απεικονιστικά ευρήματα εντοπίζεται 
στην άνω γνάθο αριστερά (αντίστοιχα με την περιοχή των ελλειπόντων #21-24). 

Εικ. 3: (α) Αξονική τομογραφία κάτω γνάθου δεξιά, η οποία αποκαλύπτει υπό-
πυκνη βλάβη με υπέρπυκνα όρια και απολυμματοποιημένες δομές. (β) Αξονι-
κή τομογραφία άνω γνάθου αριστερά, η οποία αποκαλύπτει υπόπυκνη βλάβη 
με επέκταση και κατάληψη του αριστερού ιγμορείου. 

α

β

Πίνακας 1: Σταδιοποίηση της σχετιζόμενης με φάρμακα οστεονέκρωσης 
των γνάθων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της AAOMS 2022
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νεκρωμένου 
οστού ή 
συρίγγιο μέσα 
από το οποίο 
ανιχνεύεται 
οστό σε 
ασθενείς 
συμπτωματικούς 
(με πόνο) 
και σημεία 
φλεγμονής

Παρουσία εκτεθειμένου 
νεκρωμένου οστού ή 
συρίγγιο μέσα από το 
οποίο ανιχνεύεται οστό σε 
ασθενείς συμπτωματικούς 
με σημεία φλεγμονής και 
επιπλέον την παρουσία 
ενός ή περισσοτέρων 
από τα ακόλουθα σημεία: 
εκτεθειμένο νεκρωμένο 
οστό που εκτείνεται πέρα 
από τη φατνιακή απόφυση, 
παθολογικό κάταγμα, 
δερματικό συρίγγιο, 
στοματοκολπική επικοινωνία 
και οστεόλυση που 
εκτείνεται έως το κατώτερο 
όριο της κάτω γνάθου ή του 
εδάφους του ιγμορείου
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Σκέψεις, διλήμματα και προβληματισμοί
για δύο κεντρικούς τομείς

Παρουσίαση περιστατικού -
Κλινικά στάδια

Φοιτήτρια 19 ετών προσήλθε επειγόντως στο 
οδοντιατρείο την παραμονή των Χριστουγέν-
νων του 2017, με κατάγματα στους άνω κε-
ντρικούς τομείς. Καθώς διέσχιζε μία διάβαση 
πεζών, χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνη-
το, με αποτέλεσμα να πέσει με το πρόσωπο 
στον δρόμο (Εικ. 1-3). 

Η ασθενής είχε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, 
φυσικά δόντια με έντονη διαφάνεια, υψηλή 
γραμμή γέλωτος και αυξημένη κατακόρυφη 
πρόταξη (Εικ. 4,5).

Η αξονική τομογραφία (CBCT ) στην πε-
ριοχή ενδιαφέροντος έδειξε κατάγματα των 
#11 και 21, των οποίων το όριο υπερώια βρι-
σκόταν περίπου 1mm υποουλικά (Εικ. 6). 
Παράλληλα, οι πλάγιοι τομείς είχαν μικρό 
μέγεθος και κοίλη υπερώια επιφάνεια (Εικ. 
7,8). 

Πριν από την άμεση αντιμετώπιση έπρεπε 
να οριστεί ένα αρχικό σχέδιο θεραπείας. Τα 

πιθανά σενάρια περιελάμβαναν:
1.  Ενδοδοντική θεραπεία, ανασυστάσεις με 

άξονα και ψευδοκολόβωμα και στεφάνες 
ολικής κάλυψης.

2.  Εξαγωγή των #11 και #21 και στεφάνες 
στηριζόμενες σε 1-2 οστεοενσωματούμε-
να εμφυτεύματα.

3.  Εξαγωγή των #11 και #21, γέφυρα 
Maryland εκτεινόμενη από τον #12 ή #13 
ως τον #22 ή #23. Η λύση αυτή κρίθηκε 
επισφαλής λόγω, του μεγέθους της νω-
δότητας, του αριθμού των εμπλεκομένων 
στηριγμάτων και της διαφάνειας των πλα-
γίων τομέων. 

4.  Εξαγωγή των #11 και #21, γέφυρα με στε-
φάνες ολικής κάλυψης, εκτεινόμενη από 
τον #13 έως τον #23.

5.  Εξαγωγή των #11 και #21 και κινητή μερι-
κή οδοντοστοιχία. Οι λύσεις 4 και 5 απο-
κλείστηκαν λόγω της ηλικίας της ασθενούς. 
Το σχέδιο θεραπείας που επιλέχθηκε, προ-

έβλεπε την διατήρηση των δοντιών και την 
αποκατάσταση με στεφάνες ολικής κάλυψης, 
καθώς ακόμη και σε περίπτωση μελλοντικής 
αποτυχίας μιας λύσης οδοντικής στήριξης, 
μπορεί να ακολουθήσει η τοποθέτηση εμφυ-
τεύματος.

Αρχικά λοιπόν αφαιρέθηκαν τα σπασμένα 
τμήματα από τα δόντια και πραγματοποιήθηκε 
παρασκευή των ορίων των ριζών (Εικ. 9,10). 
Με οδηγό τον υπάρχοντα διαφανή νάρθηκα 
ορθοδοντικής σταθεροποίησης, κατασκευά-
στηκαν εν θερμώ πολυμεριζόμενες στεφάνες 
από ακρυλική ρητίνη. Μετά από υπερώια εκτο-
μή των ούλων με τη χρήση ηλεκτροτόμου, 
αναπροσαρμόστηκαν οι προσωρινές στεφάνες 
με την ενσωμάτωση αξόνων υαλονημάτων και 

τοποθετήθηκαν με προσωρινή κονία (Εικ. 
11-14). Η ασθενής προέβη σε ενδοδοντική 
θεραπεία των δοντιών (ενδοδοντιστής: Φίλιπ-
πος Δεληβάνης) και ακολούθησε ανασύσταση 
με χυτό άξονα και ψευδοκολόβωμα (χυτές κα-
τασκευές χρυσοκράματος), λόγω της αδυναμί-
ας να εξασφαλιστεί ικανοποιητική απομόνωση 
για την άμεση ανασύσταση με άξονες υαλονη-
μάτων και σύνθετη ρητίνη. 

Μετά την προσαρμογή των προσωρινών 
στεφανών, ήταν εμφανής η βλάβη που είχε 
προκληθεί στη μεσοδόντια θηλή των ούλων 
(Εικ. 15-17). Όπως είναι γνωστό, βασική 
προϋπόθεση για την μακροημέρευση των 
στεφανών είναι η ικανοποιητική «περικά-
λυψη» (ferrule effect) της εναπομείνασας 
οδοντικής ρίζας, καθ' ύψος 1,5-2mm και 
σε τοίχωμα οδοντίνης πάχους τουλάχιστον 
1mm (ζώνη οριοθετημένη με πράσινο). Για 
την διασφάλιση της ενδοδοντικής θεραπείας 
απαιτούνται τουλάχιστον 4mm γουταπέρκας 
ακρορριζικά (μπλέ ζώνη), ενώ για την σταθε-
ρότητα των ούλων απαιτούνται τουλάχιστον 
2mm για την απόδοση του βιολογικού εύ-
ρους (κόκκινο ζώνη) (Εικ. 18-20). Προς 
τούτο ήταν απαραίτητο να γίνει χειρουργι-
κή περιοδοντική επιμήκυνση μύλης, επειδή 
όμως αυτή θα κατέλειπε πολύ υψηλή γραμμή 
ελευθέρων ούλων πολύ ψηλά στα πρόσθια 
δόντια (#11 και #21), προηγήθηκε η ορθο-
δοντική ανατολή τους (forced eruption), με 

σταδιακές συνδεσμοτομές ώστε να μην συ-
μπαρασύρονται οι ουλικοί ιστοί κατά τη διάρ-
κεια της μετακίνησης (ορθοδοντικός: Γεράσι-
μος Αγγελόπουλος) (Εικ. 21-24). 

Κατά τη φάση της σταθεροποίησης (7 μή-
νες), παρατηρήθηκε η σταδιακή αναγέννηση 
της μεσοδόντιας θηλής (Εικ. 25,26). 

Για την χειρουργική περιοδοντική επιμή-
κυνση που ακολούθησε, κατασκευάστηκε χει-
ρουργικός οδηγός. Λόγω της υψηλής γραμ-
μής γέλωτος και του μικρού μήκους κλινικής 
μύλης των δοντιών, η επιμήκυνση συμπεριέ-
λαβε και τα οπίσθια δόντια (περιοδοντολόγος: 
Γιώργος Γούμενος) (Εικ. 27-29).

Έξι μήνες αργότερα οι μαλακοί ιστοί εμφά-
νιζαν ικανοποιητική ανατομία και αισθητική, 
οπότε έγινε λεύκανση των υπολοίπων δο-
ντιών και ορίστηκε η συνεδρία για την τελι-
κή αποτύπωση των οδοντικών παρασκευών 
(Εικ. 30). 

Πριν από την τελική αποτύπωση εμφανί-
στηκαν στον #21 συρίγγιο άπω παρειακά και 
θύλακος 7mm εγγύς, τα οποία θεωρήθηκε 
ότι ίσως προκλήθηκαν από ξένο σώμα (πιθα-
νό υπόλειμμα κονίας ή ακρυλικής ρητίνης). 
Κατά την ριζική απόξεση παρατηρήθηκε 
επικοινωνία της ουλοδοντικής σχισμής με το 
συρίγγιο (Εικ. 31, 32). 

Παρά την αρχική βελτίωση, 4 μήνες αργό-
τερα οι θύλακοι δεν είχαν εξαλειφθεί (Εικ. 
33-35). Ακολούθησε διερευνητικός χει-
ρουργικός κρημνός, ο οποίος αποκάλυψε 

Σε περιπτώσεις αποκατάστασης κεντρι-
κών τομέων σε άτομα με υψηλή γραμ-
μή γέλωτος, είναι σχεδόν ανέφικτο να 
καταφέρουμε να μιμηθούμε την προ-
ϋπάρχουσα κατάσταση. Όταν δε αφο-

ρά σε νεαρό άτομο, είναι δεδομένο ότι 
η οποιαδήποτε προσθετική εργασία θα 
χρειαστεί να αντικατασταθεί από νέες 
εργασίες στο μέλλον. Έχοντας αυτό κατά 
νου, οφείλουμε να προβλέπουμε τι θα 

ακολουθήσει, ώστε να παρέχουμε τις 
κατάλληλες συνθήκες για αισθητικές και 
λειτουργικές αποκαταστάσεις με μακρο-
βιότητα και με όσο το δυνατόν μικρότε-
ρες παρεμβάσεις.  
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Φωτογραφίες της ασθενούς από την ηλικία 
των 14 ετών, μετά από την ολοκλήρωση της 
ορθοδοντικής θεραπείας.
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ρωγμώδες κάταγμα στη ρίζα του #21, με 
αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εξαγωγή του 
και η αποκατάσταση της περιοχής με επιεμ-
φυτευματική στεφάνη. Αποκόπηκε η κλινική 
μύλη και κατασκευάστηκε προσωρινή γέφυ-
ρα με στήριξη στον #11, πρόβολο τον #21 
και υπερώιο εφαπτήρα στον #22. Κατά τη 
διάνοιξη κρημνού φαίνεται το ρωγμώδες κά-
ταγμα στη ρίζα, εκτεινόμενο από εγγύς προς 
άπω υπερώια (Εικ. 36-38). 

Στη συνέχεια εξήχθη η ρίζα του #21 και 
παράλληλα έγινε αύξηση του όγκου της 
φατνιακής ακρολοφίας με Emdogain, οστι-
κό αλλομόσχευμα, μεμβράνη και μόσχευμα 
συνδετικού ιστού (Εικ. 39-42). Έξι μήνες 
αργότερα τοποθετήθηκε χειρουργικά ένα εμ-
φύτευμα, το οποίο καλύφθηκε για την περί-
οδο της οστεοενσωμάτωσης (Εικ. 43,44).

Μετά την αποκάλυψη του εμφυτεύματος 
κατασκευάστηκε προσωρινή κοχλιούμενη 
επιεμφυτευματική στεφάνη για την ωρίμαν-
ση και διαμόρφωση των περιεμφυτευματικών 
ιστών (Εικ. 45-47). 

Μετά από 7 μήνες οι μαλθακοί ιστοί είχαν 
σταθεροποιηθεί (Εικ. 48-50) και πραγ-
ματοποιήθηκε η τελική αποτύπωση σε δύο 
φάσεις: αποτύπωση με χάλκινο δακτύλιο και 
κατασκευή καλύπτρας μεταφοράς για τον 
#11, τροποποίηση του άξονα αποτύπωσης 

για τον #21 και τελική αποτύπωση (pick up 
impression) ανοιχτού δισκαρίου με πολυαι-
θέρα. Στο εκμαγείο εργασίας αποδόθηκαν 
πιστά τα προφίλ ανάδυσης και των δύο απο-
καταστάσεων με ελαστικομερές υλικό (μάσκα 
ούλων) (Εικ. 51-54). Στη συνέχεια κατα-
σκευάστηκε μία στεφάνη με πυρήνα ζιρκονί-
ας και επικάλυψη πορσελάνης για τον #11 
και πυρήνας ζιρκονίας με επικάλυψη πορσε-
λάνης συγκολλημένος, σε abutment τιτανίου 
για τον #21 (Εικ. 55,56) (οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο Πηνελόπη Βαδιάκα, Κυριάκος 
Κωζάκης). 

Οι τελικές προσθετικές εργασίες επέφεραν 
ένα ικανοποιητικό λειτουργικό και αισθητικό 
αποτέλεσμα κατά την παράδοσή τους (Εικ. 
57,58) και το αποτέλεσμα παρέμεινε σταθε-
ρό κατά την επανεξέταση μετα από 8 μήνες 
(Εικ. 59-61).

Συμπεράσματα

Όταν τοποθετήθηκε η επιεμφυτευματική 
στεφάνη στον #21, η ασθενής ήταν 24 ετών 
και, όπως έχει δειχθεί στη βιβλιογραφία, σε 
νεαρούς ασθενείς παρατηρείται συνεχές αυ-
ξητικό δυναμικό. Έτσι, είναι πιθανό να πα-
ρουσιαστεί μελλοντικά κάποια ασυμμετρία 
μεταξύ των κεντρικών τομέων, λόγω της 
αγκύλωσης του εμφυτεύματος και της συνε-
χιζόμενης ανατολής του #11. Ενδεχομένως 
λοιπόν να χρειαστεί ναρθηκοποίηση των 
τομέων με υπερώιο σύρμα ή κάποια άλλη 
παρέμβαση, ώστε να περιοριστεί αυτή η δυ-
σαρμονία. Το σίγουρο είναι πως σε τέτοια 
περιστατικά απαιτείται τακτική παρακολού-
θηση, ώστε να διαπιστωθούν νωρίς τυχόν 
προβλήματα που θα ανακύψουν και να αντι-
μετωπιστούν εγκαίρως.

Η ΙΤΙ είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισµός µε ηγετική θέση στην παγκόσµια οδοντική εµφυτευµατολογία που προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υποστήριξη και πληθώρα προνοµίων για τη βελτίωση της θεωρητικής, κλινικής και επαγγελµατικής σας κατάρτισης.

Εγγραφείτε στην ΙΤΙ και αποκτήστε:
• Online πρόσβαση σε όλους τους διαθέσιµους τόµους ITI (Treatment Guideς) και 

τεύχη του περιοδικού Forum Implantologicum
• Τακτική βιβλιογραφική ενηµέρωση και πρόσβαση στα πρακτικά παγκόσµιων 

συνεδρίων
• Online πρόσβαση στο ITI Blog και τα Discussion Forums που επιτρέπει τη 

διαδικτυακή επικοινωνία και ανάλυση κλινικών περιστατικών

• Πρόσβαση στο ITI Online Academy για συνεχιζόµενη εκπαίδευση σύµφωνα µε 
τις ατοµικές σας προτιµήσεις

• Ελεύθερη συµµετοχή στις επιστηµονικές ηµερίδες (3-4 ετησίως) του Τµήµατος ΙΤΙ 
Ελλάδας & Κύπρου 

• Eλεύθερη συµµετοχή στα Study Clubs 
• Άµεση πρόσβαση στη µεγαλύτερη και υψηλού κύρους διεθνή ακαδηµαϊκή 

οργάνωση για την οδοντική εµφυτευµατολογία

Γιατί να γίνω µέλος 
της παγκόσµιας κοινότητας ΙΤΙ;

Εγγραφείτε σήµερα            www.iti.org

Μη µέλη της ΙΤΙ µπορούν να παρακολουθήσουν

τις ηµερίδες µε την καταβολή αντιτίµου.

Πληροφορίες στο Vita N Travel,

 τηλ 210 324 9070, info@vitantravel.gr
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Οι τελικές 
εργασίες 
αμέσως μετά 
την παράδοσή 
τους.

Κλινική και ακτινογραφική εικόνα κατά την 
επανεξέταση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
H στήλη της

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το 
ετήσιο πρόγραμμα των Επιστημονικών Εκ-
δηλώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περι-
οδοντολογίας & Οδοντικών Εμφυτευμάτων 
για το 2023. Βασικός στόχος της ΕΠΕ είναι 
να συνεχίσει και το 2023 να πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις υψηλού επιστημονικού επιπέ-
δου.

Η αρχή του νέου έτους υπήρξε ήδη δυ-
ναμική με την επιτυχημένη επιστημονική 
Ημερίδα με θέμα «Peri-Implantitis: A 
relay race of prevention and therapy 
– Linking Science with Practice», που 
έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2023, 
στο Electra Palace, στη Θεσσαλονίκη. Εί-
χαμε την τιμή και την χαρά να υποδεχτούμε 
ως ομιλητές τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου του 
Όσλο της Νορβηγίας και την πρόσφατα 
βραβευμένη με το βραβείο Μήτση 2020 Dr 
Μαρία Μπαλτά. Οι ομιλητές παρουσίασαν 
τη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας, ως 
μία σκυταλοδρομία ανάμεσα σε θεραπευτι-
κές και προληπτικές παρεμβάσεις καταθέτο-
ντας την προσωπική τους εμπειρία, πάντοτε 
συνδέοντας την επιστημονική τεκμηρίω-
ση με την κλινική πρακτική. Η εκδήλωση 
στέφθηκε με επιτυχία καθώς περίπου 100 
σύνεδροι την παρακολούθησαν με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον διατυπώνοντας εξαιρετικά 
σχόλια. 

Η επόμενη εκδήλωση θα είναι το σεμινά-
ριο Κλινικής Περιοδοντολογίας σε συνερ-
γασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κα-
βάλας στην Καβάλα στις 5 και 6 Μαΐου 
2023. Το σεμινάριο παρέχει θεωρητική 
εκπαίδευση στους βασικούς τομείς της κλι-
νικής περιοδοντολογίας (διάγνωση, σχέδιο 
θεραπείας, συντηρητική και χειρουργική 
θεραπεία, διατήρηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος) και πρακτική εκπαίδευση 

στις τεχνικές της ριζικής απόξεσης, σε δι-
άφορες χειρουργικές τεχνικές (αφαιρετικές 
και αναπλαστικές) και τέλος σε διάφορες 
τεχνικές συρραφής των μαλακών ιστών 
του περιοδοντίου. Η πρακτική άσκηση των 
συμμετεχόντων γίνεται σε κεφαλές χοίρων.

Η ΕΠΕ θα συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο 
άλλωστε, στην Eυρωπαϊκή Ημέρα Υγείας 
των Ούλων, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας την 12η 
Μαΐου 2023, με διαφημιστική καμπάνια 
και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης του κοινού για την σημασία της υγείας 
του περιοδοντίου. 

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΠΕ 
θα συνεχιστούν με την εναρκτήρια εκδή-
λωση στις αρχές Οκτωβρίου 2023. 
Η εναρκτήρια ομιλία γίνεται πάντοτε από 
διακεκριμένους ομιλητές με θεματολογία 
ευρύτερου επιστημονικού ή κοινωνικού εν-
διαφέροντος και θα έχει εορταστικό χαρα-
κτήρα, καθώς υποδεχόμαστε τα νέα Μέλη 
της ΕΠΕ. Προσκεκλημένοι είναι όλα τα 
Μέλη της Εταιρείας, οι φίλοι και οι συνερ-
γάτες της. Σύντομα θα υπάρξει η ανακοίνω-
ση για το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το έτος 2023 θα ολοκληρωθεί με τη 
διοργάνωση του 14ου Συμποσίου Πε-
ριοδοντολογίας με θέμα «Predictable 
tissue management around teeth and 
implants. A critical reassessment» 
στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2023 
στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών. 

Ενάμιση χρόνο μετά το Europerio10 
στην Κοπεγχάγη, όπου η ελληνική παρου-
σία ήταν επιτυχημένη από κάθε άποψη, η 
Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και 
Οδοντικών Εμφυτευμάτων προσεγγίζει το 
θέμα του προβλέψιμου θεραπευτικού απο-
τελέσματος και δίνει την ευκαιρία μίας κρι-

τικής επαναξιολόγησης μεθόδων, τεχνικών 
και υλικών. 

Την επιστημονική εκδήλωση, στην οποία 
θα συμμετέχουν έξι ομιλητές εγνωσμένης 
αξίας, οι Darko Božić, Tali Chackartchi, 
Georgios Kotsakis, Ioannis Polyzois, 
Anton Sculean & Andreas Stavropoulos, 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
επαγγελματίες οδοντίατροι από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Το Συμπόσιο είναι η 
σημαντικότερη επιστημονική εκδήλωση 
που διοργανώνει η Εταιρεία μας ανά τριετία 
και φέτος ειδικά με ένα χρόνο καθυστέρη-
ση λόγω της πανδημίας, ο στόχος της πα-
ρουσίασης των τελευταίων εξελίξεων στην 
οδοντιατρική κοινότητα γίνεται ακόμη πιο 
επίκαιρος. 

Τέλος η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συ-
νεχίζεται και για το 2023, δεδομένου του 
μεγάλου ενδιαφέροντος των συναδέλφων, 
με έξι διαδικτυακά σεμινάρια. 

Κλείνοντας θα ήθελα να απευθύνω τις 
πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλο το ΔΣ 
της ΕΠΕ για την συμβολή και την πολύτιμη 
βοήθεια του στο σχεδιασμό του προγράμ-
ματος αλλά και για την στήριξη της υλοποί-
ησης των επιστημονικών εκδηλώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ και 
εγώ προσωπικά σας καλούμε να στηρίξετε 
με την παρουσία σας τις επιστημονικές μας 
εκδηλώσεις, έχοντας την πεποίθηση ότι η 
ποιότητα και η θεματολογία τους θα αντα-
ποκριθούν στις προσδοκίες σας.

Επιστημονικές εκδηλώσεις Ελληνικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας
& Οδοντικών Εμφυτευμάτων για το έτος 2023

Λάζαρος Τσαλίκης 
Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΑΠΘ,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 

Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμάτων
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Ενδείξεις για βιοψία

Οι βασικές ενδείξεις για διενέργεια βιοψίας 
στο στόμα είναι:
•  Προκαρκινικές λευκές ή ερυθρές βλάβες για 

καθορισμό του κινδύνου εξαλλαγής
•  Κλινικά ύποπτες βλάβες για κακοήθεια
•  Ελκώσεις που επιμένουν πάνω από 10 ημέ-

ρες μετά την άρση πιθανού τραυματογόνου 
παράγοντα

•  Φυσαλιδώδεις ή πομφολυγώδεις βλάβες 
που επιμένουν πάνω από 10 ημέρες

•  Κάθε όγκος ή διόγκωση που επιμένει και 
δεν έχει γίνει κλινική διάγνωση

•  Κάθε βλάβη που επιμένει μετά τη χορήγηση 
της κατάλληλης θεραπείας

•  Γενικά κάθε βλάβη που παραμένει κλινικά 
αδιάγνωστη

Αντενδείξεις για βιοψία

•  Ασθενείς που βρίσκονται σε αντιπηκτική 
αγωγή

•  Ασθενείς με αιματολογικά προβλήματα, π.χ. 
ουδετεροπενίες, θρομβοκυτοπενίες, λευ-
χαιμία κ.ά.

•  Ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστο-
λή

•  Μελαγχρωματικές βλάβες με έντονη υποψία 
κακοήθους μελανώματος

•  Αιμαγγείωμα και άλλες αγγειακές δυσπλα-
σίες
Σε αυτές τις περιπτώσεις η βιοψία πρέπει 

να διενεργείται μόνο από ειδικούς με κλινική 
και εγχειρητική εμπειρία, κατά προτίμηση σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον. Δεδομένου ότι 
η βιοψία αποτελεί μια μικρή χειρουργι-
κή επέμβαση ο οδοντίατρος ή ο ιατρός 
που την διενεργεί πρέπει να κατέχει τις 
βασικές αρχές της εγχειρητικής τεχνι-
κής. Βασικός κανόνας, εξάλλου, είναι η όσο 
πιο ατραυματική διαδικασία με ήπιους χειρι-
σμούς λήψης του βιοψιακού υλικού ώστε ο 
κίνδυνος πιθανής διασποράς κυττάρων, ιδι-
αίτερα σε κακοήθη νεοπλάσματα, να ελαχι-
στοποιείται. 

Τέλος, πέραν από την τεχνική λήψης, 
βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια 
βιοψίας είναι οι γνώσεις κλινικής Στο-
ματολογίας ώστε ο Οδοντίατρος ή ο 
Ιατρός να γνωρίζει το υπόστρωμα της 
παθολογικής μεταβολής που πρόκει-
ται να επέμβει. Καλός κλινικός είναι 
εκείνος που η κλινική του διάγνωση 
επιβεβαιώνεται από την ιστολογική 
εξέταση.

Λάθη κατά τη διενέργεια βιοψίας

•  Νόσος σε μη αντιπροσωπευτική φάση
•  Λανθασμένη επιλογή θέσης λήψης του υλι-

κού, ιδιαίτερα σε εκτεταμένες ή πολλαπλές 
βλάβες

•  Αλλοίωση ή καταστροφή του βιοψιακού 
υλικού με ακατάλληλους ή βίαιους χειρι-
σμούς κατά τη διαδικασία της λήψης

•  Λήψη ανεπαρκούς και όχι αντιπροσωπευτι-
κού δείγματος

•  Λήψη βιοψίας με διαθερμία ή ηλεκτροτόμο
•  Ακατάλληλη μονιμοποίηση του ληφθέντος 

υλικού
•  Ανεπαρκείς ή καθόλου πληροφορίες στο 

έντυπο αποστολής του υλικού στο παθολο-
γοανατομικό εργαστήριο

Επιλογή θέσης

Η επιλογή της σωστής θέσης διενέργειας 
βιοψίας απαιτεί καλή γνώση κλινικής Στο-
ματολογίας και είναι ένα κρίσιμο θέμα. Στον 
Πίνακα 1 βρίσκονται ταξινομημένα ο τύπος 
της βλάβης και η σωστή επιλογή θέσης λή-
ψης βιοψικού υλικού.

Βασικά εργαλείο λήψης βιοψίας

•  Αναισθητική αμπούλα
•  Σύριγγα-βελόνα
•  Χειρουργική λαβή και νυστέρι
•  Βελονοκάτοχο
•  Λεπτές χειρουργικές λαβίδες
•  Αιμοστατική λαβίδα
•  Ψαλίδι κοπής ραμμάτων
•  Ατραυματικό ράμμα
•  Γάζες
•  Αιμοστατικές ουσίες
•  Διαθερμοπηξία

Τύποι βιοψίας

α. Τμηματική βιοψία (Incisional biopsy)
Αποτελεί τον πιο συχνό τύπο βιοψίας στο 
στόμα και έχει ένδειξη όταν η διάμετρος της 

παθολογικής εξεργασίας είναι μεγαλύτερη 
από 1cm. Επιπλέον, έχει ένδειξη όταν ο κλι-
νικός ιατρός υποπτεύεται κακοήθεια. Σε πε-
ρίπτωση που η κλινική βλάβη έχει διάμετρο 
πάνω από 2cm συνιστάται η λήψη 2 ή περισ-
σοτέρων τεμαχίων ώστε να υπάρχει αντιπρο-
σωπευτική ιστολογική εικόνα από το σύνολο 
της βλάβης. Συνήθως γίνεται σφηνοειδής (ή 
ελλειψοειδής) τομή διαστάσεων 3-4x5-6mm 
που περιλαμβάνει κυρίως τον παθολογικό 
ιστό αλλά και όμορο τμήμα κλινικά φυσιολο-
γικού ιστού (Εικ. 1, 2, 3). Ιδιαίτερη προσο-
χή χρειάζεται η λήψη τμηματικής βιοψίας σε 
πομφολυγώδη νοσήματα, συνιστάται λήψη 
από τα κλινικά όρια της βλάβης διαστάσεων 
περίπου 6mm (Εικ. 4, 5). Στη συνέχεια το 
τραύμα συρράπτεται με ατραυματικά ράμματα. 

Εξαίρεση αποτελεί η βιοψία από τη σκληρή 
υπερώα που δεν συρράπτεται και αφήνεται να 
επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό που διαρκεί 
2-3 εβδομάδες.
β. Βιοψία εξαίρεση (Excisional biopsy)
Αποτελεί το δεύτερο συνήθη τύπο βιοψίας και 
ενδείκνυται όταν η διάμετρος μονήρους βλά-
βης είναι 0,5-1cm. Γίνεται ελλειψοειδής τομή 
που περιλαμβάνει τμήμα 2-3 mm έξω από τα 
όρια της βλάβης (Εικ. 6, 7). Αρκετές φορές 
ο τύπος αυτός της βιοψίας αποτελεί και τη θε-
ραπεία, όταν πρόκειται για καλοήθη βλάβη.

Τα Μυστικά του Στόματος...
Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Στοματολόγος. Ιατρός - Οδοντίατρος 

Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 

Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου

Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)

Επικοινωνία:

τηλ. 210-72.91.667

e-mail: glaskari@yahoo.gr

site: www.georgelaskaris.gr

Βιοψία Στόματος: Κλινική διαδικασία και τεχνικές
Βιοψία είναι η κλινική διαδικασία λήψης ιστού 

ή ιστών από τον ασθενή για μικροσκοπική 

μελέτη και καταγραφή των κυτταρικών και 

ιστολογικών μεταβολών. Η ιστοπαθολογική 

εξέταση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαστηριακό 

βοήθημα για τελική διάγνωση και αποτελε-

σματική θεραπεία κάθε νόσου. Ο κλινικός ια-

τρός πρέπει να έχει τη γνώση και την κλινική 

εμπειρία να βάζει τη διάγνωση κλινικά ή να 

ομαδοποιεί τα νοσήματα για διαφορική δι-

άγνωση έτσι ώστε η βιοψία και η ιστολογική 

εξέταση να αποτελούν το μέσο για επιβεβαί-

ωση ή απόρριψη της κλινικής διάγνωσης. 

Συμπερασματικά, η βιοψία και η ιστοπαθο-

λογική εξέταση δεν αποτελούν το «μαγικό» 

εργαλείο για διάγνωση αλλά μια χρήσιμη 

εργαστηριακή διαγνωστική διαδικασία στα 

χέρια σωστού κλινικού ιατρού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επιλογή θέσης βιοψίας

Τύπος βλάβης Κατάλληλη θέση

• Όγκος Το παχύτερο και σκληρότερο τμήμα

• Έλκος Το περιφερικό χείλος του έλκους

• Φυσαλίδα ή πομφόλυγα Η περιφέρεια της βλάβης μαζί με υγιή βλεννογόνο

• Πλάκα Από 1 ή περισσότερες κλινικά ύποπτες θέσεις

• Μικρές βλάβες (<1cm) Ολική εξαίρεση με 2-3 mm υγιή όρια

Εικ. 1:  Τμηματική βιοψία από μία θέση.

Εικ. 2:  Τμηματική βιοψία από δύο θέσεις.

Εικ. 3:  Διαστάσεις δείγματος τμηματικής βιοψίας.

Εικ. 4:  Σχηματική απεικόνιση τμηματικής βιοψί-
ας πεμφιγοειδούς.

Εικ. 5:  Σχηματική απεικόνιση τμηματικής βιοψί-
ας πέμφιγας.

Εικ. 6:  Βιοψία εξαίρεση, απεικόνιση τομής.

Εικ. 7:  Βιοψία εξαίρεση, όρια εξαίρεσης.
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Πριν από τη λήψη της βιοψίας προηγείται 
τοπική αναισθησία. Η έμπαρση της βελόνας 
και η έκχυση του αναισθητικού διαλύματος 
δεν πρέπει να γίνεται μέσα στη βλάβη αλλά 
περιμετρικά σε απόσταση 2-4mm.
γ. Λοιποί τύποι βιοψίας
Οι τύποι αυτοί σπάνια χρησιμοποιούνται στο 
στόμα και συνήθως γίνονται από ειδικούς ια-
τρούς. Στην ομάδα περιλαμβάνονται:
(α)  Punch βιοψία (έχει ένδειξη για βλάβες 

του δέρματος)
(β)  Λήψη βιοψίας με ψαλίδι (κυρίως στο 

δέρμα)
(γ)  Λήψη βιοψίας με λεπτή βελόνα-FNA 

(έχει ένδειξη κυρίως για βλάβες των μεγά-
λων σιαλογόνων αδένων και των λεμφα-
δένων)

(δ) Βασικοί κανόνες λήψης βιοψίας:
•  Επιλογή σωστής θέσης λήψης
•  Έμπαρση της βελόνας με το αναισθητικό 

φάρμακο μακριά από τη θέση λήψης, ποτέ 
εντός της βλάβης

•  Λήψη φυσιολογικού ιστού όμορα με τη βλά-
βη

•  Άμεση τοποθέτηση του δείγματος στο μονι-
μοποιητικό υγρό

•  Συμπλήρωσε σωστά το παραπεμπτικό έντυ-
πο για το παθολογοανατομικό εργαστήριο

•  Συσχέτισε και αξιολόγησε το αποτέλεσμα 
της ιστοπαθολογικής εξέτασης πάντα σε 
συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα της νό-
σου

•  Μην ξεχνάς ότι μερικές φορές η ιστοπαθολο-
γική διάγνωση μπορεί να είναι λανθασμένη
Μετά τη λήψη το υλικό της βιοψίας τοπο-

θετείται άμεσα για μονιμοποίηση σε ευρύστο-
μο φιαλίδιο που περιέχει διάλυμα φορμαλί-
νης 10%. Η ποσότητα του διαλύματος πρέπει 
να είναι περίπου 10 φορές περισσότερη του 
όγκου του δείγματος της βιοψίας. Πάνω στο 
φιαλίδιο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
ασθενούς και η ηλικία. Στη συνέχεια ο κλι-
νικός ιατρός πρέπει να συμπληρώσει έντυπο 
που θα σταλεί στο παθολογοανατομικό εργα-
στήριο μαζί με το δείγμα της βιοψίας.

Το συνοδευτικό έντυπο κλινικών πλη-
ροφοριών:
•  ονοματεπώνυμο
•  ηλικία και φύλο
•  θέση λήψης του υλικού
•  ο τύπος της βιοψίας και ο τρόπος λήψης

•  η διάρκεια της βλάβης
•  ο αριθμός των βλαβών
•  η παρουσία βλαβών σε άλλα όργανα και 

συστήματα
•  πιθανή κλινική και διαφορική διάγνωση 

που είναι και το πιο σημαντικό, ώστε να βο-
ηθηθεί ο παθολογοανατόμος στο έργο του
Στη συνέχεια ο κλινικός ιατρός αναμένει 

την ιστολογική έκθεση που πρέπει να είναι 
έτοιμη μέσα σε 4-6 ημέρες. Το παθολογοα-
νατομικό εργαστήριο πρέπει να διευθύ-
νεται από έμπειρο ιατρό παθολογοανα-
τόμο με γνώση της γενικής παθολογίας 
και της παθολογίας του στόματος και 
όχι από μη ειδικούς με εμπειρικές γνώ-
σεις ιστοπαθολογίας.

Η ιστολογική έκθεση πρέπει στη συνέχεια 
να αξιολογείται από τον κλινικό σε συσχέ-
τιση με τα κλινικά ευρήματα του ασθενούς. 
Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτα-
σης αντιπροσωπεύει τη θέση λήψης της 
βιοψίας στη δεδομένη χρονική στιγμή 
και δεν έχει διαχρονική αξία. Δεν πρέ-
πει, εξάλλου, να ξεχνάμε ότι την τελική 
ευθύνη για ορθή διάγνωση την έχει ο 
κλινικός ιατρός που στη συνέχεια θα 
πάρει την τελική απόφαση για τη σω-
στή θεραπεία. Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες 
της Ιατρικής στην αντιμετώπιση της νόσου: 
(α) η διάγνωση, και (β) η θεραπεία. Και οι 
δύο προϋποθέτουν ιατρό με μεγάλη επιστη-
μονική κατάρτιση, πείρα και προσωπικότητα 
για ορθή λήψη απόφασης και δράσης. Στους 
Πίνακες 2,3 και 4 υπάρχουν μερικές ακό-
μη χρήσιμες οδηγίες που σχετίζονται με τη 
βιοψία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Είδος εξέτασης του υλικού βιοψίας

Εξέταση Μονιμοποίηση δείγματος

• Ιστολογική Φορμαλίνη 10%

• Άμεσος ανοσοφθορισμός Σε γάζα εμποτισμένη σε φυσιολογικό ορό, φρέσκος ιστός και 
άμεση αποστολή στο εργαστήριο ή Michel's medium

• Ανοσοϋπεροξειδάση Φορμαλίνη, φρέσκος ιστός ή Michel's medium

• Μοριακές εξετάσεις Φορμαλίνη ή άλλες ειδικές διαδικασίες

• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Γλουταραλδεΰδη

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ιστορικό ασθενούς πριν
τη διενέργεια βιοψίας

• Αλλεργικές αντιδράσεις

• Φάρμακα που λαμβάνει

•  Ιστορικό ενδοκαρδίτιδας και παθήσεις 

καρδιακών βαλβίδων

•  Ορθοπεδικές επεμβάσεις και αντικατά-

σταση αρθρώσεων

• Υπέρταση

• Μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης

• Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες

• Δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες

• Αιματολογικές κακοήθειες

• Πιθανή εγκυμοσύνη

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Χημειοπροφύλαξη

πριν τη βιοψία
•  Ασθενείς με ιστορικό ενδοκαρδίτιδας ή 

περικαρδίτιδας

•  Ασθενείς με βαλβιδοπάθειες καρδιάς ή 

τεχνητές βαλβίδες

•  Ασθενείς με σοβαρές ορθοπεδικές 

επεμβάσεις

•  Ασθενείς που βρίσκονται σε έντονη 

ανοσοκαταστολή

•  Ασθενείς με μη ελεγχόμενες αιματολο-

γικές κακοήθειες
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Κατάγματα στην περιοχή του κονδύλου 
(κονδυλική απόφυση)
Αποτελούν το 25-50% του συνόλου των καταγ-
μάτων της γνάθου.

Γενικώς, είναι αποδεκτό ότι εφ’ όσον τα κα-
τάγματα της κεφαλής προκαλούν μικρή ή κα-
θόλου μετατόπιση, αποκαθίστανται με κλειστές 
τεχνικές (ακινητοποίηση, περίδεση κλπ.)

Με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονται τα ετε-
ρόπλευρα κατάγματα τα οποία εξαρθρώνουν 
τον κόνδυλο.

Δεν υπάρχει, όμως, ομοφωνία στις περιπτώ-
σεις αμφοτερόπλευρου κατάγματος με παράλ-
ληλη εξάρθρωση των κονδύλων, ιδιαιτέρως 
όταν ο ασθενής είναι ανόδους ή υπάρχουν άλλα 
κατάγματα στην περιοχή.

Ομοίως, όταν ο παρεκτοπισμένος κόνδυλος 
παρεμβάλλεται στις λειτουργικές κινήσεις της 
κάτω γνάθου ή όταν τα δόντια της πλευράς του 
κατάγματος δεν συγκλείνουν, συνιστάται η χει-
ρουργική αποκατάσταση.

Τελικώς, το εάν θα γίνει κλειστή ή ανοιχτή 
χειρουργική παρέμβαση εξαρτάται:
Α) Από την ηλικία του ασθενούς.
Β)  Τη θέση των καταγμάτων (ετερόπλευρη ή 

αμφοτερόπλευρη).
Γ)  Ο αριθμός των δοντιών και η θέση τους, προ-

κειμένου όπως διορθωθεί η σύγκλειση.
Δ) Εάν τα κατεαγότα τμήματα είναι σε επαφή.
Ε) Εάν ο κόνδυλος παραμένει εκτός γλήνης.

Δυσπλασίες και συγγενείς ανωμαλίες
Η φυσιολογική λειτουργία των ΚΓΔ εξαρτάται 
μεταξύ άλλων και από τη στατική και λειτουρ-
γική σχέση κονδύλου-δίσκου. Η διαταραχή της 
σχέσεως λόγω παρεκτόπισης του κονδύλου, ή 
μεταβολής του σχήματός του, συνεπάγεται ανά-
λογες μεταβολές της κροταφικής γλήνης που 
βαθμιαία οδηγούν στην απώλεια μορφής και 
φόρμας14.

Επίσης, κακοσχηματισμένο κροταφικό οστό 
και συνεπώς γλήνη, διαμορφώνουν έναν δυ-
σπλαστικό κόνδυλο.

Η χειρουργική παρέμβαση, εν προκειμένω, 
βελτιώνει κατά το δυνατόν ή διορθώνει τις βλά-
βες σε σχέση με την ΚΓΔ2.

Εν συντομία, θα ανατρέξουμε στις χειρουρ-
γικές οι οποίες εφαρμόζονται στις ΚΓΔ, καθώς 
και στις παρενέργειες που προκύπτουν από αυ-
τές.

Πέντε είναι, κατά βάση, οι χειρουργικές τε-
χνικές.
• Αρθροτομή.
• Μηνισκεκτομή ή δισκεκτομή.
• Κονδυλεκτομή.
• Κονδυλοτομή.
• Επανατοποθέτηση του δίσκου.

Στις ανωτέρω τεχνικές, θα προσθέσουμε και 
τις νεότερες κλειστές χειρουργικές τεχνικές που 
είναι η αρθροσκόπηση και η αρθροκέντηση.

Αρθροτομή
Ανοιχτή τεχνική.
Ενδείξεις:
α) Αγκύλωση των ΚΓΔ (ινώδης ή οστική)

β) Νεοπλασίες.
γ)  Χρόνια και επώδυνη μετατόπιση του διάρθρι-

ου δίσκου χωρίς επαναφορά15.
Αντενδείξεις:
α) Φλεγμονώδεις παθήσεις της ΚΓΔ.
β)  Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του κονδύ-

λου.
γ) Κατάγματα του κονδύλου με παρεκτόπιση.
δ)  Χρόνιες εκφυλιστικές διαδικασίες που δεν 

συνοδεύονται από πόνο.
Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν αντα-

ποκρίνονται στα κριτήρια της Αμερικανικής 
Ένωσης Γναθοχειρουργών και εφ’ όσον η περί-
πτωση δεν ανταποκρίνεται σε άλλον τύπο κλει-
στών αρθροσκοπικών τεχνικών1.

Μηνισκεκτομή ή δισκεκτομή
Είναι η τεχνική της αφαίρεσης του διάρθριου 
δίσκου γνωστή ήδη από τον προηγούμενο αι-
ώνα16.

Θεωρείται ως θεραπεία εκλογής σε περιπτώ-
σεις μη ανατάξιμου διάρθριου δίσκου με συντη-
ρητικά μέσα και, επιπροσθέτως, συνοδεύονται 
και από πόνο.

Επίσης, σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματι-
σμού, καθώς και φλεγμονής, διάτρησης, παρα-
μόρφωσης και εκφυλισμού του δίσκου.

Επιπροσθέτως, και η απώλεια της αναγκαίας 
για την επαναφορά του δίσκου ελαστικότητα6.
Επιπλοκές.
α)  Μετεγχειρητικά, εκδηλώνονται ερπυστικοί 

ήχοι και, ακτινογραφικώς, εμφανίζονται ανα-
πλαστικές διεργασίες οι οποίες δημιουργούν 
προβληματισμούς για την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της μεθόδου17,8.

β)  Η χρήση αλλοπλαστικών μοσχευμάτων, 
όπως Teflon, για την αντικατάσταση του δί-
σκου, απεδείχθη ανεπιτυχής, λόγω υψηλής 
αντίδρασης προς αυτά.

γ)  Η χρήση αυτομοσχευμάτων δεν είναι απολύ-
τως ξεκαθαρισμένη.
Προτιμότερη η μή αντικατάσταση του δί-

σκου, με οποιονδήποτε τύπο μοσχεύματος18-21. 
Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε η μείωση της ικα-
νότητας κατάσπασης της κάτω γνάθου20.

Οι επιπλοκές από τη χρήση αλλοπλαστικών 
υλικών, απετέλεσαν ισχυρά κίνητρα αντένδειξης 
αυτού του τύπου επεμβατικής παρέμβασης στην 
ΚΓΔ.

Το 1991, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τρο-
φίμων και Φαρμάκων, συνιστούσε σε ασθενείς 
με παρομοίου τύπου μοσχεύματα, τον κλινικό 
και απεικονιστικό έλεγχο (μαγνητική και αξο-
νική τομογραφία), εξαιτίας σοβαρών προβλη-
μάτων που προέκυψαν μετά την τοποθέτηση 
(διάτρηση, θραύση του μοσχεύματος κλπ).

Συγγραφείς όπως οι Feinerman και Piecuch22, 
τo 1991, συνιστούν την απομάκρυνση μοσχευ-
μάτων Teflon και τη συνεχή παρακολούθηση 
για την ενδεχόμενη αντιδραστική ανάπτυξη 
κοκκιοματώδους ιστού από τυχόν παραμένοντα 
υπολείμματα του εμφυτεύματος.

Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης αφαίρεσης 
του διαρθρίου δίσκου, παρατηρείται μετακίνη-
ση της γνάθου προς τα πίσω, με αποτέλεσμα 

ανοιχτή δήξη, λόγω συγκλεισιακών πρόωρων 
επαφών των πίσω δοντιών της άνω και κάτω 
γνάθου. Κατά τους Dolwick και Ochs6, το σύμ-
βαμα αντιμετωπίζεται με τη χρήση ενδοστοματι-
κών ελαστικών τόξων.
α)  Προσωρινή πάρεση του προσωπικού νεύ-

ρου.
β) Αλλαγές στη σύγκλειση.
γ) Σπανιότερα, φλεγμονή23.

Το δεύτερο σύμβαμα που αφορά τη σύ-
γκλειση, η εξισορρόπησή της αποτελεί μεγάλο 
«πονοκέφαλο», λόγω της έντονης αλλαγής κι-
νητικής και αισθητικής εικόνας μεταξύ του Στο-
ματογναθικού συστήματος και του ΚΝΣ.

Κονδυλεκτομή
Είναι η τεχνική της ολικής αφαίρεσης του διάρ-
θριου δίσκου.
Ενδείξεις.
α) Ετερόπλευρη υπερπλασία του κονδύλου24.
β) Αγκύλωση της ΚΓΔ.
γ)  Σοβαρές δομικές μεταβολές της άρθρωσης, 

ως αποτέλεσμα ρευματοειδούς αρθρίτιδος13.
δ) Εκφυλιστικές παθήσεις των ΚΓΔ3.
Επιπλοκές.
Σοβαρές μετεγχειρητικές επιπτώσεις στη λει-
τουργία της ΚΓΔ και στη σύγκλειση, λόγω της 
προς τα πίσω μετατόπισης της κάτω γνάθου, με 
αποτέλεσμα ανοιχτή δήξη, όταν η επέμβαση 
πραγματοποιείται αμφοτερόπλευρα.

Τροποποιημένη τεχνική της κονδυλεκτομής, 
με λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις στη σύγκλει-
ση και στη λειτουργία της ΚΓΔ, είναι η υψηλή 
κονδυλεκτομή25.

Η ίδια τεχνική συνιστάται σε περιπτώσεις 
ανωμαλιών της κάτω γνάθου σε πρώιμα στάδια 
ετερόπλευρης υπερπλασίας του κονδύλου26.

Κονδυλοτομή
Είναι η χειρουργική τεχνική αποκοπής μέρους 
της κεφαλής του κονδύλου.

Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 1957, από 
τον Ward27.
Ενδείξεις.
α)  Επώδυνη δυσλειτουργία των ΚΓΔ, χωρίς δο-

μικές μεταβολές27.
β)  Περιπτώσεις ασύμμετρου προγναθισμού, σε 

συνδυασμό με οβελιαία οστεοτομία του κλά-
δου της αντίθετης πλευράς.

γ)  Επώδυνη δυσλειτουργία σε συνδυασμό με 
μετατόπιση του διάρθριου δίσκου6.

Επιπλοκές.
α) Αιμορραγία.
β) Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου. 

Η μέθοδος αντιμετωπίζεται με αρκετό σκε-
πτικισμό.
Τροποποιημένη εκδοχή της μεθόδου είναι 
η οβελιαία οστεοτομία, η οποία προτάθη-
κε από τον Nickerson, το 198928 και τον 
Veacco και εφαρμόζεται ενδοστοματικά.

γ) Μόλυνση.
δ) Τρώση του κάτω φατνιακού νεύρου.
ε) Συγκλεισιακές ανωμαλίες.

Σύμφωνα με τους Dolwick και Ochs6, μετεγ-
χειρητικά, οι ανωμαλίες στη σύγκλειση είναι 

συνήθεις. Η γνάθος του ασθενούς παραμένει 
ακίνητη για 2-6 εβδομάδες. Ακολούθως, ακι-
νητοποίηση με ελαστικούς δακτυλίους και, στη 
συνέχεια, πρόγραμμα κινησιοθεραπείας. Επί-
σης, μαλακή δίαιτα 3 μηνών.

Επανατοποθέτηση του δίσκου
Είναι η χειρουργική τεχνική επαναφοράς του δί-
σκου σε φυσιολογική θέση και σχέση με την κε-
φαλή του κονδύλου και την κροταφική γλήνη.

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε από τους 
McCarthy και Farrar, το 197929.

Μετακινείται ο δίσκος από την οπίσθια σύν-
δεσή του και συρράπτεται προς τα πίσω με τη 
δίστιβη ζώνη.

Εάν οι επιφάνειες του προσθίου αρθρικού 
φύματος και του κονδύλου περιβάλλονται από 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις, τότε οι ιστοί συρ-
ράπτονται κατά στρώματα5.

Μετεγχειρητικά, συνιστάται κατάλληλη δίαι-
τα, διάρκειας 3 έως και 6 μηνών, έτσι ώστε να 
μην προκαλείται δυσανεξία στον ασθενή.

Παράλληλα, ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα 
κινησιοθεραπείας, για τη βαθμιαία αποκατάστα-
ση της κινητικότητας.
Επιπλοκές.
α)  Προσωρινή πάρεση του προσωπικού νεύ-

ρου, η οποία συνήθως εμπλέκει και τον κρο-
ταφικό κλάδο.

β)  Υπαισθησία στο δέρμα της προωτιαίας πε-
ριοχής.

γ)  Αλλαγές στη σύγκλειση οι οποίες αντιμετωπί-
ζονται με συγκλεισιακή εξισορρόπηση. 

Αρθροσκόπηση
Ανήκει στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές.

Περιγράφηκε το 1975, από τον Ohnisi30,31.
Η τεχνική συνίσταται στην τοποθέτηση κα-

τάλληλου ενδοσκοπίου ή αρθροσκοπίου, δια-
μέτρου 1,7-2,7mm στον άνω θάλαμο της ΚΓΔ, 
συνδεδεμένου με τηλεοπτική κάμερα.

Έτσι επιτυγχάνεται διερεύνηση και αξιολόγη-
ση του ενδαρθρικού χώρου.

Εκτός της διαγνωστικής αξίας, η μέθοδος 
χρησιμοποιείται για τη λύση συμφύσεων, εκ-
πλύνοντας την άρθρωση με γαλακτικό διάλυμα 
Ringer, διαμέσου ενός δεύτερου αυλού τοπο-
θετημένου στον άνω θάλαμο της άρθρωσης5.

Χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις επώδυ-
νης πρόσθιας μετατόπισης του διάρθριου δί-
σκου χωρίς επαναφορά.

Μετεγχειρητικά, ακολουθείται κατάλληλη δί-
αιτα 1-3 μηνών, παράλληλα με ειδικό πρόγραμ-
μα κινησιοθεραπείας.
Επιπλοκές.
α) Αιμορραγία.
β) Τραυματισμός του προσωπικού νεύρου.
γ)  Διαταραχές ακοής και, ενδεχομένως, εξαγ-

γείωση του διαλύματος Ringer ή θραύση των 
εργαλείων εντός του αρθρικού χώρου.

Αρθροκέντηση της Κροταφογναθικής 
διάρθρωσης
Είναι η χειρουργική τεχνική της διείσδυσης και 

Η χειρουργική θεραπεία της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης
(Ενδείξεις και αντενδείξεις)

Β΄ Μέρος
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Στο πρώτο μέρος της δημοσίευσης με θέμα 
«Η χειρουργική θεραπεία της κροταφογνα-
θικής διάρθωσης» (ενδείξεις και αντενδεί-
ξεις), στο Οδοντιατρικό Βήμα, επισημάνθη-
καν κυρίως οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν 
στην εκπόνηση της εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα επισημάνθηκε η συχνή 
προτροπή ασθενών με λειτουργικές δια-

ταραχές του Στοματογναθικού συστήμα-
τος ενδαρθρικής κυρίως αιτιολογίας, σε μη 
αντιστρεπτά θεραπευτικά σχήματα, αν και 

οι εν λόγω περιπτώσεις μπορούν επιτυχώς 
να αντιμετωπιστούν με συμβατικά και αντι-
στρεπτά θεραπευτικά μέσα.
Ιδιαίτερη επίσης έμφαση δόθηκε στις παρε-
νέργειες που συνηθέστατα συνοδεύουν τους 
διαφόρους τύπους χειρουργικών παρεμβά-
σεων καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες η 
χειρουργική θεραπεία αποτελεί μονόδρομο.

Βύρων Δρούκας
Καθηγητής ΕΚΠΑ
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έκπλυσης της ΚΓΔ, με τη βοήθεια ειδικής βελό-
νας 20G, η οποία εισέρχεται στον άνω θάλα-
μο της ΚΓΔ, 1cm εμπρός από τον τράγο, κατά 
προσέγγιση.

Ακολούθως, δημιουργείται υδραυλική πίεση 
με την έγχυση 2cc γαλακτικού Ringer, στον 
αρθρικό χώρο, ενώ μία δεύτερη βελόνα 20G 
τοποθετείται 1cm εμπρός από την πρώτη.

Ακολουθεί έκπλυση της άρθρωσης με ποσό-
τητα 50-100c του διαλύματος.

Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία ή 
σε συνδυασμό με αναλγησία διά εισπνοής.

Για πρώτη φορά, η μέθοδος περιγράφηκε 
από τους Nitran και Polwick7, το 1991.

Εφαρμόζεται σε οξείες και επώδυνες κατα-
στάσεις, με περιορισμένη κατάσπαση ενδαρθρι-
κής αιτιολογίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
με την έγχυση 11cc κορτικοστεροειδούς στον 
άνω θάλαμο6.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής ακολουθεί πρό-
γραμμα εντατικών ασκήσεων, εφόσον δεν 
υπάρχει μηχανικό κώλυμα στην άρθρωση. Επί-
σης, η έγχυση υαλουρονικού Na επιδρά θετικά, 
ελαττώνοντας τον πόνο και βελτιώνοντας τη 
λειτουργικότητα32.
Επιπλοκές.
α)  Οίδημα οφειλόμενο σε εξαγγείωση του δια-

λύματος Ringer.
β) Αιμορραγία οφειλόμενη σε τρώση αγγείου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Κροταφογναθική διάρθρωση είναι μία πολυ-
σύνθετη άρθρωση σε ολόκληρο το μυοσκελετι-
κό σύστημα του ανθρώπου επειδή, μεταξύ άλ-
λων, συνδυάζει κινήσεις γιγγλύμου αρθρώσεως 
και διαρθρώσεως.

Οι λειτουργικές της κινήσεις, καθώς και οι 
οριακές, επιτελούνται στο χώρο και σε τρία επί-
πεδα αναφοράς (οριζόντιο, οβελιαίο, κατακό-

ρυφο). Αποτελούν, σε συνδυασμό, δύο απλου-
στέρων κινήσεων που είναι η περιστροφή και η 
μετατόπιση.

Οι κινήσεις περιστροφής πραγματοποιούνται 
στον άνω θάλαμο, ο οποίος οριοθετείται μεταξύ 
της κροταφικής γλήνης και της άνω επιφάνει-
ας του διάρθριου δίσκου, και της μετατόπισης 
στον κάτω θάλαμο, ο οποίος οριοθετείται με-
ταξύ της κεφαλής του κονδύλου και της κάτω 
επιφάνειας του διάρθριου δίσκου.

Η πρώτη επιμέρους άρθρωση ονομάζεται δι-
σκοκροταφική, η δεύτερη δισκογναθιαία. 

Στα πρώτα χιλιοστά της κατάσπασης, η κίνη-
ση της κάτω γνάθου είναι αμιγώς περιστροφική 
και πραγματοποιείται γύρω από έναν νοητό άξο-
να ο οποίος διέρχεται από τα αξονικά κέντρα 
περιστροφής που βρίσκονται στο κέντρο του 
κονδύλου. Ο άξονας αυτός ονομάζεται γάγγλυ-
μος άξονας περιστροφής.

Ακολούθως, η κίνηση, και μέχρι το τέλος της 
μέγιστης κατάσπασης, μεταπίπτει σε μετατόπι-

ση. Κατά τη διάρκεια της ανάσπασης, η κίνηση 
αντιστρέφεται.

Η σύντομη περιγραφή της δομής της ΚΓΔ 
αποβλέπει στο να καταδείξει τη λειτουργική της 
πολυπλοκότητα, η οποία καθιστά προβληματι-
κή και, ενδεχομένως, μάταια την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων ανεξαρτήτως τύπου.

Αναμφίβολα, η χειρουργική θεραπεία κατέχει 
σημαντική θέση στη θεραπευτική των λειτουρ-
γικών διαταραχών του Στοματογναθικού συστή-
ματος.

Πότε όμως;
Οι περιπτώσεις όπου, αναμφίβολα, η χει-

ρουργική θεραπεία είναι μονόδρομος είναι:
Α) Νεοπλασίες.
Β)  Κατάγματα της ΚΓΔ και στην ευρύτερη πε-

ριοχή της.
Γ) Δυσπλασίες.
Δ) Αγκύλωση της ΚΓΔ κλπ.

Οι λοιπές καταστάσεις που επιμελώς περι-
γράφηκαν, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να 
αποτελούν μέρος της χειρουργικής παρέμβασης 
ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που η χει-
ρουργική φαίνεται ως εναλλακτική λύση.

Είναι προτιμότερο ένα μέτριο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα εν αντιθέσει με μη αντιστρεπτές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Για κάθε μία από τις περιγραφείσες χειρουρ-
γικές τεχνικές και ενδείξεις, οι υποστηρικτές 
τους αναφέρουν ποσοστά επιτυχίας, αφήνοντας 
εκτός ένα σημαντικό ποσοστό επιπλοκών.

Κατά δεύτερο λόγο, η διαχρονική μελέτη πα-
ρομοίων επεμβάσεων δεν επαρκεί και δεν τεκ-
μηριώνει ασφαλή συμπεράσματα.

Σε μία π.χ. περίπτωση καθ’ έξιν εξαρθρώμα-
τος, τι θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνητή 
εμβάθυνση της κροταφικής γλήνης, σε συνδυα-
σμό με ένα χαμηλό πρόσθιο ορθρικό φύμα που, 
ασφαλώς, αποτελούν προδιαθεσικούς παράγο-
ντες εξάρθρωσης της κάτω γνάθου, σε αντίθεση 
με ένα συντονισμένο πρόγραμμα κινησιοθερα-
πείας και χειροπρακτικής που αποβλέπουν α) 
σε ενίσχυση όλων των συνδέσμων της περιοχής 
και β) αντανακλαστικοποίηση της κατάσπασης 
της κάτω γνάθου και των λοιπών λειτουργικών 
της κινήσεων, που θα αποτρέψουν, μεσοπρόθε-
σμα, την εκδήλωση του εξαρθρήματος;

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
είναι η πλαστική και η επανατοποθέτηση του 
διάρθριου δίσκου όταν, σχεδόν εξ’ αρχής, υφί-
σταται το ενδεχόμενο εκ νέου μετατόπισής του. 
Δύο μόνο παραδείγματα, ανάμεσα σε πολλά 
άλλα.

Όμως, ο δογματισμός δεν έχει θέση στην 
έρευνα και στην επιστήμη.

Ας σχολιάσουμε, λοιπόν, καλόπιστα και την 
άλλη πλευρά του λόφου.

Οι λειτουργικές ανωμαλίες που θα προκύ-
ψουν, πέραν των χειρουργικών επιπλοκών οι 
οποίες ας δεχτούμε ότι έχουν προσωρινό χα-
ρακτήρα, είναι δυσεπίλυτες και προβληματικές.

Σε πρώτο επίπεδο, δημιουργείται σημαντικό 
πρόβλημα των μαλακών μορίων της περιοχής 
και, ειδικότερα, των προσφύσεων των δύο μοι-
ρών (άνω και κάτω μοίρα) του έξω πτερυγοει-
δούς και της δίστιβης ζώνης, διαταράσσοντας 
άμεσα τη σχέση του διάρθριου δίσκου με την 
κεφαλή του κονδύλου.

Οι διαταραχές των μαλακών και σκληρών 
ιστών που αναγκαστικά θα προκύψουν, έχουν 
άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στη στατική ή 
δυναμική και στη λειτουργική σύγκλειση, ιδιαι-
τέρως στην τελευταία.

Η προτεινόμενη με έμφαση και ακόπως συ-
γκλεισιακή εξισορρόπηση μετεγχειρητικά, όχι 
μόνο δεν επαρκεί για τη λειτουργική αποκατά-
σταση της περιοχής και εν γένει του Στοματο-
γναθικού συστήματος αλλά, αντιθέτως, προοι-
ωνίζει σοβαρή λειτουργική δυσαρμονία μεταξύ 
κέντρου (ΚΝΣ) και περιφέρειας (ιδιοδεκτικό 
σύστημα).

Ο συγκλεισιακός προγραμματισμός του κάθε 
ατόμου, ξέχωρα, είναι τυποποιημένος και προ-
σαρμοσμένος με την ατομική και λειτουργική 
του φόρμα και σε συνεργασία, βέβαια, με το 
νευρομυϊκό σύστημα της περιοχής.
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Σύστημα IvoBase®

Η καινοτομία στα υλικά βάσεων οδοντοστοιχιών

Οδοντοστοιχίες
υψηλής ακρίβειας 
με το πάτημα 
ενός κουμπιού   

 

Τα οφέλη με μια ματιά 

Πολύ άνετο στη χρήση, λόγω
της εξαιρετικής εφαρμογής,

της σταθερότητας των διαστάσεων 
και της ποιότητας

της επιφάνειας της οδοντοστοιχίας.

Αίσθημα εμπιστοσύνης,
λόγω της χαμηλής 
περιεκτικότητας

σε υπολειπόμενο μονομερές.

Η εμπειρία οδηγεί στην 
επιτυχία: έγχυση

Η εμπειρία δεκαετιών έχει 
δείξει ότι η συστολή 

πολυμερισμού μπορεί να 
αντισταθμιστεί επιτυχώς με 

την τεχνική της έγχυσης και με 
τον έλεγχο της διαδικασίας. 
Το αποτέλεσμα είναι ορατό 
όταν ελέγχεται η σύγκλειση 

της οδοντοστοιχίας.

Σκεπτόμενοι τους ασθενείς: η λειτουργία RMR
Το υλικό που πολυμερίζεται με το κλασικό 
πρόγραμμα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 
υπολειπόμενο μονομερές. Η προαιρετική 
λειτουργία RMR (μείωση υπολειπόμενου 

μονομερούς) μειώνει ακόμη περισσότερο αυτό το 
περιεχόμενο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 

10 λεπτά περισσότερο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
μιλούν από μόνα τους. Κανένα άλλο σύστημα 
αυτοπολυμεριζόμενου PMMA στην αγορά δεν 

παρουσιάζει τόσο χαμηλές τιμές.

Αρκαδίας 41,  Αθήνα 115 27, 
Tηλ. 210 7799 483
www.godentaldesign.gr, 
email: a.gonatidis@gmail.com

ΓΟΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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Συμμετέχουμε, δίνοντας για άλλη μια φορά

το Ελληνικό «παρών», στη μεγαλύτερη

διεθνή έκθεση οδοντιατρικών ειδών που

φέτος κλείνει τα 100 χρόνια!

Σας περιμένουμε στην IDS 2023 στην Κολωνία

από 14 έως 18 Μαρτίου 2023, στο περίπτερό μας Hall 10.2, S 058

Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υποδοχέων 
(σωμάτια Vater-Pacini, σωμάτια Ruffini, ελεύθε-
ρες νευρικές απολήξεις κλπ.), εγκατεσπαρμέ-
νων στο περιοδόντιο, στις ΚΓΔ, στους μαση-
τήριους μύες κλπ., διαβιβάζονται κεντρομόλως 
στο ΚΝΣ, αισθητικές και κινητικές πληροφο-
ρίες, σχετικές με τη θέση, την κίνηση και τη 
λειτουργία γενικά της γνάθου.

Στη συνέχεια, το ΚΝΣ συντονίζει αναλόγως 
τη λειτουργικότητα, ως συνόλου πλέον του Στο-
ματογναθικού συστήματος.

Εφόσον οι ανωτέρω περιγραφείσες σχέσεις 
μεταξύ κέντρου και περιφέρειας διαταράσσο-
νται, κατά κάποιο τρόπο μη αντιστρεπτό, η κι-
ναισθητική εικόνα του συστήματος καταρρέει, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Εν κατακλείδι, τα όποια θετικά αποτελέσμα-
τα, αναγόμενα σε ποσοστά επιτυχίας μετά την 
παρέμβαση στην ΚΓΔ, βασίζονται σε έρευνες 
μικρής διάρκειας και συνεπώς η αξία τους δεν 
μπορεί να γενικευθεί.

Σημασία έχει το γεγονός ότι η επιλογή των 
περιστατικών για χειρουργική επέμβαση πρέπει 
να γίνεται με ιδιαιτέρως μεγάλη προσοχή και η 
επιλεγείσα τεχνική θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την επιτυχία της επέμβασης μειώνοντας, παράλ-
ληλα, τις επιπλοκές.

Εννοείται ότι, εκτός της προσεκτικής επιλο-
γής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εξαντλη-
θεί και, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα συντη-
ρητικά θεραπευτικά σχήματα.

Στην πλειοψηφία τους, οι λειτουργικές δι-
αταραχές του Στοματογναθικού συστήματος 
αντιμετωπίζονται συντηρητικά, με αντιστρεπτές 
μεθόδους θεραπείας.

Ελάχιστες περιπτώσεις, που ήδη μνημονεύ-
σαμε, χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης 
και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
που προβλέπονται από την Αμερικανική Ένω-
ση Γναθοχειρουργών, καθώς και η πλήρης ενη-
μέρωση του ασθενούς για τις ενδεχόμενες επι-
πλοκές που θα προκύψουν μετά την επέμβαση.

Η Κροταφογναθική διάρθρωση είναι ένας 
λεπτεπίλεπτος «ρολογάδικος» μηχανισμός και ο 
επεμβαίνων θα πρέπει να διαθέτει «μάτι αετού 
και χέρι κυρίας» όπως, πριν πολλά-πολλά χρό-
νια, διατύπωσε ένας διαπρεπέστατος Ακαδημα-
ϊκός χειρουργός.
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Εισαγωγή 

Οι ενδοδοντικές περιοδοντικές αλλοιώσεις 
εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενες όσον 
αφορά τη διάγνωση και την ταξινόμηση. Και 
από αυτή την παραδοχή ακολουθεί ένα άλλο 
πρόβλημα που αφορά το σχέδιο θεραπείας το 
οποίο βασίζεται για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα από τη χρονική στιγμή της αλλοίωσης. 
Παρόλα αυτά, η πρόγνωση αυτού του τύπου 
των αλλοιώσεων μεταβάλλεται και είναι μερι-
κές φορές απρόβλεπτη.1,2,9

Ποια ταξινόμηση θα πρέπει να υιοθετηθεί 
για την καλύτερη αντιμετώπιση;

Πώς θα δημιουργηθεί ένα κατάλληλο σχέ-
διο θεραπείας ανάλογα με τον τύπο της αλ-
λοίωσης για να εξασφαλιστεί η ευνοϊκότερη 
πρόγνωση;

Από αυτή την εργασία, θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε σε αυτά τα διαφορετικά ερω-
τήματα παρουσιάζοντας κλινικά περιστατικά.

Κλινικό περιστατικό 1

Ένας ασθενής 38 ετών αναφέρει γεύση πύου 
στο στόμα του με προ υπάρχων περιστασι-
ακό, αυθόρμητο πόνο κατά τη μάσηση που 
σχετίζεται με το 36 δόντι. Η κλινική εξέταση 
έδειξε συρίγγιο με πυώδες εξίδρωμα, αρνητι-
κός έλεγχος της ζωτικότητας του δοντιού και 
στενή περιοδοντική ανίχνευση φτάνοντας 
σχεδόν στο ακρορρίζιο. Η προεγχειρητική 
ακτινογραφία δείχνει την επικοινωνία του κώ-
νου γουταπέρκας με την άπω ρίζα (Εικ. 1). 

Η διάγνωση είναι μια ενδοδοντική πε-
ριοδοντική αλλοίωση κατηγορίας Ι κατά 
Gulabivala6. Οι ριζικοί σωλήνες επεξεργά-
στηκαν με ρίνες μεγέθους 25/100, διαμέ-
τρου 06, έγιναν διακλυσμοί με διάλυμα υπο-
χλωριώδους νατρίου 3% ενεργοποιημένο με 
σύστημα υπερήχων. Ακολούθησε διακλυ-
σμός με 17% EDTA και ολοκληρώθηκε με 
φυσιολογικό ορό πριν την προσαρμογή των 
κώνων γουταπέρκας. 
•  Οι ριζικοί σωλήνες στέγνωσαν με κώνους 

χάρτου.
•  Το BioRoot™ RCS χρησιμοποιήθηκε ως 

βιοκεραμικό εμφρακτικό υλικό σύμφωνα με 
την υδραυλική τεχνική συμπύκνωσης.9

Κλινικό περιστατικό 2

Ένας ασθενής 10 ετών αναφέρει πόνους κατά 
τη μάσηση. Ο ασθενής είπε ότι είχε ένα συ-
ρίγγιο ψηλά που βρίσκονταν δίπλα στο #46 
δόντι το οποίο ήταν η αιτία του πύου. Ο δια-
γνωστικός έλεγχος βεβαιώνει ότι υπάρχει μια 

ενδο-περιοδοντική αλλοίωση (Κατηγορίας Ι) 
κατά Gulabivala6 (Εικ. 2).

Μετά την αφαίρεση των τερηδονισμένων 
ιστών, προετοιμάστηκε η αποκατάσταση 
προκειμένου να απομονωθεί το δόντι με ελα-
στικό απομονωτήρα.

Δημιουργήθηκε η κοιλότητα και στη συνέ-
χεια μορφοποιήθηκαν οι ριζικοί σωλήνες με 
ρίνες μεγέθους 25/100, 06 διαμέτρου με 2 
μεγέθη (microméga, Γαλλία). Έγιναν διακλυ-
σμοί σύμφωνα με το πρωτόκολλο: NaOCl 
5,5%, EDTA 17%, τρεις κύκλοι των 30 
δευτερολέπτων με ενεργοποίηση από υπερή-
χους, έπειτα τελικός διακλυσμός με φυσιολο-
γικό ορό. Το BioRoot™ RCS θεωρήθηκε ως 
το υλικό επιλογής για την έμφραξη των ριζι-
κών σωλήνων για να κλείσουν οι οδοί στην 
περιοχή διχασμού ριζών10,11 (Εικ. 3).

Κλινικό περιστατικό 3

Γυναίκα ασθενής 45 ετών, με ελεύθερο ιατρι-
κό ιστορικό, ήρθε στο τμήμα μας για την αξι-
ολόγηση και θεραπεία του #46 δοντιού. Πα-
ραπονέθηκε για δυσφορία κατά τη μάσηση, 
που σχετίζεται με το #46 δόντι. Η κλινική 
και ακτινολογική εξέταση αποκάλυψε συρίγ-
γιο και ακτινοδιαφανής αλλοίωση στο σημείο 
του διχασμού των ριζών και στην άπω επι-
φάνεια του #46 δοντιού. Η διάγνωση είναι 
η ενδο περιοδοντική αλλοίωση κατηγορίας II 
κατά Gulabivala(Εικ. 4). 

Πραγματοποιήθηκε ενδοδοντική θερα-
πεία και εμφράχθηκαν οι ριζικοί σωλήνες με 
την τεχνική υδραυλικής συμπύκνωσης, χρη-
σιμοποιώντας το BioRoot™ RCS ως μόνιμο 
εμφρακτικό υλικό (Εικ. 5,6).

 
Συζήτηση

Συγκεντρωτικό διάγραμμα που εξηγεί τη διά-
γνωση και τη θεραπεία κάθε τύπου αλλοίω-
σης (Διάγραμμα 1).

Η κατηγοριοποίηση των Gulabivala και 
Darbor επιλέχθηκε το 2004 λόγω της απλό-
τητάς και του κλινικού ενδιαφέροντός της. Η 
πρόγνωση της κατηγορίας III βασίζεται κυρίως 
στην έκταση της περιοδοντικής αλλοίωσης.

* Ενδιάμεσες συνεδρίες με υδροξείδιο του 
ασβεστίου είναι απαραίτητες κατά την αναμο-
νή για την πρόσφυση του επιθηλίου τουλάχι-
στον 1 mm για να εξασφαλίσετε την ακρορ-
ριζική έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

** Είναι προτιμότερο να εφαρμόσετε την 
υδραυλική τεχνική συμπύκνωσης με βιοκερα-
μικό εμφρακτικό υλικό για την έμφραξη του 
ριζικού σωλήνα.12 Ένας ενεργός διακλυσμός 
με NaΟCl και τελικό ξέβγαλμα που ακολου-
θείται από ένα ελαφρύ στέγνωμα, μπορεί να 
προσελκύσει το υδρόφιλο εμφρακτικό υλικό 
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Ακτινογραφίες: 
οστική απώλεια 

από την 
αδαμαντινο-

οστεϊνική
 ένωση 

προς/κοντά 
το ακρορρίζιο

Έλεγχος
ζωτικότητας

Αρνητικός

Θετικός

Ανίχνευση

Ανίχνευση

Στενή

Στενή

Κωνική

Κωνική

Κωνική
και

Στενή

Κατηγοριοποίηση Ι:
ενδοδοντική αλλοίωση 
με περιοδοντική έκταση

Κατηγοριοποίηση ΙΙ:
επιπλέον ενδο-περιοδοντική

αλλοίωση

Κατηγοριοποίηση ΙΙ:
συμβάλλων

ενδο-περιοδοντική αλλοίωση

Ενδοδοντική θεραπεία μόνο

Εξαιρέσεις: αυλακώσεις,
κάθετα κατάγματα,

αδαμαντινο….

Ενδοδοντική
θεραπεία

μόνο

1. Μορφοποίηση 
   ριζικών 
   σωλήνων και 
   τοποθέτηση 
   υδροξειδίου 
   του ασβεστίου*
2. Περιοδοντική 
    θεραπεία
3. Έμφραξη 
   ριζικών 
   σωλήνων**

Εικ. 1: Κώνος εντοπισμού: το συρίγγιο σχετίζεται 
με την άπω ρίζα με την περιακρορριζική αλλοί-
ωση και την οστική απώλεια στον μεσορριζικό 
χώρο.

Εικ. 2: Προεγχειρητική ακτινογραφία.

Εικ. 3: Σε 6 μήνες ακτινογραφικός έλεγχος.

Εικ. 4: Αρχική ακτινογραφία.

Εικ. 5: Ακτινογραφία μετά την ολοκλήρωση της 
ενδοδοντικής θεραπείας.

Εικ. 6: 3 μήνες ακτινογραφία επανελέγχου.

Διάγραμμα 1

Διάθεση:  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ, Τηλ. 210 3814 939
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μέσα στους βοηθητικούς ριζικούς σωλήνες το 
οποίο είναι κυρίως επιθυμητό σε περιπτώσεις 
ενδο-περιοδοντικής αλλοίωσης.

Τα βιοκεραμικά είναι πολύ υποσχόμενα υλι-
κά όσον αφορά την ποιότητα της έμφραξης 
καθώς και στην επούλωση. Έχουν καλύτερη 
ικανότητα έμφραξης των πλευρικών ριζικών 
σωλήνων μέσω της υδραυλικής πίεσης που 
ασκείται, της επιφανειακή τους τάσης και του 
υδρόφιλου χαρακτήρα τους. Αυτά ενεργοποι-
ούν, επιπρόσθετα, την ιστική αναγέννηση.10

Το BioRoot™ RCS ενδείκνυται σε δόντια 
με ενδοπεριοδοντικές αλλοιώσεις ιδιαίτερα 
σε εκείνα όπου υπάρχει οστική εμπλοκή.13 
Πράγματι η απελευθέρωση υδροξειδίου του 
ασβεστίου είναι πιο σημαντική και πιο παρα-
τεταμένη από ότι με άλλες κονίες. Αν έρθει 
σε επαφή με υγρά και οδοντικούς ιστούς διε-
γείρει την οστική και την περιοδοντική ανα-
γέννηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.9

Η παρουσία του εμφρακτικού υλικού πέρα 
από το ακρορρίζιο δεν είναι σημάδι αποτυχί-
ας και δεν θα ακολουθηθεί από συμπτώματα 
αφού αυτή η κονία είναι λιγότερο κυτταρο-
τοξική από άλλες κονίες. Είναι καλά ανεκτή 
από το σώμα.11

Ο τελικός διακλυσμός πρέπει να γίνεται με 
φυσιολογικό ορό. Οποιοδήποτε άλλο υγρό 
διακλυσμών όπως το υποχλωριώδες νάτριο, 
το EDTA και το αλκοόλ μπορεί να επηρεά-
σουν τις ιδιότητες της κονίας.

Η μυλική αποκατάσταση στο τέλος της 
θεραπείας είναι υψίστης σημασίας για την 
πρόγνωση. Η έμφραξη θα αποτρέψει την 
επαναμόλυνση από βακτήρια και θα μειώσει 
τον κίνδυνο υποτροπής.3

Συμπέρασμα

Η διπλή αιτιοπαθογένεση αυτών των αλλοι-
ώσεων περιλαμβάνει συνδυασμό ενδοδοντι-
κής και περιοδοντικής θεραπείας.8 Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η εξέλιξη εξαρτάται ουσιαστικά 
από το βαθμό της προσβολής των περιοδο-
ντικών ιστών.2 Αλλά αυτό δεν είναι πάντα 
αληθές: όπως φαίνεται από αυτά τα διαφο-
ρετικά κλινικά περιστατικά, η θεραπεία της 
κατηγορίας Ι βασίζεται ουσιαστικά στην εν-
δοδοντική θεραπεία καθώς και η πρόγνωση 
και η περιοδοντική θεραπεία δεν είναι συστη-
ματική.4,5

Στη διαχείριση της κατηγορίας ΙΙΙ, η ενδο-
δοντική ανάμιξη αντιμετωπίζεται πρώτα και η 
έμφραξη του ριζικού σωλήνα θα γίνει πριν ή 
μετά την περιοδοντική θεραπεία, αυτό σύμ-
φωνα με το βαθμό της περιοδοντικής αλλοί-
ωσης.6,7
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Κλινικές απαιτήσεις:
1. Ερµητική πλάγια και ακρορριζική έµφραξη.

Επιτυγχάνεται µια 3 διαστάσεων ερµητική 
έµφραξη δίχως συµπίεση.

2. Περιορίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων.
Η µέγιστη απελευθέρωση ιόντων 
ασβεστίου οδηγεί σε αύξηση του pH (> 11).

3. Δεν συρρικνώνεται.
Υλικό δίχως ρητίνη, διατηρεί την ποιότητα 
της έµφραξης µε την πάροδο του χρόνου.

Επιτυχία!
Το BioRoot™ RCS εισάγει την 
έννοια της «Υδραυλικής Έμφραξης», 
η οποία επιτυγχάνει την ερμητική 
έμφραξη των ριζικών σωλήνων από 
τεχνικής άποψης. Τόσο η πλάγια όσο 
και η ακρορριζική έμφραξη γίνονται 
με την απλή εν ψυχρώ τεχνική.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, 
ενώ ταυτόχρονα, το BioRoot™ RCS 
εξασφαλίζει τη μακροχρόνια κλινική 
επιτυχία.

Το BioRoot ™ RCS έχει µόνο οφέλη!

Λειτουργικές απαιτήσεις:
1. Απλή & Εύκολη τεχνική έµφραξης των ριζικών 

σωλήνων. Χωρίς καµπύλη µάθησης.
2. Γρήγορος χρόνος εφαρµογής. Μέσω της 

τοποθέτησης ενός µόνο κώνου
3. Αποτελεσµατική τεχνική συγκριτικά µε το κόστος. 

Δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον 
εξοπλισµό, µειωµένο κόστος για την κάθε 
έµφραξη.

4. Εύκολη η επανάληψη της θεραπείας. 
Διάλυση της γουταπέρκας µε ευκάλυπτο και 
αποµάκρυνση της έµφραξης µε τα ενδοδοντικά 
εργαλεία.
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Πρόγνωση: Εξαρτάται από την έκταση της περιοδοντικής βλάβης
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Πώς να αποκαταστήσετε τον άνω φραγμό
με τη χρήση του IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic

Yuki Momma, RDT, Ceramic Artisan Dental Lab, Weston, MA 

Yousef Sidki, DMD, Chelmsford Dental Specialists Group, Chelmsford, MA

Αποκαταστατική
πρόκληση

Άνδρας ασθενής προσήλθε για τον 
ετήσιο έλεγχό του. Αν και οι πε-
ρισσότεροι κλινικοί θα πρότειναν 
μόνο έναν νάρθηκα, ο βρυγμός, η 
έντονα όξινη διατροφή και οι παρα-
λειτουργικές συνήθειες του ασθενή 
απαιτούσαν μια πιο ολοκληρωμένη 
θεραπεία. 

Η εξασθενημένη αδαμαντίνη των 
δοντιών #14 - 24 και #44 - 34 είχε 
αρχίσει να αποσπάται κατά τη διάρ-
κεια της φυσιολογικής λειτουργίας, 
προκαλώντας υπερευαισθησία, μει-
ωμένη λειτουργικότητα και αντιαι-
σθητική εμφάνιση. Ο ασθενής είχε 
γενικευμένη απασβεστίωση, εκτε-
ταμένη φθορά και αντισταθμιστική 
ανατολή των δοντιών. 

Σχέδιο Θεραπείας

Ο οδοντίατρος εξήγησε ότι για 
να αποκατασταθεί η ισορροπία αι-
σθητικής και λειτουργίας στο χαμό-
γελο του ασθενή, η ομάδα θα πρέ-
πει να δημιουργήσει στεφάνες με 
μεγάλη αντοχή, υψηλή αισθητική 
και «φυσική» εμφάνιση στα δόντια 
#14 - 24 και #44 - 34. Η συζήτηση 
οδήγησε σε ένα σταδιακό σχέδιο 
θεραπείας, το οποίο περιελάμβανε 
αποκατάσταση του άνω φραγμού, 
ώστε να βελτιωθεί το χαμόγελο – 
αυτό ήταν και το βασικό του παρά-
πονο -, ενώ η αποκατάσταση του 
κάτω φραγμού θα ακολουθούσε σε 
δεύτερο χρόνο, με τελικό στόχο 
μια πλήρως λειτουργική αποκατά-
σταση του ασθενή.

Η εντόπιση, το σχήμα και η κλί-
ση των δοντιών της άνω γνάθου 
υπαγόρευσαν τη συνολική κατεύ-
θυνση της αποκατάστασης, από 
τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρω-
σή της. Από την κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε ότι τα οπίσθια δό-
ντια του ήταν ακέραια, χωρίς τερη-
δόνα και ότι η κατακόρυφη διάστα-
ση και οι μασητικές επιφάνειες δεν 
είχαν επηρεαστεί από τον βρυγμό 
σε βαθμό που να χρειάζονται απο-
κατάσταση. 

Η οδοντιατρική ομάδα επέλε-
ξε το IPS e.max ZirCAD Prime 
Esthetic της Ivoclar για την απο-
κατάσταση του ασθενή, λόγω της 
υψηλής αντοχής που απαιτείται 
και της βέλτιστης αισθητικής του 
υλικού, που θα διασφάλιζε τη μα-
κροπρόθεσμη ακεραιότητα και τη 
«φυσική» εμφάνιση των τελικών 
αποκαταστάσεων. 

Ιστορικά, η επίτευξη «ζωντανής» 
αισθητικής με αποκαταστάσεις μο-
νολιθικής ζιρκονίας που προέρχο-
νται από μηχανική κοπή σήμαινε 
είτε θυσία της μηχανικής αντοχής, 
είτε θυσία της αποδοτικότητας στο 
εργαστήριο. Δεδομένου ότι αυτή 
η ζιρκονία νέας γενιάς προσφέρει 
μια απρόσκοπτη μετάβαση από 
την οδοντίνη στο κοπτικό, η οποία 
εξασφαλίζει την επιθυμητή αισθητι-
κή και ημιδιαφάνεια χωρίς απώλεια 
μηχανικής αντοχής, μπορεί να κο-
πεί μηχανικά σε πλήρες περίγραμ-
μα και να υποστεί χρωματικό χα-
ρακτηρισμό με απλές τεχνικές που 
εξοικονομούν χρόνο.

1ο Στάδιο 

Ο Δρ. Sidki ξεκίνησε με λήψη 
αρχικών φωτογραφιών των φραγ-
μών και βίντεο με την ομιλία του 
ασθενή. Στη συνέχεια, έγινε λήψη 
αποτυπωμάτων με αλγινικό, με 
τη χρήση του Jeltrate Plus from 
Dentsply Sirona.

Ο Yuki Momma δημιούργησε 
ένα διαγνωστικό κέρωμα του προ-
τεινόμενου σχεδίου θεραπείας, το 
οποίο επέτρεψε στον Δρ. Sidki να 
παρασκευάσει τα δόντια με την πιο 
συντηρητική προσέγγιση. 

Οι προσωρινές αναπλάσεις του 
Momma, επιμήκυναν τα δόντια της 
άνω γνάθου - #11, #21 - ώστε να 
ακολουθούν τον αισθητικό κανό-
να των 10 – 11χιλ, προκειμένου 
να ρυθμίσει τις αισθητικές παρα-
μέτρους και να ισορροπήσει την 
αισθητική και τη λειτουργία στο 

χαμόγελο του ασθενή. Όταν ο 
κλινικός και ο κεραμίστας συμφώ-
νησαν στον τελικό σχεδιασμό, ο 
Momma δημιούργησε μια μήτρα 
από παχύρρευστη σιλικόνη και την 
έστειλε στο ιατρείο πριν από τη συ-
νεδρία παρασκευής των δοντιών. 

2ο Στάδιο 

Ο Δρ. Sidki παρασκεύασε τα 
δόντια #14 – 24, για να δεχθούν 
στεφάνες ζιρκονίας με πλήρες πε-
ρίγραμμα, κάποια δόντια της κάτω 
γνάθου εξισορροπήθηκαν, ώστε 
να μη δημιουργούν παρεμβολές 
στις άνω αποκαταστάσεις έως ότου 
ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του 
κάτω φραγμού.

Ο Δρ. Sidki προχώρησε σε λήψη 
τελικών αποτυπωμάτων και στην 
κατασκευή προσωρινών στο ια-
τρείο. Μαζί με τον Momma αξιολό-
γησαν τις προσωρινές ως προς το 
χρώμα, τη λειτουργία, την αισθη-
τική και τη φώνηση και επανέλα-
βαν τη βιντεοσκόπηση του ασθενή 
κατά την ομιλία, το χαμόγελο και 
το γέλιο, ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι τελικές αποκαταστάσεις θα 
ανταποκρίνονται στις προσδοκί-
ες του. Όταν ο ασθενής δήλωσε 
ικανοποιημένος από την αισθητική 
και τη λειτουργία των προσωρινών, 
έγινε λήψη αποτυπώματος και αυτό 
στάλθηκε στο εργαστήριο. 

3ο Στάδιο 

Στο εργαστήριο, με τη βοήθεια 
των αποτυπωμάτων, κατασκευ-
άστηκαν εκμαγεία εργασίας του 
ασθενή και προσωρινές. 

Τα εκμαγεία σαρώθηκαν με 

συσκευή 3Shape για τον τελικό 
σχεδιασμό CAD, ο οποίος περιε-
λάμβανε τους επιφανειακούς χαρα-
κτηρισμούς, οι οποίοι θα αναπα-
ράγονταν κατά τη διαδικασία της 
μηχανικής κοπής. 

Οι στεφάνες πλήρους περιγράμ-
ματος #14 – 24 κατασκευάστηκαν 
με μηχανική κοπή από IPS e.max 
ZirCAD Prime Esthetic A1, σε συ-
σκευή Zenotec Select Hybrid mill 
της Wieland.

Οι τελικές αποκαταστάσεις μετά 
τη σύντηξη.

Οι στεφάνες μετά την αρχική 
χρώση. 

Προκειμένου να δημιουργήσει 
τη «φυσική» αισθητική που επιθυ-
μούσε ο ασθενής, ο κεραμίστας 
έβαψε κάθε μια αποκατάσταση, 
χρησιμοποιώντας IPS Ivocolor E16 
Ocean, E04 Sunset, E02 Cream, 
απόχρωση 2 και εφυάλωσε με πά-
στα IPS Ivocolor Glaze Paste. 

Για να προσθέσει την τελική «φυ-
σική» πινελιά, ο κεραμίστας πρό-
σθεσε μια λευκή κηλίδα στο κο-
πτικό άκρο των στεφανών #11 και 
#21, χρησιμοποιώντας Ivocolor 
Essence E01White και ολοκλήρω-
σε με την τελική όπτηση. 

Τελικό Αποτέλεσμα

Ο οδοντίατρος τοποθέτησε τις 
αποκαταστάσεις και κατασκεύασε 
νάρθηκα προστασίας, ώστε να δια-
σφαλίσει ότι οι αποκαταστάσεις θα 
είναι προστατευμένες εν αναμονή 
της οριστικοποίησης της αποκα-
ταστατικής διαδικασίας στην κάτω 
γνάθο. Ο ασθενής ήταν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος με το αισθητικό 
αποτέλεσμα του νέου του χαμό-
γελου, στην πραγματικότητα ήταν 
τόσο ευχαριστημένος που έκλεισε 
ραντεβού για την αποκατάσταση 
των κάτω δοντιών μόλις δύο εβδο-
μάδες αργότερα!

Το IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic 
είναι ένας υψηλής αντοχής, προ-χρω-
ματισμένος δίσκος ζιρκονίας, με 
διαβάθμιση χρώματος και ημιδιαφά-
νειας. Κατασκευασμένες από πρώτες 
ύλες οξειδίου ζιρκονίου 4Y-TZP και 
5Y-TZP, οι σκόνες IPS e.max ZirCAD 
Prime Esthetic ακολουθούν το χρωμα-
τολόγιο A-D tooth shade guide. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκε-

φτείτε τον ιστότοπο ivoclar.com.





Το πρώτο συνέδριο της νεοσύστατης 
Ελληνικής Εταιρείας Στοματολογίας θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 31 
Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023, στο ξενοδο-
χείο Royal Olympic. 
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, προϊόν 
ομαδικής δουλειάς μηνών, το επερχόμε-
νο συνέδριο είναι κι ένα μεγάλο στοίχημα 

για τη σχετικά νεοσύστατη επιστημονική 
εταιρεία στο χώρο της Στοματολογίας.
Καθώς οι ετοιμασίες βρίσκονταν στην 

τελική ευθεία το Οδοντιατρικό Βήμα συ-
νομίλησε με τον καθηγητή κ. Νικόλαο 
Νικητάκη, πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Σ. και της 
Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για να μας 
βάλει στο «πνεύμα» του πρώτου τους συ-
νεδρίου αλλά και να μας δώσει το στίγμα 
της θητείας του στο «τιμόνι» της Οδοντια-
τρικής Σχολής.
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Κύριε καθηγητά, σε λίγο καιρό η Ελ-
ληνική Εταιρεία Στοματολογίας θα 
πραγματοποιήσει το πρώτο της συ-
νέδριο μετά την ίδρυσή της. Ποιες 
είναι οι προσδοκίες και τι σηματο-
δοτεί;

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματολογίας προήλ-
θε από τη συγχώνευση δύο προϋπαρχουσών 
εταιρειών του χώρου, της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Παθολογίας Στόματος και της Ελληνικής 
Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας. Και οι δύο 
αυτές εταιρείες είχαν διαδραματίσει πολύ ση-
μαντικό και ουσιαστικό ρόλο στην πρόοδο του 
αντικειμένου της Στοματολογίας, όμως για διά-
φορους λόγους δεν είχε γίνει μέχρι πρόσφατα 
εφικτό να συνεργαστούν και να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους. Με την προσπάθεια πολλών 
ανθρώπων και τη διάθεση να γεφυρωθούν οι 
όποιες διαφορές του παρελθόντος καταφέραμε 
να ενωθούμε σε μια ενιαία εταιρεία, η οποία 
από κοινού πλέον επιδιώκει την προαγωγή της 
Στοματολογίας για το καλό τόσο της ειδικότη-
τάς μας, όσο και γενικότερα της Οδοντιατρι-
κής και φυσικά των ασθενών μας. Αυτό κυρίως 
σηματοδοτεί το συνέδριο δηλαδή τις ενωμένες 
πλέον προσπάθειες των ανθρώπων και των 
δύο προηγούμενων εταιρειών προκειμένου να 
φέρουμε τη Στοματολογία εκεί που της αξίζει. 

Το γενικότερο πνεύμα, που αποτυπώνε-
ται στον τίτλο του συνεδρίου και σχετίζεται 
βεβαίως με τη φιλοσοφία μας, είναι ότι η 
Στοματολογία αποτελεί ειδικότητα της Οδο-
ντιατρικής. Ξεκινά απ' την Οδοντιατρική και 
παραμένει στην Οδοντιατρική, αν και σε πολύ 
μεγάλο βαθμό αλληλοεπιδρά με την Ιατρική 
και πολλές από τις ειδικότητές της. Όμως σε 
αυτό το συνέδριο θέλουμε κυρίως να τονίσου-
με τον ρόλο της Οδοντιατρικής ως αφετηρία 
και προορισμό της Στοματολογίας. Θέλουμε 
να δείξουμε πώς ακριβώς η Στοματολογία, 
αλληλοεπιδρά, βοηθά, είναι απαραίτητη, και 
βεβαίως δέχεται τη βοήθεια και την υποστή-
ριξη των υπόλοιπων αντικειμένων της Οδο-
ντιατρικής. Εξ' ου και ο όρος η σπουδαιότητα 
της συνεργασίας με τα άλλα αντικείμενα της 
Οδοντιατρικής που εμπεριέχεται στον τίτλο 
του συνεδρίου.

Ουσιαστικά βέβαια πρόκειται για 
το πέμπτο πανελλήνιο συνέδριο στο 
αντικείμενο της Στοματολογίας. Τι 
θέμα θα έχει; Θα μπορούσατε να 
μας πείτε λίγα λόγια για το πρό-
γραμμα και τους ομιλητές;

Είναι όντως το πέμπτο πανελλήνιο συνέδριο, 
διότι προηγήθηκαν άλλα τέσσερα που διορ-
γάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας 
Στόματος με μεγάλη επιτυχία. Τα τρία πρώτα 
έγιναν στην Αθήνα, το 2009, το 2012 και 
το 2015. Το τέταρτο έγινε στη Θεσσαλονίκη 
το 2019 και μάλιστα ήταν σε συνεργασία με 

την European Association of Oral Medicine, 
δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Στοματο-
λογίας. Θα ήταν όμως παράλειψη να μην ανα-
φερθεί ότι και η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής 
Στοματολογίας έχει να επιδείξει πλούσιο έργο 
με σειρά συνεδρίων και ημερίδων που διορ-
γανώνονταν με μεγάλη επιτυχία και επί σειρά 
ετών. Άρα, το συνέδριο μας αυτό έρχεται να 
αποτελέσει τη συνέχεια των επιστημονικών 
δραστηριοτήτων και των δύο εταιρειών.

Το θέμα όπως αναφέραμε ήδη είναι 
«η Οδοντιατρική ως αφετηρία και 
προορισμός της Στοματολογίας: η 
σπουδαιότητα της συνεργασίας με 
τα άλλα αντικείμενα».

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερω-
μένη στη συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικό-
τητες, εξειδικεύσεις ή αντικείμενα της Οδοντι-
ατρικής. Για να το πετύχουμε αυτό πρακτικά 
και ουσιαστικά για τους συμμετέχοντες στο 
συνέδριο έχουμε συμπεριλάβει στην πρώτη 
ημέρα έναν αριθμό στρογγυλών τραπεζιών, 

το καθένα απ' τα οποία είναι αφιερωμένο σε 
ένα από τα αντικείμενα της Οδοντιατρικής. 
Δηλαδή θα έχουμε τραπέζι που θα αναδεικνύ-
ει τον ρόλο του Στοματοπροσωπικού Πόνου, 
της Ακτινολογίας του Στόματος, της Προσθε-
τικής, της Ενδοδοντίας, της Παιδοδοντιατρι-
κής, της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής, της Περιοδοντολογίας. Όλες 
αυτές οι πολύ σημαντικές εξειδικεύσεις ή ει-
δικότητες θα συζητηθούν υπό το πρίσμα της 
Στοματολογίας. Σε καθένα απ' αυτά τα στρογ-
γυλά τραπέζια θα υπάρχουν ομιλητές τόσο απ' 
τον χώρο της Στοματολογίας όσο και απ' τα 
αντικείμενα που προανέφερα.

Έχουμε καλέσει ηγετικές θα έλεγα φυσιο-
γνωμίες από καθεμιά απ' αυτές τις ειδικότητες 
και αντικείμενα, που σε συνεργασία με μέλη 
της εταιρείας μας θα συντονίσουν τα αντίστοι-
χα στρογγυλά τραπέζια.

Θα είναι τόσο απ' την Ελλάδα, όσο 
και απ' το εξωτερικό;

Την πρώτη ημέρα οι ομιλητές θα είναι απ' την 

Ελλάδα, ενώ τη δεύτερη ημέρα, Σάββατο, όλο 
το πρωινό πρόγραμμα θα αφιερωθεί σε ειση-
γήσεις και ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών 
απ' το εξωτερικό.

Έχουμε επιβεβαιωμένες συμμετοχές απ' τον 
Professor Steven Porter, ο οποίος είναι Καθη-
γητής στο Eastman Dental Institute, μια από 
τις σημαντικότερες σχολές Οδοντιατρικής 
στην Ευρώπη με έδρα το Λονδίνο, και έχει δι-
ατελέσει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Στοματολογίας (EAOM). Επίσης, ο Professor 
Marco Carrozzo, ο οποίος είναι καθηγητής 
στο Newcastle University και έχει διατελέσει 
και αυτός πρόεδρος της ΕΑΟΜ. Ακόμη, επι-
βεβαιωμένη είναι η συμμετοχή του Professor 
Michele Mignogna, ο οποίος είναι πρόεδρος 
της Ιταλικής Εταιρείας Στοματολογίας. Επι-
πλέον, έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του ο 
Professor Marco Meleti, απ' το πανεπιστήμιο 
της Πάρμα, ο οποίος είναι ο President elect, 
δηλαδή ο εκλεγμένος επόμενος πρόεδρος 
της ΕΑΟΜ και η θητεία του θα ξεκινήσει τον 
Σεπτέμβριο του 2023. Επίσης, μαζί μας θα 
είναι η κα Κωνσταντίνα Δελλή, διακεκριμένη 
Ελληνίδα στοματολόγος, η οποία βρίσκεται 
στο University Medical Centrum Groningen, 
στην Ολλανδία εδώ και πολλά χρόνια, αλλά 
διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με τη χώρα 
μας και επιπλέον είναι η γενική γραμματέας 
της ΕΑΟΜ. 

Το απόγευμα του Σαββάτου το πρόγραμμά 
μας περιλαμβάνει πολύ στοχευμένες θεματικές 
ενότητες όπως είναι οι εφαρμογές του laser 
στη Στοματολογία, η πρόληψη του καρκίνου 
του στόματος και η οστεονέκρωση των γνά-
θων, φλέγοντα θέματα της Στοματολογίας και 
όχι μόνο.

Έχουμε δώσει βήμα σε πολλά και πολύ αξι-
όλογα μέλη της εταιρείας μας, οι οποίοι θα 
συμμετέχουν ως ομιλητές, ως προεδρεύοντες 
και ως συντονιστές, παράλληλα με άλλους 
προσκεκλημένους ομιλητές.

Ακόμη, το συνέδριο θα περιλαμβάνει πολύ 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από εξαιρετικούς 
ομιλητές, μεταξύ αυτών από μία εμβληματική 
και διεθνούς απήχησης μορφή για τη Στομα-
τολογία τον Επίτιμο Πρόεδρο της Εταιρείας 
μας Γιώργο Λάσκαρη.

Θα έχει και posters;

Βεβαίως. Θα έχει συνεδρία και ελεύθερων 
ανακοινώσεων και αναρτημένων ανακοινώσε-
ων, δηλαδή posters. Θα δοθεί η ευκαιρία σε 
όποιον συνάδελφο το επιθυμεί, και σε νεότε-
ρους συναδέλφους και στους μεταπτυχιακούς 
μας φοιτητές, να παρουσιάσουν τις εργασίες 
τους.

Το πρόγραμμα δηλαδή θα είναι δομη-
μένο έτσι ώστε να μπορούν να το πα-
ρακολουθήσουν όλες οι ειδικότητες;

Ακριβώς αυτό είναι το νόημα, ότι τα στρογ-
γυλά τραπέζια που αναφέρονται στην αλλη-
λεπίδραση της Στοματολογίας με τα υπόλοιπα 
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αντικείμενα ουσιαστικά αφορούν κι όλα τα 
υπόλοιπα αντικείμενα. Και πιστεύω ότι ένας 
γενικός οδοντίατρος αλλά και ένας εξειδικευ-
μένος οδοντίατρος θα βρει εξαιρετικά ενδια-
φέρον το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Εκτός απ' το θεωρητικό μέρος, θα 
υπάρχει και πρακτικό;

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι τόσο 
πλούσιο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια. 
Εντούτοις, δρομολογούμε ένα προσυνεδριακό 
κομμάτι, πριν δηλαδή την έναρξη του συνε-
δρίου, πιθανότατα την προηγούμενη ημέρα, 
όπου θα δοθεί η ευκαιρία σε όποιον επιθυμεί 
να εγγραφεί και να παρακολουθήσει πρακτικά 
σεμινάρια που θα αφορούν σε χειρουργικές 
πράξεις, απλές επεμβάσεις, οι οποίες πραγ-
ματοποιούνται στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης στοματολογικών νοσημάτων, όπως είναι 
η μερική βιοψία, η ολική βιοψία, δηλαδή η 
αφαίρεση μικρών όγκων ή άλλων βλαβών του 
στόματος και όπως είναι η χρήση των laser 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση διαφόρων πα-
θολογικών καταστάσεων του στόματος, π.χ. 
των προκαρκινικών βλαβών.

Η νέα επιστημονική εταιρεία έχει 
ήδη μέσα σε λίγους μήνες συμμε-
τάσχει σε διάφορες επιστημονικές 
εκδηλώσεις και ημερίδες. Πόσο ση-
μαντική θεωρείτε τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση και ποιες οι προτεραιό-
τητες της Ελληνικής Εταιρείας Στο-
ματολογίας σε αυτό τον τομέα;

Πράγματι η εταιρεία μας ήδη από τα πρώτα 
βήματά της έχει να επιδείξει πλούσια ενεργό 
δράση. Το 2021, όταν είχαν σταματήσει οι 
δια ζώσης εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας, 
η εταιρεία διοργάνωσε 21 webinars, τα οποία 
έγιναν με συμμετοχή τόσο πολλών μελών της 
εταιρείας όσο και προσκεκλημένων ομιλητών 
απ' την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθηγη-
τές απ' την Αγγλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
το Ισραήλ, τη Βραζιλία, από διάφορα μέρη, 
μας τίμησαν με την παρουσία τους και έδωσαν 
την ευκαιρία στους συναδέλφους να έχουν τη 
δυνατότητα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης τον 
καιρό της πανδημίας.

Το 2022 όταν τα πράγματα άνοιξαν και 
πάλι, μπορέσαμε και συμμετείχαμε σε πολύ 
μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Συμμετείχαμε στην Πανθεσαλλική Οδοντο-
στοματολογική Σύνοδο, στο Παμπελοπον-
νησιακό Συνέδριο, στο Αιγαιοπελαγίτικο Συ-
νέδριο. Συμμετείχαμε βεβαίως και στο 40ο 
επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο, με πολύ 
πλούσια συμμετοχή. 

Η εταιρεία μας προσπαθεί να έχει μια δρα-
στηριότητα σε πανελλαδική κλίμακα και να 
προσφέρει τη δυνατότητα και στους συναδέλ-
φους που ζουν στην περιφέρεια να επωφελού-
νται απ' τη γνώση των μελών της εταιρείας σε 
θέματα Στοματολογίας.

Συμμετέχουμε όμως και σε διεθνείς εκδηλώ-
σεις όπως π.χ. στο συνέδριο Στοματολογίας 
που έγινε στο Τελ Αβίβ τον Δεκέμβριο του 
2022, όπως και στο συνέδριο της Πάρμα 
στην Ιταλία, τον Νοέμβριο του 2022. 

Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να τονίσουμε 
είναι τη διάθεση της εταιρείας μας για εξω-
στρέφεια και συμπεριληπτικότητα, σε σχέση 
με άλλες ειδικότητες, με περιοχές της χώρας 
μας που ενδεχομένως μέχρι τώρα δεν είχαν 
την ευκαιρία παρουσίασης εξειδικευμένων θε-
μάτων Στοματολογίας, αλλά και σε σχέση με 
το εξωτερικό.

Πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα πορεία 
της νέας επιστημονικής εταιρείας;

Πιστεύουμε ότι είναι ικανοποιητική, δυναμική 
και ανοδική. Η εταιρεία μας κατάφερε πρώτα 
απ' όλα να προσπεράσει τις όποιες διαφορές 
και οι άνθρωποί της να ενωθούν σε έναν κοινό 

σκοπό. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον 
βαθμό αποτελούμε ένα παράδειγμα. Και αυτό 
έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με μεγαλύτερο 
επιστέγασμα των προσπαθειών όλων μας την 
αναγνώριση της Στοματολογίας ως ειδικότη-
τας, την επίσημη θεσμοθέτησή της μετά από 
απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας. Κάτι το οποίο φυσι-
κά αποτελεί την ολοκλήρωση μιας πολυετούς 
πορείας.

Τους επόμενους μήνες η εταιρεία μας θα συ-
νεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να προχω-
ρήσουν τα επόμενα βήματα, που αφορούν δη-
λαδή τον τρόπο με τον οποίο θα απονεμηθεί 
η ειδικότητα τόσο στους ήδη εξειδικευμένους 
στοματολόγους όσο και στις επόμενες γενιές 
στοματολόγων. Βασικός στόχος της εταιρείας 
είναι η συνέχιση της προσπάθειας από τη θε-
σμοθέτηση στην εφαρμογή.

Εσείς αναλάβατε πρόεδρος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ποιο εί-
ναι το όραμά σας για τη θητεία σας;

Διαδέχτηκα τον κ. Μαδιανό, ο οποίος παρέ-
δωσε τη σχολή σε εξαιρετική κατάσταση και 
τον ευχαριστώ κι αυτόν και όλους τους προκα-
τόχους μας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε 
να χτίσουμε και εμείς σε αυτό το πολύ στέρεο 
οικοδόμημα που έχουμε παραλάβει. 

Επιδίωξή μας είναι προφανώς να διαφυλά-
ξουμε και να αυξήσουμε όλα τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της σχολής μας, διότι το Τμή-
μα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ είναι γνωστό ότι 
καταλαμβάνει διαχρονικά πολύ υψηλές θέσεις 
σε παγκόσμιες κατατάξεις. 

Βρισκόμαστε σταθερά στις 100 καλύτερες 
σχολές του κόσμου και στις 70 καλύτερες 
σχολές της Ευρώπης. Επίσης το επιστημονικό 
δυναμικό μας είναι πολύ υψηλό, όπως αποδει-
κνύεται από όλη την επιστημονική παραγω-
γή αλλά και απ' την πολύ καλή απήχηση και 
φήμη που έχουν οι απόφοιτοί μας σε σχολές 
του εξωτερικού.

Επιπλέον, μέσα στις σημαντικές επιδιώξεις 
μας είναι η ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρο-
νου κτηρίου. Το φθινόπωρο έγινε η τελετή θε-
μελίωσης και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
ανοικοδόμησής του. Η λειτουργία του εντός 
των επομένων λίγων ετών θα δώσει τεράστια 
ώθηση στην ανάπτυξη της Οδοντιατρικής σε 
προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και ερευνητικό 
επίπεδο. Μια άλλη βασική επιδίωξη και όραμα 
είναι η λειτουργία και αγγλόφωνων προγραμ-
μάτων. Μιλώντας για εξωστρέφεια, έχουμε 
επενδύσει στη δημιουργία τόσο προπτυχια-
κού προγράμματος, όσο και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα. Έχουμε 
όλο το θεσμικό πλαίσιο για να αναπτύξουμε 
αυτή τη δράση. Βέβαια η κλινική εκπαίδευση 
στην Οδοντιατρική έχει ιδιαιτερότητες που 
δημιουργούν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. 
Πιστεύουμε όμως ότι κυρίως χάρη στο ανθρώ-
πινο δυναμικό που διαθέτουμε αλλά και με τις 
νέες δυνατότητες που θα μας προσφέρουν οι 
νέες εγκαταστάσεις μας, θα μπορούμε να προ-
σφέρουμε ένα από τα καλύτερα προγράμματα 
πανευρωπαϊκά, και γιατί όχι παγκοσμίως στον 
χώρο της Οδοντιατρικής.

Σε τι χρονικό ορίζοντα πιστεύετε ότι 
αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό;

Πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια 
τα νέα προγράμματά μας θα μπορέσουν να ξε-
κινήσουν δίνοντας ταυτόχρονα ισχυρή ώθηση 
στο σύνολο της λειτουργίας της σχολής μας. 

Κύριε Νικητάκη σας ευχαριστούμε 
πολύ για τη συνέντευξη.

Και εμείς ευχαριστούμε θερμά το Οδοντιατρι-
κό Βήμα και εσάς κα Σάκκουλα, που μας δίνε-
τε την ευκαιρία να προβάλουμε το έργο και το 
όραμα της Εταιρείας.
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Η TePe και η Σουηδική Εταιρεία
Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας

ανακοινώνουν μια συμμαχία για να εμπνεύσουν
την καλή στοματική υγεία

Η Σουηδική Εταιρεία Περιοδοντολογίας και 
Εμφυτευματολογίας, είναι ένας από τους πιο 
διακεκριμένους επαγγελματικούς συλλόγους 
στην οδοντιατρική κοινότητα. Αναγνωρίζει 
τη σημασία της συμμόρφωσης των ασθενών 
και θεωρεί τον μεσοδόντιο καθαρισμό ως το 
θεμέλιο λίθο της πρόληψης και της θεραπεί-
ας της περιοδοντικής νόσου και της διατήρη-
σης της καλής στοματικής υγείας. 

Ομοίως, η TePe διαθέτει προϊόντα και λύ-
σεις που βασίζονται στα θεμέλια της προλη-
πτικής οδοντιατρικής, ιδίως του μεσοδόντιου 
καθαρισμού.

«Εστιάζουμε στην προληπτική οδοντιατρι-
κή και μοιραζόμαστε το πάθος για την εκ-
παίδευση και την ανταλλαγή γνώσεων. Μια 
ισχυρή εταιρική σχέση, μας επιτρέπει να 
προωθήσουμε την προληπτική οδοντιατρική 
«σουηδικού τύπου» και τα οφέλη της στις διε-
θνείς αγορές. Επιπλέον, μαζί θα συνεχίσου-
με να ενισχύουμε τη σύνδεση μεταξύ στομα-
τικής και γενικής υγείας», δήλωσε η Anna 

Nilvéus Olofsson, Διευθύντρια Οδοντολο-
γίας και Επιστημονικών Υποθέσεων, TePe.

«Η Σουηδική Εταιρεία Περιοδοντολογί-
ας και Εμφυτευματολογίας είναι πραγματι-
κά ευτυχής που σχημάτισε αυτή την ισχυρή 
συμμαχία με την TePe, καθώς μοιραζόμαστε 
την ίδια ζωτική αποστολή, να εμπνεύσουμε 
την καλή στοματική υγεία. Μαζί, στοχεύουμε 
να αναδείξουμε τη σημασία της προληπτικής 
στοματικής φροντίδας, έναν από τους παρά-
γοντες επιτυχίας στο πλαίσιο της περιοδο-
ντολογίας και της οδοντιατρικής εμφυτευμά-
των. Θα συνδυάσουμε την τεχνογνωσία και 
τις λύσεις για τους ασθενείς με την ανταλλα-
γή γνώσεων μέσω του κοινού μας παγκόσμι-
ου δικτύου, φτάνοντας πέρα από το κλινικό 
περιβάλλον. Μια βιώσιμη δέσμευση για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής», δήλωσε η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Anna Bogren, 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Σουηδικής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και 
Εμφυτευματολογίας.

21ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο

Μέχρι 1η Μαΐου η υποβολή περιλήψεων για ελεύθερες ανακοινώσεις και 
e-poster

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παμπελοποννησιακό
Οδοντιατρικό Συνέδριο21o

«Η σύγχρονη Οδοντιατρική
στα µονοπάτια

της Καστροπολιτείας»
Παρασκευή  30 Ιουνίου

έως Κυριακή  2 Ιουλίου

 2023
Τόπος διεξαγωγής

Mystras Grand Palace

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το 21ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέ-
δριο, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στον Μυστρά, μια απ' τις ομορφότερες κα-
στροπολιτείες στη χώρα. Από την όμορφη αυτή γωνιά της λακωνικής γης εμπνεύ-
στηκε και το θέμα του φετινού συνεδρίου: «Η σύγχρονη Οδοντιατρική στα 
μονοπάτια της Καστροπολιτείας».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2023 στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του «Mystras Grand Palace» και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία 
για τους συμμετέχοντες να συνδυάσουν επιστημονική γνώση, με όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις στον χώρο, αλλά και μερικές στιγμές χαλάρωσης σε ένα ξεχωριστό τόπο.

Καθώς οι ετοιμασίες για το συνέδριο προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, η Επι-
στημονική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες 
της τριήμερης επιστημονικής εκδήλωσης με παρουσίαση ελεύθερης ανακοίνωσης 
ή e-poster να υποβάλουν μέχρι την 1η Μαΐου 2023 τη σχετική περίληψη της 
εργασίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί. 

Οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων ή των e-posters υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε μορφή κειμένου Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
odvima@otenet.gr. Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
250 λέξεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας αποτελεί η εγγραφή 
στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. Η αποδοχή ή μη της εργασίας 
σας θα ανακοινωθεί με e-mail προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την 
εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο συνοδευτικό κείμενο του 
αρχείου περίληψης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν πως και φέτος οι εκδόσεις «Οδοντιατρι-
κό Βήμα», προς τιμήν του ιδρυτή τους, στηρίζοντας το έργο των νέων επιστημόνων 
προκηρύσσουν, το βραβείο «Ιωάννης Καρκατζούλης», το οποίο θα απονεμηθεί 
στην καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση. Σκοπός του βραβείου είναι η υποστήριξη, η 
αναγνώριση και η προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων επιστημό-
νων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών) στο χώρο της Οδοντιατρικής. Το 
βραβείο συνίσταται στην απονομή τιμητικού τίτλου στον ερευνητή και συνοδεύεται 
από χρηματικό έπαθλο αξίας 500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τα 
e-posters, όπου κατόπιν κρίσης, ο συγγραφέας του καλύτερου e-poster θα τιμηθεί 
με το αντίστοιχο βραβείο, το οποίο συνίσταται στην απονομή τιμητικού επαίνου και 
συνοδεύεται από ένα επιστημονικό σύγγραμμα, ευγενική χορηγία των εκδόσεων 
«Οδοντιατρικό Βήμα».

Τη διοργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνί-
ας με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής την κ. Μαργαρίτα Σπυριδάκου, ενώ 
συντονιστής του επιστημονκού προγράμματος είναι ο κ. Γιαννακόπουλος Νικό-
λαος Νικήτας, αναπληρωτής καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση:

«Οδοντιατρικό Βήμα»

Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3814939

email: odvima@otenet.gr

Πρόσκληση 
υποβολής περιλήψεων

για ελεύθερες ανακοινώσεις
και e-poster

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

ΕΚΔΟΣΗ: 2020 • ΣΕΛΙΔΕΣ: 500 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1.180

ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ
από τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεργασία

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε. ΝΤΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
μονογραφία στο πολύ ενδιαφέρον 

και επίκαιρο θέμα
της περιεμφυτευματίτιδας,
το οποίο απασχολεί έντονα
την Οδοντιατρική κοινότητα

σε διεθνές επίπεδο.
Ο συγγραφέας, 

Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ιωάννης 
Κ. Καρούσης προσεγγίζει το θέμα

της περιεμφυτευματικής παθολογίας 
μέσα από την εικοσαετή εμπειρία
και ενασχόλησή του σε κλινικό και 
ερευνητικό επίπεδο και παραθέτει 

το σύνολο των πληροφοριών 
που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 

και ο Οδοντίατρος, είτε γενικός είτε 
εξειδικευμένος

για το πολύ σύγχρονο αυτό ζήτημα 
το οποίο αφορά εκατομμύρια 

ασθενείς σε παγκόσμια κλίμακα.

00 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣ: 11.118800

ΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε. ΝΤΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
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AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

• Κόβει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια

• Εξαιρετικά ανθεκτική

• Διατίθεται αποστειρωµένη

Φρέζα Κοπής Μετάλλου

Από 5€ τώρα 4€

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

15+5 ΔΩΡΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΡΕΖΑΣ

3€
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FG 151

FG 151L

FG 152

016/H:10mm/L:25mm

016/H:10mm/L:28mm

016/H:10mm/L:25mm/Safe-End

SUPERΠΡΟΣΦΟΡΑ12+3 ΔΩΡΟΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΡΕΖΑΣ8€

Από 11€ 

           τώρα 10€

SUPERΠΡΟΣΦΟΡΑ10+2 ΔΩΡΟΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΡΕΖΑΣ2,35€

FG 330

FG 331

FG 245

FG 701

FG 557

FG 171

012/014/016/018

FG 001

Από 3,20€ τώρα 2,80€

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
A 113

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που δι-
οργάνωσε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθί-
ας  στις 3 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Κορίνθου με θέμα: «Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ».

Η ημερίδα είχε στόχο να ενημερώσει εκτός 
από τους Οδοντιάτρους, τους Ιατρούς και τους 
Φαρμακοποιούς, ώστε να λαμβάνουν υπ’ όψιν 
την φαρμακευτική αγωγή που ήδη λαμβάνει ο 
ασθενής, τις πιθανές παρενέργειες από τα φάρ-
μακα που θα χορηγηθούν καθώς και τις αλλη-
λεπιδράσεις των φαρμάκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στις ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι 
πιθανόν να προκληθούν στο στοματικό βλεν-
νογόνο αλλά και στους σκληρούς ιστούς των 
γνάθων, από τη λήψη φαρμάκων.

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ κ. Κων-
σταντίνος Τσιούφης άνοιξε την εκδήλωση 
με θέμα: «Καρδιολογικά φάρμακα και Οδοντι-
ατρικός ασθενής». Στη συνέχεια η επισκέπτρια 
Λέκτωρ Στοματολογίας του Πανεπιστημίου 
Harvard, USA κ Ελεάνα Στουφή μίλησε για 
την: «Φαρμακευτική αντιμετώπιση συχνών στο-
ματολογικών νοσημάτων» ενώ ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Στοματολογίας ΕΚΠΑ κ. Κωνστα-
ντίνος Τόσιος ανέπτυξε το θέμα: «Ανεπιθύμη-
τες ενέργειες per os χορηγούμενων φαρμάκων 
στο στοματικό βλεννογόνο»

Το πρώτο μέρος του επιστημονικού προ-
γράμματος έκλεισε με την εισήγηση: «Συνοση-
ρότητες του οδοντιατρικού ασθενή, λοιμώξεις, 
φάρμακα, αλληλεπιδράσεις» από την Αν. Κα-
θηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Καρολίνα Ακινο-
σόγλου.

Στο δεύτερο μέρος κεντρικό θέμα ήταν η 
«Οστεονέκρωση γνάθων σχετιζόμενη με φάρ-
μακα» που ανέπτυξαν ο κ. Βασίλειος Κατσού-
λας, ΠΜΣ Κλινικής Στοματικής και Γναθοπρο-
σωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ και η κ. Αλεξάνδρα Σπανού, Διδά-
κτωρ Χειρουργικής Στόματος Πανεπιστημίου 
Freibourg της Γερμανίας. Τέλος ο Χειρουργός 
Ορθοπεδικός κ. Αθανάσιος Λουτριώτης πα-
ρουσίασε τις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην 
αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής».

Η συμμετοχή εισηγητών αναγνωρισμένου 
επιστημονικού κύρους και ειδικευμένων επι-
στημόνων με άριστη κατάρτιση στα θέματα που 
παρουσίασαν συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία 
της ημερίδας. Το υψηλού επιπέδου επιστημονι-

κό πρόγραμμα, αλλά και η πρωτοτυπία της θε-
ματολογίας εντυπωσίασαν τους παρισταμένους 
και κράτησαν το ενδιαφέρον τους ζωντανό μέ-
χρι το πέρας της εκδήλωσης. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ. Κορινθίας Επαμει-

νώνδας Κατσούλας και το ΔΣ του ΟΣΚ συ-
νεχίζουν να είναι πρωτοπόροι στη διοργάνωση 
επιτυχημένων επιστημονικών εκδηλώσεων με 
ευρηματικό περιεχόμενο.

Συνεπής ο Ο.Σ. Κορινθίας για ακόμα μια φορά στην επιστημονική επιμόρφωση

Ο Δήμαρχος Κορίνθου κ. Νανόπουλος, η Αντι-
περιφερειάρχης κ. Κόρκα και ο καθηγητής κ. 
Τσιούφης.

Οι κ.κ. Κ. Τσιούφης (1) και Β. Κατσούλας Βασίλει-
ος (2) κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους.

Ο πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Επ. Κατσούλας και η αντιπρόεδρος κ. Κ. Παπαγεωργίου βραβεύουν τους ομιλητές της ημερίδας κ.κ. Ε. Στουφή (1), Κ. Τόσιο (2), Κ. 
Ακινοσόγλου (3), Α. Σπανού (4) και Α. Λουτριώτη (5).

1 2 3 4 5
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2
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Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπάνιων 
Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) 
και ο πρόεδρος κ. Χατζηχαραλάμπους Ευστρά-
τιος, στο πλαίσιο του  1ου Σεμιναρίου Επιμόρ-
φωσης Ιατρών & Επαγγελματιών Υγείας της 
Π.Φ.Υ. «Σπάνιες Παθήσεις στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας – Εντοπισμός Παραπομπή, 
Παρακολούθηση και Διαχείριση», απεύθυνε 
ευγενική πρόσκληση στον καθηγητή Στοματο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Γιώργο Λάσκαρη  ο οποίος διορ-
γάνωσε την  11η  θεματική ενότητα με θέμα:  
«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
– ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΗ-
ΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟ-
ΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα διαδικτυακά την 
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, 2022  ώρα 15:00 
-18:00. 

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, καθηγητής 
Γιώργος Λάσκαρης, έθεσε με  σαφήνεια την 
πρόκληση της διαχείρισης, διαγνωστικά και 
θεραπευτικά, των σπάνιων νοσημάτων, ώστε, 
όπως τόνισε, οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα 
να μην ζημιώνονται λόγω καθυστέρησης στη 
διάγνωση και λόγω πλημμελούς θεραπευτικής 
αντιμετώπισης.

Αρχικά παρουσίασε  στατιστικά δεδομένα με 
βάση τα οποία:  
I.  Ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο, όταν προ-

σβάλλει 1 άτομο σε 2.000 ή 5 άτομα σε 
10.000 του γενικού πληθυσμού

II.  Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί πάνω από 
6.000 σπάνια νοσήματα 

III.  Υπολογίζεται ότι 1 άτομο στα 17 θα νο-
σήσει από κάποιο σπάνιο νόσημα κατά τη 
διάρκεια της ζωής του

IV.  Η συχνότητα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ξεπερνά τα 35.000.000 κρού-
σματα,  στο Ην. Βασίλειο τα 3.500.000 
και στην Ελλάδα υπολογίζεται μεταξύ 
350.000-600.000 (3,5%-5,9% του πλη-
θυσμού). 

V. Τα σπάνια νοσήματα είναι:
•  Κατά 80% Γενετικά,  που σε ποσοστό 50% 

εκδηλώνονται στην παιδική ηλικία και 
• Κατά 20% Μη Γενετικά 
Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Λάσκαρης επι-

κεντρώθηκε στα δεδομένα που αφορούν στην 
στοματοπροσωπική περιοχή όπου έχουν κατα-
γραφεί πάνω από 541 σπάνια νοσήματα, από 
τα οποία το 14% προσβάλλει τα ούλα και το 
περιοδόντιο και αρκετά συχνά και τα δόντια. 
Η συχνότητα αυτή αναδεικνύει, όπως τόνισε, 

την ευθύνη του Στοματολόγου, του Περιοδο-
ντολόγου και του Οδοντιάτρου στην πρώιμη 
διάγνωση, σε συνεργασία πάντα με ιατρικές 
ειδικότητες που εμπλέκονται στα νοσήματα 
αυτά (Γενετιστές, Παιδίατροι, Παθολόγοι, Δερ-
ματολόγοι, Νευρολόγοι κ.α.). Ολοκλήρωσε 
την εισήγησή του με ιδιαίτερη αναφορά στις 
ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα σπάνια 
νοσήματα. 

 Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες 
εισηγήσεις:
1.  «Δερματοβλεννογόνια Νοσήματα», Λάσκα-

ρης Γιώργος 
2.  «Αυτοάνοσα Νοσήματα», Διαμαντή Σμα-

ράγδα,  DMD, Msc, PhD
3.  «Νοσήματα Αίματος», Δούκα Μαρίνα, 

DDS, MSc
4.  «Κακοήθεις Όγκοι Στόματος», Μαλάμος 

Δημήτριος, MSc, PhD, Dip.OM 
5.  «Γενετικά Νοσήματα», Γεωργακοπούλου 

Ελένη, MD,  DDS , PhD
Οι εισηγητές παρουσίασαν όλο το φάσμα 

των σπάνιων νοσημάτων με πρώιμες εκδηλώ-
σεις στο στόμα. 

Συμπερασματικά οι κύριοι άξονες του σεμινα-
ρίου ήταν οι ακόλουθοι:
•  Η στοματοπροσωπική περιοχή κατέχει πρω-

τεύουσα θέση στην πρώιμη διάγνωση σπά-
νιων συστηματικών νοσημάτων  καθώς λόγω 
της ανατομίας και της φυσιολογίας της κινη-
τοποιεί με πρώιμα συμπτώματα  τον ασθενή 
και τον γιατρό για τη διερεύνηση της  κάθε 
νόσου

•  Η ανάδειξη του ρόλου του Στοματολόγου 
στην σωστή «ανάγνωση» των συμπτωμά-
των που απαιτεί γνώση και εμπειρία για την 
αναγνώριση  των σημείων, την  αξιολόγηση  
και τον συνδυασμό  τους με το ιστορικό του 
ασθενούς

•  Η  περιγραφή και η ανάλυση του συντονισμού 
και της συνεργασίας που απαιτείται μεταξύ 
του Στοματολόγου του Οδοντιάτρου και των 
Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων , ώστε να εξυ-
πηρετηθούν με επιτυχία οι προκλήσεις που 
ανακύπτουν κατά τη διάγνωση και θεραπεία 
των σπάνιων νοσημάτων.
Η  εκδήλωση ήταν κατά γενική ομολογία 

εξαιρετικά επιτυχημένη με υψηλού επίπεδου 
εισηγήσεις και την παρακολούθησε ένας ση-
μαντικός αριθμός γιατρών με πάνω από  40 
συνδέσεις. 

Μαρίνα Δούκα DDS,Msc
Στοματολόγος-Οδοντίατρος

Υπεύθυνη Στοματολογικού Ιατρείου
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

«Εκδηλώσεις Σπάνιων Νοσημάτων στο Στόμα.
Πρώιμη Διάγνωση και Θεραπεία»
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Ο κορυφαίος σκιτσογράφος Κώστας Μητρόπουλος με αφορμή την έλευση του 
νέου έτους αφιέρωσε ένα απ' τα σκίτσα του στον καθηγητή Στοματολογίας 
Γιώργο Λάσκαρη.

Το ετήσιο συνέδριο της Στοματολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος επιστρέφει φέτος για 59η 
φορά και όπως πάντα επιφυλάσσει στους συμ-
μετέχοντές του άρτια επιστημονική κατάρτιση 
μέσα από ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, με σημα-
ντικούς στον τομέα τους ομιλητές.

Το 59ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ευβοί-
ας, στην Ερέτρια (στο ξενοδοχείο Negroponte 
Eretria Resort), στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2023. 

Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι «Ψηφιακές 
τεχνολογίες στην Οδοντιατρική πράξη», ενώ 
περιλαμβάνονται επίσης εισηγήσεις, στρογγυλά 
τραπέζια, master class, πρακτικά σεμινάρια και 
κλινικά θέματα, τα οποία οι οδοντίατροι αντιμε-
τωπίζουν στην καθημερινή κλινική πράξη. 

«Η ανάπτυξή τους από καθηγητές και διδά-
σκοντες των δύο Οδοντιατρικών Σχολών των 
Πανεπιστημίων της χώρας μας, καθώς και από 
επιστήμονες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, εξασφαλίζει ένα πολλά υποσχό-
μενο επιστημονικό διήμερο» αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής κ. Π. Λαμπρόπουλος. 
Όπως, άλλωστε, σημειώνει «με την πείρα της 
ΣΕΕ και την δυναμική του ΟΣ Εύβοιας δια-
μορφώθηκε το κατευθυνόμενο πρόγραμμα, το 
οποίο καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
της επιστήμης μας». 

Στο βήμα της ΣΕΕ είναι πάντα ευπρόσδεκτοι 
όσοι θέλουν να συμμετέχουν με ελεύθερες ανα-
κοινώσεις, για τις οποίες όμως θα πρέπει να 
υποβάλουν περίληψη πρωτότυπων εργασιών 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, στη γραμ-
ματεία της ΣEE (stomsoc@otenet.gr.) το αρ-
γότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2023. Για να 
συμπεριληφθεί μια εργασία στο πρόγραμμα, θα 
πρέπει τουλάχιστον ένας/μία από τους συγγρα-
φείς να καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής στο 
συνέδριο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2023. 

Στην Ερέτρια, τέλη Σεπτεμβρίου, το 59ο ετήσιο
συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος



Από την ίδρυσή της, η Ivoclar έχει γίνει μια από 
τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην οδο-
ντιατρική βιομηχανία, φέρνοντας συνεχώς στην 
αγορά καινοτομίες εστιασμένες στον πελάτη. 
Το έτος 2023 σηματοδοτεί τα 100 χρόνια της 
εταιρείας οδοντιατρικών. Κατά τη διάρκεια των 
πολλών αυτών ετών, η Ivoclar έχει συνδεθεί με 
πολυάριθμα προϊόντα γνωστά σε όλο τον πλα-
νήτη, υπηρεσίες και ευκαιρίες κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, το σύνολο των οποίων έχει επη-
ρεάσει σημαντικά την οδοντιατρική βιομηχανία. 

Για να συνεχίσει και να τιμήσει αυτή την πα-
ράδοση, και ταυτόχρονα κοιτάζοντας προς τον 
επόμενο αιώνα, η Ακαδημία Ivoclar θα φιλοξε-
νήσει μια σειρά διεθνών διαδικτυακών σεμινα-
ρίων/webinars, με τίτλο «Γιορτάζοντας έναν 
Αιώνα Καινοτομίας με 100 Λεπτά Εκπαί-
δευσης» (Celebrating a Century of Innovation 
with 100 Minutes of Education), ανοιχτή σε 
όποιον επιθυμεί να εγγραφεί. 

Διαθέσιμη κατόπιν ζήτησης (on demand) από 
τις 21 Απριλίου 2023, η δωρεάν αυτή σειρά 
διαδικτυακών σεμιναρίων, στην οποία συμμετέ-
χουν ειδικοί από όλο τον κόσμο, αξιολογεί το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της καινο-
τομίας στην οδοντιατρική. Χωρισμένο σε πέντε 
μέρη για μέγιστη ευκολία προβολής, το διαδι-
κτυακό αυτό σεμινάριο θα καλύψει τα ακόλουθα 
θέματα: «μια ματιά στην αρχή της οδοντιατρικής 
βιομηχανίας και στη διαδρομή που αυτή έχει δι-
ανύσει», «σύγχρονοι τρόποι βελτίωσης της ικα-
νοποίησης του ασθενή στο κλινικό περιβάλλον 
μέσω της αποτελεσματικής αισθητικής», «ο αντί-
κτυπος των ολοκεραμικών υλικών» και «πώς μια 
ψηφιακή ροή κατασκευής οδοντοστοιχίας μπο-
ρεί να ωφελήσει το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, 
τον οδοντίατρο και τον ασθενή». 

Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων θα ολο-
κληρωθεί με μια συζήτηση, όπου το πάνελ θα 
αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ειδικών του 
κλάδου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα συζη-
τήσουν το μέλλον του επαγγέλματός μας και τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έχουμε μπρο-
στά μας. Ο Δρ. Saiesha Mistry θα μιλήσει για 
τις τάσεις της αισθητικής οδοντιατρικής σε όλη 
την Ασία, ο Δρ. Roshan Parikh θα σχολιά-
σει την ανάπτυξη των ομαδικών πρακτικών, ο 
Sascha Heinze θα αναλύσει την προηγμένη 
τεχνολογία για επαγγελματίες οδοντιάτρους, 
από την πλευρά της εργαστηριακής προοπτικής 
και ο Δρ. Victor Clavijo θα ασχοληθεί με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εκπαίδευση 
των ασθενών. 

Το πρόγραμμα μπορεί να υπερηφανεύεται 
για μερικούς από τους πιο γνωστούς ομιλητές 
του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Δρ. 
Eduardo Mahn, Δρ. Lyndon Cooper και 
Δρ. Andrea Ricci. Επιπλέον, θα παρουσι-
άσουν εκ μέρους της Ivoclar ο Δρ. Thomas 
Hirt και ο Δρ. George Tysowsky. 

Η Ivoclar έχει μακρά ιστορία στην εκπαίδευ-
ση των επαγγελματιών της οδοντιατρικής. Ήδη 
από τη δεκαετία του 1950, οι ειδικοί του οδο-
ντιατρικού εργαστηρίου της εταιρείας άρχισαν 
να προσφέρουν στους πελάτες της πρακτικές 
επιδείξεις για το πώς να χρησιμοποιούν τα 
προϊόντα της. Από τότε, οι προηγμένες ευκαι-
ρίες μάθησης και εκπαίδευσης που παρέχονται 
έχουν επεκταθεί σημαντικά. 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που διοργανώνου-
με ένα τόσο συναρπαστικό πρόγραμμα το 2023. 
Τιμά το ξεκίνημά μας ως ηγέτες στον τομέα της 
οδοντιατρικής εκπαίδευσης, ενώ είναι επίσης 
ένα ευχαριστώ σε όλους τους αφοσιωμένους 
πελάτες και συνεργάτες μας, που βοήθησαν να 
γίνει αυτό το ορόσημο πραγματικότητα», είπε ο 
Δρ. George Tysowsky, Διευθυντής Διεθνούς 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ivoclar.

 
Σχετικά με την Ακαδημία Ivoclar 

Με όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες να 
βρίσκονται πλέον κάτω από την ομπρέλα της 

Ακαδημίας Ivoclar, η εταιρεία προσφέρει μα-
θήματα και πόρους ειδικά σχεδιασμένους για 
κλινικούς οδοντιάτρους, υγιεινολόγους και 
οδοντικούς τεχνολόγους, σε όλα τα επίπεδα 
εμπειρίας. Η Ακαδημία Ivoclar προσφέρει ευ-
καιρίες εκπαίδευσης, μέσω συνεργασιών με πε-
ρισσότερους από 800 ηγέτες της βιομηχανίας 

και ειδικούς του κλάδου σε όλο τον κόσμο, 
και σε 70 εκπαιδευτικά κέντρα της Ivoclar σε 
όλο τον κόσμο δια ζώσης. Η πρόσφατη εκκί-
νηση της ψηφιακής πλατφόρμας της Ακαδημίας 
Ivoclar είναι ένα κέντρο εκπαιδευτικών πόρων 
μιας στάσης. Εδώ, οι πελάτες μπορούν να μά-
θουν περισσότερες πληροφορίες και να εγγρα-

φούν για εξατομικευμένη μάθηση αιχμής, ενώ 
επωφελούνται από τη σύγχρονη εικονική εκπαί-
δευση που προσφέρεται από τους ειδικούς τής 
οδοντιατρικής από όλο τον κόσμο – όλα σε μία 
εύκολη στην πλοήγηση πλατφόρμα. Επιπλέον, 
η Ακαδημία Ivoclar προσφέρει τόσο εικονικά 
όσο και δια ζώσης προσαρμοσμένα προγράμμα-
τα εκμάθησης για βασικές ροές εργασίας προϊ-
όντων και για μεγάλες ομάδες εκπαιδευόμενων.
  

Η εγγραφή για το διαδικτυακό σεμινάριο, 
του οποίου η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική, 
έχει ξεκινήσει στη διεύθυνση https://www.
ivoclar.com/100-mins-of-education

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο 
Ivoclar είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση ivoclar.
com.
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«100 Λεπτά Εκπαίδευσης – 100 Minutes of Education»
Η ευκαιρία να γιορτάσετε «Έναν Aιώνα Kαινοτομίας» με την Ακαδημία Ivoclar
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Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές 20

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι γιος 
του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και 
της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Κα-
τάγεται από τα Λαγκάδια Αρκαδίας 
από την πλευρά του πατέρα του. Εί-

ναι παντρεμένος με την ηθοποιο Εύα 
Σιμάτου με την οποία έχουν ένα γιο, 
τον Ερμή. Σπούδασε Αρχιτεκτονική 
στο ΕΜΠ και ακολούθησε μεταπτυχι-
ακές σπουδές Αρχιτεκτονικής και Κι-
νηματογράφου στο Λονδίνο. Από το 
1988 εργάστηκε σαν αρχιτέκτων σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο σε διάφορα 
έργα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. 

Έχει εκδώσει δεκαεπτά μυθιστορή-
ματα και τριάντα τέσσερα συνολικά 
βιβλία. Το πρώτο, «Ο έβδομος ελέ-
φαντας» (1998) εκδόθηκε στην Με-
γάλη Βρετανία. Το δεύτερο, «Μπαρ 
Φλωμπέρ» (2000) εκδόθηκε στην 
Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ισπανία την Πορτογαλία 
τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Έχει δη-
μοσιεύσει έξι ποιητικές συλλογές. Το 
μυθιστόρημα του «Αμερικάνικη Φού-

γκα» εκδόθηκε το 2008 στις ΗΠΑ, 
έχοντας κερδίσει το International 
Literature Award από το "National 
Endowment for the Arts". Το μυ-
θιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν 
υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνω-
στών του ΕΚΕΒΙ (2007). Για την 
δεύτερη συλλογή του, «Αρχιτεκτο-
νική Εσωτερικών Χώρων» του απο-
νεμήθηκε το 1994 από τον Δήμο 
Αθηναίων το Βραβείο Ποίησης στη 
μνήμη Νικηφόρου Βρεττάκου. Το 
παιδικό του μυθιστόρημα« Ο Άλκης 
και ο Λαβύρινθος» κέρδισε το Πρώτο 
Βραβείο του Κύκλου του Παιδικού 
Βιβλίου. 

Ο μονόλογός του «Τελευταία Μάρ-
θα παρουσιάστηκε» το 2004 στην 
Πολιτιστική Ολυμπιάδα και παίχτηκε 
το 2008 στο Θέατρο Οδού Κεφαλ-
ληνίας σε σκηνοθεσία Βίκυς Γεωργιά-

δου και ερμηνεία Χρήστου Στεργιό-
γλου. Τα έργα του «Δακρυγόνα» και 
«Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (σκηνοθεσία 
Άρη Τρουπάκη) παίχτηκαν το 2010 
και το 2012 στο ίδιο θέατρο. Ο 
μονόλογός του «Μεσάνυχτα σ' έναν 
τέλειο κόσμο» ανέβηκε στο Θέατρο 
Τέχνης «Κάρολος Κουν» το 2013 
σε σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη. Το 
έργο του «Μελίσσια» έχει παρουσια-
στεί στα πλαίσια του προγράμματος 
"Αναγνώσεις" στο Εθνικό Θέατρο 
και ανέβηκε τον Μάιο του 2019 στο 
Εθνικό θέατρο με πρωταγωνίστρια 
την Μπέτυ Αρβανίτη. Το έργο του 
«Innerview» παίχτηκε το χειμώνα του 
2014 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακο-
γιάννης σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελε-
μέ. Έχει γράψει το σενάριο για την 
ταινία Καταιγίδα, (σκην. Χάρης Πα-
τραμάνης) το οποίο εγκρίθηκε από 

το πρόγραμμα «Ορίζοντες» του Ελλη-
νικού Κέντρου Κινηματόγραφου. 

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί 
στην Μεγάλη Βρετανία. 

Έχει αντιπροσωπεύσει πολλές φο-
ρές την Ελλάδα σε διεθνή λογοτεχνι-
κά συνέδρια. Τον Απρίλιο του 2013 
μίλησε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
στα πλαίσια της εκδήλωσης "Τέσσε-
ρις συγγραφείς του Νότου μιλούν για 
την κρίση". Το 2013 το μονόπρα-
κτό του «Innerview» παίχτηκε στο 
Southbank Centre του Λονδίνου. 

Διδάσκει Δημιουργική Γραφή σε 
συνεργασία με διάφορους φορεις 
(Κολέγιο Αθηνών-Ψυχικού, Σχολή 
Μωραίτη, Μουσείο Ηρακλειδών, εκ-
δόσεις Ψυχογιος). Γράφει κριτική λο-
γοτεχνίας στην εφημερίδα "Τα Νέα" 
και αρθρογραφεί στην εφημερίδα 
''Το Βήμα''.

Κι αδύνατον

Να μη σκέφτεσαι
Να μη σκέφτεσαι τίποτα
Μόνο να κοιτάς το χέρι σου - κομμένο απ’ τον καρπό
Να γράφει
Μια κοπέλα μόνη σ’ ένα λιβάδι - μαζεύει λουλούδια, τα μαλλιά της λυτά
Τη λένε Λίλιθ και τραγουδάει
Όταν ποθείς πολύ κάτι δεν σ’ ενδιαφέρει αν είναι αληθινό
Πεθαίναμε ο ένας τη ζωή του άλλου
Ζούσαμε ο ένας τον θάνατο του άλλου
Ευτυχισμένοι στη χρονοτριβή
Μου το ’χε πει:
«Υπάρχει ένας κύκνος παγιδευμένος στο πηγάδι
Τον αφουγκράζομαι
Τα λόγια του φλέβες τεντωμένες που σπάνε
Μέσα απ’ το αίμα ανοίγει χώρος για αίμα περισσότερο
Δεν υπάρχει λέει άλλη μέθοδος εκτός από σένα τον ίδιο
Με σχήματα λίγα κι ακριβά
Τίποτα να μη σε τέρπει παρά αναπαραστάσεις γενικές κι αναγνωρίσιμες
Τοπία που κυλούν κι ανοίγουν
Η θρησκεία της Φύσης είναι η ίδια της η ύπαρξη
Το παντοτινά Παρόν και αυταπόδεικτο»

Το κλάμα που άνοιξε τον κόσμο
Δεν φτάνει να τον κλείσει
Η υφή του ιστού
Είναι πιο σημαντική κι από την ίδια την παγίδα
Μέσα κι έξω απ’ το παιχνίδι όποιος μπορεί
Για λίγο σώνεται
Οι καλύτεροι παγιδεύονται πρώτοι
Κι εξαφανίζονται
Oι άλλοι φωλιάζουν στο υφασμάτινο κουκούλι μέσα
Μαθαίνουν εκεί που ο κόσμος διαδραματίζεται
Στη κρύα επιφάνεια των εσοχών
Κι εσύ
Όλα τα βιβλία τελειώνουν στην άκρη των χειλιών σου
Κι αρχίζουν πάλι όταν το φιλί τελειώνει
Όμως δεν μου φτάνεις - θέλω να σ’ αγγίξω
κι αδύνατον
Η χημεία της νύχτας απέδωσε τα λόγια
Πίσω στον αφηγητή

Η κοπέλα χάθηκε κι έμεινε μόνος
Ο ίδιος αφηγητής και ήρωας
Που μόνο να δρα μπορεί κι όχι να υποφέρει
Παραγγέλλω λέξεις από την παρακαταθήκη του σώματος
Να ονομάσω -να σβήσω- να ξαναβρώ τα πράγματα
Άφιλτρα κι άπλεχτα
Φτιάχνω μια μορφή κι ύστερα με φτιάχνει εκείνη
Ανασαίνει μέσα μου όσο τη σκέφτομαι
Κι αμέσως ξέρω πως η νόησή μου δεν είναι παρά ένα ατύχημα
Μια λάθος συγχορδία
«Είμαστε περαστικοί» λέει ο τυφλός στον τρελό βασιλιά
Κι εκείνος απαντά
«Πόσο μακριά είναι το τέλος άμα δεν βλέπεις
Το κέντρο του κενού, εκείνη την κόρη την αιμάτινη που στάζει
Όσο μαθαίνεις - το κενό αραιώνει κι ανοίγει
Η ζωή ένα μικρό πορτάκι
Και πίσω ένα αγκάθι βυσσινί με πάνω του ένα ασημί ζουζούνι
Ζω σ’ ένα πένθος αιώνιο 
κι αδύνατον»
Σηκώθηκε
Πήγε προς το παράθυρο
Έξω, έβρεχε
Κάποιος μπήκε απόψε στην ψυχή μου
Χύτης ήτανε δαιμόνων
Με μάτια μελαγχολικά, παραπονιάρικα μάτια
Φοβότανε τη θάλασσα
Ήταν πανέξυπνος και αφελής - βιαζόταν
Είναι δύσκολη υπόθεση
Αυτή με τον χρόνο
Πόσο βαριά είναι η αγωνία απ’ την αρχή του κόσμου
Τόνοι και τόνοι κι ένα γραμμάριο με φυσαλίδες που σκάζουν
Εγκαταλείπω -σάρκα μία, ανωφελής-
Κάποιος, κάπου, μ’ ακούει
Γι’ αυτόν
Ναι, γι’ αυτόν
Που δεν υπάρχει
Εγκαταλείπω
Νεκροί πολλοί -τα πτώματα στο παγοδρόμιο-
Αφήνουν οι ψυχές τους ραγίσματα στο πάγο
Κι επάνω καθρεφτίζονται τα δήμια πέδιλα
Την τέχνη όμως αυτή εσύ την ξέρεις
Αφηγητής μαζί και ήρωας και γράφεις

Αλέξης Σταμάτης
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Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και μεγαλωμέ-
νος στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, ο Ηρακλής 
Τριανταφυλλίδης από πολύ μικρός είχε ιδι-
αίτερη κλίση στη μουσική, έπαιζε διάφορα 
όργανα (φυσαρμόνικα, φλογέρα, ακορντεόν, 
κιθάρα, κ.ά.), έγραφε στίχους, ποίηση, πεζά 
και συνέθετε τραγούδια και μουσικές. 

Τον Ιούνιο του 1980 κυκλοφόρησε μια στι-
χουργική - ποιητική συλλογή του. Το Δεκέμ-
βριο του 2004 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Παπαϊωάννου το βιβλίο του «Ονειροταξιδευ-
τής», που είναι μυθιστόρημα φιλοσοφικής 
φαντασίας. Έτσι η αναφορά στον Ηρακλή 
μοιράζεται στο μουσικό, το ποιητικό και το 
συγγραφικό του έργο. 

Μουσική

Στη μουσική έχουμε μια πρώτη περίοδο με 
δημιουργία συγκροτημάτων (κυρίως ελληνι-
κού ροκ χαρακτήρα) και μια δεύτερη, όπου 
γράφει για μεγάλα σύνολα, όπως η ροκ όπε-
ρα «Σε άλλους κόσμους», ή μουσικά έργα για 
μουσικοθεραπεία, όπως η τριλογία «Υδριάλα» 
και η τετραλογία «Κυνηγός της ευτυχίας». 

Συμμετείχε σε διαφορά μουσικά συγκροτή-
ματα, με πρώτο τους «The Green Birds» με 
ρεπερτόριο από Rock'n' Roll, τζαζ και ελληνι-
κά της εποχής και στη συνέχεια δημιούργησε 
το γκρουπ «Les Etoiles» με ρεπερτόριο από 
το εποχιακό ροκ. Παράλληλα με τις σπουδές 
του (Χημικός-Μικροβιολόγος στο Δημόκρι-
το Θεσσαλονίκης και θεωρία μουσικής στο 
Μακεδονικό Ωδείο) πέρασε από διάφορα 
σχήματα της Θεσσαλονίκης, όπως το «Τρίο 
Σαλόνικα» (λατινοαμερικάνικα και ελληνικά 
εποχής), «The Saints», (ροκ, soul εποχής και 
δικές τους συνθέσεις) και «The Slides» (ροκ 
και soul εποχής). Στις αρχές του 1971, μετά 
τη θητεία του στο στρατό, έφυγε στη Γερμα-
νία. Επέστρεψε το φθινόπωρο στην Ελλάδα 
για σπουδές στην Οδοντιατρική σχολή Αθη-
νών. Την εποχή εκείνη ίδρυσε το γκρουπ 
«Ηρακλής & DNA» και το 1972 δημιούργη-
σε το γκρουπ «Ηρακλής & Λερναία Ύδρα», 
ένα ελληνικό ροκ σχήμα με στοιχεία από τζαζ 
ροκ και πολλά έθνικ (ελληνική παράδοση).

Το καλοκαίρι του 1973 ο Ηρακλής έγρα-
ψε το μουσικό έργο «Σε άλλους κόσμους», το 
οποίο ηχογράφησε το 1975 και για το οποίο 
τραγούδησαν γνωστά ονόματα όπως οι Ν. 
Ζιώγαλας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και 
Δ. Πουλικάκος.

Στο μεταξύ, το 1974, έφυγε για ένα διά-
στημα στη Γερμανία όπου δημιούργησε μαζί 
με Γερμανούς μουσικούς ένα συγκρότημα.

Μέχρι το 1990 ανασυγκρότησε τη «Λερ-
ναία Ύδρα» με διάφορες μορφές, δυνατά 
σχήματα και ικανοποιητικές εμφανίσεις. Το 
γκρουπ επανήθε στο προσκήνιο το 2008 με 
μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο "Κύτταρο", 
όπου ήταν προσκεκλημένα όλα τα μέλη που 
είχαν περάσει από τη «Λερναία Ύδρα», (πάνω 
από ογδόντα μουσικοί). 

Ποίηση

Ως ποιητής δημοσίευσε κατά καιρούς ποιήμα-
τά του σε πολιτιστικά περιοδικά, ενώ ποιήματά 
του περιέχονται μέσα στα μυθιστορήματά του 
(στο βιβλίο του «Ονειροταξιδευτής» υπάρχουν 
πέντε ποιήματά του). Η στιχουργική - ποιητι-
κή συλλογή του, ένα ιδιόμορφο χειρόγραφο 
βιβλίο, με σκίτσα κυρίως της γυναίκας του 
Μαριάννας και λίγα δικά του, κυκλοφόρησε 
το 1980 και περιλαμβάνει υλικό της περιόδου 
1971-1980. 
«Φυγάδες εραστές» Ποιητική συλλογή, εκδό-
σεις "Γόρδιος" 2017

Συγγραφή

Ως συγγραφέας ξεκίνησε να δημοσιεύει στα 
μέσα της δεκαετίας του '70, γράφοντας μικρά 
διηγήματα για τα έντυπα του αξέχαστου φίλου 

του δημοσιογράφου Τάσου Ψαλτάκη. Στο 
«Μουσικό εξπρές» του έγραφε διάφορα άρθρα 
ή του έστηνε σελίδες. Αργότερα και για κά-
ποιο διάστημα έγραψε με ψευδώνυμο ολόκλη-
ρες σειρές από ευθυμογραφήματα, παράξενα 
διηγήματα και χρονογραφήματα για διάφορα 
οικογενειακά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας.

Το αγαπημένο του λογοτεχνικό είδος είναι 
η Επιστημονική Φαντασία (ή Φιλοσοφική Φα-
ντασία, όπως προτιμά ο ίδιος) κι έχει γράψει 
διηγήματα, νουβέλες και μυθιστορήματα. Οι 
νουβέλες «Δ' Υποδιευθυντής» και «Orexon» 
στο περιοδικό "Εννέα" της Ελευθεροτυπίας εί-
ναι χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς του. 
Πολλά διηγήματα Ε.Φ. όπως και άρθρα του 
(κοινωνικοπολιτικά, εναλλακτικής ιατρικής και 
κουλτούρας) δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες 
και περιοδικά (Ιδεοδρόμιο, Ανοιχτή Πόλη, 
Χιονάτη, το 9 της Ελευθεροτυπίας, Άναρχος, 
Διατροφή και υγεία, Πολιτιστική έκφραση 

κλπ). Ένα μυθιστόρημα Ε.Φ., «Ο πόλεμος των 
Ζωδίων», είχε εγκριθεί από την (τότε) ΥΕΝΕΔ 
(περίπου 1976) για μια σειρά από παραγωγές 
ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Για κάποιο 
λόγο το πρόγραμμα αυτό ματαιώθηκε. Επίσης 
έγραψε μια θεατρική επιθεώρηση, όπως και 
κωμικά σκετς για την τηλεόραση. 

Κυκλοφόρησαν τα εξής βιβλία του: 
•  «Ονειροταξιδευτής», Μυθιστόρημα Φιλοσο-

φικής Φαντασίας από τις εκδόσεις Παπαϊω-
άννου, 2004

•  «GIGAN Το δίκιο του ισχυρού», Ιστορίες Φι-
λοσοφικής Φαντασίας, από την ΕΜΣΕ, 2014

•  «Θέλω να σε βοηθήσω μα δεν μπορείς να 
με καταλάβεις», μυθιστόρημα φιλοσοφικής 
φαντασίας, εκδόσεις Γόρδιος, 2015

•  «Εντολείς», μυθιστόρημα φιλοσοφικής φα-
ντασίας, σελίδες 456, εκδόσεις Αττικός, 
2020

Ηρακλής Τριανταφυλλίδης

Άδεια χορήγησης εισαγωγής/διανοµής και αποθήκευσης ιστικών µοσχευµάτων
ΦΕΚ αρ. Φύλλου 1957, Τεύχος 2ο, 18/07/14.

The implant’s partner

Πάνω από 60.000 οστικά

αλλοµοσχεύµατα από το 1992.

Ιδανικό για ανυψώσεις ιγµορείου,

GBR και οστικά ελλείµµατα.

100% σπογγώδες οστό

Μόνο από ζωντανό δότη.

Αυστηρή επιλογή
ζωντανών δοτών

Αδρανοποίηση 
ιών, βακτηρίων
και παθογόνων
παραγόντων που
προκαλούν
σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια

Αποθήκευση 
σε θερµοκρασία
δωµατίου

Ιχνηλασιµότητα

Αδειοδότηση 
από τις
Γαλλικές Αρχές
Υγείας
(AFSSaPS)

Μέγεθος κόκκου: 0.2-1.6mm
100% mineralized σπογγώδες
οστό σε κόκκους

BLOCKS 100% mineralized
συµπαγούς σπογγώδους οστού

Ref.        Volume

D905       0.5 cc

D910         1 cc

D920         2 cc

Ref.        Volume

T04     20x20x10mm

S03     30x10x10mm

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334
e-mail: mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr   

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
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Κύριε Σαρηγιάννη σε λίγο και-
ρό η Θεσσαλονίκη υποδέχεται 
την έκθεση Dental. Πώς πάνε οι 
ετοιμασίες;

Όλα προχωρούν βάσει προγράμματος και 
ανυπομονούμε να δεχτούμε τους οδοντιά-
τρους, τους οδοντοτεχνίτες, τους φοιτητές 
και όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο 
μας από την Β. Ελλάδα, την Ήπειρο, τη 
Θεσσαλία αλλά και άλλες περιοχές.

Σε τι επίπεδα κινείται η συμμετο-
χή; Αναμένετε επιστροφή σε προ 
πανδημίας επίπεδα;

Όπως μας ενημέρωσαν και οι διοργανω-
τές εκθέσεων, η συμμετοχή σε όλες τις 
εκθέσεις επιστρέφει στα προ πανδημίας 
επίπεδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχου-
με πολύ καλή συμμετοχή και ότι η έκθεση 
DENTAL θα είναι μια άριστη ευκαιρία για 
να συναντηθεί όλος ο κλάδος και να δει τις 
τελευταίες εξελίξεις.

Τι μπορεί να περιμένει ο επισκέ-
πτης της έκθεσης; Θα υπάρξουν 
καινοτομίες;

Το οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό επάγ-
γελμα ζει μια πραγματική επανάσταση 
μέσα από την ψηφιοποίηση. Δεν έχουμε 
ξαναδεί τόσο ριζικές και γρήγορες αλλα-
γές στις ροές, στην απόδοση και στις δυ-
νατότητες που προσφέρονται κάθε μέρα 
σε οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες μέσα 
από ψηφιακά μηχανήματα και λογισμικά. 

Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η έκθεση 
είναι μια χρυσή ευκαιρία κάποιος να δει σε 
έναν χώρο πολλές προτάσεις από δεκάδες 
μεγάλους και μικρούς κατασκευαστές και 
παρόχους λύσεων από όλο τον κόσμο.

Σε μια συγκυρία δύσκολη από 
πλευράς ακρίβειας, θα υπάρχουν 
προσφορές; Τι εικόνα έχετε απ' 
την αγορά;

Όλα τα μέλη του συλλόγου μας των Εμπό-
ρων Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών 
Ειδών κάνουμε προσπάθειες να συγκρατή-
σουμε και σε μεγάλο βαθμό να απορροφή-
σουμε τις αυξήσεις. Το ευχάριστο για τους 
πελάτες μας είναι ότι υπάρχουν σε όλα τα 
είδη πολλοί προμηθευτές και θα υπάρξουν 
σίγουρα και πολλές και ελκυστικές προ-
σφορές. Είμαι σίγουρος ότι όποιος το ψά-
ξει θα βρει εξαιρετικές λύσεις σε εξαιρετική 
σχέση ποιότητας/τιμής.

Πείτε μας λίγα λόγια για τον 
χώρο της διοργάνωσης.

Η έκθεση θα γίνει στον γνωστό και δο-
κιμασμένο χώρο της ΗΕLEXPΟ. Πιστεύ-
ουμε ότι θα είναι βολικός και οικείος σε 
όλους.

Πόσο σημαντική είναι η έκθεση 
για την οδοντιατρική κοινότητα, 
τόσο για τους εμπόρους όσο και 
για τους οδοντιάτρους;

Είναι σίγουρα το Νο1 Εμπορικό γεγονός. 
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και πιά-
νουμε ήδη δουλειά για τη διοργάνωση της 
επόμενης DENTAL στην Αθήνα το 2024.

«Η έκθεση DENTAL άριστη ευκαιρία για να συναντηθεί
ο κλάδος και να δει τις τελευταίες εξελίξεις»

Η έκθεση Dental, η μεγαλύτερη έκθεση οδοντιατρικών - οδοντο-
τεχνικών ειδών στην Ελλάδα, ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού της 
με την οδοντιατρική κοινότητα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. 
Από τις  06 έως τις 07 Μαΐου 2023, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι 
του κλάδου θα δώσουν το «παρών» στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ 
– HELEXPO, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις και προ-
ϊόντα αιχμής που ενδιαφέρουν κάθε σύγχρονο οδοντίατρο και 
οδοντοτεχνίτη.
Η έκθεση – θεσμός  αναφοράς για τον κλάδο της Οδοντιατρικής 
και της Οδοντικής Τεχνολογίας, διοργανώνεται από τον Πανελλή-
νιο Σύνδεσμο Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών - Οδοντο-
τεχνικών Ειδών, που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής και πα-
ρουσίας στην αγορά.
Ενόψει της Dental 2023 το «Οδοντιατρικό Βήμα» μίλησε με τον κ. 
Σπύρο Σαρηγιάννη, τον πρόεδρο του  Πανελλήνιου Σύνδεσμου 
Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών - Οδοντοτεχνικών Ειδών 
για να μας βάλει στο κλίμα και να προϊδεάσει τους επισκέπτες για 
το τι θα πρέπει να περιμένουν απ' την επερχόμενη διοργάνωση.

Συνέντευξη στην Γεωργία Σάκκουλα 
δημοσιογράφο

Σπύρος Σαρηγιάννης 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών- 
Οδοντοτεχνικών Ειδών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΣΤΗΝ DENTAL 2023
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε.

Σ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ - PLAC CONTROL

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α & Δ ΟΕ

MEDICROSS MEPE

DENTALAND MIKE

SINADENT I.K.E

ΝΤΕΝΚΟ ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕΒΕ

ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAL

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

EWA DUDZIK

ΚΑΚΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΝΤΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

Ι. ΚΟΥΡΝΙΑΣ ΑΕ

GREEN DENTAL IKE

EMODENTAL Θ.ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

COSMODENT - ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

SADENT Α.Ε.Β.Ε.

MEMODENT AE

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

DENTAL EXPERT ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ ΕΠΕ

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ORAL INNOVATION AE

DENTAL LINK IKE

ULTRADENT HELLAS - ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

DENTAL PROGRESS

DENTALCOM Γ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

DENTOMEDICA A.E.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MEGADENT - ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ

ELEMENT DENTAL








