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Μετεκπαιδευτικό σεµινάριο της
Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Η Οδοντιατρική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης διοργανώνει από 2 3 έ ω ς 2 5 Μ α ΐ ο υ 2 0 0 8
Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο
µε θέµα: «Συµβάµατα και ανεπιθύµητα αποτελέσµατα στην
καθηµερινή πράξη-πρόληψη
και αντιµετώπιση». Το «Ο.Β.»
µίλησε µε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
και διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράµµατος της
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή κ. Παύλο
Γαρέφη, τόσο για την ίδια την εκδήλωση, όσο και για
την έννοια της «διά βίου εκπαίδευσης», που τόσο πολύ χρησιµοποιείται και απασχολεί την οδοντιατρική
κοινότητα στις µέρες µας. Σελ. 26

Μια εικαστική µατιά...
στην ανάπλαση του προσώπου
Οι κοσµητικοί χειρουργοί έχουν σα στόχο µέσα από τις επεµβάσεις τους τη δηµιουργία «όµορφων» προσώπων,
µε βάση κάποια αντικειµενικά κριτήρια, αλλά και σε
συνδυασµό µε την προσωπική τους αντίληψη για το τι είναι ωραίο. Υπάρχει, όµως, αυτό που λέµε αντικειµενικά ωραίο; Το «ωραίο» του επιστήµονα είναι το ίδιο µε το «ωραίο» ενός καλλιτέχνη; Με τα ερωτήµατα αυτά έντονα στο
µυαλό µας συναντήσαµε την κ. Μαρίζα Φασιανού
στην γκαλερί ΙΡΙΣ και ρίξαµε µαζί της µια
κλεφτή µατιά στον µαγικό κόσµο των ανθρώπων
που ασχολούνται µε την ουσία της τέχνης. Σελ. 28
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Έλεγχος των λοιµώξεων στα οδοντιατρεία
Tι πρέπει να γνωρίζει και τι πρέπει να εφαρµόζει στην πράξη ο οδοντίατρος
Το θέµα του ελέγχου των λοιµώξεων στα
οδοντιατρεία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
και όµως συχνά παρατηρείται µια υποβάθµιση του κινδύνου µετάδοσης νοσηµάτων που αφορά στους τρόπους µετάδοσης και ελέγχου των διάφορων λοιµωδών νόσων στo πλαίσιo των οδοντιατρικών εφαρµογών. Αποφασίσαµε, λοιπόν,
µε τη συνεργασία του ορθοδοντικού κ.
Φίλιππου Συνοδινού, να πραγµατοποιήσουµε µια εκτεταµένη έρευνα για το θέ-

µα, η οποία λόγω της πληθώρας των συγκεντρωθέντων στοιχείων χωρίστηκε σε
δύο µέρη.
Έτσι, στο τεύχος αυτό , πέρα από τους γενικούς προβληµατισµούς για την επάρκεια των µέτρων ελέγχου για τη διασπορά των λοιµώξεων, θα έχετε την ευκαιρία
να διαβάσετε και µια πολύ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη του αναπληρωτή καθηγητή
της Στοµατολογίας του ΑΠΘ ∆ ρ .
Αλέξανδρου Κολοκοτρώνη, σχετικά µε

τους τρόπους µετάδοσης των λοιµωδών
νόσων κατά τις οδοντιατρικές πράξεις,
µε έµφαση στους επικίνδυνους ιούς της ηπατίτιδας και του HIV. Ακόµη, θα αναφερθεί συνοπτικά η στάση των γενικών
και ειδικών οδοντιάτρων της χώρας µας
απέναντι στο θέµα του ελέγχου των λοιµώξεων, όπως καταγράφηκε σε σχετική
έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο
του 27ου ΠΟΣ.
Σε λ . 4 -1 2

Η συµβολή της ακτινογραφίας στη διάγνωση
Πριν από λίγους µήνες κυκλοφόρησε από τις
εκδόσεις «Ο.Β.» το βιβλίο «Ακτινογραφία στην
Ενδοδοντία», του καθηγητή Ενδοδοντολογίας
Θεόδωρου Λαµπριανίδη, του επίκ. καθηγητή
Ενδοδοντολογίας Ι. Μολυβδάς και διδάκτορα
Ενδοδοντολογίας Ε. Μαζίνη. Οι συγγραφείς
του βιβλίου εκτίµησαν ότι καµιά κλινική πράξη
που εντάσσεται στο γνωστικό αντικείµενο της
ενδοδοντολογίας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ακτινογραφία, η οποία αποτε-

λεί, όχι µόνο σηµαντικό διαγνωστικό βοήθηµα
για την εκτίµηση της κατάστασης των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή επιλογή του
σχεδίου θεραπείας. Εµείς δηµοσιεύουµε σήµερα δύο αποσπάσµατα από το πέµπτο κεφάλαιο
του βιβλίου που αναφέρεται στην συµβολή της
ακτινογραφίας στη διάγνωση και συγκεκριµένα το κοµµάτι που περιγράφει τον τρόπο προσδιορισµού της προέλευσης του συριγγίου και

αυτό που αφορά στην αποκάλυψη ξένων σωµάτων στη γνάθο ή και στους µαλακούς ιστούς.
Σ ε λ. 14

Η κλινική σηµασία της ηµιδιαφάνειας της οδοντίνης
Από το προηγούµενο τεύχος ξεκίνησε µια συνεργασία του οδοντιάτρου κ. ∆ηµήτρη Καπαγιαννίδη µε το «Ο.Β.» µε στόχο στην ενηµέρωση των κλινικών οδοντιάτρων όσον αφορά πρακτικά θέµατα εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας των αισθητικών υλικών. Αφορµή ήταν
η επέλαση νέων αισθητικών υλικών µε οπτικές ιδιότητες που θα προσοµοιάζουν στην οπτική συµπεριφορά των οδοντικών ιστών στην οδοντιατρική κλινική πράξη, η οποία πιέζει τους οδοντιάτρους να ανα-

γνωρίζουν την κλινική τους σηµασία, την επιλογή τους, τον τρόπο εφαρµογής τους αλλά και την αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσµάτων τους. Σε αυτό το τεύχος αναλύεται, λοιπόν, η σηµασία της ηµιδιαφάνειας της οδοντίνης, ενώ θα ακολουθήσει σειρά άρθρων αναφορικά µε την «Ηµιδιαφάνεια των αισθητικών υλικών», τον «Οπαλισµό
της αδαµαντίνης» και τον «Ιριδισµό της αδαµαντίνης».
Σε λ . 20

Ποια είναι τα όρια της επιστήµης;
Μια συζήτηση µε τον πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό για τη σχέση επιστήµης και θρησκείας
Πίστη και επιστήµη. ∆ύο λέξεις που µοιάζουν τόσο πολύ, καθώς η δεύτερη εµπεριέχει
την πρώτη, κι όµως σαν έννοιες είναι τόσο
διαφορετικές και συχνά εναντιώνονται η
µια στην άλλη. Οι επιστήµονες αποτελούσαν πάντοτε τους αµφισβητίες των καθεστώτων, ξεκινώντας από τον Κοπέρνικο και
καταλήγοντας στον ∆αρβίνο, ο οποίος πυροδότησε µία διαµάχη χωρίς τελειωµό. Εκεί,
λοιπόν, που η επίσηµη εκκλησία –µετά από
δύο αιώνες– είχε αρχίσει να αποδέχεται τη
θεωρία του ∆αρβίνου για την εξέλιξη των ειδών, τουλάχιστον από µορφολογική άποψη,

ήρθε η νέα θεωρία που µιλά για την εξέλιξη
του ανθρώπινου εγκεφάλου και τη συγκρότηση της ψυχής ή της συνείδησης, µέσω αποκλειστικά βιολογικών παραγόντων µετάλλαξης και όχι από τη θεϊκή πνοή. Τα ερωτηµατικά και τα διλήµµατα σχετικά µε την
πρόοδο της επιστήµης και το που µας οδηγούν οι νέες αυτές επιστηµονικές θεωρίες
και ανακαλύψεις πολλά. Οι θέσεις των επιστηµόνων είναι λίγο πολύ γνωστές, άλλοι απορρίπτουν παντελώς τη θρησκεία και άλλοι, πιο συµβιβαστικοί, τη δέχονται σαν µια
ανθρώπινη ανάγκη αναζήτησης του επέκει-

να. Τι λέει όµως η σύγχρονη εκκλησία για όλα αυτά;
Ζητώντας απαντήσεις απευθυνθήκαµε στον
πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ο οποίος δέχτηκε να µας συναντήσει και να συζητήσει αυτά τα θέµατα µαζί
µας. Έτσι, ξεκίνησε µια δύσκολη συζήτηση,
όπου ο πατέρας Γεώργιος ήταν καθοδηγητής σε µια νέα αντίληψη για τη θρησκεία και
ειδικά για την Ορθοδοξία, ενώ το
«Οδοντιατρικό Βήµα» ανέλαβε τον άχαρο
ρόλο του δικηγόρου του... διαβόλου. Σελ. 30

