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ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προβληματισμοί γύρω από ένα σημαντικό
κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών

Το σημαντικότερο ίσως κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις προπτυχιακές οδοντιατρικές σπουδές είναι η κλινική άσκηση των φοιτητών, η
μέσω άσκησης δηλαδή ανάπτυξη των
δεξιοτήτων εκείνων που θα επιτρέψουν
τη γεφύρωση θεωρίας και πράξης και
συνεπώς την επί της ουσίας υλοποίηση
ρεαλιστικών σχεδίων θεραπείας.
O κ. Ηρακλής Χ. Καρκαζής, Αναπληρωτής καθηγητής
Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναπτύσσει τους προβληματισμούς που αναδύονται γύρω από ένα σημαντικό κομμάτι
των προπτυχιακών σπουδών.
Σελ. 28

Τα Μυστικά του Στόματος...

Ο καθηγητής Στοματολογίας Γιώργος Λάσκαρης παρουσιάζει στοματολογικά νοσήματα και δίνει χρήσιμες συμβουλές για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους.
Σελ. 38

Οξεία περιακρορριζική βλάβη
Με το παρόν άρθρο, οι κ.κ. Τσαγκρής Άρης, Οδοντίατρος Αποκλειστική άσκηση Ενδοδοντίας και Προύντζος Φοίβος,
Οδοντίατρος - Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ
θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν, μέσα από το κλινικά
επικεντρωμένο πρίσμα που χαρακτήριζε και τα προηγούμενα άρθρα τους, μια ιδιαίτερη κατηγορία επειγόντων περιστατικών με ανάγκη άμεσης ενδοδοντικής αντιμετώπισης.
Αυτή της οξείας περιακρορριζικής βλάβης. Σελ. 30

Οδοντογενείς λοιμώξεις επικίνδυνες
για τη ζωή του ασθενούς
Οι οδοντογενείς λοιμώξεις που είναι επικίνδυνες για τη ζωή του
ασθενούς είναι το θέμα του αρθρου αυτού του Ο.Β., στο πλάισιο
της μόνιμης στήλης που επιμελείται σε κάθε τεύχος ο κ. Λευτέρης
Βαϊρακτάρης, Αν. καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διευθυντής της Κλινικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Αττικόν, με τους συνεργάτες του. Στην καθημερινή
οδοντιατρική πράξη συναντώνται φλεγμονές οδοντικής αιτιολογίας που μπορεί, ευτυχώς σπάνια, να απειλήσουν ακόμα και τη
ζωή του ασθενούς. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να μη συμβαίνουν συχνά, αλλά μπορεί να τύχουν στο ιατρείο του καθένα
μας, γι’ αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνει ο κ. Βαϊρακτάρης με τους συνεργάτες του. Σελ. 34

Κλινικά διλήμματα

Ενδιαφέροντα Κλινικά Περιστατικά από το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Α. Συγγρός.
Tη σελίδα επιμελείται η διευθύντρια του Στοματολογικού
Τμήματος και επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών, Δρ. Ελένη Γκάγκαρη.
Σελ. 40
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Η αισθητική διάσταση της Ορθοδοντικής
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Καθώς διανύουμε τις αρχές του 21ου αιώνα και οι απαιτήσεις
των ασθενών σχετικά με την αισθητική διαρκώς αυξάνονται,
οι ορθοδοντικοί βιώνουν παράλληλα μια σταδιακή αλλά σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ενήλικων ασθενών που καλούνται να θεραπεύσουν, σύμφωνα με όσα γράφει στο Ο.Β. ο
κ. Νίκος Χαραλαμπάκης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ. Επίσης,
παρά το γεγονός ότι οι ενήλικες ασθενείς αντιλαμβάνονται το
πρόβλημά τους και συνεργάζονται κατά κανόνα καλύτερα
από τους εφήβους, παρουσιάζουν διάφορες ιδιαιτερότητες. Οι
ιδιαιτερότητες αυτές ποικίλλουν, από έντονες και ασύμμετρες
αποτριβές δοντιών, ασύμμετρα όρια ούλων μέχρι απουσία μεσοδόντιων θηλών και βέβαια απώλεια οδοντικών και περιοδοντικών ιστών, και συνοδεύονται από συγκεκριμένες αλλά
μερικές φορές ανεδαφικές απαιτήσεις αισθητικής βελτίωσης.

Τα προβλήματα αυτά των φυσικών φραγμών σε συνδυασμό
με την ύπαρξη παλαιών προσθετικών εργασιών ή κατεστραμμένων ανασυστάσεων υπονομεύουν τη δυνατότητα της ορθοδοντικής να προσφέρει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, κλασικά αισθητικά προβλήματα, όπως το ουλικό
χαμόγελο, η απόκλιση της μέσης γραμμής, ο συνωστισμός, η
απουσία ή η υποπλασία των άνω πλαγίων τομέων, η ύπαρξη
διαστημάτων, οι έντονες αυξομειώσεις της ρινοχειλικής γωνίας ή της γενειοχειλικής αύλακας, που οφείλονται σε τυπικές
οδοντογναθικές ανωμαλίες, επιζητούν την καλύτερη δυνατή
συνδυαστική αντιμετώπιση. Για τους λόγους αυτούς σήμερα η
συνεργασία και η συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων είναι περισσότερο σημαντική από όσο ποτέ άλλοτε στο
παρελθόν.
Σελ. 8

Έγκλειστα δόντια στην παιδική ηλικία
“Οι παιδιατρικοί ασθενείς παρουσιάζονται με διάφορα γναθοπροσωπικά
προβλήματα τα οποία διαφέρουν από
εκείνα των ενηλίκων”, σημειώνει χαρακτηριστικά στο άρθρο της η κα Ε. Καρυαμπά - Στυλογιάννη, Επικ. Καθ. Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. “ Έτσι ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός σήμερα έρχεται
συχνά αντιμέτωπος με χειρουργικά
προβλήματα των φατνιακών αποφύσεων των γνάθων, όπως έγκλειστα δόντια”, προσθέτει η κα Καρυαμπά - Στυλογιάννη. Π.χ. τα πιο συχνά έγκλειστα
δόντια στα παιδιά είναι οι κυνόδοντες
άνω γνάθου, που ακολουθούνται από
τους τομείς της άνω και τους δεύτερους

προγομφίους κάτω. Ενώ, αντίθετα με
τους νεαρούς ενήλικες και ενήλικες,
πρώτοι σε συχνότητα είναι οι τρίτοι γομφίοι. Στην παιδική ηλικία οι μεσόδοντες

είναι τα υπεράριθμα δόντια που χρειάζονται χειρουργική αφαίρεση, ενώ
στους νεαρούς ενήλικες οι τέταρτοι γομφίοι και υπεράριθμοι γομφίοι κυριαρχούν.
Καθυστέρηση ή αποτυχία ανατολής των
μόνιμων γομφίων (π.χ. 6 ετών και 12
ετών) είναι επίσης ένα άλλο πρόβλημα
συχνό στα παιδιά. Είναι ενδιαφέρον να
γνωρίζουμε το χρόνο και τις τεχνικές
για να βοηθήσουμε στην ανατολή αυτών των δοντιών. Έτσι η εκτίμηση από
τον χειρουργό για το μέλλον της αύξησης, της ανατολής των δοντιών και οι
παράμετροι της τρέχουσας ορθοδοντικής φροντίδας είναι κρίσιμες για επιτυΣελ. 16
χή αποτελέσματα.

Αλλαγή Συμπεριφοράς Υγείας και Καλύτερη Οδοντιατρική Φροντίδα
Η κα Χ.Κωλέτση - Κουνάρη, ανπληρώτρια καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής στην Οδοντ. Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις των νόσων του στόματος βλάπτουν σοβαρά την ευεξία
και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι είναι γεγονός ότι η θετική ή αρνητική οδοντιατρική συμπεριφορά των ατόμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία ή μη της στοματικής υγείας
τους. Η εκπαίδευση και η κινητοποίηση των ασθενών για αλλαγή συμπεριφοράς υγείας θεωρείται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τους οδοντιάτρους.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπεισέρχονται ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες καθώς και οι προσωπικές απόψεις των ατόμων σε όλο το
φάσμα της οδοντιατρικής και επηρεάζουν τόσο αυτόν που παρέχει τις οδοντιατρικές φροντίδες όσο και αυτόν που τις λαμβάνει. Όλα αυτά καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό το επίπεδο στοματικής υγείας των ασθενών, την ποιότητα της
φροντίδας που λαμβάνουν, το εργασιακό κλίμα στο ιατρείο και τη συναισθηματική υγεία των οδοντιάτρων.
Σελ. 22

