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Τ ο Στοματολογικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» 
ιδρύθηκε το 1971 κατόπιν 

εισηγήσεως του Αν. Καθηγητή 
Στοματολογίας Γιώργου λάσκαρη 
και τη σύμφωνη γνώμη του τότε 
Καθηγητή Δερματολογίας και Δ/ντή 
του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» α-
είμνηστου Ιωάννη Καπετανάκη.

Τα πρώτα 3 χρόνια της λειτουργίας ορ-
γανώθηκε ένα στοματολογικό εξεταστή-
ριο για τους λίγους τότε ασθενείς με νο-
σήματα του στόματος που προσήρχοντο 
στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός». Στη συ-
νέχεια, με τη στήριξη και βοήθεια των 
Καθηγητών-Διευθυντών Ι. Καπετανάκη, 
Ι. Στρατηγού, Α. Βαρελτζίδη και Α. 
Κατσάμπα, το Στοματολογικό Τμήμα ε-
πεκτάθηκε χωροταξικά και σταδιακά δι-
ευρύνθηκε και καθιερώθηκε, έτσι ώστε 
ετησίως να εξετάζονται τα τελευταία 7 
χρόνια πάνω από 4.000 ασθενείς, ενώ τη 
δεκαετία 1971-81 δεν ξεπερνούσαν τους 
300 το χρόνο. Σήμερα το Στοματολογικό 
Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» 
κατέχει κορυφαία θέση στο διεθνή χώ-
ρο της Κλινικής Στοματολογίας με τερά-
στιο αριθμό ασθενών και μεγάλο εύρος 
νόσων του στόματος. Eχει κερδίσει την 
εκτίμηση κορυφαίων προσωπικοτήτων 
του κλάδου από όλο τον κόσμο που 
κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί και πα-
ρακολουθήσει τις δραστηριότητές του. 
Διευθυντής του Τμήματος από ιδρύσεως 
μέχρι το 2006, που αφυπηρέτησε, ήταν 
ο Aν. Καθηγητής Στοματολογίας Γιώργος 
Λάσκαρης, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμε-
ρα να παρέχει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 
του. Τον Ιούνιο 2007 στη θέση του εξελέγη 
Επίκουρη Καθηγήτρια στη Δερματολογία 
η Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Στόματος 
στο Πανεπιστήμιο Tufts των ΗΠΑ κυρία 
Ελένη Γκάγκαρη.

Αναλυτικά, οι δραστηριότητες του 

Στοματολογικού Τμήματος περιλαμβά-
νουν:

1. Παροχή ιατρικών υπηρεσιών
• Εξέταση μεγάλου αριθμού εξωτερι-

κών ασθενών που επισκέπτονται καθη-
μερινά το Τμήμα, καθώς και εσωτερικών 
ασθενών που νοσηλεύονται για νοσήμα-
τα του δέρματος.

• Διάγνωση και συντηρητική φαρμα-
κευτική θεραπεία ασθενών με νοσήμα-
τα του στόματος.

• Βιοψίες και χειρουργικές εξαιρέσεις 
μικρών καλοήθων όγκων της στοματι-
κής κοιλότητας, που γίνονται με τοπική 
αναισθησία.

• Νοσηλεία ασθενών στο Νοσοκομείο 
με σοβαρά νοσήματα του στόματος.

• Παροχή στοματολογικών υπηρεσιών, 
διάγνωση και θεραπεία, σε ασθενείς με 
λοίμωξη HIV και AIDS.

2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
• Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 

του 5ου έτους της Ιατρικής σε ασθε-
νείς με στοματολογικά προβλήματα κα-
θώς και παραδόσεις Στοματολογίας από 
Αμφιθεάτρου.

• Μαθήματα Στοματολογίας και κλινική 
εκπαίδευση στα νοσήματα του στόματος 
σε ειδικευόμενους Δερματολόγους.

• Ετήσιο πρόγραμμα μετεκπαιδευτι-
κών μαθημάτων και κλινικής άσκησης 
σε Οδοντιάτρους. Τα μαθήματα γίνονται 
σε ομάδες 8 παρακολουθούντων διάρ-
κειας 2 εβδομάδων έκαστη. Συνολικά το 
πρόγραμμα το παρακολουθούν 100-120 
οδοντίατροι κάθε χρόνο.

• Επιλεκτική παρακολούθηση Οδο ντι-
άτρων από την Ελλάδα και το εξωτερι κό, 
στις κλινικές δραστηριότητες του Τμή ματος 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων 
και συνεδρίων στην Αθήνα και σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας σε συνεργασία με επι-
στημονικούς Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς 
Συλλόγους, Πανεπιστημιακές Κλινικές και 
επιστημονικά σωματεία.

• Συμμετοχή σε Ιατρικά και Οδοντιατρικά 
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό.

• Συνεργασία με διακεκριμένους επιστή-
μονες και Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
για την οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων 
και άλλων εκδηλώσεων.

3. Ερευνητικές δραστηριότητες
• Επιδημιολογικές μελέτες σε νοσήμα-

τα του στόματος.
• Μελέτη των προκαρκινικών βλαβών 

και του καρκίνου του στόματος με τε-
χνικές μοριακής βιολογίας, σε συνεργα-
σία με κέντρα υψηλής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

• Μελέτη των χρόνιων πομφολυγωδών 
νόσων του στόματος.

4. Οργάνωση επιστημονικών εκδη-
λώσεων

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότη-
τας, το Τμήμα έχει οργανώσει πολυάριθ-
μες ενημερωτικές εκδηλώσεις (ημερίδες, 
διαλέξεις) για Ιατρούς και Οδοντιάτρους 
σε όλη την Ελλάδα. Κορυφαία εκδήλω-
ση είναι η ετήσια επιστημονική ημερίδα 
Στοματολογίας που οργανώνεται στο ξενο-
δοχείο Caravel τα τελευταία 20 χρόνια. 

Στην ημερίδα αυτή έχουν συμμετάσχει 
κορυφαίες προσωπικότητες από όλο τον 
κόσμο (Pindborg, Scully, Porter, Axell, 
Reichart, Ficcara, Carrozo, van der Waal, 
Syrjanen, Makeever κ.ά.). Επιπλέον, έ-
χουν συμμετάσχει κορυφαίοι Έλληνες ε-
πιστήμονες από το χώρο της Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής. Ενδεικτικό της επιτυχίας 
της ημερίδας είναι η τεράστια συμμετοχή 
(800-1.100 κάθε φορά) Οδοντιάτρων και 
Ιατρών ανελλιπώς όλα τα χρόνια.

To προσωπικό του Τμήματος

Διευθυντής Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Ανδρέας Κατσάμπας

Διευθυντής 1971-2007

Γιώργος Λάσκαρης, 

Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής,

Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου

Υπεύθυνη (από Απρίλιο 2007)

Ελένη Γκάγκαρη, 

Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, 

Αν. Καθηγήτρια Παν. Tufts, USA

Συνεργάτες

Παναγιώτης Καψοκέφαλος, 

Παναγιώτα Λούμου,

Μαρίνα Δούκα, 

Ελένη Γεωργακοπούλου, 

Δημήτριος Μαλάμος, 

Δημήτριος Ανδρεάδης, 

                           Φωτεινή Καλιακάτσου

Στοματολογικό Τμήμα 
της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής 

«Α. Συγγρός» - 37 χρόνια λειτουργίας

Εικόνα 1. Ανδρέας Κα τσάμπας, Καθηγητής 
Δερματολογίας, Δ/ντής στο Νοσ. «Α. 
Συγγρός».

Εικόνα 2. Γιώργος Λάσκαρης, Αν. Καθηγητής 
Στοματολογίας, Δ/ντής Στο μα τολογικού 
Τμήματος 1971-2007.
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