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Με εξαιρετική επιτυ-
χία έγινε το Σάββατο 
10 Μαΐου 2008, η ε-

τήσια ημερίδα που διοργανώ-
νει το Στοματολογικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στο 
ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
πάνω από 1.000 οδοντίατροι και 
ιατροί. 

Το επίπεδο των εισηγήσεων ήταν ε
ξαιρετικά υψηλό και όλοι οι ομιλητές 
προσέφεραν νέα γνώση στο θέμα που 
εισηγήθηκαν. Χαρακτηριστικό της ε
πιτυχίας ήταν και το γεγονός ότι πα
ρέμειναν μέχρι και την τελευταία ομι
λία όλοι οι συμμετέχοντες. Η ημερί
δα είχε επετειακό χαρακτήρα αφού 
συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την 
έναρξή της και 37 χρόνια λειτουργί
ας του Στοματολογικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου «Α.Συγγρός».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο 
καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης ο οποί
ος στην προσφώνηση του τόνισε με
ταξύ των άλλων: «Όλα αυτά τα χρό
νια σφυρηλατήθηκαν ισχυροί επιστη
μονικοί δεσμοί μεταξύ μας. Η δική 
σας συνεργασία υπήρξε η βάση πά
νω στην οποία κτίσαμε το οικοδόμη
μα της σύγχρονης Στοματολογίας. Με 
το έργο μας φέραμε τη Στοματολογία 
στο επίκεντρο της Οδοντιατρικής και 
Ιατρικής και καταστήσαμε την Ελληνική 
Στοματολογία υπολογίσιμη και σεβα
στή δύναμη στο διεθνή επιστημονικό 
στίβο. Το Στοματολογικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου «Α.Συγγρός» στα 37 
χρόνια της λειτουργίας του, με σοβα
ρό και συνεχές επιστημονικό έργο, 
καθιερώθηκε στον ελληνικό και διε
θνή επιστημονικό χώρο ως ένα από 
τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα κέντρα α
ναφοράς και μελέτης των νόσων του 
στόματος, κερδίζοντας την εκτίμηση 
και σεβασμό κορυφαίων προσωπι
κοτήτων της Στοματολογίας από όλο 
τον κόσμο...».

Χαιρετισμούς έκαναν ο υφυπουρ
γός Παιδείας Σπύρος Ταλιαδούρος, ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χρήστος Κίττας και ο διευθυντής του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» καθηγη
τής Ανδρέας Κατσάμπας.

Σταχυολογώντας τα συμπεράσματα 

των εισηγήσεων:
Ο καθηγητής Crispian Scully, με αρι

στοτεχνικό και επαγωγικό τρόπο, ομα
δοποίησε τις ελκώσεις του στόματος 
και παρουσίασε τη σύγχρονη κλινική 
και εργαστηριακή διαγνωστική προ
σέγγιση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην 
ανάγκη γρήγορης και ορθής διάγνω
σης αφού στην ομάδα αυτή των νό
σων ταξινομούνται και νοσήματα με 
σοβαρή πρόγνωση που απαιτούν ά
μεση θεραπευτική παρέμβαση.

Ο καθηγητής Marco Carrozzo τόνι
σε την αύξηση τα τελευταία χρόνια της 
στοματοπροσωπικής κοκκιωμάτωσης 
και ομαδοποίησε τα τοπικά και συστη
ματικά νοσήματα που προκαλούν κοκ
κιωματώδεις αντιδράσεις. Έδωσε τη 
σύγχρονη κλινική και εργαστηριακή 
εκτίμηση για ορθή διάγνωση. Τόνισε 
τις διαγνωστικές δυσκολίες και έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση σε παλαιές και νέ
ες εργαστηριακές διαγνωστικές τεχνι
κές. Επιπλέον, χαρακτήρισε υψηλής 
διαγνωστικής υποψίας και προτεραί
οτητας τις βλάβες για τον Οδοντίατρο 
και το Στοματολόγο.

Η καθηγήτρια Ελένη Γκάγκαρη ει
σηγήθηκε με έξοχο τρόπο ένα από τα 
πιο σύγχρονα και καυτά προβλήμα
τα που σχετίζονται με τις βλάβες στις 
γνάθους και το βλεννογόνο του στό
ματος, που συνδέονται με τη λήψη 
διφωσφονικών και απασχολούν τον 
οδοντίατρο. Ιδιαίτερη έμφαση έδω
σε στη λήψη προληπτικών οδοντια
τρικών μέτρων πριν από την έναρξη 
λήψης διφωσφονικών και με εξαιρε
τικά πρακτικό και διδακτικό τρόπο, με 
τη βοήθεια πινάκων, κατέγραψε τους 

κινδύνους, τα μέτρα πρόληψης και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των βλα
βών του στόματος.

Η κορυφαία ερευνήτρια των ιών HPV 
στο στόμα, Stina Syrjanen, είπε ότι οι 
γονότυποι των HPV 6 και 11 σχετίζο
νται με καλοήθεις βλάβες στο στόμα 
(θηλώματα και οξυτενή κονδυλώμα
τα), ενώ οι υψηλού κινδύνου ογκογό
νοι γονότυποι 16 και 18 όλο και πε
ρισσότερο συνδέονται με προκαρκι
νικές βλάβες και το ακανθοκυτταρι
κό καρκίνωμα του στόματος. Τόνισε 
τις ομοιότητες και συσχετίσεις των τύ
πων HPV 16,18 με τον καρκίνο του 
βλεννογόνου των γεννητικών οργά
νων στις γυναίκες. Ιδιαίτερα οι μελλο
ντικές μελέτες στοχεύουν στην έρευ
να υποκλινικών λοιμώξεων με τους 
HPV στο στόμα και τη σημασία προ
ληπτικού εμβολιασμού, όπως γίνεται 
τελευταία για τον καρκίνο του τραχή
λου της μήτρας.

Ο καθηγητής Ιωάννης Κούτλας, με 
γλαφυρό τρόπο και προσωπική εμπει
ρία, προσέφερε με παραδείγματα από 
δικούς του ασθενείς, το φάσμα των γε
νετικών συνδρόμων που συνοδεύο
νται με οδοντικές ανωμαλίες και τόνι
σε τη συμβολή των οδοντικών βλα
βών στη διάγνωση καθώς και το ρό
λο του οδοντιάτρου στην αισθητική 
αποκατάσταση.

 Ο καθηγητής Περιοδοντολογίας Δη
μήτρης Τατάκης έδωσε νέα διάσταση 
στην καταγραφή και αξιολόγηση του 
περιοδοντικού φαινοτύπου που σχε
τίζεται με το σχήμα της μύλης των δο
ντιών. Ξεχώρισε 2 κύριους τύπους φαι
νοτύπου («ο παχύς επίπεδος» και «ο 

λεπτός και έντονα κυματοειδής») και 
τους συσχέτισε με την προδιάθεση για 
ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου. 

Ο ερευνητής Νίκος Σούκος με απα
ράμιλλο τρόπο παρουσίασε τα απο
τελέσματα από δικές του πρωτοπορι
ακές φωτοβιολογικές και νανομετρι
κές έρευνες, για τη διάγνωση και θε
ραπεία νόσων του βλεννογόνου του 
στόματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στη χρήση πολυμερών και ιστοσυμ
βατών νανοσωματιδίων ως φορέων 
φωτοευαίσθητων φαρμάκων για την 
καταστροφή μικροβίων του στόμα
τος με τη μέθοδο της φωτοχημειο
θεραπείας.

Ο Γιώργος Λάσκαρης ταξινόμησε 
τους παλαιούς (κλινικοί και ιστοπα
θολογικοί) και νέους (απώλεια ετερο
ζυγωτίας, διαταραχές πλοϊδισμού, ο
γκοπροστατευτικά αντιγόνα p53, p27, 
Ki67) δείκτες εξαλλαγής της λευκο
πλακίας σε ακανθοκυτταρικό καρκί
νωμα. Τόνισε τις νέες προοπτικές που 
ανοίγονται για πολύ πρώιμο εντοπι
σμό των μορφών εκείνων λευκοπλα
κίας που έχουν υψηλό γενετικό δυ
ναμικό εξαλλαγής με τις νέες μορια
κές τεχνικές.

Τέλος, ο καθηγητής Αναστάσιος 
Μαρκόπουλος και οι συνεργά
τες του Στοματολογικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» 
Παναγιώτα Λούμου και Παναγιώτης 
Καψοκέφαλος, με βραχείες εισηγή
σεις έδωσαν τη συμπυκνωμένη γνώ
ση πάνω στη σύγχρονη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της ακτινοβλεννογονίτι
δας, της λευκοπλακίας, του ομαλού 
λειχήνα και των αφθών.

Εξαιρετική επιτυχία της ημερίδας Στοματολογίας 
του Στοματολογικού Τμήματος του «Α. Συγγρός»

Περισσότεροι από 1.000 οδοντίατροι και ιατροί παρακολούθησαν την εκδήλωση

Εικόνα 1. Ο καθηγητής Γιώργος 
Λά σκαρης.

Εικόνα 2. Η Ελένη Γκάκαρη, αν. κα-
θηγήτρια, δ/ντρια Στοματολογικού 
Τμήματος Νοσ. “Α. Συγγρός”.

Εικόνα 3. Κατάμεστη η αίθουσα της εκδήλωσης, στην πρώτη 
σειρά από αριστερά προς δεξιά, οι καθηγητές: M. Carrozzo, S. 
Syrjanen, Γ. Λάσκαρης, Α. Κατσάμπας, ο Πρύτανης Χ. Κίττας και 
η Χ. Αντωνίου.
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