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Το επίπεδο των εισηγήσεων ήταν 
εξαιρετικά υψηλό και όλοι οι 
ομιλητές προσέφεραν νέα γνώ-

ση στο θέμα που εισηγήθηκαν. Οι 
παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενερ-
γά, όπως φάνηκε από το πλήθος των 
ερωτήσεών τους προς τους ομιλητές, 
ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός πως όλοι παρέμειναν μέχρι και 
την τελευταία ομιλία.

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στο-
ματολογίας, Γιώργος Λάσκαρης, μίλησε 
για τους στόχους της νεοϊδρυθείσας Εταιρείας, τονίζο-
ντας ότι αυτοί περιλαμβάνουν την εξασφάλιση αρμο-
νικής συνεργασίας μεταξύ ιατρών και οδοντιάτρων και 
τη γεφύρωση αυτών των δυο κλάδων, καθώς και την 
αναβάθμιση του ρόλου του οδοντιάτρου στο χώρο 
της υγείας και στην κοινωνία γενικότερα, με απώτερο 
σκοπό φυσικά την προσφορά καλύτερων και ασφα-
λέστερων ιατρικών υπηρεσιών. Ακόμη δήλωσε ότι η 
Εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει την αμέριστη επιστη-
μονική και επαγγελματική στήριξη σε όσους συναδέλ-
φους επιλέγουν να ασχοληθούν με τη Στοματολογία, 
μια αναδυόμενη ειδικότητα που παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον.

Επίσης εξήγησε τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης 
στο θέμα των λοιμώξεων, αφού όπως είπε, οι συνεχείς 
επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της Μοριακής Βιολο-
γίας, η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, η αντοχή των 
μικροβίων και οι νέοι τρόποι αντιμετώπισής της, οι νέοι 
τρόποι μετάδοσης και η αύξηση των ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού καθιστούν αυτή την ανάγκη επιτακτική. Το 
θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται 
με τη Στοματολογία, καθώς το μικροβιακό οικοσύστη-
μα του στόματος αποτελείται από πάνω από 800 είδη 
και στελέχη μικροβίων, που το καθιστούν ένα από τα 
πλουσιότερα στον ανθρώπινο οργανισμό. Από την άλ-
λη πλευρά, υπολογίζεται ότι πάνω από 80% των λοι-
μώξεων στον άνθρωπο έχει ως αφετηρία τα βιοϋμένια 
(biofilms), όπως για παράδειγμα η μικροβιακή οδοντι-
κή πλάκα που προκαλεί τερηδόνα, περιοδοντική νό-
σο και λοιμώξεις στο ριζικό σωλήνα του δοντιού, και 
πιθανόν στη συνέχεια τοπικές και συστηματικές λοιμώ-
ξεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η Ελένη Γκάγκαρη, γενική γραμματέας της εταιρείας, 
στην προσφώνησή της επεσήμανε την ανάγκη συνε-
χούς ενημέρωσης στο θέμα των στοματικών λοιμώξε-
ων και ανανέωσης και αναθεώρησης των παλιότερων 
απόψεων, κυρίως με τη συσπείρωση και συνεργασία 

των ειδικών στο θέμα, ενώ ο πρύτανης του Παν. Αθη-
νών Χρήστος Κίττας, στο γραπτό μήνυμά του, ευχήθη-
κε στη νεοσύστατη Εταιρεία μια να έχει μια μακρόχρο-
νη, αδιάλειπτη και επιτυχή παρουσία στα επιστημονικά 
δρώμενα της χώρας μας.

Η καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας Ελέ-
νη Γιαμαρέλου υπογράμμισε την πρώτη θέση της χώ-
ρας μας στην κατανάλωση αντιβιοτικών, με 3πλάσια ή 
4πλάσια χρήση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και τους κινδύνους που απορρέουν από την ανάπτυξη 
αντοχής των μικροβίων καθιστώντας τα αντιβιοτικά ένα 
ανίσχυρο όπλο στα χέρια των ιατρών, με καταστροφι-
κές συνέπειες στην υγεία και τη ζωή των ασθενών. Τό-
νισε το ρόλο του οδοντιάτρου στο πρόβλημα και ανέ-
δειξε τη σημασία της σωστής και συνετής χρήσης της 
αντιβιοτικής θεραπείας στην καθημερινή οδοντιατρι-
κή πράξη, οριοθετώντας τις ενδείξεις χορήγησης και 
τα δοσολογικά σχήματα που είναι απαραίτητα σε κά-
θε περίπτωση.

Η επίκουρη καθηγήτρια Μικροβιολογίας Γεωργία Βρυ-
ώνη παρουσίασε τη μικροβιακή χλωρίδα στα πλαίσια 
του οικοσυστήματος του στόματος και το ρόλο του στην 
εκδήλωση τοπικών και συστηματικών λοιμώξεων.

Ο περιοδοντολόγος Πέτρος Δαμουλής εξήγησε το 
ρόλο των περιοδοντικών λοιμώξεων και τις επιπτώσεις 
που μπορεί να έχουν στα πλαίσια συστηματικών νο-
σημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδι-
αγγειακά νοσήματα, αλλά και της εγκυμοσύνης, όπου 
ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού ή ελλιπούς 
βάρους του νεογνού.

Ο ενδοδοντολόγος Κωνσταντίνος Λάγιος τόνισε τη 
σημασία των βιοϋμενίων των ριζικών σωλήνων στην 
εκδήλωση τόσο τοπικών όσο και συστηματικών λοι-
μώξεων και πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης του προ-
βλήματος.

Ο καθηγητής Στοματολογίας Δημήτριος Αντωνιάδης 
ανέπτυξε με σαφήνεια τις βακτηριακές λοιμώξεις του 
στόματος, τοπικές και συστηματικές, και περιέγραψε τις 

κλινικές εκδηλώσεις, τις διαγνωστικές τε-
χνικές και τη θεραπεία.

Ο οδοντίατρος Παναγιώτης Καψοκέφα-
λος ανέλυσε το θέμα της καντιντίασης, δί-
νοντας ιδιαίτερη σημασία στους προδιαθε-
σικούς παράγοντες, την κλινική ταξινόμηση 
και τη διαφοροποίηση της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης ανάλογα με την κλινική 
μορφή της νόσου και τον ασθενή.

Η επίκουρη καθηγήτρια και γενική 
γραμματέας της Εταιρείας Ελένη Γκάγκα-
ρη, υπεύθυνη του Στοματολογικού Τμή-
ματος του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», 

μίλησε για τις ιογενείς λοιμώξεις του στόματος, τονίζο-
ντας τις ερπητικές λοιμώξεις που είναι και οι συχνότερες, 
ενώ περιέγραψε τα κλινικά χαρακτηριστικά και τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση.

Ο ερευνητής βιολόγος Νίκος Καστρινάκης, παρουσι-
άζοντας πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από το Εργα-
στήριο ιστολογίας του Παν. Αθηνών, αλλά και από το 
διεθνή επιστημονικό χώρο, επεσήμανε το ρόλο των ιών 
HPV στην ανάπτυξη λευκοπλακίας και ακανθοκυτταρικού 
καρκινώματος στο στόμα, καθώς και την πιθανή αποτε-
λεσματικότητα της εφαρμογής εμβολίου για της αντιμε-
τώπισή τους.

Ο στοματολόγος, ιατρός - οδοντίατρος και πρόεδρος 
της Εταιρείας Γιώργος Λάσκαρης, μίλησε για τις σεξουα-
λικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις στο στόμα, υπογραμμί-
ζοντας την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης σύφιλης τα 
τελευταία χρόνια, καθώς και της γονοκοκκικής στοματίτι-
δας, των οξυτενών κονδυλωμάτων και άλλων σπανιότε-
ρων νοσημάτων της κατηγορίας.

Η οδοντίατρος - στοματολόγος Ελεάνα Στούφη περιέ-
γραψε τις λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, 
μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες των κλινικών χαρακτή-
ρων, της ανθεκτικότητας αλλά και της θεραπείας, καθώς 
και την ανάγκη συνεργασίας ιατρών διαφορετικών ειδι-
κοτήτων για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης ομά-
δας ασθενών.

Η λοιμωξιολόγος αν. καθηγήτρια Παθολογίας Κυρια-
κή Κανελλακοπούλου μίλησε για τη λανθασμένη χρήση 
των αντιβιοτικών στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη 
και πρότεινε με σαφήνεια ενδείξεις, τρόπους και σχήμα-
τα χορήγησης σε κάθε περίπτωση.

Τέλος, οι Ιωάννης Φακίτσας, Ελένη Γεωργακοπούλου, 
Απόστολος Ματιάκης, Μαρίνα Δούκα και Δημήτριος Μα-
λάμος πραγματοποίησαν βραχείες εισηγήσεις σε πρακτι-
κά θέματα θεραπευτικής νόσων του στόματος και κράτη-
σαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων μέχρι 
το τέλος της εκδήλωσης.

Ημερίδα Στοματολογίας με θέμα 
«Λοιμώξεις Στόματος - Nέα Δεδομένα»
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 η ημερίδα 
Στοματολογίας με θέμα «Λοιμώξεις Στόματος: Νέα Δεδομένα», στο ξενοδοχείο 

Caravel στην Αθήνα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση που οργάνωσε η 
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Στοματολογίας, σε συνεργασία με το Στοματολογικό 

Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και παρευρέθηκαν εκδηλώνοντας το 
ενδιαφέρον τους πάνω από 1100 ιατροί και οδοντίατροι.




