ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΕΛΕΤΘΕΡΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑ
ΣΟ 53ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ
ΣΗ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

49: ΕΑ ΠΕΡΙΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΙΣΙΔΑ
- Η ΝΟΟ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΓΕΝΙΑ ΔΟΝΣΙΧΝ. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
ΜΠΟΥΓΘΟΥΚΛΗ Κ*, ΖΑΜΠΑΡΑ Θ, ΧΡΥΑΝΘΟΥ Θ, ΜΟΥΓΚΡΘΔΗ Κ, ΖΑΜΠΑΡΑ Δ.
Τκήκα Oδνληηθώλ Eκθπηεπκάησλ θαη Iζηηθήο Aλάπιαζεο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», ΑΘΗΝΑ.

ΕΙΑΓΧΓΗ: Οη επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο απνηεινύλ ζήκεξα κηα
ζπλεζηζκέλε νδνληηαηξηθή θιηληθή πξάμε. Τόζν ε νζηενελζσκάησζε όζν θαη ε
επηηπρία ηεο πξνζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο ζεσξνύληαη δεδνκέλα. Ωζηόζν, επηπινθέο
δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο. Μία από
ηηο πην ζνβαξέο επηπινθέο γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ, θαζώο θαη ηεο
πξνζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο απνηειεί ε πεξηεκθπηεπκαηίηηδα.
ΚΟΠΟ: Να παξνπζηαζηνύλ θιηληθά πεξηζηαηηθά αζζελώλ κε πεξηεκθπηεπκαηίηηδα
θαη λα αλαθεξζεί ε ζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε.
ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ: Τν πιηθό ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηειείηαη από επηιεγκέλα
πεξηζηαηηθά ηνπ ηκήκαηνο Οδνληηθώλ Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλάπιαζεο ηνπ
ΔΘΚΑ «Υγεία».
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πεξηεκθπηεπκαηηθώλ αζζελώλ
απνηειεί πξόθιεζε γηα ηνλ ζύγρξνλν νδνληίαηξν πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηελ
θιηληθή εκθπηεπκαηνινγία.

55:ΕΑ ΟΛΙΚΕ ΕΠΙΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
15-20 ΥΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ
ΧΡΥΑΝΘΟΥ Θ*, ΜΟΥΓΚΡΘΔΗ Κ, ΜΠΟΥΓΘΟΥΚΛΗ Κ, ΖΑΜΠΑΡΑ Θ, ΖΑΜΠΑΡΑ Δ.
Τκήκα Οδνληηθώλ Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλάπιαζεο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Αζήλα

ΕΙΑΓΧΓΗ: Οη νιηθέο επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο είλαη πιένλ κηα εδξαησκέλε
νδνληηαηξηθή πξαθηηθή πνπ αθνξά επεκβάζεηο κεγάιεο έθηαζεο, ζε αζζελείο πνπ
έρνπλ απσιέζεη ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ δνληηώλ.
ΚΟΠΟ: Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη πεξηπηώζεηο νιηθώλ
απνθαηαζηάζεσλ θαη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ απνθαηαζηάζεσλ απηώλ 1520 ρξόληα κεηά.
ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ: Οιηθέο επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1989-2001 ζηελ θιηληθή Οδνληηθώλ
Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλάπιαζεο ηνπ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ιήθζεθαλ ππ’ όςηλ παξάκεηξνη όπσο ε ζηνκαηηθή πγηεηλή πνπ
εμαζθνύζε ν αζζελήο, ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ην θάπληζκα θηι.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Οη νιηθέο επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο
θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά επηηπρίαο ζε βάζνο ρξόλνπ,
εθόζνλ πιεξνύληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο.

61: ΕΑ ΟΛΙΚΕ ΕΠΙΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ
ΠΕΡΙΠΣΧΕΧΝ
ΜΟΥΓΚΡΘΔΗ Κ*, ΧΡΥΑΝΘΟΥ Θ, ΜΠΟΥΓΘΟΥΚΛΗ Κ, ΖΑΜΠΑΡΑ Θ, ΖΑΜΠΑΡΑ Δ.
Τκήκα Οδνληηθώλ Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλάπιαζεο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Αζήλα

ΕΙΑΓΧΓΗ: Τα νδνληηθά εκθπηεύκαηα έρνπλ απμήζεη ηηο επηινγέο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ νιηθά ή κεξηθά λσδώλ γλάζσλ ζηελ θαζ’ εκέξα νδνληηαηξηθή
πξάμε, θάλνληαο εθηθηή ηελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ πξνζζεηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ κε
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ηόζν ζε ιεηηνπξγηθό όζν θαη ζε αηζζεηηθό επίπεδν.
ΚΟΠΟ: Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθώλ πεξηζηαηηθώλ νιηθώλ
επηεκθπηεπκαηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ (full-mouth).
ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ: Τν πιηθό ηεο εξγαζίαο απνηεινύλ πεξηζηαηηθά νιηθώλ
επηεκθπηεπκαηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ (full-mouth) πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην ηκήκα
Οδνληηθώλ Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλαγέλλεζεο ηνπ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Η κέζνδνο
ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ πξνεγρεηξεηηθή κειέηε, ηε ρεηξνπξγηθή δηεθπεξαίσζε θαη ηελ
πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε ησλ επηιεγκέλσλ θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ. Θα πξνβιεζεί
θσηνγξαθηθό πιηθό θαη βίληεν, όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα θιηληθά ζηάδηα ησλ νιηθώλ
απνθαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα.

62: ΕΑ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΜΦΤΣΕΤΜΑΣΧΝ ΣΡΙΓΧΝΙΚΟΤ
ΥΗΜΑΣΟ
ΖΑΜΠΑΡΑ Θ*, ΜΠΟΥΓΘΟΥΚΛΗ Κ, ΧΡΥΑΝΘΟΥ Θ, ΜΟΥΓΚΡΘΔΗ Κ, ΖΑΜΠΑΡΑ Δ.
Τκήκα Οδνληηθώλ Εκθπηεπκάησλ θαη Ιζηηθήο Αλάπιαζεο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Αζήλα

ΕΙΑΓΧΓΗ: Η απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηπόλησλ θπζηθώλ δνληηώλ κε
νζηενελζσκαηνύκελα εκθπηεύκαηα απνηειεί ζήκεξα θιηληθή πξαθηηθή κε πςειά
πνζνζηά επηηπρίαο. Παξάιιεια κε ηελ νζηενελζσκάησζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή
απνθαηάζηαζε, ε ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνύο απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν
γηα ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. Ιδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα εκθπηεύκαηα
ηνπνζεηνύληαη ζηελ πξόζζηα πεξηνρή ηεο γλάζνπ (αηζζεηηθή δώλε: από ηνλ πξώην
πξνγόκθην δεμηά έσο ηνλ πξώην πξνγόκθην αξηζηεξά) απαξαίηεηε είλαη ε δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ, ώζηε ε ηειηθή πξνζζεηηθή εξγαζία λα κελ μερσξίδεη από ηα
θπζηθά δόληηα. Τν αηζζεηηθό απνηέιεζκα εμαξηάηαη από πνιιά αληηθεηκεληθά θξηηήξηα,
όπσο ε πγεία θαη ε κνξθνινγία ησλ νύισλ, ε απώιεηα ζθιεξώλ ή θαη καιζαθώλ
ηζηώλ, ηα παξαθείκελα θπζηθά δόληηα, ε ύπαξμε δηαζηεκάησλ, ην είδνο ησλ
ειιεηπόλησλ δνληηώλ θ.ά. Πξσηαξρηθή ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νπιηθνύ
πεξηγξάκκαηνο δηαδξακαηίδεη ην νζηηθό ππνζηεξηθηηθό ππόζηξσκα.
ΚΟΠΟ: Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνύλ πεξηζηαηηθά απνθαηάζηαζεο ηεο
αηζζεηηθήο δώλεο κε εκθπηεύκαηα ηξηγσληθήο κνξθήο ζην κπιηθό ηξηηεκόξην, όπνπ
ππήξρε αλάγθε θαηεπζπλόκελεο νζηηθήο αλάπιαζεο (Κ.Ο.Α.).
ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ: Θα παξνπζηαζηνύλ θιηληθέο εηθόλεο θαη βίληεν από
πεξηζηαηηθά απνθαηάζηαζεο ηεο αηζζεηηθήο δώλεο κε εκθπηεύκαηα ηξηγσληθήο κνξθήο
ζην κπιηθό ηξηηεκόξην, όπνπ ππήξρε αλάγθε θαηεπζπλόκελεο νζηηθήο αλάπιαζεο,
ώζηε λα δηαπηζησζεί θαη λα αμηνινγεζεί ην εύξνο ηεο νζηηθήο αλάπιαζεο πνπ
επηηεύρζεθε.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Τα εκθπηεύκαηα ηξηγσληθήο κνξθήο ζην κπιηθό ηξηηεκόξην
θαίλεηαη λα πιενλεθηνύλ θαηαιείπνληαο επξύηεξν πεξηεκθπηεπκαηηθό ρώξν, δηαζέζηκν
γηα νζηηθή αλάπιαζε ζην θξεάηην ή ζην θαηλίν όπνπ ηνπνζεηνύληαη.

