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 10:10-10:40  Κωνσταντίνος  Ι. Τόσιος  – Πώς µπορούµε να συµβάλλουµε στην 
 έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση των ατόµων µε HIV 
 λοίµωξη; Βλάβες του στόµατος στην HIV λοίµωξη . 
           

  Ο Κων/νος Ι. Τόσιος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο     Στοµατολογίας 
του Τοµέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος. Είναι µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου της Στοµατολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Παθολογίας Στόµατος, µέλος της European Association of Oral Medicine, 
και άλλων επιστηµονικών εταιρειών. Είναι συγγραφέας σε 145 επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλά συνέδρια και σεµινάρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό µε 250 οµιλίες και ανακοινώσεις.  

Εισήγηση: Στο βλενογόννο του στόµατος των HIV θετικών ατόµων εµφανίζονται κατά την πορεία της 
λοίµωξης πολλές βλάβες. Ορισµένες από αυτές είναι αρκετά συχνές, αποτελούν την πρώτη κλινική 
εκδήλωση της HIV λοίµωξης σε ένα άτοµο που δεν γνωρίζει πως είναι HIV θετικό, και επειδή κατά κανόνα 
είναι εµφανείς και θορυβώδεις οδηγούν τον ασθενή στο να αναζητήσει οδοντιατρική βοήθεια. Η 
αναγνώρισή τους από τον οδοντίατρο οδηγεί στην διάγνωση της HIV λοίµωξης µε προφανή οφέλη για τον 
οδοντίατρο, τον ασθενή και την κοινότητα. Οι βλάβες αυτές χαρακτηρίζονται ως πρώιµοι κλινικοί δείκτες 
και είναι η καντιντίαση, η τριχωτή λευκοπλακία, νοσήµατα του περιοδοντίου, το σάρκωµα Kaposi και το 
λέµφωµα του στόµατος. Παράλληλα, η αναγνώριση βλαβών του στόµατος παρέχει σηµαντικές 
πληροφορίες τόσο για την πρόγνωση της νόσου και ιδιαίτερα την εξέλιξη της HIV λοίµωξης σε AIDS, όσο 
και στην παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής. 

   09:00-09:30   Εγγραφές  

  09:30-10:10   Χαρίλαος  Σαµαράς  - Η HIV λοίµωξη στον 21ο αιώνα. Νεότερα 
               δεδοµένα. Εξελίξεις στη θεραπεία του ΗΙV/AIDS. 
           

Ο Χαρίλαος Σαµαράς είναι Επιµελητής Α’ ΕΣΥ Παθολογίας  στην Α’ Παθολογική 
Κλινική µε Διευθύντρια την κα Π. Ποταµούση στο Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιείο 
Βούλας. Λοιµωξιολόγος – Εντατικολόγος, Υπεύθυνος Ιατρείου Λοιµώξεων στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Ασκληπιείο Βούλας και Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιµώξεων του 
Νοσοκοµείου. Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, έχει Msc στην 
Ογκολογία Θώρακος από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, εξειδίκευση στη 
Λοιµωξιολογία στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς»  µε Διευθυντή τον κ. Π. Γαργαλιάνο και 
εξειδίκευση στην Εντατικολογία. 

Εισήγηση: Μετα από τριαντα έτη συνεχούς έρευνας και ανιδιοτελών προσπαθειών επιστηµόνων  ανά τον 
κόσµο, έχουν επιτευχθεί τεράστιες και συναρπαστικές ανακαλύψεις όσον αφορά την κατανόηση της της 
φύσης του ιού του HIV, του κλινικού συνδρόµου AIDS που προκαλείται από αυτόν και τη θεραπεία του µε 
την δηµιουργία νέων αντιρετροικών φαρµάκων. Το 1996 στο Παγκόσµιο συνέδριο στο Βανκούβερ τα 
αποτελέσµατα της ΗAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) σε βαρέως  πάσχοντες ασθενείς ήταν 
εντυπωσιακά. Οι έρευνες έδειξαν ότι η τριπλή αντιρετροϊκή  αγωγή µπορεί να «θεραπεύσει λειτουργικά» 
τους HIV θετικούς ασθενείς, κάτι που αποτελεί ορόσηµο στις θεραπευτικές αγωγές του AIDS. Νεότερα 
φάρµακα και συνδυασµοί µε λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες και µε βολικότερα σχήµατα χορήγησης 
προστίθενται κάθε χρόνο στη φαρέτρα τόσο της θεραπείας όσο και της πρόληψης. Προσπάθειες γίνονται 
και προς την κατασκευή εµβολίου που θα περιορίσει τη µετάδοση του  ιού και συνεπώς τον αριθµό των 
κρουσµάτων. Παρά τη σηµαντική πρόοδο στην εξέλιξη των θεραπειών του HIV/AIDS, εξακολουθεί να είναι 
µια µάστιγα  για την ανθρωπότητα και µέχρι σήµερα η πιο σοβαρή επιδηµία στον κόσµο, καθώς και από 
τις κύριες θανατηφόρες µολυσµατικές ασθένειες. 
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11:00-11:30  Ευαγγελία  Πιπέρη  – Πώς πρέπει να χειριστούµε τον   
 οδοντιατρικό ασθενή µε HIV λοίµωξη; Μέτρα προστασίας. 
           

Η κ. Ευαγγελία Πιπέρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Στοµατολογίας 
του Τοµέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόµατος της Οδοντιατρικής Σχολής 
Αθηνών. Είναι µέλος της Μονάδας Ιατροδικαστικής του στόµατος και της 
Επιτροπής Λοιµώξεων της Οδοντιατρικής Σχολής, ιδρυτικό µέλος και Γραµµατέας 
του παρόντος διοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας 
Στόµατος, µέλος της European Association of Oral  Medicine, της Στοµατολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος  και άλλων επιστηµονικών εταιρειών. Έχει συµµετάσχει σε 
συνέδρια και ηµερίδες µε 100 περίπου οµιλίες και ανακοινώσεις ενώ είναι 

συγγραφέας σε 40 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλά συνέδρια και σεµινάρια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Εισήγηση: Η οδοντιατρική διαχείριση των ασθενών µε HIV/AIDS προϋποθέτει την αποβολή κάθε 
προκατάληψης ή φοβίας που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισµό σε συνδυασµό µε βασικές γνώσεις που 
αφορούν στις οδούς µετάδοσης, στις κλινικές εκδηλώσεις και στην αντιµετώπιση της νόσου αλλά και στα 
µέτρα προστασίας στο χώρο του οδοντιατρείου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη του 
προσωπικού από αιµατογενείς λοιµώξεις, µεταξύ των οποίων και η HIV-λοίµωξη, σε χώρους υπηρεσιών 
υγείας περιλαµβάνουν την εφαρµογή των καθολικών προφυλάξεων για κάθε ασθενή και την µετά την 
έκθεση πρόληψη. Οι καθολικές ή βασικές προφυλάξεις (Universal, Standard precautions) συνιστούν ένα 
σύνολο µέτρων πρόληψης και ασφαλών κλινικών πρακτικών που αντιµετωπίζουν όλα τα βιολογικά υλικά 
ως δυνητικά µολυσµατικά και εφαρµόζονται σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως. Οι προφυλάξεις αυτές 
στοχεύουν στην αποφυγή της µε οποιοδήποτε τρόπο επαφής µε βιολογικά υλικά και περιλαµβάνουν την 
υγιεινή των χεριών, τα µέτρα ατοµικής προστασίας, την ασφαλή διαχείριση και αποκοµιδή των αιχµηρών 
αντικειµένων και των αιµατηρών απορριµµάτων και την απολύµανση και αποστείρωση του εξοπλισµού 
και των επιφανειών. Σε περίπτωση επαγγελµατικής έκθεσης, ο κίνδυνος µόλυνσης µε HIV εκτιµάται σε 
0,3% µετά από διαδερµατικό τραύµα και σε 0,09% µετά από επαφή µε τους βλεννογόνους. Το 
πρωτόκολλο αντιµετώπισης της επαγγελµατικής έκθεσης ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις του 
ΚΕEΛΠΝΟ και περιλαµβάνει την παροχή άµεσης φροντίδας στο σηµείο της έκθεσης και την εκτίµηση του 
κινδύνου µετάδοσης, ανάλογα µε τον τύπο της έκθεσης, το είδος του βιολογικού υλικού και τη 
µολυσµατικότητα της πηγής. Η µετά την έκθεση πρόληψη µπορεί να απαιτήσει τη χορήγηση 
προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής και περαιτέρω παρακολούθηση. 

10:40-11:00   Διάλειµµα  

11:30-12:00  Φλώρα  Ζερβού  – Πώς µπορεί να βοηθήσει η δευτεροβάθµια  
             περίθαλψη; Ο οδοντιατρικός ασθενής µε HIV  

      λοίµωξη στην δευτεροβάθµια περίθαλψη. 

Η κ. Φλώρα Ζερβού είναι Συντονίστρια Διευθύντρια του Οδοντιατρικού Τµήµατος - 
Ειδικής Μονάδας ΑµεΑ και υπεύθυνη του Στοµατολογικού Ιατρείου του Τµήµατος του 
Γενικού Νοσοκοµείου «Ασκληπιείο Βούλας». Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, απέκτησε µεταπτυχιακούς τλιτλους σπουδών στα 
αντικείµενα της Στοµατολογίας (µεταπτυχιακό και Διδακτορικό από την Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών) και της Γενετικής (Μaster of Philosophy από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Ουαλίας), ενώ έχει παρακολουθήσει και 

πλήθος σειρών, σεµιναρίων, συνεδρίων κ.α. στα αντικείµενα της Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής, 
Στοµατολογίας, Γενετικής κ.α. Έχει περί τις 200 ανακοινώσεις, εισηγήσεις στρογγυλά τραπέζια σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια, περί τις 70 δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και περί τις 20 συµµετοχές 
στην συγγραφή βιβλίων στην ελληνική και στην αγγλική. Διευθυντής Σύνταξης σε δύο επιστηµονικά 
περιοδικά («Ελληνική Νοσοκοµειακή Οδοντιατρική», «Ασκληπειακά Χρονικά»), µέλος της Συντακτικής à 
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Επιτροπής σε άλλα δύο (¨Ελληνικά Στοµατολογικά Χρονικά», «Κλινικά Χρονικά»). Πρόεδρος ή µέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής, µέλος ΔΣ ή µέλος διαφόρων επιστηµονικών εταιρειών. Είναι 
πιστοποιηµένη εκαπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει πολυετή  συµµετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών της 
της Οδοντιατρικής και στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών, οδοντιάτρων και νοσηλευτών.  
Εισήγηση: Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α3β/3984/26-3-1990 που καθόρισε το πλαίσιο της 
Δευτεροβάθµιας/Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής Περίθαλψης στο ΕΣΥ (νεώτερη επί του θέµατος δεν έχει 
εκδοθεί), τα Νοσοκοµειακά Οδοντιατρικά Τµήµατα (ΝΟΤ) µεταξύ άλλων παρέχουν οδοντιατρική 
περίθαλψης σε άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) και σε ασθενείς µε γενικά νοσήµατα µεταξύ των οποίων και σε 
ασθενείς ή φορείς AIDS, που προκειµένου να  αντιµετωπισθούν έχουν ανάγκη νοσοκοµειακού 
περιβάλλοντος. Στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν καθορίζονται συγκεκριµένα ΝΟΤ για 
αντιµετώπιση των ασθενών µε HIV λοίµωξη, έτσι που να αποκλείονται όλα τα άλλα από την παροχή 
περίθαλψης σε αυτούς τους ασθενείς. Εποµένως, καθήκον όλων των νοσοκοµειακών οδοντιάτρων είναι 
η παροχή τέτοιας περίθαλψης. Πρέπει, ωστόσο να αναφερθεί ότι ορισµένα ΝΟΤ διαθέτουν ειδικές 
µονάδες για την αντιµετώπιση τέτοιων ασθενών. Παράλληλα, καθήκον όλων των ασθενών µε HIV 
λοίµωξη είναι η ενηµέρωση του θεράποντος οδοντιάτρου για την ύπαρξη και την κατάσταση του 
υποκειµένου νοσήµατος προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα όχι µόνο για την αποφυγή 
µετάδοσης της λοίµωξης αλλά και για την επιλογή της µεθόδου αναισθησίας (τοπική, καταστολή, γενική 
αναισθησία) καθώς και  των απαραίτητων τροποποιήσεων στην αντιµετώπιση, το είδος και την έκταση 

της οδοντιατρικής θεραπείας. 
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