
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

WEBINAR  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(6ος Κύκλος, Απρίλιος-Δεκέµβριος 2018) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  WEBINAR ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΩΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΌΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, 20:30-21:30 

ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

Χορήγηση  1 Μορίου  Επαγγελµατικής  Επιµόρφωσης  Οδοντιάτρων  
MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 

  

Κοντός  Ιωάννης  Γναθολόγος 
«Οι  εκδηλώσεις  των  Αυτοάνοσων  ρευµατικών  νοσηµάτων  
στο  Στοµατογναθικό  Σύστηµα» 
 

Ο Κοντός Ιωάννης είναι Χειρουργός Οδοντίατρος, εξειδικευµένος στην Κλινική 
Αντιµετώπισης Στοµατοπροσωπικού πόνου. Αποφοίτησε το 2001 από το  
οδοντιατρικό τµήµα του πανεπιστηµίου Cluz Napoca Ρουµανίας. Το 2014 
απέκτησε εξειδίκευση στην Κλινική Αντιµετώπιση Στοµατοπροσωπικού Πόνου. 
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στον Πειραιά, µε δραστηριότητα από το 2006 στην 
γενική οδοντιατρική και από το 2013 και στο αντικείµενο της αντιµετώπισης του 
Στοµατοπροσωπικού Πόνου. Από το 2015 διατελεί επιστηµονικός συνεργάτης  
στο τµήµα της Κλινικής Αντιµετώπισης Στοµατοπροσωπικού Πόνου της 
Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Οµιλητής σε συνέδρια µε θεµατολογία  
αυτοάνοσα νοσήµατα και κρανιογναθικές διαταραχές, έχει παρακολουθήσει 
πλήθος σεµιναρίων και συνεδρίων, ενώ έχει δηµοσιεύσει σε περιοδικά  

επιστηµονικών  εργασιών. 
Το  Στοµατογναθικό Σύστηµα (ΣΣ) είναι µια λειτουργική µονάδα του σώµατος, η οποία αποτελείται 

από το σκελετικό και το νευροµυϊκό τµήµα. Το σκελετικό τµήµα περιλαµβάνει τα οστά της άνω και κάτω 
γνάθου µε τα δόντια και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις (ΚΓΔ) και οι κινήσεις της κάτω γνάθου 
εκτελούνται µε τη δραστηριοποίηση των µυών της περιοχής. Οι λειτουργίες του ΣΣ περιλαµβάνουν, 
εκτός από τη µάσηση και την κατάποση, τη φώνηση και  την αναπνοή. Επίσης, αναφέρεται ότι το ΣΣ 
συµµετέχει στην ποιοτική ανίχνευση του περιβάλλοντος, την επίθεση  και την άµυνα, την προβολή της 
ατοµικής ταυτότητος και τέλος, βοηθά το άτοµο να συµπεριφέρεται κοινωνικά και να εκφράζει τα 
συναισθήµατά του.  

Οι Αυτοάνοσες ρευµατικές νόσοι προσβάλουν σε σηµαντικό ποσοστό και τις ΚΓΔ και σε µερικές 
περιπτώσεις µπορεί να αποτελέσουν την πρώτη άρθρωση του ασθενούς που δέχτηκε την προσβολή. 
Ουσιαστικά είναι µια αντίδραση του ανοσολογικού συστήµατος ενός ανθρώπου µε αυτοαντιγόνα τα 
οποία προκαλούν βλάβη στους ιστούς. Εκτός από τον πόνο και τη φλεγµονή των ΚΓΔ, οι ρευµατικές 
παθήσεις µπορεί να προκαλέσουν και σηµαντικές µεταβολές στην οδοντική σύγκλειση, µε πιο 
συνηθισµένη βλάβη την πρόσθια ανοικτή δήξη. Πολλές µελέτες έχουν καταδείξει ισχυρή συσχέτιση 
αυτοάνοσων νοσηµάτων µε τις ΚρΓΔ και ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η έγκαιρη αντιµετώπιση µπορεί να 
έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του ασθενούς. Συνεπώς, ο ρόλος του οδοντιάτρου είναι 
σηµαντικός διότι µπορεί πρώτος να διαπιστώσει και να διαγνώσει  αυτοάνοσα  νοσήµατα,  στις 
περιπτώσεις ύπαρξης  εκδηλώσεων στις ΚΓΔ, οδηγώντας τον ασθενή στην ανακούφιση από τα 
συµπτώµατα, σε συνεργασία µε το ρευµατολόγο, και στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του.  

Σκοπός του συγκεκριµένου Διαδικτυακού Σεµιναρίου είναι να καταδείξει την σπουδαιότητα της 
συσχέτισης αυτής  καθώς και τις επιµέρους παραµέτρους της. 

Πέµπτη 

19/07/2018 

20:30-21:30 

 


