
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

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

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  WEBINAR ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

  

Αρτοπούλου  Ιόλη Προσθετολόγος, Γναθοπροσωπικός Προσθετολόγος 

                                                  Λέκτορας Προσθετικής, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
 

«Γναθοπροσωπική  προσθετική  αποκατάσταση» 
 
 

Η Αρτοπούλου Ιόλη είναι Λέκτορας Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
εξειδικεύτηκε στην Προσθετική και πήρε Master of Science στο Πανεπιστήµιο του 
Τέξας (The University of Texas, USA). Υποεξειδικεύτηκε στη Γναθοπροσωπική 
Προσθετική και Οδοντιατρική Ογκολογία στο ογκολογικό κέντρο M.D. Anderson 
(Fellowship Certificate in Maxillofacial Prosthetics and Oncologic Dentistry, The 
University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, USA). Είναι διδάκτωρ της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει ανακοινώσει και 
δηµοσιεύσει επιστηµονικές εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 

Εισαγωγή-Σκοπός: Η γναθοπροσωπική προσθετική είναι ο κλάδος της προσθετικής 
που ασχολείται µε την αποκατάσταση ενδοστοµατικών και εξωστοµατικών 
ελλειµµάτων οφείλονται κυρίως σε τραύµα, νόσο ή συγγενή και αναπτυξιακά αίτια. 

Οι περισσότεροι ασθενείς που χρειάζονται γναθοπροσωπική προσθετική αποκατάσταση έχουν 
υποβληθεί σε εκτεταµένες χειρουργικές επεµβάσεις αφαίρεσης όγκων της περιοχής και του τραχήλου, 
µε σηµαντικά αισθητικά και λειτουργικά προβλήµατα. 
Υλικά & Μέθοδος: Θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Η 
θεραπεία έγινε σε επίπεδο συνολικής αντιµετώπισης από οµάδα ειδικών. Οι ασθενείς εξετάζονται 
αρχικά από τον γναθοπροσωπικό χειρουργό, τίθεται η διάγνωση της νόσου, και παραπέµπονται στις 
κατάλληλες κλινικές για τον καθορισµό του σχεδίου θεραπείας µέσα από το ογκολογικό συµβούλιο. Το 
τελικό σχέδιο θεραπείας περιλαµβάνει χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέµβαση και 
προσθετική αποκατάσταση. Οι ασθενείς πρέπει να παραπέµπονται στον γναθοπροσωπικό 
προσθετολόγο όσο νωρίτερα γίνεται κατά το σχεδιασµό του σχεδίου θεραπείας, µε στόχο την 
εκτίµηση του στοµατογναθικού συστήµατος και το σχεδιασµό της µετέπειτα αποκατάστασης. Η 
προσθετική αποκατάσταση περιλαµβάνει αντιµετώπιση ενδοστοµατικών και εξωστοµατικών 
ελλειµµάτων, υποστηρικτική αγωγή κατά τις φάσεις της ακτινοβολίας και της χηµειοθεραπείας και 
κατασκευή αξατοµικευµένων ναρθήκων ακτινοβολίας. 
Αποτέλεσµα-Συµπέρασµα:Η αποτελεσµατική θεραπεία των ασθενών µε καρκίνο της κεφαλής και του 
τραχήλου συνίσταται στην συνολική αντιµετώπιση σε επίπεδο οµαδικής προσέγγισης. Ο 
γναθοπροσωπικός προσθετολόγος είναι απαραίτητο µέλος της θεραπευτικής οµάδας, καθώς η 
επιβίωση και η επανένταξη του ογκολογικού ασθενούς είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες, ενώ 
στόχος της θεραπευτικής οµάδας δεν είναι µόνο η αποµάκρυνση της νόσου αλλά και η αποκατάσταση 
της ποιότητας της ζωής του ασθενούς. 

Πέµπτη 

27/09/2018 

20:30-21:30 

 


