
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

WEBINAR  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(7ος Κύκλος, Ιανουάριος-Ιούνιος 2019) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

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 
 

Γώγου Ευγενία 
MSc Aντιµετώπιση Στοµατοπροσωπικού Πόνου, Υποψήφια Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

«Πρωτόκολλα Αντιµετώπισης των Διαταραχών Ύπνου που σχετίζονται µε 
ροχαλητό και σύνδροµο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου µε ενδοστοµατικές 

συσκευές» 
 

Η κ. Γώγου Ευγενία απόκτησε τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Αντιµετώπιση 
Στοµατοπροσωπικού Πόνου του ΕΚΠΑ το 2012. Από το 2014 είναι Υποψήφια Διδάκτορας στην 
Κλινική ΑντιµετώπισηΣτοµατοπροσωπικού Πόνου του ΕΚΠΑ, και από το 2015 µέλος στη Society of 
Oral Physiology -Store Kro. Έχει συµµετοχή ως οµιλήτρια σε Ευρωπαϊκά συνέδρια όπως το 35ο 0 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας στη Βέρνη της Ελβετίας, την 
28η συνδιάσκεψη της Society of Oral Physiology στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας και την 29η 
συνδιάσκεψη της Society of Oral Physiology στο Ίνσµπρουκ της Αυστρίας, ενώ στα πλαίσια του 
36ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού συνεδρίου, το 2016 κέρδισε το Πρώτο βραβείο επιστηµονικής 
εργασίας µε θέµα: `Η σηµασία της ενδοσκόπησης ύπνου στην διάγνωση και αντιµετώπιση του 
συνδρόµου της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου µε Ενδοστοµατικές συσκευές`. 
 

Οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, αντικείµενο συνεχώς αυξανόµενου 
ιατρικού και οδοντιατρικού ενδιαφέροντος. Το Σύνδροµο της Αποφρακτικής Άπνοιας/Υπόπνοιας στον Ύπνο 
(ΣΑΑΥ), αναφέρεται ως η πιο σοβαρή διαταραχή της αναπνοής κατά τον ύπνο και σύµφωνα µε ερευνητικές 
µελέτες στο γενικό πληθυσµό, το ΣΑΑΥ αποτελεί πολλές φορές την κρυφή αιτία αιφνίδιων θανάτων, 
απρόβλεπτων καρδιαγγειακών επεισοδίων και ανεξήγητων τροχαίων ατυχηµάτων. 
Η θεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενών µε διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο επιλέγεται µετά από 
συνεκτίµηση παραµέτρων που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όπως είναι η βαρύτητα της 
διαταραχής, η κατάσταση της γενικής υγείας του ατόµου, οι προτιµήσεις των ασθενών και οι δυνατότητες της 
θεραπευτικής οµάδας. Οι οδοντιατρικές ενδοστοµατικές συσκευές (ΕΣ) που χρησιµοποιούνται για την 
αντιµετώπιση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο και το ροχαλητό είναι κινητές ενδοστοµατικές 
συσκευές που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια του ύπνου και στοχεύουν, συνήθως, στη 
µετατόπιση/µετάθεση της κάτω γνάθου σε θέση προολίσθησης σε σχέση µε την άνω. Συνεπώς, µε την 
εφαρµογή των ενδοστοµατικών συσκευών για την αντιµετώπισης του Συνδρόµου Αποφρακτικής Άπνοιας 
Ύπνου, η κάτω γνάθος και η βάση της γλώσσας φέρονται σε µια πιο πρόσθια θέση, µε στόχο τη διευκόλυνση 
της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς µέσω της αύξησης του εύρους διατοµής του φαρυγγικού 
αεραγωγού και της βελτίωσης της απόφραξης που προκαλεί η γλώσσα και η σταφυλή κατά την διάρκεια του 
ύπνου. Η κλινική εφαρµογή των ΕΣ απαιτεί συχνή παρακολούθηση του ασθενούς από το θεράποντα και θα 
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται µε σεβασµό στα περιθώρια στα οποία διατηρείται η νευροµυϊκή 
ισορροπία των δοµών του στοµατογναθικού συστήµατος και η γενική υγεία του ασθενούς. Συµπερασµατικά, η 
χρήση των ΕΣ προολίσθησης της κάτω γνάθου στην αντιµετώπιση ασθενών µε ΣΑΑΥ και ροχαλητό θεωρείται 
ως µια αξιόπιστη, εναλλακτική µέθοδος θεραπείας µε καλά αποτελέσµατα καθώς βελτιώνουν την 
αναπνευστική λειτουργία κατά τον ύπνο και κατ’επέκταση την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
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