
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(9ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021) 
Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 
(Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΚΩΔΙΚΏΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην διεύθυνση 

http://services.korimvos.gr  κι ακολουθήστε οδηγίες). 

Πέμπτη 

17/06/2021 

20:30-21:30 

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Τακτική Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

«Η Συμμετοχή του Οδοντιάτρου στην αντιμετώπιση του Ογκολογικού 

Ασθενή»  Α΄ Μέρος 
Η Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη υπηρέτησε, από τη βαθμίδα του Λέκτορα μέχρι τη βαθμίδα της 

Καθηγήτριας, ως Μέλος ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Κατέχει Διεθνείς, τιμητικές θέσεις διοίκησης:  

Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ογκολογίας του Στόματος, Μέλος του Δ.Σ. του Multinational Association 

of Supportive Care in Cancer, mascc.org, Πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης των Οστών, mascc.org, 

Επιστημονική Υπεύθυνη/Faculty του εκπαιδευτικού προγράμματος της οστεονέκρωσης των γνάθων, 

σχετιζόμενης με φάρμακα, στο Διεθνή, μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό eCancer.org,  Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Οστεονέκρωση των Γνάθων,  Μέλος της επιστημονικής 

επιτροπής του FDI και του ISOO για την εκπαίδευση των οδοντιάτρων και λοιπών επιστημόνων υγείας, στην 

υποστηρικτική ογκολογία. Μέλος του Health Systems and Treatment Optimization Network του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καρκίνου, ECCO.org. Επιστημονική Υπεύθυνη του Ψηφιακού Εργαλείου 

CureCancer στην Υποστηρικτική Ογκολογία. Έχει συμμετάσχει ή/και συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα για τη φροντίδα 

του στόματος στον ασθενή με καρκίνο. Το 1999 έλαβε οικονομική υποστήριξη, ως επιστημονική υπεύθυνη, από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με στόχο την ανάδειξη της υποστηρικτικής ογκολογίας του στόματος στον καρκίνο. Έχει 

συγγράψει ή/και συμμετείχε ως συγγραφέας σε 55 ερευνητικές εργασίες υποστηρικτικής ογκολογίας του στόματος και τον Άτλαντα 

«οι βλάβες του στόματος στον Ογκολογικό ασθενή».  

    Ο Ογκολογικός ασθενής είναι (1) ο ασθενής με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, (2) ο ασθενής με «συμπαγή» 

όγκο σε άλλες θέσεις και (3) ο ασθενής με αιματολογική νεοπλασία.  

Οι ασθενείς με καρκίνο υποβάλλονται σε ποικίλες θεραπείες, οι οποίες σχετίζονται με συστηματικές επιπλοκές, αλλά 

και επιπλοκές από τη στοματική κοιλότητα. Οι επιπλοκές αυτές ταξινομούνται σε ένα γενικό, κοινό  πλαίσιο, για όλες 

τις θεραπείες, ενώ εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και το είδος της θεραπείας. 

Η ακτινοθεραπεία κεφαλής και τραχήλου, η χημειοθεραπεία, οι σύγχρονες βιολογικές θεραπείες, η ανοσοθεραπεία 

μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές στο στόμα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την θεραπεία. Οι επιπλοκές 

προλαμβάνονται ή/και μειώνονται σημαντικά όταν το στόμα είναι καθαρό και εφαρμόζονται οι οδηγίες καλής 

στοματικής υγιεινής. Οι επιπλοκές του στόματος ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από ομάδα ειδικών του Εθνικού 

Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ και άλλων Φορέων το 1990.  

Το Consensus του 1990 καταλήγει με συμπεράσματα και συστάσεις όπως: 

• Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, συμπαγή όγκο σε άλλη θέση, και αιματολογικές κακοήθειες, θα 

πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση του στόματος και οδοντιατρική αξιολόγηση πριν την έναρξη της θεραπείας. 

• Οι επιπλοκές του στόματος στις αντικαρκινικές θεραπείες συστήνεται να περιληφθούν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών. 

• Η άμεση συμμετοχή της οικογένειας στη φροντίδα του ασθενούς ενθαρρύνεται ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.     

Σήμερα, 2020, ο Διεθνής Οργανισμός Οδοντιάτρων – FDI, σε συνεργασία με την Διεθνή Εταιρεία Ογκολογίας του 

Στόματος, έχει οργανώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των Οδοντιάτρων στην αντιμετώπιση του ασθενή με καρκίνο. 

Τονίζεται ιδιαίτερα η εκπαίδευση στην επικοινωνία με τον ογκολόγο. 

http://services.korimvos.gr/

