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Στόμα & Δόντια 

Πολύτιμο όργανο  

του σώματος 

 

• Ομιλία - Επικοινωνία  

• Μάσηση – κατάποση 

• Γεύση 

• Άμυνα οργανισμού 

• Αισθητική προσώπου 

• Έκφραση Συναισθημάτων 



Τι γνώμη έχετε για τον 

οδοντίατρο? 

lifestyleezine.com 
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Η Οδοντιατρική σήμερα… 

 Σύγχρονη ιατρική επιστήμη 

 Χρήση υψηλής τεχνολογίας 

 

 Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

με σκοπό: 

• Ανακούφιση από πόνο 

• Αποκατάσταση της υγείας δοντιών & 

ούλων 

• Αποκατάσταση της μασητικής 

λειτουργίας 

• Αποκατάσταση της αισθητικής 

• Διάγνωση-θεραπεία σοβαρών 

παθήσεων του στόματος (πχ καρκίνος) 



Εξειδικεύσεις της Οδοντιατρικής 

Title 

Ορθοδοντική Παιδοδοντία 

Στοματολογία 

Προσθετική 

Γναθοχειρουργική 

Χειρουργική Στόματος 

Οδοντική 

Χειρουργική 

Ενδοδοντολογία 

Περιοδοντολογία  

Προληπτική & Κοινωνική οδοντιατρική 

www.dent.auth.gr 



Οδοντιατρική Επιστήμη 

Επιστήμη που προλαμβάνει αλλά και θεραπεύει 

www.dent.auth.gr 

tsalikis@dent.auth.gr 



Προληπτική Οδοντιατρική 
• Πρόληψη και αποτροπή της 

τερηδόνας που καταστρέφει τα 

δόντια, σε παιδιά και εφήβους αλλά 

και στο γενικό πληθυσμό 

 

• Εφαρμογή προληπτικών 

προγραμμάτων σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή σε ασθενείς με χρόνια 

γενικά νοσήματα 

Παιδοδοντιατρική 

• Αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων 

σε παιδιά & εφήβους 

συμπεριλαμβανομένων και παιδιών με 

ειδικές ανάγκες 

 

• Ειδικός τρόπος προσέγγισης και θεραπείας 

των παιδιών 



Οδοντική Χειρουργική 

Εμφράξεις – «Σφραγίσματα» 

• Σχεδιασμός, παρασκευές και 

αποκαταστάσεις (σφραγίσματα) 

διαφόρων μεγεθών και σχημάτων για 

αντιμετώπιδη της τερηδόνας  

• Με σύγχρονα, βιοσυμβατά και αισθητικά 

υλικά   



Ενδοδοντολογία 

«Απονευρώσεις» 

• Διάγνωση και αντιμετώπιση 

φλεγμονής του εσωτερικού του 

δοντιού (πολφός) & των 

οδοντικών αποστημάτων  

 



Οδοντοφατνιακή Χειρουργική  

Τομέας που ασχολείται με: 

 

• Την εξαγωγή δοντιών λόγω μη 

αναστρέψιμων βλαβών ή στα πλαίσια 

ορθοδοντικής θεραπείας 

  

• Τοποθέτηση εμφυτευμάτων 

 

• Στον τομέα αυτό εντάσσεται και η 

ακτινολογία που συμβάλλει στη διάγνωση 

των οδοντικών και οδοντοφατνιακών 

διαταραχών 



Περιοδοντολογία 

• Διάγνωση & αντιμετώπιση προβλημάτων των 

ούλων: ουλίτιδα & περιοδοντίτιδα.  

• Αντιμετώπιση λειτουργικών και αισθητικών 

προβλημάτων όπως υφιζήσεις ή ελλείμματα 

των ούλων  

• Τοποθέτηση εμφυτευμάτων 

• Συσχέτιση με συστηματικά νοσήματα 

betterlivingdentistry.com www.colgateprofessional.co.uk 



Οδοντιατρική Επιστήμη 

 

Επιστήμη που σώζει ζωές 



Στοματολογία 

• Διάγνωση & Θεραπεία των 

παθήσεων του βλεννογόνου του 

στόματος, των σιελογόνων 

αδένων και των γνάθων 

 

• >300 παθήσεις του σώματος 

δίνουν εκδηλώσεις από το στόμα 

κάποιες μάλιστα σοβαρές (πχ 

καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα)  

 

• Συνεργασία με άλλες ειδικότητες 

όπως η γναθοπροσωπική 

χειρουργική, η παθολογία, η 

δερματολογία κτλ  



Γναθοχειρουργική 

• Χειρουργική αντιμετώπιση των 

παθήσεων της γναθοπροσωπικής 

χώρας όπως ο καρκίνος του 

στόματος 

 

• Χειρουργική αντιμετώπιση-

διόρθωση 

κρανιογναθοπροσωπικών  

διαταραχών 

 

• Τοποθέτηση εμφυτευμάτων  

www. plasticsurgery.ucla.edu/  

http://plasticsurgery.ucla.edu/body.cfm?id=82
http://plasticsurgery.ucla.edu/body.cfm?id=82


Οδοντιατρική Επιστήμη 

Αισθητικής αλλά & Ποιότητας ζωής 



Ορθοδοντική 

• Αποκατάσταση προβλημάτων 

του οδοντικού φραγμού ή/και 

οδοντοφατνιακών ανωμαλιών 

και ασυμμετριών 



Προσθετική 

• Αντικατάσταση-αποκατάσταση 

δοντιών που λείπουν ή δοντιών 

με εκτεταμένες βλάβες 

 

• Προσθετικές αποκαταστάσεις 

επί οδοντικών εμφυτευμάτων  

 /media.dentalfind.com/directory/im

ages/gallery/dental-implants-8873-

303.jpg 
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Προσθετική Αποκατάσταση  

λόγω ατυχήματος 



Προσθετική επί οδοντικών εμφυτευμάτων 



Προσθετική 

Αισθητικές αποκαταστάσεις με ολοκεραμικές όψεις 



Προσθετική 

Οδοντοστοιχίες με Εμφυτεύματα 



Λεύκανση 

www.wappettdental.com 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wappettdental.com/teeth-whitening.php&ei=mGa2VJusOcfDPLbcgaAG&bvm=bv.83640239,d.bGQ&psig=AFQjCNEjxkbS3kv39J7Mymh94XmuGHxQ4g&ust=1421326278253799
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.wappettdental.com/teeth-whitening.php&ei=mGa2VJusOcfDPLbcgaAG&bvm=bv.83640239,d.bGQ&psig=AFQjCNEjxkbS3kv39J7Mymh94XmuGHxQ4g&ust=1421326278253799


Υψηλή Αισθητική 

• Μέτρον  Άριστον !!!! 

en.kllproject.lv 

toronto.fashion-monitor.com 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.enjoygram.com/tag/openframe&ei=9me2VMChF4TLOp3SgLgO&psig=AFQjCNHI8teWLWsWBo0CeIGtNWt7eHDT8Q&ust=1421326565965802


• Κλινικές μελέτες 

 

Βασική και εφαρμοσμένη 

έρευνα πχ σε: 

• Βιοϋλικά 

• Βλαστοκύτταρα 

• Καρκίνο & άλλες παθήσεις 

του στόματος 

Οδοντιατρική Επιστήμη 

& Έρευνα 

(Βασικές Επιστήμες) 



Που μπορείτε να σπουδάσετε την Οδοντιατρική 

Επιστήμη ? 

• Οδοντιατρικό Τμήμα Αθηνών 

• Οδοντιατρικό Τμήμα Θεσσαλονίκης 

 

• Πτυχίο (5 έτη) 

• Ιατρικά & Οδοντιατρικά Μαθήματα 

 

• Μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης (3 

έτη) (MSc) & Διδακτορική Διατριβή (PhD) (3-

6 έτη) 

 

• Περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών 

www.dent.auth.gr 



Κλινικές  του Τμήματος Οδοντιατρικής 



Εργαστήρια του Τμήματος Οδοντιατρικής 



Εκπαιδευτικό δυναμικό Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 

Τακτικοί καθηγητές = 16 

Αναπληρωτές καθηγητές =  23 

Επίκουροι καθηγητές = 19 

Λέκτορες και λοιποί εκπαιδευτές = 13 

Διοικητικό προσωπικό = 9 



Φοιτητικό δυναμικό Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 

Εισακτέοι Ακαδ. Έτους 2019-20 = 85 

Σύνολο Ενεργών φοιτητών  =  827 

Σύνολο υποψηφίων διδακτόρων = 65 

Σύνολο μεταπτυχιακών φοιτητών = 172 



Τι μπορούν να κάνουν οι πτυχιούχοι των 

Οδοντιατρικών Σχολών? 

• Ελεύθερο επάγγελμα (Ιδιωτικό 

Οδοντιατρείο) σε Ελλάδα ή Ε.Ε. 

• Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ) 

• Σε Νομαρχίες (συντονισμός και 

έλεγχος της οδοντιατρικής 

περίθαλψης) 

• Διδάσκοντες στις Οδοντιατρικές 

Σχολές ή ΤΕΙ οδοντοτεχνικής κτλ 

• Ερευνητές 

www.dent.auth.gr 

dandrea@dent.auth.gr 





Επαγγελματικές προοπτικές: Δυσχέρειες αλλά και... 

+ υψηλό κόστος εξοπλισμού 

οδοντιατρείου 

+μείωση διορισμών στο δημόσιο 

+ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες 



• 87% των παιδιών <6 ετών δεν έχει πάει στον 

οδοντίατρο 

 

• Το 92% των ανθρώπων 3ης ηλικίας δεν έχει επαρκή 

οδοντιατρική περίθαλψη 

 

• Το 50% των εφήβων/ενηλίκων δεν έχει διαθέσει έως 

σήμερα ούτε 50 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες 

 

• Ουσιαστικά οι Έλληνες οδοντίατροι ασχολούνται με 

το 50 % του πληθυσμού  

 

Επαγγελματικές προοπτικές:  

...Δυνατότητες 



Οδηγίες για καλύτερη  

στοματική υγεία 

• Συχνό βούρτσισμα, χρήση 

νήματος 

• Ισορροπημένη διατροφή, 

προσοχή στη ζάχαρη 

• Όχι κάπνισμα και υπερβολικό 

αλκοόλ: κίνδυνος καρκίνου 

στόματος, άσχημο χρώμα στα 

δόντια, δυσάρεστη αναπνοή 

• Τακτικές επισκέψεις στον 

οδοντίατρο 

honestbuck.co.uk reviewdentist.com 



     Doctor  

    ENgineer  

arTIST 

 

DENTIST 


