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Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και
τεταρτοετών φοιτητών, αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Οι
φοιτητές στα δύο τελευταία έτη των σπουδών αντιμετωπίζουν συνολικά τους
ασθενείς τους ολοκληρώνοντας στην κλινική πράξη το σχέδιο θεραπείας. Από
την εμπειρία των τελευταίων χρόνων διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές του 7ου
εξαμήνου όταν άρχιζαν την άσκησή τους στην κλινική είχαν μια σχετική
αδυναμία να προσαρμοσθούν άμεσα στις απαιτήσεις της ΚΣΑ. Η
προσαρμογή τους τελικά απαιτούσε χρόνο, ενώ 3-4 εβδομάδες πριν την
έναρξη της κλινικής άσκησης επί ασθενών το κάθε εργαστήριο προετοίμαζε
τους φοιτητές στις απαιτήσεις του αντικειμένου τους.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη σκέψη ότι μια εκπαιδευτική προετοιμασία
των φοιτητών στο 6ο εξάμηνο αρχικά στα αντικείμενα της Οδοντικής
Χειρουργικής και Περιοδοντολογίας θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις
καλύτερης και πιο άμεσης ένταξής τους στην ΚΣΑ στο 7ο εξάμηνο.
Αυτή είναι η έκτη χρονιά που εφαρμόζεται η κλινική άσκηση στους φοιτητές
του 6ου εξαμήνου και η τρίτη χρονιά που στην κλινική άσκηση των φοιτητών
εντάσσεται και η Ενδοδοντία. Παράλληλα, οι φοιτητές θα ασκηθούν και στην
Οδοντιατρική Αναισθησία.
Σκοπός της ένταξης των φοιτητών του 6ου εξαμήνου στην Κλινική, είναι η
έναρξη απόκτησης εμπειριών σε εισαγωγικά θέματα που χαρακτηρίζουν την
κλινική πράξη, όπως η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων από το ιατρικό
ιστορικό του ασθενούς, η καταγραφή στοιχείων από το οδοντιατρικό
ιστορικό, η καταγραφή της παρούσας κατάστασης και παθολογίας των
σκληρών οδοντικών ιστών και των περιοδοντικών ιστών, η χάραξη ενός
ήπιου σχεδίου θεραπείας ή ακόμα και η επιλογή και εφαρμογή κάποιου
προληπτικού προγράμματος.
Επιπλέον, οι φοιτητές θα διδαχθούν τη λήψη του ενδοδοντικού ιστορικού και
θα εκπαιδευθούν στην τοποθέτηση του απομονωτήρα, στην τεχνική λήψης
ακτινογραφιών και στις δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού.
Πιο αναλυτικά στους σκοπούς της ένταξης των φοιτητών του 6ου Εξαμήνου
στην Κλινική εντάσσονται:
1.

Να ασκηθεί ο φοιτητής στα επί μέρους εισαγωγικά κλινικά θέματα των
οδοντιατρικών
ειδικοτήτων
που
εμπλέκονται
δηλαδή
της
Περιοδοντολογίας, της Οδοντικής Χειρουργικής, της Ενδοδοντίας αλλά
και της Οδοντιατρικής Αναισθησίας.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Να καταστεί ικανός ο φοιτητής αρχικά στη διαφορική διάγνωση και εν
συνεχεία στην τελική διάγνωση των οδοντιατρικών προβλημάτων του
ασθενούς.
Να καταστεί ικανός στη διεκπεραίωση και αξιολόγηση πλήρους
ακτινολογικής εξέτασης.
Να αποκτήσει την εμπειρία στο να ιεραρχεί τα προβλήματα του
ασθενούς.
Να συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τη σημασία της συνεργασίας
μεταξύ διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων για την επίλυση ενός
συγκεκριμένου προβλήματος.
Να αποκτήσει την εμπειρία στο να συνθέτει εναλλακτικά σχέδια
θεραπείας.
Να αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία στο να καταρτίζει τελικό
σχέδιο θεραπείας, ρεαλιστικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
συγκεκριμένου ασθενούς.
Να αποκτήσει την απαιτούμενη κλινική εμπειρία ώστε να υλοποιήσει το
σχέδιο αυτό, σε συνθήκες χρονικά, οικονομικά και κλινικά θετικές για
τον ασθενή.
Να αποκτήσει και να βελτιώσει κατά το δυνατόν τις συνθήκες
εργονομικής άσκησης της σύγχρονης Οδοντιατρικής.
Να καταστεί έμπειρος στην αξιολόγηση, επιλογή, χρήση και εφαρμογή
των διαθέσιμων και παρεχομένων υλικών, μέσων και συσκευών.
Να εμπεδώσει την ιδιαίτερη σημασία της θεραπευτικής αντιμετώπισης
ασθενών με γενικά νοσήματα, και να αναπτύξει εμπειρία στην
επικοινωνία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Να συνειδητοποιήσει την καθοριστική σημασία της παρακολούθησης –
επανεξέτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας της
θεραπείας, του κάθε οδοντιατρικού ασθενούς.
Να αντιληφθεί και να ξεκαθαρίσει τις παραμέτρους εκείνες, βάσει των
οποίων αξιολογείται ποιοτικά η εφαρμογή της όποιας οδοντιατρικής
πράξης.
Με δεδομένη τη στροφή της σύγχρονης Οδοντιατρικής σε προληπτικά
σχήματα θεραπείας έναντι των επανορθωτικών, να έχει την ικανότητα
να διδάξει και να κινητοποιήσει τον ασθενή για εφαρμογή
αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής, επιλέγοντας κατά περίπτωση τα
ενδεικνυόμενα μέσα, σκευάσματα ή υλικά.
Να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για ορθή επαγγελματική
προσέγγιση του οδοντιατρικού ασθενούς σε σχέση με το χρόνο εργασίας,
την τήρηση των ραντεβού, της ενημέρωσης του ασθενούς, τη δημιουργία
και διατήρηση θετικού κλίματος συνεργασίας μαζί του -και όλα αυτά-
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υπό το πρίσμα της σημερινής θέσης του οδοντιατρικού λειτουργήματος
ως εφαρμοσμένης ανθρωπιστικής επιστήμης.
Ειδικότερα στους στόχους της κλινικής άσκησης του 6ου εξαμήνου ανήκει η
διάγνωση, αναχαίτιση και αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών καθώς
επίσης και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών με βάση τις
βιολογικές αρχές, την απόδοση της λειτουργικότητας και παράλληλα της
αισθητικής .
Επιπλέον στους στόχους εντάσσονται η καταγραφή, η πρόληψη και η
αναχαίτιση ηπίων μορφών νοσημάτων του περιοδοντίου, καθώς και η
αντιμετώπιση των βλαβών αυτών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση
θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της
περιοδοντικής υγείας και τη διατήρησή της μακροχρόνια.
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών ο φοιτητής στο τέλος του 6ου εξαμήνου
από την πλευρά της Οδοντικής Χειρουργικής θα πρέπει να:
1. Παραθέτει τα στοιχεία που πρέπει να πληρεί μια αποδεκτή αποκατάσταση
και τις βασικές ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένα εμφρακτικό υλικό.
2. Αναφέρει τις φυσικομηχανικές ιδιότητες της αδαμαντίνης και οδοντίνης.
3. Περιγράφει τα κλινικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
(δραστηριότητα, ταχύτητα εξέλιξης) όλων των τύπων τερηδόνων, και να
παραθέτει τις υπάρχουσες διαγνωστικές τεχνικές με τις ιδιαιτερότητες τους.
4. Προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες της αυχενικής περιοχής του δοντιού, να
ταξινομεί τις μη τερηδονικές βλάβες, να περιγράφει τα κλινικά
χαρακτηριστικά, τα αίτια πρόκλησης τους καθώς και τα επιδημιολογικά τους
στοιχεία.
5. Περιγράφει το σύγχρονο πρότυπο διαχείρισης της τερηδόνας, να εξηγεί την
έννοια του τερηδονικού κινδύνου, να απαριθμεί και αναλύει τους
παράγοντες
που οδηγούν στον τερηδονικό προσδιορισμό, να γνωρίζει τις ομάδες και τα
κριτήρια ένταξης σε αυτές καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διαχείρισης.
6. Απαριθμεί τις βασικές αρχές αποκοπής, τις υπάρχουσες τεχνικές και τα
εργαλεία κοπής υγιών, τερηδονισμένων οδοντικών ιστών και υλικών
αποκαταστάσεων,
να
εξηγεί
τους
μηχανισμούς
κοπής,
την
αποτελεσματικότητα και την επίδραση τους στον πολφό και στους οδοντικούς
ιστούς.
7. Χειρίζεται τα κλασσικά εργαλεία κοπής σκληρών οδοντικών ιστών, τα
εργαλεία διαμόρφωσης κοιλοτήτων, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και λείανσης
υλικών.
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8. Ταξινομεί τις κοιλότητες τόσο κατά Black όσο και με άλλα συστήματα, να
γνωρίζει την ορολογία τους και να περιγράφει τις μηχανικές και βιολογικές
αρχές διαμόρφωσής τους.
9. Διαμορφώνει όλες τις τυπικές κατά Black κοιλότητες σε πλαστικά δόντια,
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
10. Αποκόπτει υγιείς και τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς σε φυσικά
εξαχθέντα δόντια, διαμορφώνοντας κοιλότητες σύμφωνα με τις αρχές
αποκοπής οδοντικών ιστών και με βάση το εμφρακτικό υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί.
11. Περιγράφει τα ερεθίσματα και τους μηχανισμούς πρόκλησης πολφικής
βλάβης, να προσδιορίζει τους παράγοντες που καθορίζουν την αναγκαιότητα
για προστασία και να περιγράφει τη σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά
των υλικών προστασίας.
12. Χειρίζεται και να τοποθετεί τα υλικά προστασίας σε αποκαταστάσεις
αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης, ποικίλου βάθους σε πλαστικά και φυσικά
εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον
Εργαστηριακό Οδηγό.
13. Περιγράφει τη σύνθεση, αντίδραση πήξης, δομή, τύπους,
φυσικομηχανικές, βιολογικές ιδιότητες των υλικών: αμάλγαμα, σύνθετη
ρητίνη, υαλοϊονομερής κονία, κεραμικά, εργαστηριακά πολυμερή και να
προσδιορίζει τις κλινικές προεκτάσεις τους.
14. Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει το αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη,
υαλοϊονομερή κονία σε τυπικές κοιλότητες πλαστικών και φυσικών
εξαγχθέντων δοντιών, αλλά και κοιλότητες επί φυσικών δοντιών ασθενών των
Κλινικών, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό
Οδηγό.
15. Περιγράφει τις αρχές συγκόλλησης στους οδοντικούς ιστούς, τα βασικά
στοιχεία σύνθεσης των συγκολλητικών παραγόντων πολυμερών, τους
μηχανισμούς μέσω των οποίων συγκολλούνται.
16. Περιγράφει τη σύνθεση, μηχανισμούς πήξης, χαρακτηριστικά και να
αναφέρει την κλινική χρήση των ρητινωδών κονιών.
17. Να χειρίζεται και να τοποθετεί τους συγκολλητικούς παράγοντες σε
αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών σε φυσικά εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα
με τις υπάρχουσες οδηγίες.
18. Ονοματίζει τους τύπους των μηχανικών συγκρατητικών μέσων και
τεχνικών, να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους και να παραθέτει τις
κλινικές χρήσεις τους.
19. Τοποθετεί άξονες σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις αμαλγάματος επί
φυσικών εξαχθέντων δοντιών ακολουθώντας τα κλινικά στάδια και κριτήρια
που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό.
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20. Εξηγεί τους τρόπους που οι αποκαταστάσεις αλληλεπιδρούν με το
περιοδόντιο και τη σύγκλειση.
21. Παραθέτει τις βασικές αρχές οδοντικής αισθητικής, χρώματος και σχέσης
χρώματος-οδοντικών ιστών.
22. Αναφέρει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αποκαταστάσεων και τη
βαθμονόμηση τους με βάση τα επίσημα συστήματα που υπάρχουν.
23. Αξιολογεί τους παράγοντες τερηδονικού κινδύνου και εφαρμόζει
πρόγραμμα πρόληψης με φθοριώσεις δοντιών, τροποποίηση διαιτολογίου
κλπ.
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών ο φοιτητής, στο τέλος του 6ου εξαμήνου
από τη σκοπιά της Περιοδοντολογίας θα πρέπει:
1. Να γνωρίζει τους ιστούς που αποτελούν το περιοδόντιο και να περιγράφει
τα κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού και υγιούς
περιοδοντίου.
2. Να κατανοήσει τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς των νόσων του
περιοδοντίου. Ιδιαίτερα να γνωρίζει το ρόλο της τρυγίας και των ιατρογενών
παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια των νόσων του περιοδοντίου, να
εμβαθύνει στους μηχανισμούς της μη ειδικής και ειδικής ανοσίας όπως και
στους μηχανισμούς της ιστικής καταστροφής. Να κατανοήσει την αμφίδρομη
σχέση των περιοδοντικών νοσημάτων με άλλα συστηματικά νοσήματα του
οργανισμού.
3. Να ταξινομεί και να περιγράφει τα περιοδοντικά νοσήματα με βάσει τα
παθολογικά χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη ορολογία.
4. Να γνωρίζει τι περιλαμβάνει η μεθοδολογία εξέτασης και διάγνωσης και να
διακρίνει ποιες είναι οι βασικές κλινικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το
παθολογικό περιοδόντιο όπως η αιμορραγία στην ανίχνευση (φλεγμονή), η
βάθυνση της ουλοδοντικής σχισμής (θύλακος) και η απώλεια κλινικής
πρόσφυσης και η υφίζηση των ούλων.
5. Να γνωρίζει τη διαγνωστική αξία των ακτινογραφιών και των
εργαστηριακών δοκιμασιών, τους περιορισμούς και τις δυνατότητές τους σε
σχέση με την περιοδοντική νόσο.
6. Να αναγνωρίζει και να συνθέτει τα κλινικά, ακτινογραφικά και
εργαστηριακά ευρήματα του περιοδοντικού ασθενή προκειμένου να θέσει τη
διάγνωση.
7. Να γνωρίζει τι είναι η πρόγνωση στην Περιοδοντολογία και από ποιους
επιμέρους παράγοντες επηρεάζεται τόσο η γενική όσο και η ειδική πρόγνωση.
8. Να γνωρίζει την κατανομή και την εξέλιξη των περιοδοντικών νόσων ή
χαρακτηριστικών στον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς και τις παραμέτρους που
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τις διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν. Επίσης να διακρίνει τους
επιδημιολογικούς δείκτες και τη χρήση τους κατά περίπτωση.
9. Να γνωρίζει τον στόχο και τους σκοπούς της περιοδοντικής θεραπείας.
10. Να συμπληρώνει και να αναλύει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό
του περιοδοντικού ασθενή, να εντοπίζει τις υπάρχουσες περιοδοντικές βλάβες
όπως και τους πιθανούς συνεργικούς παράγοντες.
11. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές χημειοπροφύλαξης του περιοδοντικού
ασθενή.
12. Να κατανοεί την ιεράρχηση των επιμέρους θεραπευτικών ενεργειών που
αφορούν αποκλειστικά στο περιοδόντιο, και να αναγνωρίζει άλλες
θεραπευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της περιοδοντικής
θεραπείας.
13. Να γνωρίζει τον ρόλο της οδοντικής πλάκας στην περιοδοντική νόσο, τα
στάδια ωρίμανσής της καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους μελέτης αυτής.
14. Να γνωρίζει τις μεθόδους και τα μέσα στοματικής υγιεινής
(οδοντόβουρτσα, μεσοδόντια βουρτσάκια, νήμα) και να εφαρμόζει αυτές επί
των ασθενών.
15. Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (εξέτασης – διάγνωσης αποτρύγωσης – απόξεσης), τις μεθόδους ακονισμού τους καθώς και τον τρόπο
χρήσης, λαβής και στήριξής τους κατά την εφαρμογή τους σε εκμαγεία και το
στόμα.
16. Μετά το τέλος των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων να είναι ικανός
να συζητήσει, να κάνει διαφορική διάγνωση, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση όπου
χρειάζεται και να προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση σε
κλινικά περιστατικά που παρουσιάζονται μέσω διαφανειών ή προβολής
video ή από την περιπτωσιολογία που αντιμετώπισε στην Κλινική.
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Οργάνωση – Δομή και Λειτουργία της Κλινικής
Οι φοιτητές του 6ου Εξαμήνου θα εργάζονται στις Κλινικές του 2ου και του 3ου
ορόφου του κτηρίου των Προπτυχιακών Σπουδών αποκλειστικά στο
απογευματινό ωράριο κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών 13.30- έως 16.30.
Συνημμένο παρατίθεται το αναλυτικό ωρολόγιο και το ημερομηνιακό
πρόγραμμα της άσκησής τους.
Η λειτουργία των Κλινικών υποστηρίζεται από την εργαλειοδοσία του 2ου και
3ου ορόφου καθώς και από τη Γραμματεία της Κ.Σ.Α. (3ος όροφος).
Στην Κλινική του 3ου ορόφου (35 έδρες+3 εφεδρικές) ασκούνται αποκλειστικά
οι ομάδες Β και Γ ενώ στην Κλινική του 2ου ορόφου (38 έδρες + 2 εφεδρικές)
αποκλειστικά οι ομάδες Α και Δ.
 Οι φοιτητές, στην οδοντιατρική έδρα, θα εργάζονται ανά ζεύγη που θα
εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα στο ωράριο της ίδιας άσκησης. Κατά
συνέπεια στο τρίωρο της κλινικής άσκησης του ζεύγους των φοιτητών θα
είναι επιθυμητή η διεκπεραίωση περιστατικών επί δύο ασθενών.
 Η άσκηση για όλους τους φοιτητές θα διαρκέσει 13 εβδομάδες.
 Η ώρα άσκησης θα είναι 13.30-16.30.
 Η περιβολή των φοιτητών πρέπει να περιλαμβάνει λευκή ιατρική
μπλούζα με μακριά μανίκια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τήρηση των
μέτρων ατομικής καθαριότητας ιδιαίτερα των χεριών και του προσώπου,
αλλά και του συνόλου της περιβολής.
 Οι φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πλαστικό κουτί διαστάσεων
20Χ20Χ40 εκατοστά στο οποίο θα τοποθετούν τα απολύτως
εξατομικευμένα εργαλεία ,εφόδια και υλικά που θα χρησιμοποιούν στην
κλινική (τολύπια βαμβακιού, γάντια, πλαστικοποιημένο χαρτί ανάμιξης
υλικών κλπ).
 Η παρουσία των φοιτητών στην κλινική είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και
καταγράφεται σε κάθε ημερομηνία προσέλευσής τους, αποτελεί δε
απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στην ΚΣΑ κατά το Ακαδ.
Έτος 2015-2016.
 Η έναρξη της άσκησης των φοιτητών του 6ου εξαμήνου προσδιορίζεται για
την 20η Φεβρουαρίου 2015 και θα έχει ως ακολούθως:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΟΜΑΔΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

19/2/2016

B και Γ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΕΠ

19/2/2016

Α και Δ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΕΠ

26/2/2016

B και Γ

3ου ορόφου

26/2/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

4/3/2016

B και Γ

3ου ορόφου

4/3/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

11/3/2016

B και Γ

3ου ορόφου

11/3/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

18/3/2016

B και Γ

3ου ορόφου

18/3/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

1/4/2016

B και Γ

3ου ορόφου

1/4/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

8/4/2016

B και Γ

3ου ορόφου

8/4/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

15/4/2016

B και Γ

3ου ορόφου

15/4/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

22/4/2016

B και Γ

3ου ορόφου

22/4/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

13/5/2016

B και Γ

3ου ορόφου

13/5/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

20/5/2016

B και Γ

3ου ορόφου

20/5/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

27/5/2016

B και Γ

3ου ορόφου

27/5/2016

Α και Δ

2ου ορόφου

3/6/2016

B και Γ

3ου ορόφου

3/6/2016

Α και Δ

2ου ορόφου
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Κλινική Άσκηση 6ου Εξαμήνου (ΚΑ6ου)
Στόχοι. Η ανάπτυξη αρχικών κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών:
α) στη λήψη οδοντιατρικού ιστορικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της
συνολικής αντιμετώπισης του ασθενή,
β) στη διάγνωση τερηδονικών βλαβών, στην κλινική αξιολόγηση υπαρχόντων
αποκαταστάσεων και στον εντοπισμό αισθητικών προβλημάτων των
πρόσθιων δοντιών,
γ) στην κλινική εξέταση/αξιολόγηση του περιοδοντίου, στη διάγνωση
περιοδοντικών βλαβών και στην πραγματοποίηση αποτρυγώσεων και
στιλβώσεων,
δ) στον προσδιορισμό του τερηδονικού κινδύνου, στη διαμόρφωση και
εφαρμογή πρωτοκόλλων πρόληψης-αναχαίτισης της τερηδόνας, στη
διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών και στην
πραγματοποίηση οδοντιατρικών πράξεων όπως, κάλυψη οπών/σχισμών,
προληπτικές αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες, αποκαταστάσεις
κοιλοτήτων μικρής έκτασης,
ε) στην ενεργοποίηση και διδασκαλία του ασθενή στον τομέα της στοματικής
υγιεινής και
στ) στον έλεγχο του πεδίου εργασίας και των λοιμώξεων, στη διαχείριση του
ασθενή και στην οδοντιατρική 4 χειρών.
Τεχνικές εκπαίδευσης. Σεμιναριακές και κλινικές ασκήσεις.
Κλινικές ασκήσεις: Θα αφορούν κλινικές επιδείξεις, ρόλους μεταξύ των
φοιτητών και αντιμετώπιση μικρού αριθμού ασθενών (από 2-3 ασθενείς που
θα είναι της σημερινής κατηγορίας Α).
Εκπαιδευτικό υλικό. Οδηγός κλινικής άσκησης (προσαρμοσμένος απόλυτα
στο περιεχόμενο της κλινικής άσκησης) και ηλεκτρονικό υλικό.
Διδάσκοντες. Προσωπικό από τα Εργαστήρια Οδοντικής Χειρουργικής,
Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας και Οδοντιατρικής Αναισθησίας.
Τρόπος ένταξης μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 6ου εξαμήνου.





Φοιτητές με δικαίωμα ένταξης στην ΚΑ6ου είναι όσοι έχουν περατώσει
επιτυχώς τα εργαστήρια Περιοδοντολογίας και Οδοντικής
Χειρουργικής.
Οι φοιτητές χωρίζονται σε 8 υποομάδες (Α1...Δ2) των 15 ατόμων
περίπου η κάθε μία.
Η ώρα της άσκησης είναι 13.30-16.30, κάθε Παρασκευή. Για τις ανάγκες
της κλινικής άσκησης των φοιτητών του 6ου εξαμήνου διακόπτεται το κυκλικό
της Παρασκευής των φοιτητών του 8ου εξαμήνου.
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Η άσκηση για όλους τους φοιτητές θα διαρκέσει 13 εβδομάδες
Οι φοιτητές, στην κάθε οδοντιατρική έδρα εργάζονται ανά ζεύγη και
εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα στο ωράριο της ίδιας άσκησης.
Η άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στις Κλινικές του 2ου και 3ου
ορόφου του παλαιού κτηρίου.
Η διακίνηση των φακέλων των ασθενών γίνεται μέσω της γραμματείας
της κλινικής συνολικής αντιμετώπισης (3ος όροφος) κατά τα πρότυπα
της ΚΣΑ.
Στην έναρξη κάθε άσκησης λαμβάνονται παρουσίες. Κάθε φοιτητής
δικαιούται μόνο μια απουσία.
Περιεχόμενο και θεματολογία εβδομαδιαίων ασκήσεων

α/α
1.

Τίτλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

19/2/16

Σκοπός

Εκπαιδευτική διαδικασία
αδρή περιγραφή

Η ενημέρωση και εισαγωγή των
φοιτητών στους σκοπούς της
ΚΣ6ου.
Περιγραφή της λειτουργίας της
κλινικής.
Περιγραφή και ανάλυση του
φακέλου ασθενούς.

Στο αμφιθέατρο, θα γίνει μια
εισαγωγή για το περιεχόμενο
και
τις
εκπαιδευτικές
διαδικασίες της ΚΑ6ου.
Θα
πραγματοποιηθεί
αδρή
περιγραφή της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού φακέλου.
Παρουσίαση
των
κλινικών
κριτηρίων διάγνωσης τερηδόνας
ICDAS.

Κλινικά κριτήρια
διάγνωσης τερηδόνας
ICDAS.

2-3.
26/2/16
4/3/16

Απόκτηση της βασικής κλινικής
γνώσης σχετικά με τα κλινικά
κριτήρια διάγνωσης τερηδόνας
ICDAS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κλινική οδοντιατρική
εξέταση.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Προσδιορισμός
τερηδονικού
κινδύνου.
Επίδειξη λειτουργίας
ηλεκτρονικού
φακέλου

Κλινική εξέταση δοντιών και
περιοδοντίου, κλινική
αξιολόγηση των
αποκαταστάσεων, διάγνωση
περιοδοντικών & τερηδονικών
βλαβών και ανεύρεση
αισθητικών προβλημάτων.
Λήψη οδοντογράμματος και
περιοδοντογράμματος.
Ενεργοποίηση του ασθενή και
Διδασκαλία Στοματικής
Υγιεινής. Απόκτηση βασικής
κλινικής πρακτικής στη
διδασκαλία στοματικής υγιεινής
Προσδιορισμός τερηδονικού
κινδύνου και διαμόρφωση του
σχεδίου θεραπείας.

Γενικά
για
νοσήματα
περιοδοντίου, κλινική εξέταση
(καταγραφή
παραμέτρων).
Διάγνωση.

Επίδειξη κλινικής εξέτασης,
εξέταση και διδασκαλία
στοματικής υγιεινής των
φοιτητών μεταξύ τους.
Κλινικός προσδιορισμός του
τερηδονικού κινδύνου.
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4-5.

Διαμόρφωση σχεδίου
θεραπείας.

Οι φοιτητές θα χωριστούν σε 2
ομάδες. Στη μία ομάδα θα
γίνεται εναλλάξ η κλινική
επίδειξη στο αντικείμενο της
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ στο ήμισυ του
αριθμού των φοιτητών ανά
όροφο και συνεδρία.
Αποτρύγωση και στίλβωση.
Μικρές αποκαταστάσεις –
φθορίωση των δοντιών.

11/3/16
18/3/16

Ακονισμός εργαλείων/
Αποτρύγωση / Μικρές
αποκαταστάσεις /
Φθορίωση δοντιών.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ,
δοκιμασιών
ζωτικότητας πολφού
και τεχνικής λήψης
ακτινογραφιών.

6-13.
1/4/16

Κλινική άσκηση επί
ασθενών
.

8/4/16
15/4/16
22/4/16
13/5/16
20/5/16
27/5/16
3/6/16

Στην τελευταία συνεδρία
τηλεματική επίδειξη
ενδοδοντικής θεραπείας.

Στη φάση αυτή θα χορηγηθούν
οι φάκελοι των ασθενών ώστε
να γίνει η απαραίτητη
προετοιμασία και επικοινωνία .
Απόκτηση της βασικής κλινικής
πρακτικής σχετικά με τη λήψη
οδοντιατρικού ιστορικού, τη
κλινική εξέταση δοντιών και
περιοδοντίου, τη κλινική
αξιολόγηση αποκαταστάσεων,
τη διάγνωση περιοδοντικών και
τερηδονικών βλαβών, την
ανεύρεση αισθητικών
προβλημάτων, τον
προσδιορισμό τερηδονικού
κινδύνου.
Επίσης επίδειξη των βασικών
σταδίων της ενδοδοντικής
θεραπείας.

Πραγματοποίηση όλων όσων
προαναφέρθηκαν και των
οδοντιατρικών πράξεων: α)
εφαρμογή πρωτοκόλλων
πρόληψης τερηδόνας και
περιοδοντικής νόσου, β)
αποτρυγώσεις, γ) μικρές
αποκαταστάσεις, όπως
προαναφέρθηκαν στους
στόχους, καθώς και ενός
ολοκληρωμένου περιστατικού
τηλεματικά (13.00-14.00 ΑΕΠ).

-13-

Επιβλέπον Διδακτικό προσωπικό
Σε κάθε όροφο υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέλη ΔΕΠ υπεύθυνα για τα τμήματα
των εδρών από 1-18 και 19-τέλος, που πλαισιώνονται από μια ομάδα προσωπικού
που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες των Εργαστηρίων Οδοντικής
Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας & Οδοντιατρικής Αναισθησίας.
Το Διδακτικό προσωπικό των Εργαστηρίων Οδοντικής Χειρουργικής και
Περιοδοντολογίας, που μετέχει στην άσκηση των φοιτητών στην ΚΣΑ του 7ου και 8ου
Εξαμήνου, αποτελεί τον πυρήνα των διδασκόντων και συνεπικουρείται από
επιπλέον συνεργάτες ή ΜΤΠΧ φοιτητές όπως περιγράφονται στο συνημμένο
Πίνακα.
Ε. Πεπελάση
Ξ. Δερέκα
Γ. Μπομπέτσης
Σ. Βασιλόπουλος

Αναπλ. Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας
Επίκ. Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας
Επίκ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας
Λέκτορας Περιοδοντολογίας

Χρ. Ραχιώτης
Μ. Λουκίδης

Επίκ. Καθηγητής Ο.Χ.
Λέκτορας Ο.Χ.

Ν. Κερεζούδης
Κ. Κοζυράκης
Ε. Φαρμάκης
Α. Αγραφιώτη

Επίκ. Καθηγητής Ενδοδοντίας
Επίκ. Καθηγητής Ενδοδοντίας
Επίκ. Καθηγητής Ενδοδοντίας
Λέκτορας Ενδοδοντίας

Κ. Βαβέτση
Π. Κορομάντζος
Α. Κοτσάνη
Ε. Πεπονή
Π. Ντόλου

Συνεργάτης Περιοδοντολογίας
Συνεργάτης Περιοδοντολογίας
Συνεργάτης Περιοδοντολογίας
Συνεργάτης Περιοδοντολογίας
Συνεργάτης Περιοδοντολογίας

Ν. Κουρνέτας

Συνεργάτης Ο.Χ.

Α. Ιωαννίδη
Μ. Νικολάκης

Συνεργάτης Ενδοδοντίας
Συνεργάτης Ενδοδοντίας

Α. Γκατζώνης, Μ. Καραΐσκου, Θ. Μαραγκού,
Π. Σεφερλή

ΜΤΠΧ φοιτητές Περιοδοντολογίας (σε
κυκλική βάση)

Α. Καρβέλη, Δ. Καφετζή, Ο. Σακελλαρόπουλος,
Δ. Σπαγόπουλος, Ε. Τάγκα, Β. Πετράκη, Α.Ζαππή

ΜΤΠΧ φοιτητές Ο.Χ.

Ε. Αρβανίτη, Μ.Ε. Δεϊμέζη, Τ. Κοντογιάννης,
Χ.Παπαδοπούλου, Γ. Σωτηρόπουλος

ΜΤΠΧ φοιτητές Ενδοδοντίας
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Κλινική 6ου εξαμήνου
(Περιοδοντολογία – Οδοντική Χειρουργική)
Υπεύθυνοι: Σπ. Βασιλόπουλος – Χρ. Ραχιώτης
Κυκλικό Παρασκευής
Παρασκευή

Όροφος

Περιοδοντολογία

3ος

Κορομάντζος
Μπομπέτσης
Κοτσάνη
Καραΐσκου

2ος

Βασιλόπουλος
Βαβέτση
Γκατζώνης

3ος

Πεπελάση
Σεφερλή
Ντόλου
Κορομάντζος
(4/3 & 18/3)

2ος

Δερέκα
Πεπονή
Μαραγκού
Βασιλόπουλος
(4/3 & 18/3)

26/2/16, 11/3/16,
1/4/16, 15/4/16,
13/6/16,
27/5/16

4/3/16, 18/3/16,
8/4/16, 22/4/16,
20/5/16,
3/6/16

Ενδοδοντία 
Κερεζούδης
Φαρμάκης
Ιωαννίδη
Αρβανίτη
Δεϊμέζη
Σωτηρόπουλος
Κοζυράκης
Αγραφιώτη
Νικολάκης
Κοντογιάννης
Παπαδοπούλου

Από Παρασκευή 26/2/2016 έως και Παρασκευή 3/6/2016 οι ομάδες των
φοιτητών θα εργάζονται ως εξής:
Β και Γ
Α και Δ



3ος όροφος
2ος όροφος

Το προσωπικό της Ενδοδοντίας θα παρευρεθεί στην κλινική μόνο τις ημερομηνίες 11/3/16
και 18/3/16.
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Παρασκευή

Όροφος

Οδοντική Χειρουργική

1/4/16, 15/4/16, 20/5/16,
3/6/16

3ος

Ραχιώτης
Ζαππή
Πετράκη
Σακελλαρόπουλος

2ος

Λουκίδης
Καρβέλη
Σπαγόπουλος

8/4/16, 22/4/16, 13/5/16,
27/5/16

3ος

2ος

Ραχιώτης
Ζαππή
Πετράκη
Σακελλαρόπουλος
Λουκίδης
Κουρνέτας
Καφετζή

Παρασκευή
26/2/16 (Ραχιώτης, Ζαππή, Πετράκη, Σακελλαρόπουλος, Κουρνέτας,
Καφετζή )
4/3/16 (Ραχιώτης , Ζαππή, Πετράκη, Σακελλαρόπουλος, Σπαγόπουλος,
Καρβέλη )
11/3/16 (Ραχιώτης , Ζαππή, Πετράκη, Σακελλαρόπουλος, Κουρνέτας,
Καφετζή)
18/3/16 (Ραχιώτης , Ζαππή, Πετράκη, Σακελλαρόπουλος , Σπαγόπουλος,
Καρβέλη )

