
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΣΑ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Η Στοματική Χειρουργική (ΣΧ) καλύπτει τη διενέργεια και την διδασκαλία της τοπικής 

αναισθησίας στην ΚΣΑ μόνο του 7ου εξαμήνου. Για το σκοπό αυτό  δύο μέλη της (ΔΕΠ, 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή Συνεργάτες) θα βρίσκονται καθημερινά ο ένας στην κλινική του 

2ου και ο άλλος του 3ου ορόφου από τη 1.00 μέχρι τις 15.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

που θα κατατεθεί. Είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον οι αρχικές αναισθησίες των φοιτητών να 

πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του προσωπικού της ΣΧ. Στη  συνέχεια, αν και οι 

φοιτητές θα πράττουν αυτόνομα, το προσωπικό θα παραμείνει στις κλινικές όλο το 

προαναφερόμενο διάστημα. 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 

1. Οι φοιτητές που θα προσέρχονται στην Στοματική Χειρουργική για εξαγωγές θα πρέπει 

να προσκομίζουν παραπεμπτικό υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα της ΚΣΑ στο οποίο 

θα αναγράφονται τα δόντια που πρόκειται να αφαιρεθούν. 

2. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εδρών, και για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι 

φοιτητές θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού στην εργαλειοδοσία της ΣΧ, όπου θα βρίσκεται 

το σχετικό πλάνο των ραντεβού.  

3. Οι φοιτητές θα κλείνουν ραντεβού όχι με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα άσκησής τους 

στη ΣΧ αλλά ελεύθερα όλες τις ημέρες της εβδομάδας.   

Ραντεβού θα πρέπει να κλείνουν οι φοιτητές ακόμα και την ημέρα που κατά το ωρολόγιο 

πρόγραμμα είναι ημέρα άσκησής τους στη ΣΧ. 

4. Τα ραντεβού στην ΣΧ τόσο για τους φοιτητές που ασκούνται κανονικά στην Κλινική, όσο 

και με τους φοιτητές της ΚΣΑ κλείνονται ανά μια ώρα για τους φοιτητές του 7ου και 8ου 

εξαμήνου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πλάνο. 

ΕΔΡΑ 1 2 3 4 5 6 

ΩΡΑ       

13.15       

14.15       

15.15       

       

  

 

 

 



Για τους φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου τα ραντεβού θα είναι ανά 45 λεπτά σύμφωνα 

με το επίσης επισυναπτόμενο πλάνο: 

ΕΔΡΑ 1 2 3 4 5 6 

ΩΡΑ       

8.30       

9.15       

10.00       

10.45       

       

Τα ραντεβού των 10.45 θα διατίθενται μόνο για επείγοντα περιστατικά, ώστε να υπάρχει 

χρόνος για την εκπαίδευση  των φοιτητών που ασκούνται κανονικά στην Κλινική σύμφωνα 

με το πρόγραμμα 

5. Ευκταίο θα είναι  να αποφεύγεται  η παραπομπή σύνθετων περιστατικών (πολλαπλές 

εξαγωγές τερηδονισμένων δοντιών, χειρουργικές εξαγωγές) τουλάχιστον κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 7ου εξαμήνου μέχρι οι φοιτητές να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία στη 

διαδικασία της εξαγωγής. Εάν αυτό όμως πρέπει να γίνει για την ομαλή διεκπεραίωση του 

σχεδίου θεραπείας, κατά την κρίση του μέλους ΔΕΠ της Στοματικής Χειρουργικής η 

επέμβαση θα ανατίθεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές της ΣΧ. Σε αυτή την περίπτωση 

δεν θα χρεώνονται οι συγκεκριμένες εξαγωγές στο φοιτητή.  

Το αυτό θα ακολουθείται και στην περίπτωση πολλαπλών εύκολων εξαγωγών στον ίδιο 

ασθενή. Οι εξαγωγές μεν θα πραγματοποιούνται για τη διευκόλυνση του Σχεδίου 

Θεραπείας, αλλά ο αριθμός εξαγωγών που θα χρεώνεται ο φοιτητής θα είναι στην κρίση 

του Επιβλέποντα της ΣΧ.  

6. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος ημέρας της Κλινικής  διαπιστώσει ανεπάρκεια του 

φοιτητή να αντιμετωπίσει το περιστατικό ή ο φοιτητής παραβαίνει τους κανόνες 

λειτουργίας της Κλινικής (αντισηψία - καθαριότητα) έχει την δυνατότητα να απαγορεύσει 

στον φοιτητή να συνεχίσει την επέμβαση και να την αναθέσει σε άλλο φοιτητή ή 

συνεργάτη.  

7. Οι φοιτητές που έχουν ασθενείς με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να 

συζητούν το περιστατικό με το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή συνεργάτη, της ημέρας που θα 

προγραμματίσουν την επέμβαση ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη μετακίνηση του 

ασθενούς, αν χρειαστεί συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό του ή η διενέργεια 

προεγχειρητικών εξετάσεων. Στο τέλος του κειμένου αυτού παρατίθενται πρωτόκολλα 

αντιμετώπισης ασθενών υπό αντιαιμοπεταλιακή - αντιπηκτική αγωγή 

 

 

 

 

 



                                        ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΡΑΣΤΙΚΉ ΟΥΣΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΛΗΨΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ακετυλοσαλικυλικό (Salospir 80-
160mg) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ OXI  

Ακετυλοσαλικυλικό (Salospir 325-
650mg) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 
ΕΠΙ 7/ΜΕΡΟ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟ 

Κλοπιδογρέλη 
(Plavix, Iscover, Plasiver, Glober) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  
  

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ 
ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟΥ 

ΣΥΡΡΑΦΗ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ-
ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΤΙΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ- 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ  

Κλοπιδογρέλη+Ακετυλοσαλικυλικό 
(Duoplavin, Duocover) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ 
ΕΠΙ 7/ΜΕΡΟ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟ 

 

                                                         ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΡΑΣΤΙΚΉ ΟΥΣΙΑ 
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ) 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ασενοκουμαρόλη 
(Sintrom) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟ 

Βαρφαρίνη 
(Warfarin) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟ 

Ασενοκουμαρόλη+ 
Αντιαιμοπεταλιακό 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 
ΓΙΑΤΡΟ- 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

                                       ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - INR 

TIMH INR ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

INR < 3.5 ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – ΛΗΨΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

INR < 3.5 ΜΕΣΑΙΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – ΛΗΨΗ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 



INR > 3.5 ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

INR-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 

ΓΙΑΤΡΟ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  

INR > 3.5 ΜΕΣΑΙΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

INR-ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ 

ΓΙΑΤΡΟ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ-ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 


