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Μήλπκα 

 

 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

 

Οη επηπινθέο ζην ζηόκα κπνξεί λα έρνπλ δξακαηηθή επίπησζε ζηελ πνηόηεηα δσήο 

ηνπ αζζελή κε θαξθίλν, ελώ απμάλνπλ ην θόζηνο ηεο Ογθνινγηθήο ζεξαπείαο θαη 

έρνπλ δπζκελή επίπησζε ζηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο . 

Πέξα από ηηο ήδε ηεθκεξησκέλεο επηπινθέο  ( National Cancer Institute Monograph 

USA1990, Consensus   Statement ), λέεο επηπινθέο ζην ζηόκα , όπσο  ε λέθξσζε ησλ 

γλάζσλ, έρνπλ πεξηγξαθεί, ελώ άιιεο επηπινθέο αλαδύνληαη ζηελ επνρή ησλ 

ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηώλ, όπσο εηδηθέο ειθώζεηο ηνπ βιελλνγόλνπ. 

Ζ Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Πνηόηεηα Εσήο, (Quality of Life Group) ηνπ European 

Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC ) κε ηελ ζπκκεηνρή  θαη 

ηεο Διιάδαο, Οδνληηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ, Κιηληθή Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο, 

αλαζεσξεί  ην Questionnaire γηα ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ, ελώ 

βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε δόκεζεο ηνπ Questionnaire γηα ηελ ζρεηηδόκελε κε ην 

ζηόκα Πνηόηεηα Εσήο ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλνπο δηαθόξσλ ηύπσλ.  

 

O ξόινο ηνπ Οδνληηάηξνπ είλαη ζεκαληηθόο ζηελ πξόιεςε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πγείαο ηνπ ζηόκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

νγθνινγηθήο ζεξαπείαο, ελώ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ηπρόλ ππνηξνπήο 

ηεο θαθνήζεηαο. 

Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε  ηνπ Οδνληηάηξνπ, ζηα πιαίζηα  ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ Ογθνινγία, είλαη αλάγθε θαη απνηειεί ην ζηόρν ησλ εκηλαξίσλ  

πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο καο .  

ην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εκηλαξίσλ:  

(Α) πεξηγξάθνληαη αδξά ηα είδε / ηερληθέο ησλ νγθνινγηθώλ ζεξαπεηώλ, ην profile 

ηνπ αζζελή κε θαξθίλν, ε ζρεηηδόκελε κε ηνλ θαξθίλν θαη ηε ζεξαπεία θόπσζε θαη 

θαρεμία (cancer fatigue and cancer cachexia) θαη ηα ζπλνδά λνζήκαηα, όπσο 

θαξδηνηνμηθόηεηα, ππέξηαζε, λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλαηκία, ζξνκβνπελία, 

ιεπθνπελία.  

(Β) πλνςίδνληαη ηα πξσηόθνιια πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ ζηνκαηνινγηθώλ 

θαη νδνληνγλαζηθώλ επηπινθώλ θαη παξνπζηάδνληαη πεξηζηαηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ΄΄ 

ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο ΄΄. 

 ην Κιηληθό κέξνο νη πλάδειθνη Οδνληίαηξνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

Ογθνινγηθώλ αζζελώλ.  

 

 

Ζ Γηεπζύληξηα ηεο Κιηληθήο Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο 

 

 

Καζεγήηξηα Οπξαλία Νηθνιάηνπ-Γαιίηε 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1. Θεωπηηική Δκπαίδεςζη  

      (όλη η ομάδα) 

 

 Σεηάπηη 14 Νοεμβπίος 2018 

 

 

9:00 - 9:45 

 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζηόκαηνο ζηνλ νγθνινγηθό αζζελή – ε 

δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ νδνληηάηξσλ & ηεο ελεκέξσζεο ησλ 

θιηληθώλ γηαηξώλ θαη ησλ αζζελώλ 

Οςπανία Νικολάηος-Γαλίηη 

 

9:45-10:15 Γπζθαγία ζηνλ αζζελή κε θαξθίλν ηόκαηνο, Κεθαιήο & 

Σξαρήινπ 

Δςθύμιορ Κςποδήμορ  

 

10:15-10:45 Γεληθέο αξρέο αθηηλνζεξαπείαο 

Αλεξάνδπα Γιαννοπούλος 

 

10:45-11:15 Γηάιεηκκα – Καθέο 

11:15-11:45 Πξνεηνηκαζία ηνπ ζηόκαηνο πξηλ ηε ζεξαπεία 

Δμμανοςήλ Βάπδαρ 

11:45-12:15 Οξηζκόο θαη Κιηληθή πξαθηηθή γηα ηελ πξόιεςε θαη πξώτκε 

δηάγλσζε θαη ν Αιγόξηζκνο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ηεο Οζηενλέθξσζεο.  

 Οςπανία Νικολάηος-Γαλίηη 

 

12:15-12:45 Παξνπζίαζε πεξηπηώζεσλ-ζπδήηεζε 

Δμμανοςήλ Βάπδαρ, Δπωθίλη Παπαδοπούλος, Μαπία 

Κοςπή 

 

12:45-13:15 Ο θαξθίλνο ηνπ ζηόκαηνο από ηελ πιεπξά ηνπ 

Ωηνξηλνιαξπγγνιόγνπ. 

πύπορ Ποηαμιάνορ  

 

13:15-14:00 πδήηεζε, πκπεξάζκαηα & Οκάδεο γηα ηελ Κιηληθή 

Οςπανία Νικολάηος-Γαλίηη  
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2.Κλινική Δκπαίδεςζη  

     (ε ομάδερ 2 αηόμων)  

 

 Κιηληθή άζθεζε ζε νγθνινγηθνύο αζζελείο, Σξίηε & Πέκπηε,  

      3 επηζθέςεηο. 

 

 

         3.    Θεωπηηική & Γιαδπαζηική Δκπαίδεςζη  

 

                Παπαζκεςή 17 Μαΐος 2019 

 

 

9:00-9:45 Σν πξνθίι ηνπ Ογθνινγηθνύ Αζζελνύο: Καξθηληθή θαρεμία, 

δηαηξνθηθή ππνζηήξημε, θόπσζε, ςπρνθνηλσληθά 

πξνβιήκαηα 

Μαπία Κιαγιά 

 

9:45-10:05 Δπηπινθέο ηνπ ζηόκαηνο θαηά ηελ αθηηλνζεξαπεία/ 

ρεκεηνζεξαπεία θαξθίλνπ ζηόκαηνο, θεθαιήο & ηξαρήινπ-

αληηκεηώπηζε 

Δπωθίλη Παπαδοπούλος 

 

10:05-10:35 

 

Γηάιιεηκα-Καθέο 

 

10:35-10:55 Δπηπινθέο ηνπ ζηόκαηνο κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία 

/ρεκεηνζεξαπεία θαξθίλνπ ζηόκαηνο, θεθαιήο & ηξαρήινπ-

αληηκεηώπηζε 

Μαπία Κοςπή 

 

10:55-11:15 Τπνηξνπέο κεηά ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ ηνπ ζηόκαηνο. Ο 

ξόινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο 

Οςπανία Νικολάηος-Γαλίηη  

 

11:15-12:15 

 

 

 

Οζηενλέθξσζε ησλ γλάζσλ ζρεηηδόκελε κε θάξκαθα.  

Δπωθίλη Παπαδοπούλος 

12:15-12:45 

 

 

 

Οη νδνληηθέο εμαγσγέο αίηην ή απνηέιεζκα ηεο 

νζηενλέθξσζεο. 

Δμμανοςήλ Βάπδαρ 

12:45-13:45 Ζ Αλνζνζεξαπεία ζηελ Ογθνινγία 

Αμάνηα Ψςππή 

 

13:45-14:00 

 

 

 

πκπεξάζκαηα-απνλνκή πηζηνπνηεηηθώλ 

Οςπανία Νικολάηος-Γαλίηη 
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                                                           ΟΜΙΛΗΣΔ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Δμμανοςήλ Βάπδαρ 
Οδνληίαηξνο, Γηδάθησξ Παζνβηνινγίαο 

ηόκαηνο, ΔΚΠΑ 

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο, 

Κιηληθή Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο 

 

Οςπανία Νικολάηος – Γαλίηη 
Οδνληίαηξνο, ηνκαηνιόγνο 

Καζεγήηξηα & Γηεπζύληξηα, 

Κιηληθή Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο 

 

 

Αλεξάνδπα Γιαννοπούλος 
Αθηηλνζεξαπεπηήο-Ογθνιόγνο 

MSc, Ννζνθνκείν « ΗΑΩ », ηκήκα 

Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο 

 

Μαπία Κιαγιά  
Παζνιόγνο 

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο 

Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

Ογθνινγηθή Μνλάδα Γ.Π.Π Κιηληθή 

Ννζνθνκείν  «ΩΣΖΡΗΑ» 

 

 

Μαπία Κοςπή 
Οδνληίαηξνο, Τπνςήθηα Γηδάθησξ  

Παζνβηνινγίαο ηόκαηνο, ΔΚΠΑ 

Κιηληθή Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο  

 

 
 

 

Δςθύμιορ Κςποδήμορ 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο, Δ.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. 

«Ηππνθξάηεην» 

       

πύπορ Ποηαμιάνορ 
Δπηθνπξηθόο Δπηκειεηήο Β΄, Γ.Ν.Α. 

«Γελλεκαηάο » 

 

Δπωθίλη Παπαδοπούλος 
Οδνληίαηξνο, ηνκαηνιόγνο, 

Τπνςήθηα Γηδάθησξ Παζνβηνινγίαο 

ηόκαηνο, ΔΚΠΑ 

Κιηληθή Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο 

 

 

Αμάνηα Ψςππή 
Παζνιόγνο-Ογθνιόγνο, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Ογθνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, Δ.Κ.Π.Α., 

Ογθνινγηθή Μνλάδα Β΄ ΠΠΚ, Γ.Π.Ν. «Αηηηθόλ» 


