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Διάταξη Ημερίδας 

1. Πρόεδρος της εταιρίας ΕΠΟΕ, κυρία Β. Τοπίτσογλου.  

Καλωσόρισμα των συναδέλφων και αναφορά στο γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα 

(περιεχόμενο επιστολής), Ευχαριστίες στους γενναιόδωρους χορηγούς της εκδήλωσης, Παρουσίαση 

των ομιλητών και του συντονιστή του  όλου προγράμματος, Επίλογος - Συμπεράσματα. 

2. Συντονιστής του προγράμματος κύριος Σωτήρης Κάλφας 

Παρουσίαση του θέματος που θα αναπτύξει ο κάθε ομιλητής και της συναδέλφου Παιδοδοντιάτρου 

κ. Μαρίας Κωστοπούλου που μετέφρασε το αγγλικό βίντεο, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

κατανόησή του. Συντονισμός των ερωτήσεων – απαντήσεων στα πλαίσια της εφ’ όλης της ύλης 

συζήτησης, μετά το πέρας των ομιλιών. 

 

Καλωσόρισμα Προέδρου κ. Τοπίτσογλου 

Aξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι φοιτητές 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Προληπτικής 

Οδοντιατρικής Ελλάδας, της ΕΠΟΕ, στην 7η Επιστημονική Ημερίδα μας. 

Η ΕΠΟΕ ιδρύθηκε το 1992 με κύριο σκοπό την προώθηση των αρχών της Πρόληψης σε όλη την έκταση 

της Οδοντιατρικής επιστήμης, και όχι μόνο. Και με αυτό εννοώ τόσο την πρόληψη των νόσων του 

στόματος, όσο και την πρόληψη των επαγγελματικών νόσων που απειλούν τον οδοντίατρο.  

Πώς όμως η εταιρία μας προσπαθεί να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς της, αφού ως γνωστόν δεν 

έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα; Παρόλο που η Πρόληψη είναι η φθηνότερη σε σχέση με όλες της 

μορφές θεραπείας, τα χρήματα είναι αναγκαία, κάτι για το οποίο θα συμφωνούσε και ο Δημοσθένης 

λέγοντας το γνωστό «δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων (Το χρήμα 

είναι αναγκαίο, χωρίς αυτό τίποτε δε γίνεται από όσα πρέπει) Ολυνθιακός/Α. 

Τα έσοδά της προέρχονται από 3 πηγές: από το ελάχιστο χρηματικό ποσό εγγραφής των νέων μελών, 

από την ιδιαίτερα χαμηλή, σχεδόν συμβολική συμμετοχή σας στις εκάστοτε Ημερίδες και από τις 

χορηγίες των εκθετών – εμπόρων. Να σημειωθεί ότι χωρίς τον ανιδιοτελή αγώνα της Οργανωτικής 

Επιτροπής και χωρίς το μεράκι των ομιλητών, δεν θα ήταν εφικτή η πραγματοποίησή τους. 

Η επιλογή των θεμάτων που θα αναλυθούν έγινε με αυστηρά κριτήρια επικαιρότητας, αναγκαιότητας 

και ευθύνης απέναντι: στους ασθενείς, τους συνεργάτες  μας εντός και εκτός του οδοντιατρείου, αλλά 

και  απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.  

Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της απολύμανσης και αποστείρωσης, διότι κατέχει υψηλή θέση 

στον κατάλογο των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους Οδοντιάτρους. Και ως παράδειγμα αναφέρω 

κάποια έρευνα που έγινε μεταξύ οδοντιάτρων στις ΗΠΑ, από όπου προκύπτει ότι το 50% των γενικών 
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οδοντιάτρων και το 35% των ειδικών, επέλεξε τα παραπάνω θέματα για επιμόρφωση, ακριβώς επειδή 

τα θεωρεί εξαιρετικής σημασίας. 

Με το γενικότερο θέμα της Υγιεινής στους χώρους άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ασχολήθηκε από 

εξαετίας η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και εξέδωσε ειδικές οδηγίες, στις οποίες και θα γίνει εκτενής αναφορά. 

Υπήρχε όμως λόγος να ασχοληθούν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας με τα ζητήματα της Υγιεινής; Το ότι η 

απάντηση είναι : ΝΑΙ, ΥΠΗΡΧΕ, θα φανεί τόσο από τις εισηγήσεις των σημερινών ομιλητών, όσο και 

από το βίντεο που θα προβληθεί.   

Μερικά από τα ερωτήματα που πιστεύουμε ότι απασχολούν συχνά τους συναδέλφους μας, είναι : 

 Ποιες και πόσο σοβαρές καταστάσεις μπορούν να προκληθούν από τη διασπορά των λοιμώξεων σε 

ένα οδοντιατρείο? 

 Κινδυνεύουν και σε ποιο βαθμό οι βοηθοί μας και ο οδοντοτεχνίτης μας? 

 Πόσο αποτελεσματικές είναι οι συνήθεις μέθοδοι απολύμανσης- αποστείρωσης που ακολουθούμε? 

 Τι γίνεται με τα εργαλεία που δεν επιδέχονται αποστείρωσης? 

 Τι συναφή προϊόντα διαθέτει η αγορά? 

 Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για την αποστείρωση / απολύμανση του ιατρικού 

εξοπλισμού? 

 Πώς μπορούμε με απλούς και πρακτικούς τρόπους να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε?  

 Πόσο μολυσματικό είναι το νερό του μηχανήματος?  Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι σε μια έρευνα που 

έγινε στη Βρετανία, βρέθηκε ότι από τα 55 δείγματα νερού που συλλέγησαν από ισάριθμα 

οδοντιατρικά μηχανήματα, τα 52 δεν πληρούσαν τους όρους ασφαλείας που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού. 

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα δοθούν κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων από τους 

ομιλητές, αλλά και πολλές πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, από τους εκθέτες των 

σχετικών προϊόντων. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα εκ μέρους όλων μας, να ευχαριστήσω θερμά τις εταιρίες–χορηγούς που 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας για οικονομική ενίσχυση και που κατ΄ αλφαβητική σειρά είναι : 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΒΙΑΝΕΞ, Βιτσαρόπουλος Μ. COLGATE-PALMOLIVE, CosmoDent-Χρυσικός,  

NEODENT, NewDent, MEGADENT Χρυσαφίδου, η εταιρία  PANOY, η Pharma-Chemie Τερζήμπασης, η 

PLAC CONTROL/TePe, η Procter & Gamble, η SANTA-N.ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ο Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων 

Θεσ/νίκης,  η  Warner Lambert-Listerine και η εταιρία Technosept. 

Και τώρα ήρθε η στιγμή να καλωσορίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και να τους ευχαριστήσω 

θερμά που δέχθηκαν να προσφέρουν τις εξειδικευμένες τους γνώσεις. 

 Ο κ. Ιωάννης Τζούτζας είναι Αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωστός για τη γλαφυρότητα του λόγου του και την ευρυμάθεια του, με 
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πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της πρόληψης της διασποράς των 

λοιμώξεων, και όχι μόνον.  

 Ο κ. Βασίλης Πανής είναι Επίκουρος καθηγητής του Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, συστηματικός μελετητής  και λεπτολόγος συλλέκτης γνώσεων, όπως 

φαίνεται και στο βιβλίο του «Πρόληψη της διασποράς των λοιμώξεων στο οδοντιατρείο». 

 Συντονιστής του προγράμματος θα  είναι ο κ. Σωτήρης Κάλφας, πρώην Διευθυντής του εργαστηρίου 

της Διαγνωστικής Μικροβιολογίας Στόματος στην Οδοντιατρική Σχολή του Ούμεο Σουηδίας και νυν 

Αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και 

Βιολογίας Εμφυτευμάτων του Τμήματός μας.  

Ο κ. Κάλφας διαθέτει πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στα πεδία της 

Μικροβιολογίας του Στόματος, της Προληπτικής Οδοντιατρικής, και γενικότερα της Βιολογίας Στόματος. 

Ως  οικοδεσπότης, θα πάρει πρώτος το λόγο. 

 

Επίλογος – Συμπεράσματα – Ευχαριστίες 

Αγαπητοί  συνάδελφοι, 

Η αναγνώριση του κινδύνου από την έκταση και σοβαρότητα των λοιμώξεων, η διερεύνηση  των μέχρι 

σήμερα γνωστών μεθόδων πρόληψης και η εξοικείωση με τα προϊόντα και τα μέσα που μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κινηθήκαμε στην Ημερίδα αυτή, σε μια 

προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τον προβληματισμό μας. Όλα αυτά όμως δεν επαρκούν εάν δεν 

έχουμε την πρόθεση και την σταθερή πίστη ότι ενσωματώσουμε τις αρχές της Πρόληψης στην 

καθημερινή μας πρακτική. 

Η πρόληψη είναι στοιχείο προηγμένου πολιτισμού και σαν τέτοιο στηρίζεται όχι μόνο στην διάδοσή 

της, αλλά κυρίως στην ελευθερία βούλησης, επιλογής και πρακτικής εφαρμογής από μέρους των 

συναδέλφων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας στην Ημερίδα αυτή πέτυχε. Θα ήμαστε 

όμως απόλυτα ικανοποιημένοι, όταν και η Σχολή μας αποφασίσει να ελέγξει επισήμως την διασπορά 

λοιμώξεων στους χώρους της. 

Ευχαριστούμε θερμά, όλους τους συντελεστές της Ημερίδας, τους χορηγούς της εκδήλωσης και φυσικά  

όλους εσάς που επιλέξατε να είστε μαζί μας, σήμερα.  


