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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (E.Φ.Μ.) 
  

Μάθηµα: ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙΙ  
 

Μορφή µαθήµατος: Υποχρεωτικό (Φροντιστηριακό µάθηµα - Κλινική άσκηση) 
 
Διδάσκεται στο εξάµηνο: Θ΄ 
 
Υπεύθυνος/οι µαθήµατος:  
- Σ. Καββαδία-Τσαταλά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τηλ.: 2310 999544, 
  E-mail: smaragda@dent.auth.gr 
- Σ. Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τηλ.: 2310 999558 
  E-mail: sonia@dent.auth.gr 
 
Διδάσκοντες:  
Στην εκπαίδευση των φοιτητών του Θ΄ εξαµήνου συµµετέχουν τα εξής µέλη του 
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής: 
 

Μέλη Δ.Ε.Π.: 
Αθανάσιος Ε. Αθανασίου               Καθηγητής 
Μόσχος Α. Παπαδόπουλος                            Καθηγητής  
Νικόλαος Τοπουζέλης Καθηγητής και Διευθυντής 
Ιουλία Ιωαννίδου – Μαραθιώτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Σµαράγδα Καββαδία – Τσαταλά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Σωσσάνη Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Όλγα – Ελπίδα Γ. Κολοκυθά Επίκουρη Καθηγήτρια  

 
Ειδικοί Ορθοδοντικοί  
 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες  
Dr Αθηνά Χατζηγιάννη 
 
Υποψήφιοι Διδάκτορες:                                          Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:                                         
Αναστάσιος Ζαφειριάδης                                        Ηλίας Γιαντικίδης 
Ευφηµία Κουµπιά                                                     Ιωάννης Δούλης 
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης                                         Γεώργιος Εµµανουηλίδης 
Φάντι Ταράουνε                                                        Βασίλειος Ζυµπερδίκας 
                                                                                   Κωνσταντίνος Μαραθιώτης 
                                                                                   Ηλέκτρα Τούλια 
 
Γραµµατεία: Ορθοδοντικής, κα Δ. Ζαπρούδη, Τηλ.: 2310 999556 , Fax: 2310 999549, 
E-mail: οrthodontics@dent.auth.gr 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων από τον φοιτητή σχετικά µε την κλινική ορθοδοντική από τη 
σκοπιά του γενικού οδοντιάτρου και συγκεκριµένα όσο αφορά τη λήψη ιστορικού, την 
αξιολόγηση και τη θεραπευτική προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες σε 
στήριξη, σε περιστατικά ανωµαλιών σύγκλεισης Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1, Τάξης ΙΙ, 
κατηγορίας 2 και Τάξης ΙΙΙ κατά Angle, καθώς και περιπτώσεις κυνοδόντων µε 
διαταραχή της ανατολής. 
  
Στόχοι: 
Να κατανοήσει ο φοιτητής τις δυνατότητες που παρέχουν οι διαγνωστικές εξετάσεις στην 
ορθοδοντική και να καλλιεργηθεί σε αυτόν η παρατηρητικότητα και η κριτική σκέψη 



προκειµένου να αναγνωρίζει, να ταξινοµεί και να αξιολογεί τις διαταραγµένες σχέσεις 
των ανατοµικών δοµών του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος σε περιστατικά 
ανωµαλιών σύγκλεισης Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1, Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 2 και Τάξης ΙΙΙ 
κατά Angle, καθώς και περιπτώσεις κυνοδόντων µε διαταραχή της ανατολής. Επίσης να 
ενηµερωθεί ο φοιτητής για τα τεχνοβιολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την 
αποκατάσταση των περιστατικών αυτών και να αποκτήσει τη θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση για την θεραπευτική αντιµετώπιση ορισµένων απλών οδοντοφατνιακών 
συγκλεισιακών ανωµαλιών.  
 
Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα: 
Η απόκτηση γνώσης από τον φοιτητή για τον εντοπισµό των συγκλεισιακών 
προβληµάτων Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1, Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 2 και Τάξης ΙΙΙ κατά Angle, 
καθώς και περιπτώσεις κυνοδόντων µε διαταραχή της ανατολής, που µπορεί να 
συναντήσει στην καθηµερινή κλινική πράξη ώστε να µπορεί είτε να εφαρµόσει µέτρα 
πρόληψης είτε να συµβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και την αντιµετώπιση τους σε 
συνεργασία µε τους ειδικούς ορθοδοντικούς ή ειδικούς άλλων οδοντιατρικών 
ειδικοτήτων.  
 
Ώρες και χώρος διδασκαλίας: 
Η διδασκαλία είναι 2 ώρες εβδοµαδιαίως από τις 12.00-14.00, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 
φροντιστηριακή ή κλινική άσκηση σε αίθουσες Σεµιναρίων της σχολής ή στις κλινικές 
της ορθοδοντικής του 1ου ορόφου. 
 
Μορφή διδασκαλίας: 
Διδασκαλία µε µορφή φροντιστηριακών παραδόσεων και κλινικής άσκησης.  
 
Μορφή αξιολόγησης: 
Ανελλιπής παρακολούθηση παραδόσεων και κλινικής. Εξετάσεις στο τέλος του Ι’ 
Εξαµήνου. 
 
Βοήθηµα:  

1.   Mitchell L. Εισαγωγή στην Ορθοδοντική. Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 
2013.         
(Η διδακτέα ύλη στο Θ' εξάµηνο περιλαµβάνει τα κεφάλαια 9, 10, 11, 14 και 15, 
του βιβλίου) 

 
Περιεχόµενα -Ύλη  

1.   Ενηµέρωση & Σεµινάριο - Εισαγωγή στην κλινική ορθοδοντική από τη σκοπιά 
του γενικού οδοντιάτρου 

2.   Κλινική 1 (Λήψη ιστορικού, ανάθεση περιστατικών) 
3.   Σεµινάριο - Οβελιαία Διάσταση-Συγκλεισιακά προβλήµατα Τάξης ΙΙ, Κατηγορίας 

1 
4.   Κλινική 2 
5.   Σεµινάριο - Οβελιαία Διάσταση -Συγκλεισιακά προβλήµατα Τάξης ΙΙΙ 
6.   Κλινική 3 (Εξωτερικά ιατρεία) 
7.   Σεµινάριο - Κατακόρυφη διάσταση-Συγκλεισιακά προβλήµατα Τάξης ΙΙ, 
Κατηγορίας 2 

8.   Κλινική 4 
9.   Σεµινάριο - Κυνόδοντες.  
10.  Κλινική 5 (Εξωτερικά ιατρεία) 
11.  Σεµινάριο - Σχεδιάζοντας τη στήριξη 
12.  Κλινική 6 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (E.Φ.Μ.) 
 

Μάθηµα: ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV 
 
Μορφή µαθήµατος: Υποχρεωτικό (Φροντιστηριακό µάθηµα - Κλινική άσκηση) 
 
Διδάσκεται στο εξάµηνο: Ι΄ 
 
Υπεύθυνος/οι µαθήµατος:  
- Σ. Καββαδία-Τσαταλά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τηλ.: 2310 999544, 
  E-mail: smaragda@dent.auth.gr 
- Σ. Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τηλ.: 2310 999558 
  E-mail: sonia@dent.auth.gr 
 
Διδάσκοντες:  
Στην εκπαίδευση των φοιτητών του Ι΄εξαµήνου συµµετέχουν τα εξής µέλη του 
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής: 
 

Μέλη Δ.Ε.Π.: 
Αθανάσιος Ε. Αθανασίου               Καθηγητής 
Μόσχος Α. Παπαδόπουλος                            Καθηγητής  
Νικόλαος Τοπουζέλης Καθηγητής και Διευθυντής 
Ιουλία Ιωαννίδου – Μαραθιώτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Σµαράγδα Καββαδία – Τσαταλά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Σωσσάνη Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Όλγα – Ελπίδα Γ. Κολοκυθά Επίκουρη Καθηγήτρια  

 
Ειδικοί Ορθοδοντικοί  
 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες  
Dr Αθηνά Χατζηγιάννη 
 
Υποψήφιοι Διδάκτορες:                                          Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:                                         
Αναστάσιος Ζαφειριάδης                                        Ηλίας Γιαντικίδης 
Ευφηµία Κουµπιά                                                     Ιωάννης Δούλης 
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης                                         Γεώργιος Εµµανουηλίδης 
Φάντι Ταράουνε                                                        Βασίλειος Ζυµπερδίκας 
                                                                                   Κωνσταντίνος Μαραθιώτης 
                                                                                   Ηλέκτρα Τούλια 

  
 
Γραµµατεία: Ορθοδοντικής, κα Δ. Ζαπρούδη, Τηλ.: 2310 999556 , Fax: 2310 999549, 
E-mail: οrthodontics@dent.auth.gr 
 
Σκοπός: 
Η απόκτηση γνώσεων από τον φοιτητή σχετικά µε την κλινική ορθοδοντική από τη 
σκοπιά του γενικού οδοντιάτρου και συγκεκριµένα όσο αφορά τη λήψη ιστορικού, την 
αξιολόγηση και τη θεραπευτική προσέγγιση σε περιστατικά πρόσθιας και οπίσθιας 
χασµοδοντίας και σταυροειδών συγκλείσεων, περιστατικά που αντιµετωπίζονται µε 
λειτουργικές συσκευές, περιστατικά ενηλίκων και περιστατικά σύνθετων συγκλεισιακών 
ανωµαλιών (όπως ασθενών µε σχιστίες ή και µε ορθογναθικές ανωµαλίες). Επιπλέον, η 
απόκτηση βασικών γνώσεων για την ορθοδοντική συγκράτηση καθώς και για τις πρώτες 
βοήθειες και τις παρενέργειες κατά την ορθοδοντική θεραπεία. 



  
 
 
Στόχοι: 
Να κατανοήσει ο φοιτητής τις δυνατότητες που παρέχουν οι διαγνωστικές εξετάσεις στην 
ορθοδοντική και να καλλιεργηθεί σε αυτόν η παρατηρητικότητα και η κριτική σκέψη 
προκειµένου να αναγνωρίζει, να ταξινοµεί και να αξιολογεί τις διαταραγµένες σχέσεις 
των ανατοµικών δοµών του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος σε περιστατικά πρόσθιας 
και οπίσθιας χασµοδοντίας και σταυροειδών συγκλείσεων, περιστατικά που 
αντιµετωπίζονται µε λειτουργικές συσκευές, περιστατικά ενηλίκων και περιστατικά 
σύνθετων συγκλεισιακών ανωµαλιών (όπως ασθενών µε σχιστίες ή και µε ορθογναθικές 
ανωµαλίες). Επίσης να ενηµερωθεί ο φοιτητής για τα τεχνοβιολογικά µέσα που 
χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση των περιστατικών αυτών και να αποκτήσει τη 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τη διαχείριση ορισµένων ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε την ορθοδοντική συγκράτηση καθώς και τις πρώτες βοήθειες και τις 
παρενέργειες κατά την ορθοδοντική θεραπεία.  
 
Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα: 
Η απόκτηση γνώσης από τον φοιτητή για τον εντοπισµό των συγκλεισιακών 
προβληµάτων πρόσθιας και οπίσθιας χασµοδοντίας και σταυροειδών συγκλείσεων, 
περιστατικών που αντιµετωπίζονται µε λειτουργικές συσκευές, περιστατικών ενηλίκων 
και περιστατικών σύνθετων συγκλεισιακών ανωµαλιών (όπως ασθενών µε σχιστίες ή και 
µε ορθογναθικές ανωµαλίες), που µπορεί να συναντήσει στην καθηµερινή κλινική πράξη 
ώστε να µπορεί να συµβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και την αντιµετώπιση τους είτε 
εφαρµόζοντας µέτρα πρόληψης είτε σε συνεργασία µε τους ειδικούς ορθοδοντικούς ή 
ειδικούς άλλων οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Επιπλέον, η απόκτηση γνώσης για ζητήµατα 
που σχετίζονται µε την ορθοδοντική συγκράτηση καθώς και τις πρώτες βοήθειες και τις 
παρενέργειες κατά την ορθοδοντική θεραπεία.  
 
Ώρες και χώρος διδασκαλίας: 
Η διδασκαλία είναι 2 ώρες εβδοµαδιαίως από τις 12.00-14.00, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 
φροντιστηριακή ή κλινική άσκηση σε αίθουσες Σεµιναρίων της σχολής ή στις κλινικές 
της ορθοδοντικής του 1ου ορόφου. 
 
Μορφή διδασκαλίας: 
Διδασκαλία µε µορφή φροντηστηριακών παραδόσεων και κλινικής άσκησης.  
 
Μορφή αξιολόγησης: 
Ανελλιπής παρακολούθηση παραδόσεων και κλινικής. Εξετάσεις στο τέλος του Ι’ 
Εξαµήνου. 
 
Βοηθήµατα:  

1.   Mitchell L. Εισαγωγή στην Ορθοδοντική. Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 
2013.         
(Η διδακτέα ύλη στο Ι' εξάµηνο περιλαµβάνει τα κεφάλαια 12, 13, 16, 19, 20, 21, 
22 και 23 του βιβλίου) 

2.   Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Παπαδόπουλος ΝΑ. Χειλεο-
γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιµετώπιση. Αθήνα: 
Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013. 
(Η διδακτέα ύλη στο Ι' εξάµηνο περιλαµβάνει τo κεφάλαιo 11 του βιβλίου) 

 
 
 



Περιεχόµενα -Ύλη  
 

1.   Σεµινάριο - Πρόσθια χασµοδοντία και οπίσθια χασµοδοντία 
2.   Κλινική 7 
3.   Σεµινάριο - Συγκράτηση  
4.   Κλινική 8 - Εξωτερικά ιατρεία 
5.   Σεµινάριο - Λειτουργικές συσκευές  
6.   Σεµινάριο - Ορθοδοντική ενηλίκων  
7.   Κλινική 9 
8.   Σεµινάριο - Ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική 
9.   Σεµινάριο - Χειλεο-γναθο-υπερωιο-σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές 
ανωµαλίες 

10.  Κλινική 10 
11.  Σεµινάριο - Σταυροειδείς συγκλείσεις 
12.  Σεµινάριο - Ορθοδοντικές πρώτες βοήθειες και παρενέργειες κατά την 
ορθοδοντική θεραπεία 

 
 


