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Για την ασφάλεια του ασθενή, και την επιτυχία της 
οδοντιατρικής πράξης που θα επιχειρηθεί, θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και τα υλικά που θα χρησιμο-
ποιηθούν. Τα υλικά επιβάλλεται να χαρακτηρίζονται 
από βιοσυμβατότητα με τους παρακείμενους ιστούς. 
Είναι γνωστό ότι με την επιστημονική πρόοδο που 
σημειώθηκε στην οδοντιατρική, πολλά υλικά που στο 
παρελθόν ήταν πολύ σημαντικά κατά την εκτέλεση 
θεραπευτικών πράξεων, σήμερα δεν χρησιμοποιούνται 
επειδή αποδείχθηκε ότι δεν ήταν βιοσυμβατά με τους 
παρακείμενους ιστούς. 

Τέλος, οι ουσίες που θα χορηγηθούν κατά την 
εκτέλεση της οδοντιατρικής πράξης (π.χ. αντισηπτικά 
διαλύματα για στοματοπλύσεις, αναισθητικά, οι περι-
εχόμενες στα αναισθητικά αγγειοσυσπαστικές ουσίες, 
κ.λπ.) αλλά και ουσίες που θα χορηγηθούν για τη 
θεραπεία νόσου ή την υποστήριξη του θεραπευτικού 
αποτελέσματος (π.χ. αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, 
αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα, κ.λπ.) 
θα πρέπει να είναι τόσο το δυνατό λιγότερο επικίνδυνα 
για τον ασθενή. 

4.	 Η	οδοντιατρική	πράξη	πρέπει	να	επιτελείται	μέσα	
σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα	ώστε	να	μην	κου-
ράζει	τον	ασθενή.

Είναι γνωστό ότι σε μακροχρόνιες θεραπείες πολλοί 
ασθενείς κουράζονται και αντιδρούν, σε βαθμό που κά-
ποιοι από αυτούς να σταματούν την προσέλευσή τους 
στο ιατρείο, πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου 
θεραπείας που αποφασίστηκε να εφαρμοστεί. Για το 
λόγο αυτό οι οδοντιατρικές συνεδρίες πρέπει να διαρ-
κούν όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα, ώστε 
να μην κουράζεται ο ασθενής, και το σχέδιο θεραπείας 
να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν. 

Επίσης, ο οδοντίατρος θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του, ότι σε κάποιους ασθενείς, οι αντοχές είναι 
μειωμένες. 

5.	 Το	 κόστος	 να	 κυμαίνεται	 μέσα	στις	 οικονομικές	
δυνατότητες	του	ασθενή. 

Το κόστος των οδοντιατρικών πράξεων για ένα με-
γάλο αριθμό ασθενών είναι δυσβάστακτο. Τούτο πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
θεραπείας. Για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση 
ενός ασθενή με ολική νωδότητα. Η αποκατάσταση θα 
μπορούσε να γίνει με την τοποθέτηση ενός αριθμού 
εμφυτευμάτων και κατασκευής επιεμφυτευματικών ακί-
νητων προσθετικών αποκαταστάσεων. Όμως, σε μια 
τέτοια αποκατάσταση συνήθως το κόστος είναι μεγάλο 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν όλοι 

Εικ.	Α11-3Γ	:	Η οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία αποκάλυψε εκτεταμένη οστεολυτική αλλοίωση στο αριστερό ημιμόριο της 
κάτω γνάθου. Η αλλοίωση προκαλεί λύση των συμπαγών πετάλων και του κάτω χείλους της γνάθου καθώς και ύπαρξη διάσπαρτων 
οστικών απολυμάτων εντός της αλλοίωσης.


