
CUSTOM SOLUTIONS 
FOR ATROPHIC JAWS 



Γυναίκα 55 ετών, ελεύθερο ιστορικό, 
καπνίστρια, εξαγωγές άνω γνάθου τον 
Ιούλιο του ‘21



CBCT  11/11/21





ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ 
 1) Nα σχεδιάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο όργανο 
που θα χειρουργηθεί 
2) Nα εξασφαλίζουν ικανοποιητική ορατότητα και άνετη 
προσπέλαση  
3) Να μπορούν να επεκταθούν εάν αυτό απαιτηθεί 
διεγχειρητικά  
4) Να είναι παράλληλες προς την πορεία αγγείων και νεύρω 
5) Να μπορούν να καλύψουν επαρκώς το χειρουργηθέν όργανο 
και τα τοποθετημένα υλικά



28/12/21







Πανοραµικη 
29/12/21



.

ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Γυναίκα 62 ετων, 
ελεύθερο ιστορικό  
CBCT  21/10/20



























Γυναίκα 69 ετών, 
ελεύθερο ιστορικό





16/9/21















22/10/21







Γυναίκα 44 ετών, ιστορικό αδαμαντινοβλαστώματος 
κάτω γνάθου δεξιά, 2 φορές υποτροπή μετά από 
τοπική εκτομή































ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
- Αναλυτικές μέθοδοι που μετρούν και συγκρίνουν 
τις επιπτώσεις εναλλακτικών υγειονομικών μεθόδων 
- Λαμβάνουν υπόψιν τα κριτήρια της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης 



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Μεγιστοποίηση των βελτιώσεων στην υγεία 
που παράγονται με δεδομένο προϋπολογισμό 

(Καλύτερη αντιμετώπιση νωδότητας με τη 
μέθοδο Α ή Β, καλύτερη φροντίδα στο σπίτι, 
λιγότερες συνεδρίες, λιγότερη ταλαιπωρία του 
περιβάλλοντος του ασθενούς).



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  
-Οι βελτιώσεις στην υγεία πρέπει να κατανέμονται δίκαια στον       
πληθυσμό  
-Οριζόντια και κάθετη ισότητα  
-Ισότητα στη δαπάνη, στην πρόσβαση και στο αποτέλεσμα 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
- Ο βαθμός επίτευξης των στόχων που θέτει ο 
σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του 
θεραπευτικού προγράμματος  
- Είναι συνώνυμο της κλινικής αποτελεσματικότητας  
- Μετρήσιμη με δείκτες υγείας (π.χ. ποιότητας ζωής) 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
- Σύγκριση εναλλακτικών θεραπειών με το ίδιο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα  
- Εκτίμηση 2 θεραπειών που δεν παρέχουν 
ισοδύναμο αποτέλεσμα (π.χ. υβριδική οδοντοστοιχία 
ή επένθετη οδοντοστοιχία), ελέγχοντας το κόστος  
-Το κόστος αποτιμάται σε χρήμα. Τα αποτελέσματα 
της θεραπείας μετρούνται σε φυσικές μονάδες.(π χ. 
έτη ζωής χωρίς πόνο, ποιοτικώς σταθμισμένα έτη 
ζωής, κ.λ.π.) 



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
- Υποκειμενική αντίληψη ενός ατόμου για την αξία 
ενός έτους ζωής 
- Υπολογίζονται σε ποιοτικώς σταθμισμένα έτη ζωής 
(QALY's)συνδυάζοντας και ποιότητα και διάρκεια 
ζωής 
- Είναι ταυτόσημα με την προτίμηση  
- Μετρώνται με άμεσες και έμμεσες μεθόδους 
(χρονικό αντίρροπο, τυπικό παίγνιο, 
ερωτηματολόγια)



Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας


