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H Δόμνα Ευαγγελίδου
και ο Γεώργιος Σιά-
μος είναι απόφοιτοι

της Οδοντιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Μετά
την ολοκλήρωση των σπου-
δών τους μετεκπαιδεύτηκαν
και οι δύο σε πανεπιστήμια
των ΗΠΑ στην προσθετική
και αισθητική Οδοντιατρική. 

Το 2002 αποφάσισαν να συνερ-
γαστούν ιδρύοντας το «Dentartistry»,
ένα σύγχρονο ιδιωτικό ιατρείο στην
Αθήνα, με αποκλειστική αντικείμενο
την Προσθετική, την Αισθητική
Οδοντιατρική και τα Οδοντικά Εμ-
φυτεύματα. Με τη συνέντευξη που
παραχώρησαν στο «Περιοδικό» του
«Εθνικού Κήρυκα» δίνουν κατατο-
πιστικές απαντήσεις για τη συμβολή
της οδοντιατρικής στον ιατρικό του-
ρισμό της Ελλάδας.

Η οδοντιατρική σαν μέρος του
ιατρικού τουρισμού τι ρόλο
μπορεί να παίξει;

Δόμνα Ευαγγελίδου: Η Ελλάδα
είναι καταπληκτικός τόπος διακοπών
και πατρίδα πολλών ομογενών που
την επισκέπτονται τακτικά. Εύκολα
μπορεί να συνδυάσει κάποιος τις
διακοπές του με την οδοντιατρική
θεραπεία, μιας και η φροντίδα των
δοντιών είναι ανώδυνη, σύντομη
και δεν καταπονεί τους ασθενείς.

Εχουμε εξαιρετικούς οδοντιά-
τρους -πολλοί από μας ζήσαμε πολλά
χρόνια στην Αμερική για σπουδές -
και στα ιατρεία μας υπάρχει όλη η
υποδομή που χρειάζεται για να προ-
σφέρουμε άριστη οδοντιατρική θε-
ραπεία. Δεν υπάρχουν λίστες ανα-
μονής, η εξυπηρέτηση είναι άμεση,
φιλική και γίνεται πάντα από τους
γιατρούς.

Γεώργιος Σιάμος: Στο ιατρείο
μας δεν βλέπουμε τους ασθενείς
μας από το εξωτερικό σαν τουρίστες,
είναι ασθενείς με τα ίδια δικαιώματα
στην ποιότητα της οδοντιατρικής
θεραπείας με κάθε ασθενή που θα
μας εμπιστευτεί. Μας τιμά η εμπι-
στοσύνη τους και μας κάνει να αγω-
νιζόμαστε καθημερινά για να προ-
σφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.

Οι οδοντίατροι, Δόμνα Ευαγγελίδου και Γιώργος Σιάμος, μιλούν στο «Περιοδικό» 

Υψηλή τεχνογνωσία στην 

Δόμνα Ευαγγελίδου: «Εύκολα μπορεί να συνδυάσει κάποιος τις διακοπές του 
στην Ελλάδα με μια οδοντιατρική θεραπεία».

Γεώργιος Σιάμος: «Μας τιμά η εμπιστοσύνη των ασθενών μας και μας κάνει να αγωνιζόμαστε καθημερινά 
για να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες».
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Ποιες είναι οι υπηρεσίες που
προσφέρετε;

Γ.Σ.: Είμαστε εξειδικευμένοι προ-
σθετολόγοι και έχουμε εκπαιδευτεί
μεταπτυχιακά για τρία χρόνια στην
Αμερική.

Προσθετολόγος, είναι ο οδοντία-
τρος που έχει εξειδικευθεί στην
αποκατάσταση και αντικατάσταση
δοντιών με τη βοήθεια προσθετικών
εργασιών που στηρίζονται σε δόντια
και οδοντικά εμφυτεύματα και προ-
σφέρουν υψηλή λειτουργία και αι-
σθητική.

Αντιμετωπίζουμε καθημερινά σύν-
θετα περιστατικά έλλειψης ή απο-
κατάστασης των δοντιών με υψηλή
τεχνογνωσία.

Δ.Ε.: Το αντικείμενο της εργασίας
μας είναι οι στεφάνες, οι γέφυρες,
οι όψεις πορσελάνης, τα ένθετα και
τα επένθετα, οι ολικές και μερικές
οδοντοστοιχίες, τα οδοντικά εμφυ-
τεύματα, οι ολικές στοματικές απο-
καταστάσεις, ο σχεδιασμός χαμό-
γελου.

Ανάλογα με τις ανάγκες των ασθε-
νών μας συνεργαζόμαστε με άλλους
εξειδικευμένους οδοντιάτρους και
προσφέρουμε όλο το φάσμα των
οδοντιατρικών υπηρεσιών, πάντα
σε εξειδικευμένο επίπεδο, ώστε οι
ασθενείς μας να έχουν άριστης ποι-
ότητας θεραπεία.

Ποια είναι τα οφέλη για κά-
ποιον ο οποίος κατοικεί εκτός
Ελλάδας, ώστε να έρθει εδώ
για οδοντιατρικές εργασίες-
θεραπείες;

Δ.Ε.: Στο ιατρείο μας συνεργα-
ζόμαστε εδώ και χρόνια με ασθενείς
που έρχονται στην Ελλάδα για δια-
κοπές και παράλληλα αποκαθιστούν
σε εμάς τα εμφυτεύματα που έχουν
τοποθετήσει στη χώρα τους, φτιά-
χνουν ένα νέο αστραφτερό χαμό-
γελο, μια καινούργια οδοντοστοιχία
ή μια γέφυρα.

Η προσθετική είναι η πιο απαι-
τητική οδοντιατρική θεραπεία. Προ-
ϋποθέτει οδοντιατρική και οδοντο-
τεχνική εργασία υψηλού επιπέδου
για να έχει αντοχή στον χρόνο.

Το κόστος της στην Ελλάδα είναι
χαμηλότερο σε σχέση με την Αμε-
ρική, τη Δυτ. Ευρώπη και την Αυ-
στραλία, ειδικά όταν συγκρίνουμε
εξειδικευμένους γιατρούς.

Οι ασθενείς μας στις διακοπές

τους έχουν τον χρόνο που απαιτεί-
ται, ενώ εμείς με τη σειρά μας ερ-
γαζόμαστε εντατικά ώστε σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα να προ-
σφέρουμε την καλύτερη ποιοτικά
θεραπεία.

Γ.Σ.: Τα τελευταία χρόνια μέσω
της ιστοσελίδας μας οι ασθενείς
στέλνουν ερωτήσεις, φωτογραφίες,
ακτινογραφίες και τους απαντούμε
ηλεκτρονικά, τόσο για το κόστος
όσο και για τον χρόνο και τον αριθμό
των συναντήσεων που χρειάζονται
για να φτιάξουν μια καινούργια
οδοντοστοιχία ή για να αποκτήσουν
ένα καινούργιο χαμόγελο. Ετσι το
ταξίδι τους οργανώνεται με ακρίβεια
και έχουμε όλο τον χρόνο που απαι-
τείται για μια άριστης ποιότητας
οδοντιατρική εργασία.

Μιλάμε επίσης με τους ασθενείς
μας στο Skype, ώστε να γνωριστούμε
και να απαντήσουμε σε όλους τους
προβληματισμούς τους ενώ στο τέλος
της θεραπείας, τους προμηθεύουμε
με ένα πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο
που τους επιτρέπει να συναντήσουν
οποιονδήποτε οδοντίατρο στη χώρα
τους για παρακολούθηση του θερα-

πευτικού αποτελέσματος.
Κατά τη γνώμη μου, είναι ευκαι-

ρία να έχει κάποιος άριστη οδον-
τιατρική θεραπεία στην Ελλάδα από
γιατρούς που έχουν σπουδάσει στην
Αμερική, να κάνει τις διακοπές του
και να αποσβέσει παράλληλα το κό-
στος του ταξιδιού του.

Μπορείτε να μας αναφέρετε
τα μηχανήματα που χρησιμο-
ποιείτε για τις οδοντιατρικές
εργασίες;

Γ.Σ.: Η κλινική μας έχει τρεις
οδοντιατρικές έδρες. Προσφέρουμε
αποκαταστάσεις σε εμφυτεύματα
όλων των παγκοσμίως αναγνωρι-
σμένων οδοντιατρικών εταιρειών,
λεύκανση των δοντιών με λυχνία
ΖΟΟΜ, ολοκεραμικές αποκαταστά-
σεις, τεχνολογία υπολογιστικά κα-
θοδηγούμενη και ψηφιακό εξοπλι-
σμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η υγιεινή του χώρου και των ερ-
γαλείων είναι προτεραιότητά μας και
για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούμε
τα πιο σύγχρονα μέσα και τεχνικές
απολύμανσης και αποστείρωσης.

Η θεραπεία «δόντια σε μια
μέρα» τι περιλαμβάνει και
ποια είναι τα θετικά του ση-
μεία;

Δ.Ε.: Πρόκειται για την τεχνική
ταυτόχρονης τοποθέτησης και απο-
κατάστασης οδοντικών εμφυτευμά-
των, είτε με μια προσωρινή προ-
σθετική εργασία είτε με τη μόνιμη
εργασία. Λύνει τα χέρια ανθρώπων
που δεν έχουν καθόλου δόντια και
μπορούν να αποκτήσουν μια στα-
θερή ακίνητη εργασία σε 24 ώρες.

Προϋποθέτει την τοποθέτηση 6-
8 εμφυτευμάτων, ανάλογα με τη
γνάθο, σε καλής ποιότητας οστό και
είναι εξαιρετική θεραπεία για ασθε-
νείς που θέλουν να αποκτήσουν ακί-
νητα δόντια στηριγμένα σε εμφυ-
τεύματα κατά τη διάρκεια σύντομης
παραμονής τους στην Ελλάδα.

Τι είναι ο σχεδιασμός χαμό-
γελου;

Γ.Σ.: Ο όρος χρησιμοποιείται
κατά κύριο λόγο στην Αμερική, όπου
ονομάζεται smile design.

Χρησιμοποιούμε τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου για να διορθώ-
σουμε το σχήμα των δοντιών και να
αποδώσουμε το σχήμα, τη θέση και
το χρώμα που χρειάζεται, ώστε οι
ασθενείς μας να χαμογελούν με αυ-
τοπεποίθηση.

Το νέο χαμόγελο το επιτυγχά-
νουμε με πολλές τεχνικές αλλά ο
συνηθέστερος τρόπος είναι οι όψεις
πορσελάνης και οι όψεις ρητίνης.

Οι όψεις ρητίνης κατασκευάζονται
σε ένα μόνο ραντεβού διάρκειας 2
περίπου ωρών και είναι φτιαγμένες
από σύνθετη ρητίνη.

Οι όψεις πορσελάνης είναι φτιαγ-
μένες από πορσελάνη και χρειάζονται
3 ραντεβού για να κατασκευαστούν.

Ανάλογα με τον χρόνο που έχει
κάποιος στη διάθεσή του, χρησιμο-
ποιούμε και τις δύο τεχνικές με με-
γάλη επιτυχία, δίνοντας στους ασθε-
νείς μας χαμόγελο με αυτοπεποίθηση
και σιγουριά.

Το ιδανικό χαμόγελο είναι δώρο
της φύσης, είναι όμως πολύ ευχάρι-
στο που σήμερα μπορούμε με σωστή
μεθοδολογία να το δημιουργήσουμε.
n

του «Εθνικού Κήρυκα» για τις τελευταίες εξελίξεις στην Οδοντιατρική

αποκατάσταση δοντιών


