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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος  (Job Profile) 

 
Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ., ειδικότητος "Βοηθός Οδοντιάτρου", έχει πιστοποιήσει τις 

γνώσεις , δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, που που τον καθιστούν ικανό να εκτελεί, απολύτως 
εξαρτηµένη από τον Οδοντίατρο, εργασία, στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα . Οι, από αυτόν 
εκτελούµενες, επαγγελµατικές δραστηριότητες, είναι οι εξής: 

1. Προετοιµασία Οδοντιατρείου  
2. Αποστείρωση εργαλείων, συντήρηση µηχανηµάτων 
3. Γραµµατειακή υποστήριξη Οδοντιατρείου  
4. Καθήκοντα προς τον ασθενή 
5. Υποστήριξη στην Οδοντιατρική εξέταση  
6. Υποστήριξη της Οδοντιατρικής πράξης 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)  

2.1. Η προετοιµασία του Οδοντιατρείου, περιλαµβάνει : 
- τον έλεγχο της λειτουργίας των µηχανηµάτων  
- την εξασφάλιση όρων υγιεινής του χώρου 
- την προετοιµασία των βασικών εργαλείων εξέτασης  
- την εξασφάλιση των όρων ατοµικής προστασίας των προσώπων που κινούνται στο χώρο 
του Οδοντιατρείου  

 
2.2. Η αποστείρωση των εργαλείων και η συντήρηση των µηχανηµάτων, συνίσταται σε : 

- καθαρισµό εργαλείων σύµφωνα µε τους όρους αντισηψίας και, τοποθέτηση   σε κλίβανο 
για αποστείρωση ( ξηράς θερµότητος - αυτόκαυστο ) 

- συντήρηση και αποστείρωση των χειρολαβών  
- τακτοποίηση εργαλειοθήκης. 
 

2.3. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Οδοντιατρείου, περιλαµβάνει : 
- τον καθορισµό των συνεντεύξεων και την υποστήριξη των διαδικασιών πληρωµής των 

Οδοντιατρικών εργασιών  
- την ενηµέρωση της κάρτας του ασθενούς και τη διατήρηση αρχείου  
- τον έλεγχο της διακίνησης αναλωσίµων υλικών και την παρακολούθηση της αποθήκης   
- την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά  µε το είδος και τον αριθµό των  επεµβάσεων, 
βάσει των οποίων εκτιµάται η απόδοση και το τελικό αποτέλεσµα του Οδοντιατρείου  

- την ανάληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Οδοντιατρείου 
- την τήρηση της αλληλογραφίας του Οδοντιατρείου. 

 
2.4. Τα καθήκοντα προς τον ασθενή περιλαµβάνουν : 

- την υποδοχή και προετοιµασία του ασθενή και την τοποθέτησή του στην  Οδοντιατρική 
έδρα   

- την εξασφάλιση των όρων ατοµικής προστασίας του ασθενή 
-την ενηµέρωση του Οδοντιάτρου για το ιστορικό - κάρτα του ασθενή. 

 
2.5. Η υποστήριξη της Οδοντιατρικής εξέτασης, γίνεται µε : 

- βοήθεια στον Οδοντίατρο κατά τη λήψη του ιστορικού  
- βοήθεια στη διαδικασία λήψης και εµφάνισης των ακτινογραφιών  
- βοήθεια στη συµπλήρωση κάρτας του ασθενή. 
Παρατήρηση :Αποτελεί ευθύνη του Οδοντιάτρου, που συνεπάγεται κυρώσεις, το να 

καλυφθεί ο βοηθός Οδοντιατρείου να εργάζεται στο στόµα του ασθενή. 
 
2.6. Η υποστήριξη της Οδοντιατρικής πράξης, αφορά : 

- στην προετοιµασία για τοπική αναισθησία ( εµπότιση  - στελεχιαία ) -  αναλγησία 
- στη διακίνηση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για το κάθε είδος της Οδοντιατρικής 
πράξης 
- στη προετοιµασία των υλικών και φαρµάκων, ανάλογα µε το είδος της Οδοντιατρικής 
πράξης 
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- στη χρήση VIDEO και φωτογραφικής µηχανής 
- στην υποστήριξη του Οδοντιάτρου κατά την ενηµέρωση του ασθενή σε θέµατα 
στοµατικής υγείας. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Βοηθός Οδοντιάτρου πρέπει να 
ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 

Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 
απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 

Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 
προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 

Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 
από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 

Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 
εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 
επεξεργασία. 

Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 
τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 

Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 
της ειδικότητας Βοηθός Οδοντιάτρου εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Ο Βοηθός Οδοντιάτρου οφείλει να έχει εµπεδώσει τις ακόλουθες γνώσεις: 

 -  Βασικές γνώσεις ανατοµίας και φυσιολογίας του στοµατογναθικού  συστήµατος  
 -  Βασικές γνώσεις υγείας και πρόληψης  
 -  Βασικές γνώσεις όρων ασηψίας, αντισηψίας, αποστείρωσης 
 -  Γνώσεις αναγνώρισης, τρόπου λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών 
υποστήριξης. 
 -  Γνώσεις στην οδοντιατρική ακτινολογία και ακτινοδιαγνωστική  
 -  Ενηµέρωση επί των αναλωσίµων υλικών και φαρµάκων που  χρησιµοποιούνται κατά ειδικότητα 

της Οδοντιατρικής και, δυνατότητα   χρησιµοποιήσεώς τους 
 -  Βασικές γνώσεις επί του περιεχοµένου των µαθηµάτων : 
  Οδοντική χειρουργική  
  Ενδοδοντία 
  Περιοδοντολογία  
  Παιδοδοντία 
  Ορθοδοντική 
  Προσθετική ( κινητή - ακίνητη ) 
  Προληπτική Οδοντιατρική  
  Οδοντιατρική ακτινολογία 
  Εµφυτευµατολογία  
  Χειρουργική του στόµατος 
    και επί της ορολογίας των : 
 -  Βασικές γνώσεις επί των Οδοντιατρικών εργαλείων και αναγνώρισή τους  ανά κατηγορία 
 -  Βασικές γνώσεις επί των αρχών της εργονοµίας 
 -  Βασικές γνώσεις συµπεριφοράς και δηµοσίων σχέσεων 
 -  Βασικές γνώσεις και χρήση Η/Υ 
 -  Βασικές γνώσεις παροχής Α’ βοηθειών 
 -  Βασικές γνώσεις λήψης VIDEO και φωτογραφίας στην Οδοντιατρική. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 

Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 
δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 

Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 
εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 

Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 
Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 

Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 

Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 
της ειδικότητας Βοηθός Οδοντιάτρου, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
 -  Βασικές γνώσεις ανατοµίας και φυσιολογίας του στοµατογναθικού  συστήµατος  
 -  Βασικές γνώσεις υγείας και πρόληψης  
 -  Βασικές γνώσεις όρων ασηψίας, αντισηψίας, αποστείρωσης 
 -  Γνώσεις αναγνώρισης, τρόπου λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών 
υποστήριξης. 
 -  Γνώσεις στην οδοντιατρική ακτινολογία και ακτινοδιαγνωστική  
 -  Ενηµέρωση επί των αναλωσίµων υλικών και φαρµάκων που  χρησιµοποιούνται κατά 

ειδικότητα της Οδοντιατρικής και, δυνατότητα   χρησιµοποιήσεώς τους 
 -  Βασικές γνώσεις επί του περιεχοµένου των µαθηµάτων : 
  Οδοντική χειρουργική  
  Ενδοδοντία 
  Περιοδοντολογία  
  Παιδοδοντία 
  Ορθοδοντική 
  Προσθετική ( κινητή - ακίνητη ) 
  Προληπτική Οδοντιατρική  
  Οδοντιατρική ακτινολογία 
  Εµφυτευµατολογία  
  Χειρουργική του στόµατος 
    και επί της ορολογίας των : 
 -  Βασικές γνώσεις επί των Οδοντιατρικών εργαλείων και αναγνώρισή τους  ανά κατηγορία 
 -  Βασικές γνώσεις επί των αρχών της εργονοµίας 
 -  Βασικές γνώσεις συµπεριφοράς και δηµοσίων σχέσεων 
 -  Βασικές γνώσεις και χρήση Η/Υ 
 -  Βασικές γνώσεις παροχής Α’ βοηθειών 
 -  Βασικές γνώσεις λήψης VIDEO και φωτογραφίας στην Οδοντιατρική. 
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ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

Α. ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗ 

 
1. Ποιος είναι ο στόχος της σύγχρονης Ορθοδοντικής ;  
2. Ποιοι είναι οι ορθοδοντικοί ασθενείς ;   
3. Ποια είναι τα είδη των ορθοδοντικών µηχανηµάτων και ποια τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά τους ;  
4. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες συµπεριφοράς του βοηθού οδοντιάτρου και τι πρέπει να προσέχει 

στην εµφάνισή του ;  
5. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του βοηθού οδοντιάτρου ;  
6. Ποια είναι τα κύρια ορθοδοντικά διαγνωστικά µέσα και πόσα είδη ακτινογραφιών γνωρίζετε ;  
7. Περιγράψτε τα είδη των φωτογραφιών που λαµβάνονται για ορθοδοντική χρήση και τη 

σκοπιµότητά τους.  
8. Ποιος είναι ο σωστός χειρισµός αποτυπωµάτων για την κατασκευή εκµαγείων ;  
9. Ποια είναι τα στάδια κατασκευής των ορθοδοντικών εκµαγείων µελέτης ; (επιγραµµατικά)  
10. Αναφέρετε τα κριτήρια ικανοποιητικής κατασκευής εκµαγείων µελέτης.   
11. Αναφέρετε τα κριτήρια για τελειωµένα ορθοδοντικά εκµαγεία.  
12. Αναφέρετε πέντε (5) είδη ορθοδοντικών πενσών και τη χρήση τους.  
13. Αναφέρετε τα υλικά συγκόλλησης ορθοδοντικών αγκίστρων και ορθοδοντικών δακτυλίων.  
14. Αναφέρετε εξαρτήµατα µηχανηµάτων εξωστοµατικής στήριξης.  
15. Περιγράψτε τις οδηγίες στοµατικής υγιεινής και υγιεινής ορθοδοντικών µηχανηµάτων που θα 

δώσετε στον ορθοδοντικό ασθενή.  
16. Περιγράψτε τις οδηγίες διατροφής και υγιεινής που θα δώσετε στον ασθενή που υποβάλλεται σε 

ορθοδοντική θεραπεία.  
17. Πού πρέπει να φυλάσσονται οι πολυµερισθείσες ακρυλικές ρητίνες και για ποιο λόγο ;  
18. Ποια είναι τα είδη των ατοµικών δισκαρίων και ποιο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καθενός ;  
19. Τι είναι και σε τι χρησιµεύουν οι βασικές πλάκες και τα κέρινα ύψη αρθρώσεως ;  
20. Πού χρησιµοποιούνται οι πλάκες σελλάκης ; Ποιο το κυριότερο πλεονέκτηµα και µειονέκτηµά 

τους ;  
21. Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την πραγµατοποίηση του κλινικού σταδίου των 

καταγραφών ;  
22. Ποια είναι τα υλικά µε τα οποία κατασκευάζονται τα τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών; Ποια είναι 

συγκριτικά τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους ;  
23. Τι είναι ο «αρθρωτήρας» και σε τι χρησιµεύει ;  
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ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Β. ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑ 

1. Ποια είναι τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση ενός δοντιού και 
πώς αποστειρώνονται;  

2. Ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος αποστείρωσης των ενδοδοντικών µικροεργαλείων και µε ποια 
κριτήρια γίνεται η διαλογή τους ;  

3. Πού χρησιµοποιείται το φύραµα Grossman και πώς παρασκευάζεται ;  
4. Ποιος είναι ο ρόλος των φυραµάτων στην έµφραξη των ριζικών σωλήνων; Ποια ενδοδοντικά 

φυράµατα γνωρίζετε ;  
5. Τι είναι ο πολφός και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του ; Περιγράψτε την πολφική κοιλότητα.  
6. Αναφέρετε τα υλικά και εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την έµφραξη των ριζικών σωλήνων, 

µε την τεχνική της πλάγιας και κάθετης συµύκνωσης. 
7. Ποια είναι τα ειδικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε ενδοοδοντικές  χειρουργικές επεµβάσεις 

και ειδικότερα σε µία ακρορριζεκτοµή και ανάστροφη έµφραξη του ακρορριζίου ;  

8. Με βάση ποια κριτήρια επιλέγεται ο κύριος κώνος γουταπέρκας ή αργύρου για την έµφραξη του 
ριζικού σωλήνα; Αναφέρετε εάν υπάρχει αντιστοιχία µεγεθών ενδοδοντικών εργαλείων και 
κώνων γουταπέρκας.  

9. Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων γίνεται η διαφοροποίηση των 
ενδοδοντικών εργαλείων; Τα χρώµατα καθορίζουν τα µεγέθη αυτών;  

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 14 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Γ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Από ποιους ιστούς αποτελείται το περιοδόντιο ;  
2. Σε πόσα µέρη διακρίνονται τα ούλα ; 
3. Τι είναι η ουλοδοντική σχισµή και ποια είναι τα τοιχώµατά της ;  
4. Πώς περιγράφεται η κατάσταση του περιοδοντίου ;  
5. Ποια είναι γενικά τα χαρακτηριστικά µιας καλής οδοντόβουρτσας ;  
6. Αναφέρετε µερικά µέσα στοµατικής υγιεινής που καθαρίζουν µεσοδόντιες περιοχές.  
7. Αναφέρετε οµάδες εργαλείων που χρησιµοποιούνται στην περιοδοντολογία.  
8. Γιατί τροχίζουµε τα εργαλεία του περιοδοντίου ;  
9. Τι είναι τα αποκαλυπτικά διαλύµατα ή δισκία και τι στάδια περιλαµβάνει η διδασκαλία στοµατικής 

υγιεινής ;  
10. Πώς γίνεται η αναγνώριση ενός ακονισµένου εργαλείου ; Τι λιπαντικό χρησιµοποιείται στους 

φυσικούς ακονόλιθους και τι στους τεχνητούς ;  
11. Πώς υπολογίζεται ο δείκτης πλάκας και πώς ο δείκτης φλεγµονής ενός στόµατος;  
12. Σε πόσα σηµεία σε κάθε δόντι µετρούµε το βάθος των θυλάκων και την απώλεια πρόσφυσης ;  
13. Ποια είναι τα εργαλεία και τα υλικά τροχισµού των εργαλείων του περιοδοντίου;  
14. Ποια στοιχεία καταγράφουµε και γιατί στο ∆ελτίο Περιοδοντικής νόσου ; 
15. Περιγράψτε τη µέθοδο  Bass.  
16. Τι επιδιώκουµε µε τη στίλβωση των δοντιών και ποια µέσα χρησιµοποιούµε γι΄αυτά ;  
17. Κλινική εµφάνιση και εντόπιση της οδοντικής πλάκας.  
18. Τι είναι η τρυγία και σε τι διαφέρει από την οδοντική πλάκα; Ποιος είναι ο ρόλος της στην 

περιοδοντική νόσο;  
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∆. ΠΑΙ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

1. Ορισµός και θέση της παιδοδοντιατρικής στη σύγχρονη οδοντιατρική.  

2. Ποια είναι η επίδραση του περιβάλλοντος οδοντιατρείου στη συµπεριφορά του παιδιού ως 
οδοντιατρικού ασθενούς;  

3. Αναφέρετε δύο τεχνικές διαµόρφωσης της συµπεριφοράς του παιδιού κατά την οδοντιατρική 
πράξη.  

4. Τι πρέπει να περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραµµα για παιδιά ;  
5. Τι γνωρίζετε για το βούρτσισµα των δοντιών σε σχέση µε την ηλικία του παιδιού ;  
6. Αναφέρετε τους τρόπους συστεµικής χορήγησης φθορίου.  
7. Ποια είναι τα είδη, η χρήση και η σηµασία των φθοριούχων στοµατοπλυµάτων;  
8. Χρόνος και διάρκεια οδοντιατρικών επισκέψεων στα παιδιά.  
9. Ποιος είναι ο ρόλος του βοηθού οδοντιάτρου στην υποδοχή του παιδοδοντικού ασθενούς;  
10. Ποιες είναι οι διαφορές κατά τη λήψη ακτινογραφιών στα παιδιά σε σχέση µε τους ενήλικες;  
11. Τεχνικές βουρτσίσµατος στα παιδιά. Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα.   
12. Αρχές και τεχνική τοπικής εφαρµογής φθορίου στο οδοντιατρείο.  
13. Σηµασία του είδους και συχνότητας των χρησιµοποιουµένων υδατανθράκων στον τερηδονισµό 

των δοντιών.  
14. Τι γνωρίζετε για τον τερηδονισµό των δοντιών από τη χρήση µπιµπερό (σύνδροµο του 

µπιµπερό );  
15. Γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας ( νηπιακή περίοδος ).  
16. Κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη εφήβων.  
17. Επίδραση του περιβάλλοντος του παιδιού στη δηµιουργία φόβου και άγχους κατά την πρώτη 

επίσκεψη στον οδοντίατρο.  
18. Τρόποι περιορισµού της έκθεσης στην ακτινοβολία κατά τη λήψη ακτινογραφιών στα παιδιά.  
19. Περιγράψτε περιληπτικά τα στάδια τοποθέτησης προληπτικών καλύψεων οπών και σχισµών.  
20. Τι γνωρίζετε για τα προληπτικά µέτρα στα παιδιά, κατά ηλικίες;  
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Ε. Ο∆ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

1. Τι λέγεται «ανατοµική µύλη»;   
2. Σε τι χρησιµοποιείται το εργαλείο γουταπέρκης;   
3. Σε τι µορφή φέρονται οι σύνθετες ρητίνες;   
4. Πού χρησιµοποιούνται οι σύνθετες ρητίνες σαν εµφρακτικά υλικά;  
5. Πού χρησιµοποιείται το αµάλγαµα σαν εµφρακτικό υλικό;  
6. Τι καλείται κλινική µύλη;  
7. Σε τι χρησιµοποιείται το κάτοπτρο;  
8. Σε τι µορφές φέρεται το αµάλγαµα;  
9. Με πόσους τρόπους γίνεται ο πολυµερισµός ( πήξη ) των σύνθετων ρητινών;  
10. Πώς γίνεται η µεταφορά του αµαλγάµατος από την κάψουλα;  
11. Αναφέρετε ποιο είναι το κοντύτερο και ποιο το µακρύτερο δόντι στη µόνιµη οδοντοφυία;  
12. Αναφέρετε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη µίξη, τοποθέτηση και διαµόρφωση µιας 

κονίας (π.χ. κονίας οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης).  
13. Σε τι µορφή φέρεται το σκεύασµα υδροξειδίου του ασβεστίου που χρησιµοποιείται σαν ουδέτερο 

στρώµα και πώς γίνεται η µίξη του;  
14. Τι εργαλείο χρησιµοποιείται κατά την τοποθέτηση αυτοπολυµεριζόµενης σύνθετης ρητίνης;  
15. Ποια είναι η πιο συνηθισµένη µορφή που φέρεται το κράµα αργύρου και ποιο είναι το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτής της µορφής;  
16. Πόσες οδοντοφυίες υπάρχουν και πόσοι φραγµοί;  
17. Αναφέρετε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για µια έµφραξη  αµαλγάµατος ΙΙ οµάδος, από το 

στάδιο που έχει παρασκευασθεί η κοιλότητα µέχρι και τη λείανση κατά πρώτο σκοπό.  
18. Περιγράψτε πώς γίνεται η µίξη της κονίας οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης και πώς 

πρέπει να είναι η τελική της σύσταση.   
19. Κατά την ανάµιξη υαλοιονοµερούς κονίας, σε  µορφή σκόνης και υγρού, για πόσο χρονικό 

διάστηµα γίνεται η µίξη και πρέπει να είναι η τελική σύσταση της κονίας;  
20. Τι συντελεί στη µείωση της αντοχής του αµαλγάµατος;  
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ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

ΣΤ. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 

1. Αναφέρετε συνοπτικά τα στάδια κατασκευής µιας ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης.  
2. Αναφέρετε τα βασικότερα είδη ακίνητων αποκαταστάσεων.  
3. Ποιες είναι οι χρήσεις των διαγνωστικών εκµαγείων;  
4. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία λήψης αποτυπώµατος µε αλγινικό και της κατασκευής 

εκµαγείων µελέτης. Πότε αφαιρείται το γύψινο εκµαγείο από το αποτύπωµα και γιατί;  
5. Για ποιους σκοπούς κατασκευάζεται µια προσωρινή αποκατάσταση;   

6. Ποιες είναι οι τεχνικές κατασκευής µιας προσωρινής αποκατάστασης και ποια τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα της καθεµιάς;  

7. Με ποιους τρόπους µπορεί να κατασκευασθεί µια µήτρα για την κατασκευή προσωρινών 
αποκαταστάσεων;  

8. Σε ποια από τις τεχνικές αποτύπωσης είναι απολύτως απαραίτητη η παρουσία βοηθού; 
Περιγράψτε την συνοπτικά. 

9. Ποιες είναι οι πλέον συνήθεις µέθοδοι τελικής αποτύπωσης; Ποια υλικά συνήθως 
χρησιµοποιούνται;  

10. Για ποιους λόγους και µε ποιους τρόπους δηµιουργείται χώρος στο αποτύπωµα µε ζυµώδη 
σιλικόνη, κατά τη διαδικασία τελικής αποτύπωσης;   

11. Αναφέρετε συνοπτικά τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής µιας ακίνητης αποκατάστασης.  
12. Κάτω από ποιες συνθήκες και µε ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή του χρώµατος στο ιατρείο;  
13. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία τελικής συγκόλλησης. Ποιες κονίες χρησιµοποιούνται 

συνήθως και πώς αναµειγνύονται;  
14. Αναφέρετε κάποιες ενέργειες που διευκολύνουν την παροχή Ο.Σ.Υ., και τα κυριότερα µέσα 

καθαρισµού που χρησιµοποιούνται µετά την τοποθέτηση µιας ακίνητης προσθετικής 
αποκατάστασης.  

15. Αναφέρετε µερικά σηµεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, σχετικά µε την κατασκευή ενός 
ατοµικού δισκαρίου από ακρυλικό.  

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Ζ. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της κινητής προσθετικής και πώς ονοµάζονται οι κατασκευές της;  
2. Να αναφερθούν ονοµαστικά και µε τη χρονική αλληλουχία εµφάνισής τους τα κλινικά στάδια 

κατασκευής µιας ολικής οδοντοστοιχίας.  
3. Σε ποιες οµάδες ταξινοµούνται τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ολικών 

οδοντοστοιχιών ;  
4. Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για τη λήψη αρχικού αποτυπώµατος ολικής 

οδοντοστοιχίας;  
5. Σε τι διακρίνονται τα άκαµπτα αποτυπωτικά υλικά ; Αναφέρετε από ένα (1) χαρακτηριστικό 

παράδειγµα.  
6. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η σκλήρυνση του φυράµατος οξειδίου ψευδαργύρου και 

ευγενόλης;  
7. Ποια είναι τα σπουδαιότερα µειονεκτήµατα από τη χρήση του φυράµατος οξειδίου ψευδαργύρου 

και ευγενόλης ως αποτυπωτικού υλικού ; Πώς προστατεύεται ο ασθενής ;  
8. Σε τι θερµοκρασία πρέπει να βρίσκεται το νερό κατά τη διαδικασία λήψης αποτυπωµάτων σε 

θερµοπλαστικό υλικό του Stent ; Ποιο είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα του συγκεκριµένου 
υλικού ;  

9. Ποια είναι η θέση του ασθενούς στην οδοντιατρική έδρα, κατά τη λήψη αποτυπώµατος για την 
κατασκευή οδοντοστοιχίας της κάτω γνάθου ;  

10. Ποιος είναι ο σκοπός του εγκιβωτισµού του αποτυπώµατος και πώς επιτυγχάνεται ;  
11. Σε τι διακρίνονται οι ακρυλικές ρητίνες µε κριτήριο την αντίδραση πολυµερισµού τους ;  
12. Ποια είναι η κατ΄όγκον αναλογία σκόνης - υγρού για την κατασκευή ατοµικού δισκαρίου από 

αυτοπολυµεριζόµενη ακρυλική ρητίνη ; Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία ;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 19 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1. Ποιες είναι οι κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες των βοηθών οδοντιάτρου ;  
2. Τι γνωρίζετε για τη συµβολή των βοηθών οδοντιάτρου στην άσκηση της οδοντιατρικής ;  
3. Ποια πρέπει να είναι η συµπεριφορά του/της βοηθού οδοντιάτρου στο χώρο υποδοχής ;  
4. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι επαγγελµατικές επιστολές που στέλνετε 

από το οδοντιατρείο, ούτως ώστε να δηµιουργούν καλές εντυπώσεις και ευνοϊκές αντιδράσεις.   
5. Αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της τηλεφωνικής ανάκλησης.  
6. Περιγράψτε ποια πρέπει να είναι η στάση και η συµπεριφορά του βοηθού οδοντιατρείου προς 

τον οδοντίατρο, το άλλο βοηθητικό προσωπικό και τους ασθενείς.   
7. Περιγράψτε τα βασικά παραδείγµατα έκφρασης συναισθηµάτων µέσω µη λεκτικής επικοινωνίας.  
8. Περιγράψτε πώς θα αντιµετωπίσετε την τηλεφωνική κλίση ενός ασθενούς, που σας ζητά να 

επισκεφθεί αµέσως τον οδοντίατρο για την αντιµετώπιση µιας επείγουσας κατάστασης.  
9. Τι γνωρίζετε για τις ευχαριστήριες επιστολές που αφορούν την παραποµπή ασθενών ;  
10. Πώς πρέπει ο βοηθός οδοντιάτρου να διεκπεραιώνει τις διάφορες κατηγορίες της εισερχόµενης 

αλληλογραφίας;  
11. Περιγράψτε τους φραγµούς που µπορεί να δηµιουργήσει ένας βοηθός οδοντιάτρου στην 

επικοινωνία µε τους ασθενείς.  
12. Από ποιες ιδιότητες της φωνής εξαρτάται η ευχάριστη τηλεφωνική φωνή και τι γνωρίζετε  γι΄ 

αυτές ;  
13. Γράψτε µια ευχαριστήρια επιστολή ( που να περιλαµβάνει προσφώνηση, κείµενο και 

φιλοφρόνηση ) προς έναν ασθενή, που παρέπεµψε στο ιατρείο στο οποίο εργάζεστε έναν φίλο 
του, για οδοντιατρική φροντίδα. 

14. Τι γνωρίζετε για την εφαρµογή της φιλοσοφίας, των στόχων και των πολιτικών του 
οδοντιατρείου;  

15. Γράψτε ένα µήνυµα ανάκλησης, που να καθορίζει και την ηµεροµηνία επανεξέτασης.  
 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 20 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Θ. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

1. Πότε αρχίζει η ανατολή των νεογιλών δοντιών, πότε ολοκληρώνεται, ποιος ο αριθµός τους και 
ποια η σηµασία της διατήρησής τους σε υγιή κατάσταση µέχρι τη φυσιολογική τους απόπτωση ;  

2. Πότε αρχίζει η ανατολή των µόνιµων δοντιών, πότε ολοκληρώνεται, ποιος ο αριθµός τους και τι 
γνωρίζετε για τον πρώτο µόνιµο γοµφίο ;  

3. Τι γνωρίζετε για την τοπική εφαρµογή φθορίου στο ιατρείο ;  
4. Ποια είναι η σηµασία εφαρµογής των δηµοσιοϋγειονοµικών προγραµµάτων πρόληψης των 

νόσων του στόµατος ;  
5. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια καλή οδοντόβουρτσα.  
6. Τι γνωρίζετε για την αιτιολογία της οδοντικής τερηδόνας και των νόσων του περιοδοντίου;  
7. Ποιες είναι οι µέθοδοι χορήγησης φθοριούχων για την πρόληψη της τερηδόνας ;  
8. Ποιο είναι το περιεχόµενο ενός προληπτικού οδοντιατρικού προγράµµατος που απευθύνεται σε 

παιδιά ηλικίας 8 ετών ;  
9. Τι οδηγίες θα δώσετε σ΄ ένα άτοµο για την καταγραφή ηµερολογίου δίαιτας ;  
10. Ποια τεχνική βουρτσίσµατος και τι είδους οδοντόβουρτσα θα συστήσετε σ΄ έναν ασθενή ηλικίας 

35 ετών, ο οποίος πάσχει από ουλίτιδα και γιατί ;  
11. Ποιος είναι ο στόχος της αγωγής στοµατικής υγείας και ποιες είναι οι αρχές στις οποίες θα 

πρέπει να στηρίζονται τα προγράµµατα αγωγής στοµατικής υγείας ; Ποια είναι τα στάδια που 
µεσολαβούν από τη γνώση µέχρι την απόκτηση θετικής συνήθειας ;  

12. Τι περιλαµβάνει ένα προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε εφηβικό 
πληθυσµό ηλικίας 15 ετών; Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ δηµοσιοϋγειονοµικού προγράµµατος 
και προγράµµατος που εφαρµόζεται σε ιδιωτικό ιατρείο ;  

13. Τι περιλαµβάνει η τρίτη επίσκεψη ενός προληπτικού προγράµµατος που απευθύνεται σε 
ενήλικες και πραγµατοποιείται σε πέντε επισκέψεις στο ιδιωτικό ιατρείο ;  

14. Πώς επιτυγχάνεται ο υπολογισµός της τερηδονογόνου δραστηριότητας του ασθενή από την 
κατανάλωση σακχαρούχων τροφών ;  

15. Περιγράψτε τον τρόπο χρήσης του οδοντικού νήµατος. 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Ι. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

1. Τι γνωρίζετε σχετικά µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας που οφείλει να λαµβάνει το προσωπικό 
του οδοντιατρείου, προκειµένου να αποφευχθεί τυχαία µόλυνση κατά τη διάρκεια της 
επαγγελµατικής ενασχόλησης.  

2. Αναφέρετε ονοµαστικά τις συνήθως προτεινόµενες µεθόδους για τον έλεγχο της ασηψίας.   

3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής και επιτυχής 
αποστείρωση σε κλίβανο ξηράς θερµότητας;  

4. α) Αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες οµάδες απολυµαντικών -  αντισηπτικών 
διαλυµάτων. 
β) Να δώσετε τους ορισµούς: Αποστείρωση / Απολύµανση/ Αντισηψία  

5. Εργαλεία µιας χρήσης στη σύγχρονη Οδοντιατρική. Αναφέρετε παραδείγµατα.  
6. Αναφέρετε συνοπτικά τα διαδοχικά στάδια αποστείρωσης των οδοντιατρικών χειρολαβών σε 

αυτόκαυστο ατµών ύδατος.  
7. Μέθοδοι καθαρισµού και τεχνικές αποστείρωσης των εγγλυφίδων.  
8. Χρήση και χρησιµότητα των δεικτών αποστείρωσης. 
9. Τι γνωρίζετε για τις ιδιότητες και τη χρήση της Γλουταραλδεΰδης; 
10. Αίτια αποτυχίας κύκλου αποστείρωσης σε ατµόκαυστο ύδατος.  
11. α) Είδη γαντιών που χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική πράξη  

β) Κριτήρια επιλογής και πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση των γαντιών 
Latex  

12. α) Ιδιότητες ιδανικού απολυµαντικού διαλύµατος 
β) Κατατάξτε τις παρακάτω οµάδες απολυµαντικών διαλυµάτων κατά φθίνουσα σειρά, όσον 
αφορά την αποτελεσµατικότητά τους σε συνάρτηση µε την παρουσία οργανικού ρύπου : 
υποχλωριώδη, φαινόλες, ιωδιούχα, γλουταραλδεϋδη.  

13. Προτείνετε τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας ( χρόνο, θερµοκρασία, πίεση ) των : 
α) κλιβάνου ξηράς θερµότητας 
β) ατµοκαύστου ατµών ύδατος 
γ) κλιβάνου ατµών φορµαλδεΰδης 
δ) κλιβάνου ταχείας ξηράς θερµότητας  

14. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση απολυµαντικών αντισηπτικών διαλυµάτων.  
15. Προτείνετε την καταλληλότερη κατά τη γνώµη σας µέθοδο αποστείρωσης των κάτωθι 

οδοντιατρικών εργαλείων : 
1. αµαλγατοφόρος 
2. ενδοδοντικά εργαλεία 
3. µεταλλικά δισκάρια 
4. χειρολαβές χαµηλών ταχυτήτων 
5. υάλινα σκεύη 
6. λεπίδες νυστεριών 
7. εγγλυφίδες ανοξείδωτου χάλυβα 
8. πλαστικά εργαλεία 
9. ξέστρα χειρολαβής υπερήχων  
10. µαντρενς  



  

 
 

 
 

Σελίδα 22 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

ΙΑ. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

1. Ποιοι παράγοντες προκαλούν ψυχολογικές πιέσεις στο οδοντιατρείο ;  
2. Ποιος είναι ο ρόλος του/της βοηθού για την αντιµετώπιση του άγχους του ασθενή στο 

οδοντιατρείο ;  
3. Ποιος είναι ο ρόλος του/της βοηθού κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή ;  
4. Περιγράψτε το σωστό τρόπο που πρέπει να κάθεται ο/η βοηθός κατά την οδοντιατρική των 4 

χεριών ;  
5. Με ποιους τρόπους µπορούν να αντιµετωπισθούν οι πιέσεις που ασκούνται στο οδοντιατρείο ;  
6. Ποιες  προϋποθέσεις απαιτούνται για την εφαρµογή της οδοντιατρικής των 4 χεριών ;  
7. Περιγράψτε τη θέση της βοηθού και του ασθενή κατά την επέµβαση του γιατρού στα πρόσθια 

δόντια της κάτω γνάθου ; 
8. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός της εργονοµίας ;  
9. Ποιοι είναι οι απαραίτητοι χώροι ενός οδοντιατρείου, ποια πρέπει να είναι η µεταξύ τους σχέση 

και γιατί ;  
10. Ποια στοιχεία πρέπει να προσέξουµε κατά τη σύνθεση της αίθουσας αναµονής ενός 

οδοντιατρείου ;  
11. Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί ένα οδοντιατρικό µηχάνηµα ( UnH ) ;    
12. Ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η οδοντιατρική καρέκλα ( έδρα ) ;  
13. Πώς πρέπει να είναι το σκαµνί του γιατρού και της βοηθού ;  
14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προβολέα ; Πώς πρέπει να είναι ο φωτισµός της αίθουσας του 

ιατρείου και γιατί ;  
15. Ποιες είναι οι διαφορές ενός πολυοδοντιατρείου από ένα απλό οδοντιατρείο όσον αφορά τους 

χώρους που διαθέτει το καθένα; 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 23 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

ΙΒ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

1. Ποιο είναι το σύστηµα στο οποίο στηρίζεται ο σύγχρονος τρόπος άσκησης της οδοντιατρικής ;  
2. Ορισµός της οµαδικής άσκησης οδοντιατρικής   
3. Κανόνες που διέπουν την οµαδική άσκηση οδοντιατρικής  
4. Προβλήµατα που δηµιουργεί η µειωµένη όραση κατά την οδοντιατρική πράξη  
5. Πού αποσκοπεί η µεταβίβαση καθηκόντων από τον οδοντίατρο στο βοηθό;  
6. Στάδια κατά τη µεταβίβαση σύριγγας αναισθησίας  
7. Στάδια προετοιµασίας ασθενή από το βοηθό για οδοντιατρική εργασία  
8. Στόχοι οµαδικής άσκησης οδοντιατρικής  
9. Πού οδηγεί η µη σωστή θέση και λειτουργία του σώµατος κατά την άσκηση οδοντιατρικής;  
10. Θέση εργασίας βοηθού κατά την οδοντιατρική πράξη  
11. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι προκαθορισµένοι δίσκοι εργασίας;  
12. Κανόνες συγκράτησης των εργαλείων χειρός  
13. Προκαθορισµός επισκέψεων . Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κατά την άσκηση της 

οδοντιατρικής.  
14. Κανόνες τοποθέτησης εργαλείων στους προκαθορισµένους δίσκους εργασίας.  
15. Μοντέλα οµαδικής άσκησης οδοντιατρικής 
16. Παράγοντες που περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων κατά την οδοντιατρική πράξη  
17. Θέση και στάση του σώµατος του οδοντιάτρου κατά την οδοντιατρική πράξη. 
18. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των βοηθών οδοντιάτρων σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οδοντιατρική 

Οµοσπονδία (FDI)  
19. Περιγράψτε ένα επιτυχές σύστηµα προκαθορισµού επισκέψεων.  
20. Συντήρηση και αποθήκευση προκαθορισµένων δίσκων εργαλείων.   
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 24 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

ΙΓ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

1. Σετ εργαλείων για σχάση ενδοστοµατικού και εξωστοµατικού αποστήµατος 
2. Τι είναι συστολική και τι διαστολική πίεση;  

3. Λάθη κατά τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης   
4. Μέθοδοι µέτρησης αρτηριακής πίεσης  
5. Σετ εργαλείων για εξαγωγή εγκλείστου 48  
6. Τι είναι λιποθυµία;  
7. Κλινικά στάδια λιποθυµίας και αντιµετώπισή τους . 
8. Πώς µπορούµε γενικά να αποφύγουµε µια λιποθυµική προσβολή στον οδοντιατρικό χώρο;  
9. Τι περιλαµβάνει το σετ για µια εξαγωγή του 23 ;  
10. Τι περιλαµβάνει το σετ για µια βιοψία;  
11. Τι περιλαµβάνει το σετ  για τη χειρουργική εξαγωγή του 48 ;  
12. Πώς γίνεται η αποβολή του αέρα από τους πνεύµονες ;  
13. Ποιες τεχνικές (περιγραφή) εφαρµόζονται για την τεχνητή αναπνοή και πότε;  
14. Σε τι διαφέρει η ΚΠΑ* στα παιδιά από τους ενήλικες ;  
15. Επιπλοκές κατά την ΚΠΑ  
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 25 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

Ι∆. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Ποια είναι η συσκευασία του ενδοστοµατικού ακτινογραφικού φιλµ ;  
2. Ποια είναι η διαφορά της τοπογραφικής προβολής δήξεως από την προβολή σε εγκάρσια 

διατοµή; (ενδείξεις για την κάθε προβολή)  
3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ σκληρών και µαλακών ακτινών Χ ;  
4. Τι είναι οι σωλήνες Goοlidge ;  
5. Αναφέρετε τις κυριότερες ιδιότητες των ακτινών Χ.  
6. Ποιες είναι οι εφαρµογές των ακτινών Χ;  
7. Πώς διακρίνονται τα ενδοστοµατικά φιλµ ανάλογα µε την ευαισθησία τους;  
8. Πώς ταξινοµούνται τα ενδοστοµατικά φιλµ;  
9. Αναφέρετε τις ιδιότητες των ακτινογραφικών φιλµ.  
10. Τι είναι η εστιακή απόσταση ;  
11. Ποια είναι η κάθετη γωνία κατά τη λήψη οπισθοφατνιακών ακτινογραφηµάτων µε την τεχνική της 

διχοτόµου στα παρακάτω δόντια : 
α. κυνόδοντα άνω δεξιά  (13) 
β. κυνόδοντα άνω αριστερά (23) 
γ. 1ο προγόµφιο κάτω δεξιά (44) 
δ. 3ο γόµφιο άνω δεξιά (18)  

12. Πώς τοποθετούµε το πλακίδιο για λήψη ακτινογραφίας µε την τεχνική της διχοτόµου;  
13. Τι είναι το σφάλµα "επαλληλία" ;  
14. Πού οφείλεται το σφάλµα " ασάφεια εικόνας ";  
15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της οπτικής µεθόδου κατά την εµφάνιση των οδοντιατρικών φιλµ;  
16. Από τι εξαρτάται η διάρκεια ζωής του εµφανιστικού διαλύµατος ;  
17. Ποια άτοµα έχουν ανάγκη για περισσότερη ή ειδικότερη προφύλαξη από την ιονίζουσα 

ακτινοβολία ;  
18. Ποια είναι τα µέτρα ακτινοπροστασίας του οδοντιάτρου ή του βοηθού του κατά τη λήψη 

ακτινογραφιών ;  
19. Ποια είναι τα µέτρα ακτινοπροστασίας του εξεταζόµενου ασθενούς ; 
20. ∆ιαφορές της τεχνικής της διατόµου από την τεχνική του παραλληλισµού.  
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 26 από 26 

ΒΟΗΘΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 

ΙΕ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1. Ποιες είναι οι οµάδες των αποτυπωτικών υλικών;  
2. Τι είναι το Αγαρ – Αγαρ;  
3. Πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραµείνει ένα αποτύπωµα µε αλγινικό χωρίς να αλλοιωθούν 

οι διαστάσεις του;  
4. Τι χρειάζεται ο οδοντίατρος προκειµένου να πάρει αποτύπωµα µε αλγινικό ;  
5. Τι χρειάζεται ο/η οδοντίατρος προκειµένου να πάρει αποτύπωµα µε πολυαιθέρα ;  
6. Ποια είναι τα είδη της οδοντιατρικής γύψου;  
7. Ποιο είδος οδοντιατρικής γύψου εµφανίζει, µετά την πήξη, τη µικρότερη και ποιο τη µεγαλύτερη 

διαστολή;  
8. Ποια είναι η διαφορά, κατά τον πολυµερισµό, µεταξύ σιλικονών συµπύκνωσης και αθροιστικού 

τύπου;   
9. Ποια από τα ελαστικοµερή αποτυπωτικά υλικά δεν παράγουν παραπροϊόν κατά τον 

πολυµερισµό τους;   
10. Πώς διατηρείται ένα αποτύπωµα µε αλγινικό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, χωρίς να 

αλλοιωθούν οι διαστάσεις του;  
11. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα πήξης της γύψου;  
12. Τι είναι το όριο διαρροής των µετάλλων;  
13. Ποια είναι τα είδη των δισκαρίων που χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική;  
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