
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα,  
η Αμερική και οι περισσότερες χώρες 
τις Ευρώπης, δημιουργούν Σχολές για 
την εκπαίδευση των οδοντιάτρων. 
Η αυτοδίδακτη οδοντιατρική 
εκπαίδευση και εξάσκηση που 
επικρατούσε μέχρι τότε, 
αντικαθίσταται  από την επίσημη 
διδασκαλία της οδοντιατρικής 
επιστήμης σε ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. 

 
 
 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου αιώνα 
1Βογιατζόγλου Μ.Σ , 2Λιβάνη Α., 3Κουτρούμπας Δ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η αφετηρία της Επίσημης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης:  
 Επισήμως η οδοντιατρική εκπαίδευση, άρχισε στη Βαλτιμόρη 

των  Η.Π.Α. με την ίδρυση της πρώτης Οδοντιατρικής Σχολής το 
1840. Η φοίτηση ήταν διετής και ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της με την εγγραφή πέντε φοιτητών, από τους 
οποίους αποφοίτησαν οι δύο. 
 

Η πρώτη Οδοντιατρική Σχολή στην Ευρώπη:  
 Το πρώτο ευρωπαϊκό οδοντιατρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 

δημιουργήθηκε το  1855 από τον Albrecht von Graefe στο 
Βερολίνο. Μετά τον θάνατο του Albrecht, το 1870, η κλινική του 
απορροφήθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Βερολίνου ως Πανεπιστημιακό Οδοντιατρικό Ινστιτούτο. 
 

Οδοντιατρική Εκπαίδευση στη Γαλλία 
 Η σχολή  École Dentaire de Paris, η οποία φαίνεται να  ήταν  

ιδιωτική ιδρύθηκε από τον Charles Codon ,το 1880. Λίγο 
αργότερα ιδρύθηκε η Ecole dentaire pratique, η οποία 
ενσωματώθηκε στον θεσμό της πρώτης σχολής Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της École Dentaire de 
Genéve η οποία ιδρύθηκε το 1881, και πρέπει να σημειωθεί ότι 
αποτελεί το πρώτο δημόσιο – κρατικό ίδρυμα οδοντιατρικής 
στον κόσμο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα δημιουργούνται οι 

πρώτες επίσημες Οδοντιατρικές Σχολές. 
 Ο οδοντίατρος διαθέτει την αναγκαία επιστημονική εκπαίδευση 

και τεχνική κατάρτιση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 
Οδοντιατρικής Επιστήμης.  
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