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Medical emergency is a pathologic condition requiring immediate medical intervention to avoid 

serious adverse results. In this review the epidemiology, pathogenesis, signs and symptoms, 

differential diagnosis and management of oral diseases that have the features of emergency are 

described. Those diseases will force the patient to ask for immediate medical assistance and require 

prompt diagnosis and management by the dentist. The diseases described are those manifesting with 

(a) enlargement, such as angioedema, emphysema, and soft tissue abscess, (b) solitary ulcer, such 

as traumatic ulcer, burn, oral ulceration with bone sequestration, necrosis due to local injection 

of anaesthetic solution, necrotizing sieladenometalpasia and (c) multiple ulcers, such as herpetic 

gingivostomatitis, erythema multiforme and cinnamon induced stomatitis.
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Το ιατρικό επείγον περιστατικό είναι μία παθολογική κατάσταση που πρέπει να έχει άμεση ιατρική 

αντιμετώπιση προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Στην ανασκόπη-

ση παρουσιάζονται η επιδημιολογία, η αιτιοπαθογένεια, τα σημεία και συμπτώματα, η διαφορική 

διάγνωση και η αντιμετώπιση νοσημάτων του στόματος που έχουν τον χαρακτήρα επείγοντος. Τα 

νοσήματα αυτά θα αναγκάσουν τον ασθενή να ζητήσει άμεση ιατρική βοήθεια και απαιτούν από 

τον οδοντίατρο ετοιμότητα στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση. Περιγράφονται νοσήματα που 

εκδηλώνονται με τη μορφή (α) διόγκωσης, όπως το αγγειοοίδημα, το εμφύσημα, και το απόστημα 

μαλακών ιστών, νοσήματα που εκδηλώνονται με τη μορφή έλκωσης, (β) μονήρους έλκωσης, όπως 

το τραυματικό έλκος, το έγκαυμα, η έλκωση με οστική απολυματοποίηση, η νέκρωση από τοπική 

έγχυση αναισθητικού, και η νεκρωτική σιαλαδενομεταπλασία και (γ) πολλαπλών ελκώσεων, όπως 

η ερπητική ουλοστοματίτιδα, το πολύμορφο ερύθημα και η στοματίτιδα από κανέλα. 
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