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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7
09:00 - 10:00 Εγγραφές
10.00-13.30
13.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Νεώτερες
απόψεις στην Εµφυτευµατολογία
Εισηγητές: Ηρακλής Γούσιας, Φοίβος Μαδιανός, Σταύρος Πελεκάνος, Πάνος
Χριστόπουλος
13.30-14.00 ∆ιάλειµµα
14.00- 15.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
15:00-16:00
16:00 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου:
Παιδοδοντία για τον γενικό οδοντίατρο Εισηγητές:
∆ηµήτρης. Εµµανουήλ: Τρόποι διαχείρισης του µικρού ασθενή
Ελευθερία Μπίρµπου: Απλές παιδοδοντικές πράξεις για τον γενικό οδοντίατρο

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7
09.00-10.00 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10.00-11-00 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Χρήσιµες
συµβουλές στην Περιοδοντολογία
Εισηγητές: Φοίβος Μαδιανός, Νίκος Ρούσσος
11.00-11.30 ∆ιάλειµµα
11.30-13.00 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Στρογγυλής Τραπέζης Ψηφιακή
Οδοντιατρική: Από το Α ως το Ω
Συντονιστής:: Μανώλης Μαυρίκης
Εισηγητές: Στράτος Παπάζογλου, ∆ηµήτρης Χατζηεµµανουήλ, Νικόλαος
Χριστοφίδης, Αλέξανδρος Μανωλάκης
13.00-13.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Αντιµετώπιση επειγόντων
περιστατικών στο Ιατρείο
Εισηγητής: Αθανάσιος Κιτσάκος

13.30-14.00 ∆ιάλειµµα
14.00-15.30 Αίθουσα Σίβυλλα /Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Ορθοδοντική
στην καθηµερινή οδοντιατρική πράξη
Εισηγητές: Ηλίας Μπιτσάνης, Ανδρέας Καραµούζος,
Ηλίας
Καθοπούλης
15.30-16.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Η σηµασία της γνώσης των
βιοϋλικών στην καθηµερινή προσθετική
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/7
09.00-10.00 Συνεδρίες Παρουσίασης Αναρτηµένων Ανακοινώσεων
10.00-11.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Ενδοδοντική
θεραπεία: Εφιάλτης ή Λύση
Εισηγήτρια : Μαρία Γεωργοπούλου Τίτλος Εισήγησης: Ανεύρεση των
ριζικών σωλήνων: Το απαραίτητο
βήµα για τη σωστή ενδοδοντική
θεραπεία
Εισηγήτρια : Ειρήνη Φραγκούλη
Τίτλος Εισήγησης:
Πρακτικές
συµβουλές για επιτυχηµένη ενδοδοντική θεραπεία
11.00-11.30 ∆ιάλειµµα
11.30-13.00

Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου:
αποκατάσταση της αισθητικής ζώνης
Εισηγητές: Χαρίκλεια Παξιµαδά, Σταυρός Πελεκάνος, Κοσµάς Τολίδης

Η

13.00-13.30 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Βασικές γνώσεις συµβατικής
Ακίνητης Προσθετικής
Εισηγητής: Ηρακλής Γούσιας
13.30-14.00 ∆ιάλειµµα
14.00-15.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Καθηµερινά
στοµατολογικά προβλήµατα
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Τόσιος, Σταυρούλα Μερκουρέα
15.00-15.30 Αίθουσα Σίβυλλα/ Τίτλος Εισήγησης: Η χρήση των laser στην
οδοντιατρική
Εισηγητής: Κοσµάς Τολίδης
15.30-16.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Απλές χειρουργικές πράξεις
στο οδοντιατρείο
Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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09.00-13.30/ Αίθουσα Φουαγέ / Κωδικός: ΠΣΦ-1
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: Αποτυπώσεις που Κερδίζουν τις
Εντυπώσεις (Impressions to impress)
Εισηγητής: Α. Τσαγκαράκης
Περίληψη: Ο συνδετικός κρίκος του ιατρείου µας µε τον οδοντικό
τεχνολόγο. Η αιτία σύσφιξης σχέσεων ή παρεξηγήσεων µε το οδοντοτεχνικό
εργαστήριο. Η προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη προσθετική εργασία. Και
τελικά, η εικόνα του ιατρείου µας προς τα έξω. Πως διαλέγουµε τα υλικά
αποτύπωσης; Πως τα χρησιµοποιούµε; Πως αποφεύγουµε τα συνηθισµένα
λάθη; Πως κάθε φορά έχουµε το ίδιο, καλό αποτύπωµα; Όλα τα παραπάνω
µαζί µε δύο απλοποιηµένες τεχνικές αποτύπωσης σε µια παρουσίαση για
αποτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Θα πραγµατοποιηθεί ολική
αποτύπωση άνω φραγµού σε οµοίωµα γνάθου µε πολλαπλές παρασκευές. Θα
χρησιµοποιηθεί η τεχνική της ταυτόχρονης διπλής µίξης και του διορθωτικού
αποτυπώµατος µε spacer. ∆ύο τεχνικές για το ιατρείο, διδάξιµες,
επαναλήψιµες, και µε προβλέψιµα αποτελέσµατα κάθε φορά.

14.00-18.00/ Αίθουσα Φουαγέ / Κωδικός: ΠΣΦ-2
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: Ενσωµάτωση των ψηφιακών
τεχνικών στην καθηµερινή πράξη, για ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
εµφυτευµατική αποκατάσταση”
Εισηγητής: Στρατής Παπάζογλου
Περίληψη: Το σεµινάριο θα έχει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό µέρος,
Συνολική διάρκεια 4 ώρες (θεωρία και hands-on)

14.00-18.00/ Αίθουσα 2 / Κωδικός: ΠΣ2-1
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: Απλοποιώντας την τεχνική της
αποµόνωσης - Dental Dam Workshop
Εισηγητής: Λούκας Ιωάννης
Περίληψη: Η διαδικασία της αποµόνωσης, αν και παρούσα για πάνω
από έναν αιώνα στην οδοντιατρική, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίστηκε ως
απαραίτητη προϋπόθεση στην ενδοδοντική θεραπεία, ενώ πληθαίνουν οι
επιστηµονικές εργασίες για τη σηµασία της, στην αποκαταστατική
οδοντιατρική. Το σεµινάριο έχει σκοπό να απλοποιήσει τη διαδικασία της
αποµόνωσης, εξοικειώνοντας τους συµµετέχοντες µε αυτή, από τις βασικές
αρχές έως τη διαχείρηση πολύπλοκων περιπτώσεων.
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09.00-13.30 / Αίθουσα Φουαγέ / Κωδικός : ΠΣΦ-3
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: Προβλέψιµα αποτυπώµατα στην
Ακίνητη Προσθετική Ακρίβεια και αξιοπιστία στην αποτύπωση δοντιών
και εµφυτευµάτων.
Εισηγητής: Μορδοχάι Νικήτας
Περίληψη: Στην έναρξη του πρακτικού σεµιναρίου θα γίνει σύντοµη επίδειξη
επιλογής και τοποθέτησης δισκαρίου για διαγνωστικά αποτυπώµατα, ώστε να
επιτευχθεί η ιδανική επέκταση µε τις ελάχιστες φυσαλίδες. Στη συνέχεια, θα γίνει µία
µικρή παρουσίαση των διαφόρων τεχνικών αποτύπωσης στην κλασική Ακίνητη
Προσθετική. Θα δοθεί έµφαση στην τεχνική της ταυτόχρονης αποτύπωσης µε δύο
υλικά, η οποία επιδεικνύει τη µέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία. Επίσης, θα
παρουσιασθούν τα µυστικά της αποτύπωσης της ουλοδοντικής σχισµής, όπου
γίνονται και τα περισσότερα λάθη, καθώς και οι αρχές κατασκευής ενός ατοµικού
δισκαρίου, η χρήση του οποίου αυξάνει την ακρίβεια της αποτύπωσης και
συγχρόνως µειώνει το συνολικό κόστος µας. Το θεωρητικό µέρος θα ολοκληρωθεί µε
ένα πρωτόκολλο - βήµα προς βήµα - λήψης ενός τελικού αποτυπώµατος. Το
τελευταίο µέρος του σεµιναρίου αφορά στην αποτύπωση εµφυτευµάτων. Θα θα γίνει
µία σύντοµη παρουσίαση των βασικών τεχνικών αποτύπωσης. Επίσης, θα
αναλυθούν και πιο εξειδικευµένες τεχνικές, όπως η αποτύπωση την ίδια ηµέρα µε την
χειρουργική τοποθέτηση του εµφυτεύµατος καθώς και η µεταφορά της µορφολογίας
των περιεµφυτευµατικών µαλακών ιστών µε τη χρήση ενός εξατοµικευµένου κώνου
αποτύπωσης.

14.00-18.00 / Αίθουσα Φουαγέ / Κωδικός : ΠΣΦ-4
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: ∆ηµιουργώντας άµεσες αισθητικές
αποκαταστάσεις µε απλά και προβλέψιµα βήµατα.
Εισηγήτρια : Φώφη Καµποσιώρα
Περίληψη: Οι άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις βρίσκονται εδώ και αρκετά
χρόνια στο επίκεντρο της οδοντιατρικής κλινικής πρακτικής. Η ικανότητα των κλινικών
οδοντιάτρων να παρέχουν άµεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, επεκτείνει την
εµπιστοσύνη των ασθενών, καθιστώντας τες ένα σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης
ασθενών. Αυτό το πρακτικό σεµινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση σύγχρονων
πολυµερών υλικών για τη δηµιουργία άµεσων αισθητικών αποκαταστάσεων για
πρόσθια και οπίσθια δόντια. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
αποκαταστήσουν µία κοιλότητα κατηγορίας IV σε ένα τοµέα της άνω γνάθου,
χρησιµοποιώντας µήτρες σιλικόνης και µόνο δύο υλικά µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν µια οπίσθια
κοιλότητα τάξης Ι χρησιµοποιώντας ένα υλικό, µία φορά. Το φινίρισµα και η στίλβωση
των αποκαταστάσεων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του
αισθητικού αποτελέσµατος, εποµένως θα συζητηθεί λεπτοµερώς. Συµπερασµατικά,
σκοπός αυτού του πρακτικού σεµιναρίου είναι η ενσωµάτωση σύγχρονων µεθόδων
και υλικών µε γνώση και σεβασµό στο βιολογικό περιβάλλον της στοµατικής
κοιλότητας.
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09.00-13.30 Αίθουσα 2 / Κωδικός ΠΣ2-2
Τίτλος Πρακτικού Σεµιναρίου: Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και
χρήση Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδιστή / CPR/AED – BLS/AED
Εισηγητής: Αθανάσιος Κιτσάκος
Περίληψη: H εκπαίδευση στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της
αναπνοής ενός θύµατος καρδιακής ανακοπής (ΚΑ) µε απλά µέσα µέχρι να
έρθει στον τόπο του συµβάντος η εξειδικευµένη βοήθεια. Η εκπαίδευση στον
Αυτόµατο Εξωτερικό Απινιδιστή (ΑΕΑ), ώστε να µπορεί να χορηγηθεί µε
ασφάλεια ηλεκτρικό ρεύµα (απινιδισµός), όπως και να τοποθετηθεί ένα θύµα
σε θέση ανάνηψης.
Το πιστοποιηµένο σεµινάριο περιλαµβάνει κυρίως πρακτικές ασκήσεις
από τους έµπειρους και πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και η παραλαβή του συγγράµµατος
γίνεται πριν την πραγµατοποίηση του σεµιναρίου προκειµένου να καλυφθεί το
θεωρητικό µέρος.

09.00-13.30 Αίθουσα Φουαγέ Κωδικός: ΠΣΦ-4
Τίτλος
Πρακτικού
Σεµιναρίου:
Υπολογιστικά
καθοδηγούµενη
εµφυτευµατολογία µε τη χρήση ανοιχτών λογισµικών και τρισδιάστατη
εκτύπωση στο ιατρείο
Εισηγητής: Χατζηεµµανουήλ ∆ηµήτρης

Περίληψη: Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τρισδιάστατης εκτύπωσης
προσφέρει πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάζουµε και να εκτυπώνουµε εντός
ιατρείου µε µεγάλη ακρίβεια και πολύ µικρότερο κόστος σε σχέση µε το
παρελθόν. Θα αναλυθεί πως µπορούµε χρησιµοποιώντας ανοιχτά λογισµικά
και συστήµατα να σχεδιάζουµε και να εκτυπώνουµε χειρουργικούς νάρθηκες
υπολογιστικά καθοδηγούµενης τοποθέτησης εµφυτευµάτων αυξάνοντας την
προβλεψιµότητα και ασφάλεια εκτέλεσης των εµφυτευµατολογικών σχεδίων
θεραπείας. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν ως δώρο 6 exports στο ανοιχτό
λογισµικό Bluesky Plan για να ξεκινήσουν τα πρώτα περιστατικά τους. Αξία
δώρου 120 ευρώ.

Υ.Γ.: Οι ώρες και οι ηµέρες των οµιλιών µπορεί να αλλάξουν.

