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ιγαιοπελαγίτικο
Οδοντιατρικό Συνέδριο
Σάμος 6-8 Ιουλίου 2018
Doryssa bay seaside resort

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου & Χίου
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου & Ικαρίας
Τηλ.: 22730 80744 Fax: 2273089291 Ε-Mail: info@ossa.gr Web: www.ossa.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι!
Το 4ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί φέτος στο
Doryssa Bay Seaside Resort στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Σε ένα περιβάλλον
κατάλληλο για επιστημονικές εκδηλώσεις αλλά και για καλοκαιρινές διακοπές.
Το συνέδριο θα διαρκέσει 3 ημέρες, με παράλληλο επιστημονικό
πρόγραμμα, κλινικά φροντιστήρια και ολιγομελή πρακτικά σεμινάρια, δίνοντας
έμφαση στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της
οδοντιατρικής.
Επίσης οργανώσαμε ένα κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα σας φέρει
σε επαφή με τις ομορφιές της Σάμου, αλλά και με την λαϊκή μας παράδοση.
Αποφασίσαμε το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου και των πρακτικών
σεμιναρίων, να παραμείνει χαμηλό, όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
Η συνεργασία μας με το τουριστικό γραφείο Mideast, που εξειδικεύεται
στην διοργάνωση συνεδρίων, σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
τουριστικών υπηρεσιών.
Η παρουσία σας στο συνέδριο θα μας τιμήσει. Θα χαρούμε πολύ να
σας φιλοξενήσουμε στο όμορφο νησί μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σάμου
Εμμανουήλ Μαυρίκης

Ο Υπεύθυνος
του Επιστημονικού Προγράμματος
Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ
Πάνος Χριστόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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12:00 - 14:00 Εγγραφές
14.00- 14.30 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Νεώτερες απόψεις για την
οστεονέκρωση από αντιοστεολυτικά φάρμακα Εισηγητής: Μάνος
Βάρδας
14.30- 15.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Αποκαθιστώντας την e-Ζώνη
Εισηγητής: Γιώργος Παπαβασιλείου
15.00- 15.30 Αίθουσα Σίβυλλα Ελεύθερες Ανακοινώσεις
15.30-16.00 Διάλειμμα
16.00-16.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Παιδοδοντία για τον
γενικό οδοντίατρο Εισηγητής: Δημήτρης Εμμανουήλ
16.30-18.00 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Στρογγυλής Τραπέζης:
Νεώτερες απόψεις στην Εμφυτευματολογία Συντονιστής: Πάνος
Χριστόπουλος Εισηγητές: Ηρακλής Γούσιας, Φοίβος Μαδιανός,
Νίκος Ματθαίος
18.00-18.30 Διάλειμμα
18:30 -19.15 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κεντρικής Εισήγησης:
Η Ηθική στην Επιδίωξη της Αισθητικής. Εισηγητής: Μερόπη
Σπυροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.
19:15-19.45 / Αίθουσα Σίβυλλα Τελετή έναρξης του συνεδρίου και
αδελφοποίησης των Οδοντιατρικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, Λέσβου,
Κυκλάδων, Σάμου και Χίου.
19.45-20.15 / Αίθουσα Σίβυλλα Παρουσίαση σαμιώτικων τραγουδιών από
την Χορωδία Ηδύλη. Διευθυντής ορχήστρας Κουμαραδιός Γιώργος
1. Σαμιώτισσα - Παραδοσιακό Σάμου (σε πολυφωνική
επεξεργασία)
2. Σαν την ψυχή μου η Θάλασσα - Περικλής Κούκος
3. Χαιρετισμός στην Ειρήνη - Γιώργος Κουρουπός
4. El grillo - Josquin de Prez (Αναγεννησιακό)
5. Ώρια μου πιτσουλίνα - Παραδοσιακό Κάτω Ιταλίας
6. Go down Moses - Negro Spiritual
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09.00-10.00 / Αίθουσα Σίβυλλα Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10.00-10-30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Χρήσιμες συμβουλές στην
Περιοδοντολογία Εισηγητής: Φοίβος Μαδιανός
10.30-11.00 /Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Βασικές γνώσεις συμβατικής
Ακίνητης Προσθετικής Εισηγητής: Ηρακλής Γούσιας
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-13.00 Αίθουσα Σίβυλλα /Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Ορθοδοντική
στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη Εισηγητές: Ηλίας Μπιτσάνης,
Ανδρέας Καραμούζος,Ηλίας Καθοπούλης
13.00-13.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Δημιουργώντας άμεσες
αισθητικές αποκαταστάσεις με απλά και προβλέψιμα βήματα.
Εισηγητής: Φώφη Καμποσιώρα
13.30-14.00 Διάλειμμα
14.00-15.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Στρογγυλής Τραπέζης Ψηφιακή
Οδοντιατρική: Από το Α ως το Ω Συντονιστής: Μανώλης Μαυρίκης
Εισηγητές: Στρατής Παπάζογλου, Δημήτρης Χατζηεμμανουήλ,
Νικόλαος Χριστοφίδης, Αλέξανδρος Μανωλάκης
15.30-16.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Αιτίες αστοχίας
μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων Εισηγητής: Τριαντάφυλλος
Παπαδόπουλος
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09.00-09.30 / Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών στο Ιατρείο Εισηγητής: Αθανάσιος Κιτσάκος
09.30-11.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Ενδοδοντική
θεραπεία: Εφιάλτης ή Λύση Συντονιστής: Μαρία Γεωργοπούλου
Εισηγητές: Ειρήνη Φραγκούλη, Χαρά Παπαδοπούλου
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-13.00 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Κλινικού Φροντιστηρίου: Αισθητικές
αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες Εισηγητές: Χαρίκλεια Παξιμαδά,
Κοσμάς Τολίδης
13.00-13.30 Αίθουσα Σίβυλλα / Τίτλος Εισήγησης: Απλές χειρουργικές πράξεις στο
οδοντιατρείο Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος
13.30-14.00 Διάλειμμα
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

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. Δύο τεχνικές για το ιατρείο, διδάξιμες,
επαναλήψιμες, και με προβλέψιμα αποτελέσματα κάθε φορά.
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 διαχείριση πολύπλοκων περιπτώσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7
09.00-13.30/ 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)
09.00-13.30 / Αίθουσα 2 / Κωδικός : ΠΣ2-2
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-3
Τίτλος Πρακτικού Σεμιναρίου: Δημιουργώντας 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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09.30-15.00 Αίθουσα 2 / Κωδικός ΠΣ2-3
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 Δημήτρης

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.

Κοινωνικό Πρόγραμμα για τα
Συνοδά Μέλη
Παρασκευή 6-7-17
20:30-22:30 Δεξίωση γνωριμίας στο παραθαλάσσιο εστιατόριο
Αστερίας.
23:30-01:00 Beach party με άφθονη μουσική για αυτούς που είναι ή
αισθάνονται νέοι στο παραθαλάσσιο εστιατόριο Αστερίας.
Σάββατο 7-7-2017
09:00- 16:00 Ημερήσια εκδρομή στα ορεινά Χωριά της Σάμου,
επίσκεψη σε τοπικά οινοποιία και βουτιά στους καταρράκτες στο Ποτάμι
Καρλοβάσου.
20:00-21.00 Απογευματινός περίπατος στο Άνω Βαθύ
21.00-21:30 Εσπερινή Δέηση μετ' αρτοκλασίας εις μνήμη του Αγ.
Αντύπα προστάτη των οδοντιάτρων, στο Εκκλησάκι του Αϊγιαννάκη στο Άνω
Βαθύ.
21:30 - 01:00 Σαμιώτικο πανηγύρι στο Άνω Βαθύ στην πλατεία του
Αϊγιαννάκη με σαμιώτικη Ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη, παραδοσιακή
γιορτή, γεμιστό κατσίκι
και παράσταση χορευτικού συγκροτήματος
παραδοσιακών χορών "Καπετάν Λαχανάς".
Θα υπάρχει σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου, υπηρεσία Babysitting
από έμπειρες νηπιαγωγούς, κατόπιν συνεννόησης.
Εγγραφές για το συνέδριο και τα πρακτικά σεμινάρια: www.ossa.gr

