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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι της ΣΕΕ,

Η ΣΕΕ στη μακρόχρονη πορεία της έχει διοργανώσει 55 Συνέδρια σε όλη την επικρά-

τεια. Πέντε μόνο από αυτά έχουν λάβει χώρα στην Αθήνα και ήταν επιθυμία των ΔΣ

της ΣΕΕ και του ΟΣΑ το 56ο να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα. Με χαρά, λοιπόν,

σας ανακοινώνω τη διοργάνωση του 56ου με τη συνεργασία του ΟΣΑ στην Αθήνα,

στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, 13-15 Σεπτεμβρίου 2019. Συνεχίζοντας την παρά-

δοση και τη δική σας επιθυμία για περισσότερα κλινικά θέματα, επιλέχθηκαν έξι από

αυτά, τα οποία καλύπτουν τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής. Το

κύριο, όμως, θέμα του Συνεδρίου αφορά τον σύγχρονο προβληματισμό για την κα-

τεύθυνση της Οδοντιατρικής Επιστήμης και την αναγκαιότητα ρεαλιστικής και τεκμη-

ριωμένης επένδυσης στην προαγωγή και προστασία της στοματικής υγείας του

πληθυσμού. Όπως πάντα, το κατευθυνόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις,

πρακτικά σεμινάρια και master class. Στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα δεν συμπεριλή-

φθηκαν τα «Εμφυτεύματα» γιατί έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε, σε ξεχωριστή

συνεδρία την ημερίδα της International Team for Implantology (ITI) Ελλάδος –Κύπρου.

Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις νεότερες εξελίξεις του κεφα-

λαίου αυτού, το οποίο αποτελεί μια πρόκληση για όλους μας. Το πρόγραμμα περι-

λαμβάνει 75 ελεύθερες ανακοινώσεις και e posters πολλές από αυτές από νέους

συναδέλφους που αισιοδοξούμε να αποτελέσουν το μέλλον της Οδοντιατρικής Επι-

στήμης στη χώρα μας.

Σας καλώ να στηρίξετε όπως πάντα με την παρουσία σας και το 56ο Συνέδριο, μια και

στη συμμετοχή σας ως ομιλητές ή ακροατές βασίζεται η επιτυχημένη συνέχιση των

δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Δρ. Ιωάννης Μελακόπουλος,

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΕ
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Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

08:30–09:30 Εγγραφές Συνέδρων

09:30-12:00 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Ε. -  ΤΡΑΠΑΛΗΣ Ι.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Βλάχου-Γάκη E*, Κακούρη Π, Γιαννάκη Ε, Κονοσίδου Φ, Δεπούντη Κ. Ο ρόλος της Οδοντια-

τρικής στην αντιμετώπιση των μαζικών καταστροφών. 

2. Μέγας Β*, Παραβάλου Ε, Καλέντζης Σ, Μέγας Λ, Ζώταλης Ν. Αγγειακές δυσπλασίες στην πε-

ριοχή του μασητήρα ως αιτία δυσμορφίας του προσώπου: παρουσίαση περιπτώσεων.

3. Μακρής Α*, Γκρίτζαλης Π, Τσιχλάκης Κ. Κριτήρια παραπομπής των ασθενών στον οδοντιατρικό

υπολογιστικό τομογράφο κωνικής δέσμης (CBCT) της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

4. Μέγας Β*, Μέγας Λ, Ρίζου Δ, Φυργιόλα Μ, Κάβουρα Μ, Ζώταλης Ν. Η μέθοδος της αποσυμ-

πίεσης και καθυστερημένης απόξεσης στην αντιμετώπιση μεγάλων κυστικών αλλοιώσεων της

κάτω γνάθου. 

5. Κορακάκη Α*, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ. Νεότερα δεδομένα στην αιτιολογία και την αντιμετώ-

πιση της στοματίτιδας από οδοντοστοιχία. 

6. Κουφατζίδου Μ*, Τόσιου Α, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ. Όγκοι χειλέων: ανα-

δρομική μελέτη δέκα ετών. 

7. Μηλαροκώστα Δ*, Θερμός Γ, Πεφάνη Ν, Τριανταφύλλου Π, Χρυσομάλη Ε, Νικητάκης ΝΓ.

Ασυνήθιστη εντόπιση οδοντογενούς  κερατινοκύστης μεταξύ ριζών παρακείμενων δοντιών:

παρουσίαση περίπτωσης. 

8. Παπαβασιλείου Δ*, Χερουβείμ Δ, Τεμπονέρας Μ, Μελακόπουλος Ι. Οστικό απόλυμα μετά από

χειρουργική αφαίρεση έγκλειστου 3ου γομφίου: παρουσίαση περίπτωσης. 

9. Κυριακού Σ*, Γκανασούλη Δ, Ιωαννίδου Φ, Σκιαδάς Σ, Ζανάκης Σ. Χειρουργικές παρεμβάσεις

για τη θεραπεία του υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος κάτω γνάθου. 

10. Γκουτζάνης Λ, Χατζηχαλεπλή Χ*, Παπαδόπουλος Π, Δοντά Αι. Αφαίρεση έγκλειστου σωφρο-

νιστήρα κάτω γνάθου με εξωστοματική προσπέλαση. 

11. Πέττας Ε*, Θερμός Γ, Χλιαουτάκης Α, Θεολόγη-Λυγιδάκη Κ, Χρυσομάλη Ε, Νικητάκης ΝΓ.

Ορθοκερατινοποιούμενη  οδοντογενής κύστη: κλινικοπαθολογική μελέτη 16 περιπτώσεων. 

12. Πάφος Κ*, Αφουξενίδης Π, Παπαχριστοδήμα Α, Χριστόπουλος Π. Στρατηγικές διατήρησης με-

τεξακτικών φατνίων. 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Χριστόπουλος Π-Χούπης Κ. Επιπλοκές στη Xειρουργική του Στόματος. 

12:00–12:30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
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12:30-15:00 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.  

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Συκαράς Ν, Πολυχρονάκης Ν. Επιεμφυτευματική ή συμβατική κινητή προσθετική αποκατάσταση;  

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τόσιος ΚΙ, Μερκουρέα Σ, Καλογήρου EΜ. Τι πρέπει να κάνω; Διαχείριση βλαβών του στοματικού

βλεννογόνου στην οδοντιατρική πράξη.   

15:00–16:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

16:00-18:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΙ:  ΒΑΡΔΑΣ Ε.- ΚΑΡΟΥΣΗΣ Ι. 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13. Ανδρέου Α*, Τόσιος ΚΙ. Νόσος χεριών ποδιών στόματος σε ενήλικα ασθενή: παρουσίαση περί-

πτωσης. 

14. Ντόκου Π*, Καρούσης ΙΚ, Τσάμη Α, Βρότσος ΙΑ. Η θέση των κλασικών χειρουργικών τεχνικών

στη σύγχρονη περιοδοντολογία. 

15. Ανδρέου Α*, Θεοφίλου ΒΙ, Καλογήρου ΕΜ, Χρυσομάλη Ε, Νικητάκης ΝΓ. Παρουσίαση σπάνιας

περίπτωσης σιαλολιπώματος ελασσόνων σιαλογόνων αδένων και βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

16. Μανιάτη Δ*, Σκλαβούνου Α, Ιατρού Ι. Κερατοακάνθωμα άνω χείλους: παρουσίαση περίπτωσης. 

17. Κολλημένου Μ*, Κοροπούλη Α, Κουρκουλιώτης Δ, Καλογήρου ΕΜ, Μελακόπουλος Ι, Νικητά-

κης ΝΓ. Ακρορριζική αλλοίωση σε ασθενή με ιστορικό λήψης διφωσφονικών για πολλαπλό

μυέλωμα: παρουσίαση περίπτωσης.

18. Τριανταφύλλου Β*, Αράπη Ι, Παπαμανώλη Ε, Ζερβάκη Α, Χριστόπουλος Π. Ακρορριζεκτομή και

ανάστροφη έμφραξη, ποιος, πότε και γιατί: παρουσίαση περιπτώσεων. 

19. Τσεκούρα Κ*, Μπέλλου Ο, Μακρής Ν, Παραρά Ε, Μεζίτης Μ, Ράλλης Γ. Νόσος εξ’ ονύχων

γαλής: παρουσίαση περίπτωσης με υπογενείδια λεμφαδενίτιδα. 

20. Οικονόμου ΜΕ*, Σαμανίδης Κ, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ, Χούπης Κ. Βλεννοεπιδερμοειδές καρ-

κίνωμα άνω γνάθου σε έδαφος αφαιρεθείσας ακρορριζικής κύστης: παρουσίαση περίπτωσης. 
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21. Κυριακούλη Α*, Καρβελέας Η, Κούκου Μ, Κουφατζίδου Μ, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικη-

τάκης ΝΓ. Η σχέση του Facebook με τον ηλεκτρονικό επαγγελματισμό (e- professionalism) στις

επιστήμες υγείας. 

22. Καρβελέας Η*, Κούκου Μ, Κουφατζίδου Μ, Κυριακούλη Α, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικη-

τάκης ΝΓ. Μελέτη της σχέσης της χρήσης Facebook από φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του

ΕΚΠΑ με τον ηλεκτρονικό επαγγελματισμό τους (e-professionalism). 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Νικητάκης Ν. Φυσαλιδοπομφολυγώδη νοσήματα ανοσολογικής αρχής: βασικές αρχές διάγνωσης και

θεραπείας. 

Κούτλας Ι. Τμηματική στοματοπροσωπική ασυμμετρία (segmental orofacial asymmetry). Εκδηλώσεις

από τους μαλακούς και σκληρούς ιστούς, και τα δόντια. 

18:30–19:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

19:00-20:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Συντονιστής: Δημητριάδης Δ.

Εισηγητές: Κοσιώνη Α, Λάγιου Α, Σεληνίδου Α. Στοματική υγεία ή μόνο οδοντιατρική θεραπεία; 

20:30  ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΞΗΣ - COCKTAIL PARTY

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
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Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

09:00-12:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΤΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Χ. 

09:00–10:30 Δόνος Ν. Σύγχρονες τεχνικές για τη διατήρηση και ανάπλαση της φατνιακής ακρο-

λοφίας • GBR efficacy and factors for consideration • Ridge preservation/ site

management- what should we expect?  Μέρος Α   

10:30–11:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

11:00–12:30 Δόνος Ν. Σύγχρονες τεχνικές για τη διατήρηση και ανάπλαση της φατνιακής ακρο-

λοφίας • GBR efficacy and factors for consideration • Ridge preservation/ site

management- what should we expect? Μέρος Β   

12:30–13:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

13:00-14:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Α.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Τσάμη Α. Τοπική ή συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών στην Περιοδοντολογία

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Μαδιανός Φ, Ρούσσος Ν. Αντιμετώπιση υφιζήσεων: πότε και πώς. 

14:30–15:30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:30-18:00 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΖΩΤΑΛΗΣ Ν. , ΠΙΠΕΡΗ Ε. 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23. Καβαδέλλα Α*, Cowpe J, Bullock A, Barnes E, Quinn B, Murphy D. Το τέλος της συνεχιζόμενης

εκπαίδευσης όπως την ξέρουμε. 

24. Ζαμπάρα Ι*, Ζαμπάρα Ει, Δερδιλοπούλου Φ, Μπουμπούλης Σ, Σπανός Α, Μουγκρίδης Κ, 

Ζα μπάρας Δ. Οστική ανάπλαση – σύγκριση μεμβρανών. 
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25. Ζαμπάρας Δ*, Μπουμπούλης Σ, Σπανός Α, Πολιτάκης Κ, Ζαμπάρα Ι, Ζαμπάρα Ει. Οστική ανά-

πλαση: συμπεράσματα, προβληματισμοί.

26. Παραβάλου Ε*, Φυργιόλα Μ, Μέγας Λ, Ρίζου Δ, Ζώταλης Ν. Σύνδρομο υπερκογχίου σχίσματος

μετά από ζυγωματοκογχικό κάταγμα: παρουσίαση περίπτωσης. 

27. Καλέντζης Σ*, Μέγας Λ, Παραβάλου Ε, Αρεταίου Π, Κάβουρα Μ, Ζώταλης Ν. Ενδείξεις αφαίρε-

σης του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα, σε καλοήθεις επεξεργασίες. 

28. Κοροπούλη Α*, Κολλημένου Μ, Κουρκουλιώτης Δ, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ .

Εξερυθρά οιδηματώδη ούλα: παρουσίαση περίπτωσης πλασματοκυτταρικής ουλίτιδας. 

29. Θερμός Γ*, Θεοφίλου ΒΙ, Πιπέρη Ε, Τόσιος ΚΙ , Νικητάκης ΝΓ. Ουραιμική στοματίτιδα σε ασθενή

με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου: παρουσίαση περίπτωσης. 

30. Γιαννούλης Γ*, Οικονόμου ΜΕ, Καλφαρέντζος Ε, Χούπης Κ, Τόσιος ΚΙ, Κακλαμάνης Λ. Σκλη-

ρυντικό οδοντογενές καρκίνωμα άνω γνάθου: παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βι-

βλιογραφίας. 

31. Μπουντανιώτης ΦΧ*, Τζέρμπος Φ, Χριστόπουλος Π, Μελακόπουλος Ι. Αξιολόγηση επιπέδου

γνώσεων οδοντιάτρων αναφορικά με τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης  για την πρόληψη λοι-

μώδους ενδοκαρδίτιδας. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Λυγιδάκη Ν. Αντιμετώπιση παιδιών στη Χειρουργική του Στόματος.

Παραρά Ε. Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα στη Χειρουργική του Στόματος. 

18:00–18:30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

18:30-20:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΜ. - ΦΩΣΚΟΛΟΣ Η. 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Γούσιας Η, Βλαχογιάννης Κ. Περιοδοντική προετοιμασία για ακίνητη αποκατάσταση.  

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

32. Ντόκου Π*, Καρούσης ΙΚ, Τσάμη Α, Βρότσος ΙΑ. Καθοδηγούμενη αντιμετώπιση του μικροβιακού

φορτίου (Guided Biofilm Therapy, GBT) στη φάση διατήρησης θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019



11

33. Μιλτιάδους ΜΕ*, Μέλιου Ε, Κερεζούδης ΝΠ. Αντιμετώπιση σύνθετης περίπτωσης ολικής εκγόμ-

φωσης κεντρικού τομέα με τη συνεργασία ομάδας οδοντιατρικών ειδικοτήτων. 

34. Γκίλας Χ*, Μελακόπουλος Ι. Εμφυτεύματα μετατοπισμένα στο ιγμόρειο άντρο: παρουσίαση πε-

ριπτώσεων και αντιμετώπισής τους.

35. Μπακαλάκου ΚΒ*, Τσιγκρής Ι. Πρόσθια ζώνη: στρατηγική για βιολογική και αισθητική προσέγγιση. 

36. Νταγιάντης Γ*, Χλιαουτάκης Α, Μελακόπουλος Ι., Περισανίδης Χ. Η χρήση των αντιβιοτικών στην

χειρουργική των 3ων γομφίων: σύγχρονες απόψεις και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

37. Ζαμπάρα Ει*, Ζαμπάρα Ι, Δερδιλοπούλου Φ, Μπουμπούλης Σ, Σπανός Α, Κουντούρη Α, 

Ζαμπάρας Δ. Οστική ανάπλαση: κάθετη και οριζόντια αύξηση υπολειμματικής ακρολοφίας. 

38. Δερδιλοπούλου Φ*, Ζαμπάρα Ι, Ζαμπάρα Ει, Σπανός Α, Πολιτάκης Κ, Ζαμπάρας Δ. Οστική ανά-

πλαση στις οπίσθιες περιοχές άνω γνάθου. 

39. Μεγκουσίδης Κ*, Μιχελάκη ΕΙ, Δούμα Αι. Συγκράτηση και περιοδοντική υγεία ύστερα από το

πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας. 

40. Καλογήρου ΕΜ*, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ. Αδενική στοματίτιδα: παρουσίαση δύο σπάνιων πε-

ριπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

41. Λαγουτάρης ΠΕ*, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ. Απώλεια συγκράτησης οδοντοστοι-

χιών: παρουσίαση ασυνήθιστων περιπτώσεων. 

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019
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Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

09:30-12:00 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ρ. -ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

42. Παχιού Α*, Σαμανίδης Κ, Μπομπέτσης Γ. Συσχετίζονται οι κονίες συγκόλλησης της αποκατάστασης

με την περιεμφυτευματική νόσο;

43. Σουλίου Χ*, Φαναριώτης Ι, Μελακόπουλος Ι. Χειρουργική αφαίρεση σπασμένου εργαλείου από

τους μαλακούς ιστούς της άνω γνάθου υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. 

44. Ζαχοπούλου Α*, Συκαράς Ν. Ψηφιακή ή αναλογική Οδοντιατρική;

45. Παπαμανώλη Ε*, Παχιού Α, Μπομπέτσης Γ. Διευθέτηση βιολογικού εύρους: χειρουργική απο-

κάλυψη κλινικής μύλης ή ανύψωση ορίου; 

46. Νταγιάντης Γ*, Καλογήρου ΕΜ, Κόνιαρης Α, Χρυσομάλη Ε, Νικητάκης ΝΓ. Υποτροπιάζουσα μυρ-

μηκιώδης λευκοπλακία: παρουσίαση περίπτωσης.

47. Παπασωτηρίου Ο*. Αισθητικά προβλήματα στην πλάγια περιοχή της άνω γνάθου: ψηφιακή με-

λέτη και αποκατάσταση του χαμόγελου. 

48. Παχιού Α*, Παπαμανώλη Ει, Μπομπέτσης Γ, Ρούσσου Ι. Βρυγμός: πώς επιδρά σε φυσικά δόντια

και εμφυτεύματα; 

49. Κωστοπούλου Θ*. Business coaching για οδοντιάτρους: η επαγγελματική ευημερία συμβαδίζει

με την προσωπική εξέλιξη. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Κωστούρος Γ, Μάγκος Σ, Συκαράς Χ. Έκτακτες περιπτώσεις στην Ενδοδοντία και η συμβολή των νέων

τεχνολογιών στην αντιμετώπισή τους. 

12:00–12:30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
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Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

12:30-15:30 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Π. - ΧΟΥΠΗΣ Κ. -ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ Ε. 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Κρανιάς Ν, Γκαβέλα Γρ, Τζαμουράνης Σ. Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POSTER

1. Τρανούλης Ι*, Μπασδέκη ΕΙ,  Ραχιώτης Χ. Κλείσιμο μεσοδοντίου διαστήματος και αποκατάσταση

της αισθητικής σε περιοδοντικό ασθενή: παρουσίαση περίπτωσης. 

2. Μπασδέκη ΕΙ*, Οικονομίδη Ε, Αγραφιώτη Α. Υγρά διακλυσμών στην ενδοδοντική θεραπεία.

3. Καραΐσκου Γ*, Αρμένη Μ, Τασόπουλος Θ, Κουβελιώτης Γ, Ζωίδης Π. Γέφυρες μερικής επικά-

λυψης από ενισχυμένα πολυμερή υλικά: μια εναλλακτική λύση για μεταβατικές αποκαταστάσεις

μακράς διάρκειας. 

4. Τσιχλάκη Μ*, Παπαμανώλη Ε, Παχιού Α, Μπομπέτσης Γ. Ακίνητες προσθετικές εργασίες σε

ασθενείς με ελαττωμένο περιοδόντιο: ποια η πρόγνωση;

5. Παπαμανώλη Ε*, Παχιού Α, Μπομπέτσης Γ. Ελεύθερα σωματίδια τιτανίου: ποια η επίδρασή τους

στους βιολογικούς ιστούς και τη φλεγμονή;

6. Νταγιάντης Γ*, Καλογήρου ΕΜ, Χρυσομάλη Ε, Δοντά Αι,Τσιχλάκης Κ, Νικητάκης ΝΓ. Περιφερικό

οστεοποιό ίνωμα υπερώας: παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης. 

7. Παχιού Α*, Σαμανίδης Κ, Βλάχος Ε, Φουρμούζης Ι. Η πολυαιθερο – αιθερο – κετόνη (ΡΕΕΚ)

ως εναλλακτικό υλικό κατασκευής οδοντικών εμφυτευμάτων.

8. Τσιχλάκη Μ*, Παχιού Α, Παπαμανώλη Ει, Ρούσσου Ι. Όψεις και περιοδόντιο: πώς συσχετίζονται; 

9. Αναστασίου Α*, Λάγιος Γ, Παχιού Α, Ρούσσου Ι. Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις: διπυριτικό λίθιο

ή ζιρκονία; 

10. Κουφατζίδου Μ,* Τόσιου Α, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Νικητάκης ΝΓ. Οζίδιο άνω χείλους: πα-

ρουσίαση περίπτωσης. 

11. Κοντογιάννη Μ*, Παχιού Α, Παπαμανώλη Ει, Σαραφιανού Α. Ποια είναι τα αίτια και η συχνότητα

καταγμάτων στα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα; 

12. Καρβελέας Η*, Καλογήρου ΕΜ, Τόσιος ΚΙ, Μελακόπουλος Ι, Νικητάκης ΝΓ. Ενδοεπιθηλιακή

νεοπλασία στόματος συσχετιζόμενη με τον HPV: παρουσίαση περίπτωσης. 

13. Ξιξή Π*, Γκαβέλα Γρ, Κρανιάς Η. Η χρήση των σύγχρονων λεπτόρρευστων σύνθετων ρητινών

στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη: παρουσίαση περιπτώσεων. 

14. Ντόβας Π*, Παπάζογλου Κ, Djemal I, Βασιλόπουλος Σ, Παπάζογλου Ε. Αποκατάσταση κεντρικού

τομέα μετά από τραύμα με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας: μια διεπιστημονική προσέγγιση. 
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15. Τόσιου Α*, Κούτλας Ι. Ονυχοειδές φύμα: παρουσίαση περίπτωσης σε ασθενή με σύνδρομο Ru-

binstein-Taybi.

16. Κρανιάς Η*, Γκαβέλα Γρ, Αλεκίδου O. Αποκατάσταση πρόσθιων δοντιών με συνδυασμό έμμε-

σων και άμεσων αποκαταστάσεων: περιγραφή περιπτώσεων. 

17. Γκίλας Χ*. Γεωγραφική στοματίτιδα: παρουσίαση ασυνήθιστης περίπτωσης. 

18. Αρβαντίδου ΙΕ*, Χρυσομάλη Ε, Χριστόπουλος Π, Παπαβασιλείου Δ, Νικητάκης ΝΓ. Κοκκιοκυτ-

ταρικός όγκος σε παιδιά: παρουσίαση περίπτωσης και κλινικοπαθολογική μελέτη 7 περιπτώσεων. 

19. Ανδρέου Α*, Τόσιος ΙΚ. Υπερώια εξόστωση: παρουσίαση περίπτωσης και διαφοροδιαγνωστικοί

προβληματισμοί. 

20. Κατέχη Β*, Γκαβέλα Γρ, Κουτσή Β. Συνεργασία διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων για την

αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων στην πρόσθια ζώνη: περιγραφή περιπτώσεων. 

21. Τουρσουνίδης Ι, Τσεκούρα Κ*, Σχοινοχωρίτη Ο, Παραρά Ε, Μουρούζης Κ, Ράλλης Γ. Ανευρυ-

σματική κύστη με εντόπιση στον κόνδυλο της κάτω γνάθου. 

22. Τουρσουνίδης Ι, Τσεκούρα Κ*, Μασταγκάς Δ, Παραρά Ε, Ράλλης Γ. Ρινοχειλική κύστη: παρου-

σίαση περίπτωσης. 

23. Πάφος Κ, Αφουξενίδης Π*, Παπαχριστοδήμα Α, Κάβουρα Ξ. Επίδραση της φόρτισης στους πε-

ριεμφυτευματικούς ιστούς. 

24. Αρμένη Μ*, Καραΐσκου Γ,  Κουβελιώτης Γ, Τασόπουλος Θ, Ζωίδης Π. Η χρήση των τηλεσκο-

πικών οδοντοστοιχιών στη σύγχρονη προσθετική. 

25. Ζερβού Ε, Μανταλενάκης Σ*, Πάλλης Δ. Παράθεση των κλινικών εφαρμογών και χαρακτηριστι-

κών του υλικού ΡΕΕΚ.

26. Μανταλενάκης Σ*, Ζερβού Ε, Μανταλενάκης Κ. Αντιμετώπιση λευκών βλαβών με χρήση laser.

Θα βραβευθούν τα 3 πρώτα e poster. Επιτροπή αξιολόγησης το προεδρείο της συνεδρίας. 

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Αυτό το βιβλίο βοηθά τους επαγγελµατίες της στοµατικής υγείας να περιηγηθούν µε 
επιτυχία σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής επαναθεραπείας ξεκινώντας από την 
κατανόηση των ενδείξεων για την επανάληψη της θεραπείας και φτάνοντας στην 
βέλτιστη επανέµφραξη του ριζικού σωλήνα. Έχοντας την υπογραφή µιας οµάδας 
έµπειρων ειδικών, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο διερευνά τις διάφορες επιλογές και 
προσεγγίσεις επαναθεραπείας και βασίζεται σε στοιχεία από τη βιβλιογραφία και την 
εµπειρία από την κλινική πράξη για να κάνει συστάσεις για τα πιο προβλέψιµα 
πρωτόκολλα και τεχνικές. 
Οι συγγραφείς αναλύουν τις παραµέτρους για την αρχική επιτυχία στην ενδοδοντική 
θεραπεία και παρουσιάζουν τα νέα υλικά και εργαλεία, καθώς και τα τεχνολογικά 
µέσα που είναι διαθέσιµα για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Καλύπτουν τη διαχείριση των επιπλοκών κατά την πρώτη θεραπεία, µε έµφαση στη 
σωστή εκ νέου πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες, ακόµη και όταν αυτοί είναι 
ενασβεστιωµένοι.

Επιστηµονική επιµέλεια - Mετάφραση:    
Μαρία Γεωργοπούλου  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος Προύντζος DDS, MSc Eνδοδοντίας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr 

Eπανεπέµβαση
στην Ενδοδοντία

NEA
KYKΛΟΦΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 334, TIMH: €150
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Πρακτικά σεμινάρια

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019                                                              10:00 - 13:00

Σύγχρονες τεχνικές και υλικά για την προστασία/θεραπεία του πολφού 

και τις συντηρητικές αποκαταστάσεις των νεογιλών δοντιών 
Διδάσκοντες: Λυγιδάκης ΝΑ, Χατζηδημητρίου Κ, Λυγιδάκης ΝΝ. 

Η αξιολόγηση των τερηδονικών βλαβών στα νεογιλά δόντια και ο σχεδιασμός της αποκατάστασης, πρέπει

να εκτιμά την πιθανή εμπλοκή του πολφού καθώς και την ύπαρξη αντιστρεπτής ή μη φλεγμονής του. Σε

περιπτώσεις τερηδονικών βλαβών χωρίς εμπλοκή του πολφού, οι αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες

θεωρούνται οι μακροβιότερες από όλες τις συμβατικές αισθητικές αποκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ύπαρξης

τερηδόνας με αντιστρεπτή εμπλοκή του πολφού, η άμεση αποκατάσταση τους με ΣΡ είναι πλέον δυνατή,

χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές προστασίας του πολφού που έχουν σαν στόχο τη διατήρηση της

ζωτικότητάς του. Τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση περισσότερων βιοσυμβατών και βιοενεργών υλικών

(ΜΤΑ, Portland Cement, Biodentine, κ.ά.) έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας τεχνικών αυτών,

αν και η επιτυχία της όποιας θεραπείας επηρεάζεται περισσότερο από τη σωστή διάγνωση της πολφικής

εμπλοκής και λιγότερο από τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Μετά την προστασία του πολφού η συντηρητική

αποκατάσταση των τερηδονισμένων δοντιών με εμφράξεις ΣΡ και χρήση σύγχρονων συγκολλητικών πα-

ραγόντων, είναι η θεραπεία εκλογής. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εκτός από τις συμβατικές

σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιούνται στα νεογιλά δόντια, μπορούν να έχουν κατά περίπτωση ρόλο και

πιο σύγχρονες που περιέχουν UDMA αντί για Bis-GMA ως το βασικό μονομερές και δεν απελευθερώνουν

Bisphenol-A, ένα υποπροϊόν που μιμείται  την λειτουργία της οιστραδιόλης.

Δικαίωμα συμμετοχής: 50€

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20, απαιτείται προεγγραφή. 

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019                                                                  10:00 - 14:00

Ψηφιακή αποτύπωση σε δόντια και εμφυτεύματα 
Διδάσκων: Τασάκος Δ.

Στο θεωρητικό μέρος θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της ψηφιακής ενδοστοματικής αποτύπωσης, δια-

φορές από την αναλογική, τι παραπάνω μας δίνει και σε ποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη, οι τεχνικές

αποτύπωσης καθώς και η προσθετική αποτύπωση σε δόντια και εμφυτεύματα. Το πρακτικό μέρος θα πε-

ριλαμβάνει: αποτύπωση άνω και κάτω γνάθου, καταγραφή σύγκλεισης, προσθετική αποτύπωση σε πα-

ρασκευασμένα δόντια, χρήση νήματος απώθησης ούλων, προσθετική αποτύπωση σε εμφυτεύματα σε

απλά περιστατικά (μονό εμφύτευμα, γέφυρα σε δύο εμφυτεύματα). Θα γίνει επίδειξη σχεδιασμού τοπο-

θέτησης των εμφυτευμάτων, καθώς σχεδίαση και εκτύπωση χειρουργικού νάρθηκα με την χρήση του

λογισμικού Implant Studio της 3Shape. Οι σαρώσεις θα γίνουν με τον ενδοστοματικό σαρωτή ΤRIOS 3

(wired & wireless) της 3Shape. Θα χρησιμοποιηθούν εκτυπωμένα εμφυτευματικά εκμαγεία σε άρθρωση,

προκειμένου οι συμμετέχοντες να ακολουθήσουν το πλήρες πρωτόκολλο της ψηφιακής ενδοστοματικής

σάρωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής: 50€

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20, απαιτείται προεγγραφή. 
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Πρακτικά σεμινάρια ITI

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019                                                                  15:00 - 20:00

Παρουσίαση χειρουργικού συστήματος Straumann. Πρακτική τοποθέτηση 

επί εκμαγείων  
Διδάσκων: Χριστοδουλίδης Ν. 

Στόχος του πρακτικού σεμιναρίου θα είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις επιλογές που προσφέρει το

σύστημα εμφυτευμάτων  της εταιρείας Straumann. Κατά τη διάρκεια του χειρουργικού πρακτικού σεμι-

ναρίου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην πρόσθια

αισθητική ζώνη ως εισαγωγή και κατόπιν θα προχωρήσουμε σε επίδειξη τοποθέτησης 2 εμφυτευμάτων

Straumann σε ειδικά πλαστικά εκμαγεία υψηλής ποιότητας.Θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Bone Level

στην πρόσθια αισθητική ζώνη σε μετεξακτικό φατνίο αλλά και ανάπλαση οστού σε περιοχή απορροφη-

μένης ακρολοφίας. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Tissue Level στην οπίσθια περιοχή. Οι

εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να επαναλάβουν τα παραπάνω στα δικά τους ατομικά εκμαγεία.

Πρακτική επίδειξη κατασκευής επιεμφυτευματικής μεταβατικής αποκατάστασης και

εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης στην πρόσθια αισθητική ζώνη  
Διδάσκων: Πάτρας Μ.

Οι επιτυχείς επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη απαιτούν σειρά προσθετικών δια-

δικασιών που επηρεάζουν άμεσα το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στην πρακτική επίδειξη θα παρουσια-

στούν οι κλινικοί χειρισμοί και τα απαραίτητα στάδια διαμόρφωσης των περιεμφυτευματικών ιστών. Στη

συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία μεταφοράς του προφίλ ανάδυσης στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, δια

μέσου ενός εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης έτσι, ώστε να αντιγραφεί στην τελική εργασία και να

επιτευχθεί ένα μακροχρόνια σταθερό αποτέλεσμα.

Το κόστος συμμετοχής στα πρακτικά σεμινάρια της ΙΤΙ ανέρχεται στα 40 ευρώ για το καθένα από

αυτά, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής και στα δύο το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 60 ευρώ.



Οστική ανάπλαση
στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία

Το παγκόσµιο best seller του Fouad Khoury τώρα και στα ελληνικά

180€

Μετάφραση: 

Ευστάθιος K. Καρατζογιάννης 
Oδοντίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης

Επιστηµονική επιµέλεια:   

Νικήτας Σ. Συκαράς 
Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939 
www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr 

Τώρα µπορείτε να κάνετε τις αγορές σας µε πιστωτική κάρτα 
και άτοκες δόσεις απευθείας από τον προσωπικό σας υπολογιστή,
µέσω του www.odvima.gr 

Το οστικό µόσχευµα  αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο 
βασικά κεφάλαια στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία.

Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική 
εµφυτευµατολογία των εκδόσεων Quintessence, 
µε 536 σελίδες και 1.800 έγχρωµες φωτογραφίες, 
περιγράφει και αναλύει τις πιο σύγχρονες τεχνικές 
µεταµόσχευσης  στη χειρουργική των εµφυτευµάτων. Για το 
λόγο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο πραγµατικά µοναδικό.

Kυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις «Ο.Β.». 
Μάλιστα, η ελληνική µετάφραση βασίζεται στην τελευταία 
γερµανική έκδοση Augmentative Verfahren in der 
Implantologie του συγγραφέα Fouad Khoury, η οποία 
κυκλοφόρησε το 2009. 

Στο βιβλίο αναλύονται:
Oι βιολογικές βάσεις της οστικής µεταµόσχευσης και της 
οστεοενσωµάτωσης  των εµφυτευµάτων
H διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας των επεµβάσεων
H διαχείριση των µαλακών ιστών στη χειρουργική των 
οστικών µοσχευµάτων και των εµφυτευµάτων
H µεταµόσχευση µε ενδοστοµατικά και εξωστοµατικά 
οστικά µοσχεύµατα και η οστεογένεση
H ενσωµάτωση µετά από σύνθετες εµφυτευµατικές και 
προσθετικές αποκαταστάσεις 
Oι επιπλοκές και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν

Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική 
εµφυτευµατολογία αποτελεί  σηµείο αναφοράς για κάθε 
εµφυτευµατολόγο, γναθοχειρουργό και, φυσικά, για κάθε 
οδοντίατρο που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο 
επιστηµονικό πεδίο.

H τιµή του βιβλίου στη Αγγλική έκδοση ανέρχεται σε 280 ευρώ.
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Μaster Class

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019                                                              16:00 - 18:00

Σύγκλειση και κρανιογναθικές διαταραχές
Διδάσκων: Λομβαρδάς Π. 

Στο master class θα γίνει αναφορά στις κρανιογναθικές διαταραχές και στη σχέση τους με τη σύγκλειση.

Θα γίνει προσέγγιση της αιτιολογίας τους από την πλευρά της σύγχρονης συγκλεισιολογίας και θα πα-

ρουσιαστούν οι θεραπευτικές δυνατότητες της συγκλεισιακής παρέμβασης. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά

στους συγκλεισιακούς νάρθηκες, στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και θα δοθούν πρακτικές οδηγίες

για την κατασκευή τους και την ρύθμισή τους στην κλινική πράξη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφορά της εταιρείας Μ. Βιτσαρόπουλος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων

δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40, απαιτείται προεγγραφή.  

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019                                                              18:00 - 20:00

«Cervico Treatment Concept. Βιολογικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση 

και προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων» 
Διδάσκοντες: Βεργούλης Ι, Παπαδημητρίου Κ.   

Στις μέρες μας η επιτυχής διαδικασία οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί πλέον

μια προβλέψιμη καθημερινότητα. Δυστυχώς όμως η μακροχρόνια διατήρηση των εμφυτευμάτων απειλείται

σοβαρά από την ευρεία εξάπλωση της περι-εμφυτευματίτιδας. Η σύγχρονη πλέον εμφυτευματολογία αρ-

χίζει να εστιάζει επισταμένα στις βιολογικές και προσθετικές παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την

πρόληψη της περι-εμφυτευματίτιδας και την επιτυχή μακροχρόνια διατήρηση των εμφυτευμάτων σε μια

υγιής και λειτουργική κατάσταση. 

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να διδάξει στους συμμετέχοντες επιστημονικά αποδεδειγμένα πρωτό-

κολλα χειρουργικής και προσθετικής αποκατάστασης εμφυτευμάτων (Cervico Treatment Concept) με

στόχο την επιτυχή εμφυτευματική θεραπεία σε βάθος χρόνου. 

Θα πραγματοποιηθεί πρακτική επίδειξη του συστήματος Cervico το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικό ερ-

γαλείο για την υλοποίηση των σημαντικότερων βημάτων του προτεινόμενου πρωτοκόλλου θεραπείας.

Δικαίωμα συμμετοχής: 20€

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40, απαιτείται προεγγραφή. 
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Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019                                                                  10:00 - 12:00

Η παγκόσμια τάση του Oral Health Coaching στην καθημερινή κλινική πράξη 
Διδάσκοντες: Γιάτση Ι, Ζησόπουλος Σ.   

Η επιτυχία ενός οδοντιατρείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του οδοντιάτρου να προ-

σεγγίσει τον ασθενή του, να δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης, να τον εμπνεύσει και να τον οδηγήσει

στο επιθυμητό, για την στοματική του υγεία, αποτέλεσμα. Ο σύγχρονος οδοντίατρος «προπονεί» τον ασθενή

του στην στοματική υγεία και τον «μυεί» στον τρόπο διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος. Το

Oral Health Coaching είναι η παγκόσμια σύγχρονη προσέγγιση, προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας

στον κλινικό την τεχνική και τα εφόδια που χρειάζεται, ώστε να ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα την λειτουρ-

γικότητα και την αποτελεσματικότητα του ιατρείου του.

Δικαίωμα συμμετοχής: 20€

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40, απαιτείται προεγγραφή. 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019                                                                  12:30 - 14:30

Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με σύνθετες ρητίνες 
Διδάσκων: Σταυριδάκης Μ.

Οι σύνθετες ρητίνες αποτελούν συχνά το υλικό πρώτης επιλογής αποκατάστασης προσθίων δοντιών. Oι

νεότερες εξελίξεις στην τεχνολογία της συγκόλλησης, της δομής των συνθέτων ρητινών, σε συνδυασμό

με τις καλά τεκμηριωμένες τεχνικές χρήσης των υλικών αυτών σε κλινικό επίπεδο, έχουν αυξήσει τις δυ-

νατότητες επίτευξης «αόρατων» αποκαταστάσεων στην πρόσθια αισθητική περιοχή. Η μεγάλη όμως ποικιλία

που μας παρέχεται αποτελεί ταυτόχρονα και μειονέκτημα, καθώς κάποιες φορές είναι δύσκολο να επιλέ-

ξουμε μεταξύ πολλών, το υλικό ή την τεχνική που ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε

στο περιορισμένο χρονικά διαθέσιμο διάστημα μίας συνεδρίας να ικανοποιήσουμε τις - αρκετά συχνά -

πολύ υψηλές προσδοκίες των ασθενών μας.

Δικαίωμα συμμετοχής: 20€

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40, απαιτείται προεγγραφή. 

Μaster Class
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οδοντίατροι, Ιατροί 100 €

Μέλη ΣΕΕ 70 €

Οδοντίατροι, Ιατροί (προεγγραφές) 70 €

Φοιτητές (προπτυχιακοί) Δωρεάν

Νοσηλευτικό προσωπικό – Βοηθοί οδοντιάτρων 30 €

Προεγγραφές στο συνέδριο γίνονται δεκτές μέχρι 31/8/2019 με αποστολή e-mail και κατάθεση

του δικαιώματος συμμετοχής στο λογαριασμό της ΣΕΕ: 

EUROBANK 00260207 600 200024639

ή ηλεκτρονική κατάθεση: ΙΒΑΝ GR 3002602070000600200024639,

με αναγραφή του ονόματος του συνέδρου και αιτιολογία 56ο ΣΕΕ. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι

που θα προεγγραφούν να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευσή τους στο συνέδριο

την απόδειξη πληρωμής.

Γενικές Πληροφορίες

ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η έκθεση φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων θα δώσει την

ευκαιρία στους συναδέλφους να γνωρίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

H Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος ευχαριστεί τους μεγάλους χορηγούς

DENCO DENTAL, Μ. ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ,

τον χορηγό επικοινωνίας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ καθώς και όλους

τους εκθέτες που θα συμμετάσχουν.

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΕΟ








