
 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ 

 Παραςκευή 23 & άββατο 24 Οκτωβρίου 2015 

 

Εκκεςιακό κζντρο Helexpo 

Λεωφόροσ Κθφιςίασ 39, Μαροφςι 

 

 

Η Οδοντιατρικι Σχολι οργανϊνει ςτον χϊρο που κα διεξαχκεί θ 19θ 

Πανελλινια Οδοντιατρικι και Οδοντοτεχνικι Ζκκεςθ πζντε 

δίωρα επιμορφωτικά ςεμινάρια, με κεματολογία που καλφπτει 

βαςικοφσ τομείσ τθσ κακθμερινισ κλινικισ πράξθσ: Ενδοδοντία, 

Κινθτι Προςκετικι, Αιςκθτικι Οδοντιατρικι, Περιο-προςκετικι και 

Εμφυτεφματα. Τα ςεμινάρια περιλαμβάνουν κεωρθτικι 

ανάπτυξθ των κεμάτων απόλυτα εςτιαςμζνθ ςτθν κλινικι πράξθ. 

 

 

 Διάρκεια του κάκε ςεμιναρίου: 2 ϊρεσ 

 Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 30 € ανά ςεμινάριο 

 

 

    

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23/10/2015 

12.00-14.00   Λεπτομζρειεσ που ςυμβάλουν ςτθν επιτυχία τθσ ςυντθρθτικισ 

ενδοδοντικισ κεραπείασ 

15.00-17.00   Συνικεισ-εναλλακτικζσ κλινικζσ τεχνικζσ και ςχεδιαςμοί ςτισ ολικζσ ι 

μερικζσ οδοντοςτοιχίεσ 

18.00-20.00   Διατιρθςθ δοντιϊν ι εξαγωγι και τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων;  

ΑΒΒΑΣΟ 24/10/2015 

10.00-12.00   Τα εμφυτεφματα ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ του αςκενι 

14.00-16.00   Αντιμετϊπιςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων τθσ πρόςκιασ περιοχισ με 

ςυντθρθτικζσ τεχνικζσ   

 

 

 



 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23/10/2015 

 

Σκοπόσ του ςεμιναρίου είναι θ ανάπτυξθ τθσ αιτιολογίασ και τθσ αντιμετϊπιςθσ των ςφαλμάτων που 

προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ χθμικομθχανικισ επεξεργαςίασ και ζμφραξθσ των ριηικϊν ςωλινων. 

Οι ειδικοί ςτόχοι κα είναι, ο οδοντίατροσ να είναι ικανόσ να: 1- αυξάνει τα ποςοςτά επιτυχίασ τθσ 

ενδοδοντικισ κεραπείασ που πραγματοποιεί ςτουσ αςκενείσ του, 2- εφαρμόηει ςυντθρθτικζσ τεχνικζσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφαλμάτων ι/και βλαβϊν που ζχει προκαλζςει ςτο υπό κεραπεία δόντι κ.α. 

Πρόγραμμα: 

1) Ιατρογενι ςφάλματα κατά τθ χθμικομθχανικι επεξεργαςία και ζμφραξθ των ριηικϊν ςωλινων. 

Μ. Χαμπάη, Αναπλ. Κακθγθτισ Ενδοδοντίασ 

2)  Χθμικομθχανικι επεξεργαςία των ριηικϊν ςωλινων με τα ςφγχρονα μζςα και θ πρόλθψθ των 

ςφαλμάτων. Μ. Γεωργοποφλου, Αναπλ. Κακθγιτρια Ενδοδοντίασ 

3) Ζμφραξθ των ριηικϊν ςωλινων  με τα ςφγχρονα μζςα και θ πρόλθψθ των ςφαλμάτων. Ν. 

Κερεηοφδθσ, Επικ. Κακθγθτισ Ενδοδοντίασ  

 

 

Το ςεμινάριο ζχει ςκοπό να βοθκιςει τον γενικό οδοντίατρο ςτθν κακθμερινι κλινικι άςκθςθ τθσ 

Κινθτισ Προςκετικισ παρουςιάηοντασ κλαςικζσ ι εναλλακτικζσ τεχνικζσ, μεκόδουσ και ςχεδιαςμοφσ 

καταςκευισ ολικϊν/μερικϊν οδοντοςτοιχιϊν. 

Πρόγραμμα: 

1) Σχεδίαςθ μερικϊν οδοντοςτοιχιϊν (Μ.Σωτθρίου, Επικ. Κακθγθτισ Κινθτισ Προςκετικισ) 

2)  Άμεςεσ ολικζσ οδοντοςτοιχίεσ (Ν.Πολυχρονάκθσ, Επικ. Κακθγθτισ Κινθτισ Προςκετικισ) 

3) Μερικζσ οδοντοςτοιχίεσ με ςυνδζςμουσ ακριβείασ (Ν.Συκαράσ, Επικ. Κακθγθτισ Κινθτισ 

Προςκετικισ) 

4) Ενίςχυςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ ολικζσ οδοντοςτοιχίεσ ςτουσ θλικιωμζνουσ (Α.Κοςιϊνθ, Αναπλ. 

Κακθγιτρια Γθροδοντιατρικισ) 

12.00-14.00: Λεπτομζρειεσ που ςυμβάλουν ςτην επιτυχία τησ ςυντηρητικήσ 

ενδοδοντικήσ θεραπείασ 

Συντονιςτισ: Μ. Γ. Χαμπάη, Αναπλ. Κακθγθτισ Ενδοδοντίασ 

 

15.00-17.00: υνήθεισ-εναλλακτικζσ κλινικζσ τεχνικζσ και 

ςχεδιαςμοί ςτισ ολικζσ ή μερικζσ οδοντοςτοιχίεσ 

Συντονιςτισ: Γρ.Πολυηϊθσ, Κακθγθτισ Κινθτισ Προςκετικισ Ε.Κ.Π.Α 



 

 

 

Σκοπόσ τθσ κοινισ αυτισ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει όλεσ τισ πτυχζσ αυτοφ του κλινικοφ 

διλιμματοσ αναλφοντασ τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν απόφαςθ μεταξφ των δφο 

κεραπευτικϊν επιλογϊν.  

Η  αποκατάςταςθ τθσ νωδότθτασ με εμφυτεφματα ζχει κερδίςει πολλοφσ κλινικοφσ τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ. Αναμφίβολα τα εμφυτεφματα ζχουν φζρει κυριολεκτικά επανάςταςθ 

ςτθν οδοντιατρικι και ζχουν δϊςει δυνατότθτεσ που οι προθγοφμενεσ γενιζσ οδοντιάτρων δεν 

είχαν καν φανταςτεί. Σαφϊσ τα εμφυτεφματα αποτελοφν τθν πρϊτθ κεραπευτικι επιλογι ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ και αναντικατάςτατο βοικθμα τόςο για κινθτζσ όςο και για ακίνθτεσ 

αποκαταςτάςεισ.  Η κεραπευτικι επιλογι των εμφυτευμάτων ςυχνά επθρεάηει τθν απόφαςθ 

για εξαγωγι ι διατιρθςθ περιοδοντικά προςβεβλθμζνων δοντιϊν. Η μακροπρόκεςμθ όμωσ 

διατιρθςθ δοντιϊν με ςθμαντικά ελαττωμζνο περιοδόντιο είναι πικανι ςε αςκενείσ που 

ακολουκοφν με ςυνζπεια πρόγραμμα διατιρθςθσ του κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ. Τα 

εμφυτεφματα πικανόν να παρουςιάςουν βιολογικζσ επιπλοκζσ, ενϊ το κάπνιςμα, το ιςτορικό 

περιοδοντίτιδασ και θ αναποτελεςματικι ςτοματικι υγιεινι αποτελοφν παράγοντεσ κινδφνου  

για τθν εμφάνιςθ βιολογικϊν επιπλοκϊν των εμφυτευμάτων. Η απόφαςθ διατιρθςθσ ι μθ 

δοντιϊν με ςθμαντικά ελαττωμζνθ περιοδοντικι ςτιριξθ και  αντικατάςταςθσ αυτϊν με 

εμφυτεφματα πρζπει να βαςίηεται ςε παράγοντεσ που αφοροφν ςτον αςκενι και τθ 

ςυγκεκριμζνθ οδοντικι περιοχι.  Σε περιπτϊςεισ ςθμαντικά ελαττωμζνθσ περιοδοντικισ 

ςτιριξθσ, θ διατιρθςθ των δοντιϊν για όςο χρονικό διάςτθμα επιτυγχάνεται ςχετικι 

ςτακερότθτα τθσ περιοδοντικισ τουσ κατάςταςθσ και λειτουργικι χριςθ αυτϊν είναι ο 

πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ. Προκειμζνου για αςκενείσ με υψθλό κίνδυνο αποτυχίασ  

των εμφυτευμάτων,  θ διατιρθςθ των δοντιϊν για όςο το δυνατόν μεγαλφτερο διάςτθμα  

πικανόν να είναι πιο ςθμαντικι. Όταν όμωσ ζνα δόντι κρίνεται κακισ πρόγνωςθσ πρζπει να 

αποφαςίηεται εξαγωγι του. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πολφ προχωρθμζνθσ περιοδοντίτιδασ 

πικανόν να απαιτοφνται εξαγωγζσ των περιςςοτζρων ι όλων των δοντιϊν για επιτυχι 

επιεμφυτευματικι αποκατάςταςθ.  

 

 

 

 

18.00-20.00: Διατήρηςη δοντιών ή εξαγωγή και τοποθζτηςη εμφυτευμάτων; 

Ειςθγθτζσ: Μ. Πεπελάςθ, Αν. Κακθγιτρια Περιοδοντολογίασ ΕΚΠΑ  

     Σ. Κοφρτθσ, Αν. Κακθγθτισ Προςκετικισ ΕΚΠΑ 

 



 

ΑΒΒΑΣΟ 24/10/2015 

Θα γίνει μια διαδραςτικι παρουςίαςθ τθσ φιλοςοφίασ χριςθσ  οςτεοενςωματοφμενων 

εμφυτευμάτων ωσ μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ  αςκενϊν. 

Με βαςικό κορμό ολοκλθρωμζνα περιςτατικά εκτεταμζνων αποκαταςτάςεων κα γίνουν 

ειςθγιςεισ για να διαφωτίςουν διάφορεσ πλευρζσ τθσ χειρουργικισ και προςκετικισ 

αντιμετϊπιςθσ αςκενϊν που ςτο ςχζδιο κεραπείασ τουσ περιλαμβάνονται και εμφυτεφματα. 

 

Ο ςυνδυαςμόσ αξιόπιςτων πολυμερϊν υλικϊν (ςφνκετεσ ρθτίνεσ και ςυγκολλθτικοί παράγοντεσ) 

και τεχνικϊν επιτρζπει, ςιμερα, τθν εφαρμογι ςυντθρθτικϊν, κι όχι αναγκαςτικά προςκετικϊν 

αποκαταςτάςεων, για τθν επίλυςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων τθσ πρόςκιασ περιοχισ του 

φραγμοφ. Πρόςκετα, τα βελτιωμζνα κεραμικά υλικά και οι ρθτινϊδεισ κονίεσ κάνουν εφικτι τθν 

αντιμετϊπιςθ κάποιων από αυτά τα προβλιματα με τθ ςυντθρθτικότερθ δυνατι αποκοπι  

οδοντικϊν ιςτϊν. Επιπλζον, και οι τεχνικζσ τθσ λεφκανςθσ, που εντάςςονται ςτθ ςυντθρθτικι 

προςζγγιςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων, προςφζρουν λφςεισ ςε κάποιεσ των περιπτϊςεων. Όλεσ 

αυτζσ οι εφαρμογζσ μεταφράηονται, ςτθν κακθμερινι πρακτικι, ςε οικονομία χρόνου, ςε μείωςθ 

του κόςτουσ και ςε επιμικυνςθ του χρόνου παραμονισ των δοντιϊν ςτο φραγμό. 

κοπόσ αυτήσ τησ παρουςίαςησ είναι, μζςα από ενδεικτικά κλινικά περιςτατικά, να περιγραφεί 

το φάςμα των προαναφερόμενων τεχνικϊν, επιςθμαίνοντασ τισ ενδείξεισ, τουσ περιοριςμοφσ 

τουσ και κυρίωσ, υπογραμμίηοντασ κλινικά ςθμεία προςοχισ, που κα βοθκιςουν ςτθν επιτυχία 

και μακροβιότθτα αυτϊν των αποκαταςτάςεων.    

Πρόγραμμα: 

1) Τεχνικζσ ςυνκζτων ρθτινϊν για τθν αντιμετϊπιςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων πρόςκιασ περιοχισ, 

Χάρθσ Παξιμαδά  και Μαρία Αναγνϊςτου  

2) Λεφκανςθ μεμονωμζνων δοντιϊν και φραγμοφ, Μαρία Αντωνιάδου 

3) Κεραμικζσ όψεισ για τθν αντιμετϊπιςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων πρόςκιασ περιοχισ, Στρατισ 

Παπάηογλου  

10.00-12.00: Σα εμφυτεφματα ωσ μζροσ τησ ςυνολικήσ αντιμετώπιςησ του 

αςθενή 

Συντονιςτισ: Γιϊργοσ Παπαβαςιλείου 

Ειςθγθτζσ:  Ηρακλισ Γοφςιασ,  Φϊφθ Καμποςιϊρα,  Σπφροσ Σιλβζςτροσ 

14.00-16.00:  Αντιμετώπιςη αιςθητικών προβλημάτων τησ πρόςθιασ περιοχήσ 

με ςυντηρητικζσ τεχνικζσ   

Συντονίςτρια: Αφροδίτθ Κακάμπουρα 


