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Αγαπητές/οί συναδέλφισσες/οι, 

Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας έχει τη χαρά να 

συνδιοργανώνει μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Περιοδοντολογίας 

και την Συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας το 

διήμερο σεμινάριο κλινικής περιοδοντολογίας που πραγματοποιεί 

κάθε χρόνο η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία.  

Φέτος το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην πόλη της Λάρισας στο 

ξενοδοχείο   DIVANI PALACE 9 και 10 Μαρτίου 2013.  

Το διήμερο σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. 

 Το Σάββατο 9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος 

και το πρακτικό μέρος  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 

Μαρτίου στον ίδιο χώρο. 

Στις ιδιαίτερα αντίξοες σημερινές οικονομικές συνθήκες 

καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης του κόστους 

συμμετοχής προκειμένου να το παρακολουθήσουν όσοι το δυνατόν 

περισσότεροι συνάδελφοι. 

Έτσι το κόστος συμμετοχής για το θεωρητικό μέρος περιορίστηκε 

στα 30 ευρώ με κριτήριο την κάλυψη των εξόδων και του πρακτικού 

μέρους στα 100 ευρώ.  

Τα ανανεωμένα Διήμερα Σεμινάρια Κλινικής 

Περιοδοντολογίας στην Καθημερινή Πράξη περιλαμβάνουν 

θεωρητική ανάπτυξη των βασικών αρχών της αιτιολογίας και 

θεραπείας της περιοδοντικής νόσου, προβολή ταινιών VIDEO,  

πρακτική εξάσκηση ριζικής απόξεσης σε εκμαγεία και επίδειξη 

χειρουργικών τεχνικών και ραφών σε κεφαλές χοίρων, σε μικρές 

ομάδες συμμετεχόντων. 

Στο σεμινάριο δίνεται έμφαση στο πρακτικό μέρος και ειδικότερα σε 

θέματα που άπτονται της  καθημερινής κλινικής πράξης της 



Περιοδοντολογίας. Η θεωρητική ανάπτυξη προηγείται, για να 

στηρίξει επιστημονικά την κλινική εφαρμογή. 

Νέα ενδιαφέροντα θέματα, όπως η αποτελεσματικότητα της 

συνολικής απομάκρυνσης του μικροβιακού φορτίου, η επίδραση της 

περιοδοντικής φλεγμονής στη γενική υγεία, τα εμφυτεύματα στον 

περιοδοντικό ασθενή και η υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία 

έχουν επίσης προστεθεί. 

Ομιλητές στο σεμινάριο είναι οι: 

Ιωάννης Βούρος: Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας και 

Βιολογίας Εμφυτευμάτων, ΑΠΘ 

 Παναγιώτης Δάγκαλης:Επίκ. Καθηγητής , Περιοδοντολογίας και 

Βιολογίας Εμφυτευμάτων ΑΠΘ 

 Δανάη Απατζίδου:Περιοδοντολόγος, University of Glasgow, UK 

 Αθανάσιος Παπαγεωργίου:Περιοδοντολόγος, Tufts University, 

Boston 

 Δημήτρης Δράκος:Περιοδοντολόγος, Tufts University, Boston 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής: 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 (9:30-16:30) 

 Θεωρητικό Μέρος 

-Περιοδοντική νόσος. Τι πιστεύουμε σήμερα   

       

Α. Αιτιολογία – Παθογένεια – Ταξινόμηση                Π. Δάγκαλης  

Β. Διάγνωση – Πρόγνωση – Σχέδιο θεραπείας Π. Δάγκαλης  

Μείωση μικροβιακού φορτίου                               Δ. Απατζίδου 

Α . Μηχανική απομάκρυνση εναποθέσεων  



Β. Χημικός έλεγχος  ( Αντισηπτικά – Αντιμικροβιακά  

Γ. Συνολική απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου   

  

-Επίδραση της περιοδοντικής φλεγμονής στη γενική υγεία  Δ. Δράκος 

 Διάλειμμα   

- Χειρουργική αποκατάσταση περιοδοντικών βλαβών     Δ. Δράκος     

Βασικές αρχές 

Κρημνοί προσπέλασης 

- Αφαιρετικές τεχνικές (Χειρουργική επιμήκυνση μύλης    Ι. Βούρος 

- Αναπλαστικές τεχνικές                                                    Ι. Βούρος  

  Ελαφρύ γεύμα      

- Αισθητική χειρουργική περιοδοντίου  Α. Παπαγεωργίου 

Κάλυψη υφιζήσεων 

-Περιοδοντικός ασθενής και εμφυτεύματα Ι. Βούρος  

-Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία. Δ. Απατζίδου 

 

 

 

 

 

 



Κυριακή 10 Μαρτίου 2013  (9:30-14:30) 

Πρακτικό μέρος 

Προβολή Video - Εργαλεία περιοδοντίου    

   -Ριζική απόξεση (εργαλεία χειρός – υπέρηχοι 

Πρακτική εξάσκηση -Μέσα στοματικής υγιεινής  

   -Εργαλεία – Τροχισμός 

   -Ριζική απόξεση σε εκμαγεία 

 Διάλειμμα 

Πρακτικό Μέρος 

Προβολή Video -Κρημνοί προσπέλασης       -Επιμήκυνση κλινικής 

μύλης      -Αναπλαστική τεχνική 

Πρακτική εξάσκηση -Τεχνικές ραφών 

   -Κρημνοί σε κεφαλές χοίρων 

Υπάρχουν ελάχιστες ακόμη θέσεις για το Πρακτικό Μέρος του 

Σεμιναρίου. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να 

δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας στο τηλέφωνο 2410552505 

(Νίκος Κουικούμης)ή με e-mail στην διεύθυνση kouikoumis@otenet.gr 

ή  dimdrakos@hotmail.com  μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013. 

     Για το ΔΣ της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας 

      Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας  

   Νίκος Κουικούμης                                   Νίκος Μαϊδώνης  
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