30-31
ΜΑΪΟΥ

2020

2ΗΜΕΡΕ

ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑ

ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΚΗ
ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Από την διάγνωση
έως την έµφραξη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
Dr. Χρήστος Δανδάκης
Dr. Καλύβα Μαρία
Dr. Ιωάννης Κοκορίκος
Το διήµερο πρακτικό σεµινάριο
Ενδοδοντολογίας απευθύνεται σε κάθε
οδοντίατρο που θέλει να απαλλαγεί από
βασικά, καθηµερινά προβλήµατα της
διαδικασίας της ενδοδοντικής
θεραπείας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΚέντροΕ∆ιαΕΒίουΕΜάθησηςΕΕπιπέδουΕ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αρ. Αδείας Κε.∆ι.Βι.Μ.1 2101624

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

Eκπαιδευτές
Χρήστος ∆ανδάκης
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το 1991.
Εργάστηκε ως οδοντίατρος µέχρι το 1995 στην Γερµανία. Απόφοιτος του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακού Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
στην κατεύθυνση της Ενδοδοντολογίας. Επιστηµονικός συνεργάτης της
Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιµόρφωσης.
Συµµετοχή σε σεµινάρια ως εκπαιδευτής στον τοµέα της Ενδοδοντολογίας.
∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη και εργάζεται στη Οδοντιατρική
Μέριµνα Θεσσαλονίκης µε αποκλειστικό αντικείµενο την Ενδοδοντολογία.
Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συµπόσια, καθώς και
δηµοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά µε θέµα την Ενδοδοντολογία.

Καλύβα Μαρία

Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών απ” όπου αποφοίτησε το 1998. Το 2001 ολοκλήρωσε
µε επιτυχία το διετές µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Οδοντιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 2010 αναγορεύτηκε
∆ιδάκτορας Ενδοδοντολογίας καταθέτοντας ερευνητική εργασία µε τίτλο:
«Ο ρόλος του µετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (TGF β1) στην
πολφική επανόρθωση. Πειραµατική µελέτη».
Το επιστηµονικό της έργο περιλαµβάνει δηµοσιεύσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, συµµετοχές σε Ελληνικά και ∆ιεθνή συνέδρια καθώς και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά
προγράµµατα του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Από το 2002 και έπειτα διατελεί
τακτικό µέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και εργάζεται ιδιωτικά
µε αντικείµενο την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντίας.

Ιωάννης Κοκορίκος
DDS , MSc, PhD

Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1974. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και αποφοίτησε το 1999.
Το 2002 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην
κατεύθυνση της Ενδοδοντολογίας, ενώ το 2010 αναγορεύθηκε διδάκτορας
της Οδοντιατρικής σχολής ΑΠΘ . Έχει συμμετάσχει, ως ομιλητής σε Ελληνικά
και σε Διεθνή Συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει ερευνητικές μελέτες σε
Διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και
του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.Επαγγελματικά, ασχολείται
αποκλειστικά με το αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας σε ιδιωτικό ιατρείο
στη Χαλκίδα.
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Εισαγωγικό Σημείωμα
Η κλινική ενδοδοντολογία τα τελευταία χρόνια
κατακλύζεται από τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν
νέες συσκευές, σύγχρονα εργαλεία και υλικά καθώς και
καινοτόµες τεχνικές προκειµένου να προσφέρουν στον
οδοντίατρο περισσότερη άνεση στη θεραπευτική
διαδικασία. Ο καθοριστικός ρόλος των µικροβίων και
των παραπροϊόντων του µεταβολισµού τους στην
πρόκληση
και
εξέλιξη
της
ακρορριζικής
περιοδοντίτιδας έχει τεκµηριωθεί πέραν αµφιβολίας.
Εποµένως, η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να
θεωρείται ως η κλινική αντιµετώπιση ενός νοσήµατος
µικροβιακής αιτιολογίας, η οποία στοχεύει στην
εξάλειψη των µικροβίων αλλά και στην πρόληψη της
επαναµόλυνσης. Για την επίτευξη του παραπάνω
σκοπού απαιτείται ενδελεχής µηχανική προπαρασκευή,
συνδυασµένη
µε
κατάλληλους
διακλυσµούς,
τοποθέτηση αντισηπτικών και τρισδιάστατη έµφραξη
του συστήµατος του ριζικών σωλήνων.
Στόχος του σεµιναρίου είναι τόσο η παρουσίαση και
ανάλυση
διαγνωστικών
και
θεραπευτικών
προβληµάτων που αφορούν την Ενδοδοντολογία
όσο και η εξοικείωση του οδοντιάτρου µε τη
διαδικασία της χηµικοµηχανικής επεξεργασίας αλλά
και της τρισδιάστατης έµφραξης του συστήµατος
των ριζικών σωλήνων.
Μέσα
από
επιλεγµένα
κλινικά
περιστατικά,
παρουσιάζονται σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα
αντιµετώπισης πολφικών και περιακρορριζικών
παθήσεων. Με την ανάλυση των περιστατικών αυτών
παρατίθενται σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα που
αφορούν
ερευνητικά
πεδία
αιχµής
στην
Ενδοδοντολογία.
Η διαγνωστική προσέγγιση των βλαπτικών
επιδράσεων
στο
σύµπλεγµα
πολφού
και
περιακρορριζικών ιστών, αποτελεί πολύπλοκη
διαδικασία. Αυτό συµβαίνει διότι απαιτείται η
συνδυαστική θεώρηση τόσο των κλινικών όσο και των
ακτινογραφικών ευρηµάτων που υπάρχουν σε κάθε
περίπτωση. Ειδικότερα, η διάγνωση στηρίζεται σε
στοιχεία που προκύπτουν από τη λεπτοµερή λήψη
ιστορικού, σε πληροφορίες που ανακύπτουν από τις
δοκιµασίες ζωτικότητας του πολφού και σε στοιχεία της
ακτινογραφικής εικόνας. Η κλινική εξέταση και οι
σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές συµβάλλουν
σηµαντικά στον παραπάνω σκοπό. Στα πλαίσια της
παρουσίασης θα γίνει, µέσα από σειρά κλινικών
περιστατικών,
µια
σύντοµη
αναφορά
στην
συµπτωµατολογία των ενδοδοντικής αιτιολογίας
παθήσεων του πολφού αλλά και η παρουσίαση της
σύγχρονης κατάταξης των νόσων του πολφού και των
περιακρορριζικών ιστών.
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Απαραίτητη προϋπόθεση της σωστής χηµικοµηχανικής
επεξεργασίας και έµφραξης κατά την ενδοδοντική
θεραπεία είναι η γνώση της µορφολογίας του
συστήµατος ριζικών σωλήνων του δοντιού. Με την
πρόοδο των σύγχρονων ερευνητικών πρωτοκόλλων
κατέστη δυνατή η απεικόνιση και ανάλυση των
µορφολογικών χαρακτηριστικών του συστήµατος
ριζικών σωλήνων σε τέτοιο επίπεδο που ο κλινικός
οδοντίατρος έχει, πλέον, σήµερα τη δυνατότητα να
γνωρίζει ορισµένες ιδιαιτερότητες της οµάδας δοντιού
που επεµβαίνει. Μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων
µελετών αναλύονται προβληµατισµοί που
σχετίζονται µε τον αριθµό ριζικών σωλήνων, τη σχέση
µεταξύ τους ως σύστηµα, το σχήµα και την εντόπιση
των στοµίων τους. Το στάδιο της προπαρασκευής των
ριζικών σωλήνων συγκεντρώνει κατά γενική οµολογία
το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό οφείλεται στο ότι
αποτελεί όχι µόνο κοπιώδες, αλλά στην πράξη το
καθοριστικότερο βήµα για την επιτυχή εκτέλεση µιας
ενδοδοντικής θεραπείας χωρίς συµβάµατα.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κατανόηση του τι
αλλάζει και τι όχι µε τη µηχανοκίνητη
προπαρασκευή, ώστε ο κλινικός να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί επαρκώς σε κάθε περιστατικό, όσο
απαιτητικό κι αν είναι. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει
αναλυτική παρουσίαση του κλινικού πρωτοκόλλου
χρήσης των µηχανοκίνητων συστηµάτων, ώστε ο
συµµετέχων να εφοδιαστεί κατάλληλα και να
υιοθετήσει τη µηχανοκίνητη ενδοδοντολογία στην
καθηµερινή κλινική πράξη.
Ο διακλυσµός των ριζικών σωλήνων αποτελεί ένα
ζήτηµα
καθηµερινής
κλινικής
πράξης
στην
ενδοδοντολογία, αναπόσπαστο από την έννοια της
ίδιας της ενδοδοντικής θεραπείας. Πολυάριθµα υγρά
διακλυσµών έχουν κατά καιρούς προταθεί και
διερευνηθεί διεξοδικά. Εντούτοις, η ίδια η διαδικασία
των διακλυσµών παραµένει ένα θέµα ελάχιστα
τεκµηριωµένο, το οποίο περιγράφεται και διδάσκεται
ακόµα και σήµερα µε βάση καθαρά εµπειρικά
δεδοµένα σε µεγάλο βαθµό. Επιχειρώντας µια
επιστηµονικά τεκµηριωµένη ανασκόπηση σχετικά µε το
πρωτόκολλο διακλυσµών κατά τη µηχανοκίνητη
προπαρασκευή, θα γίνει µια σύγχρονη προσέγγιση
τόσο στα υγρά όσο και στις τεχνικές διακλυσµών. Θα
συζητηθούν θέµατα όπως η ενεργοποίηση των υγρών
διακλυσµού, η αποµάκρυνση του ρυπαρού
επιχρίσµατος οδοντίνης (smear layer), η χρήση χηµικών
παραγόντων και ο κατάλληλος τελικός διακλυσµός.
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Ανάλυση Προγράμματος
A.∆ΙΑΓΝΩΣΗ
1. Βιολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών,
2. Παθολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών,
3. ∆ιαδικασία διάγνωσης – διαφοροδιάγνωσης,
4. Εργαλεία διάγνωσης,
5. Οπτικό µικροσκόπιο και τεχνικά µέσα µεγέθυνσης,
6. Αντιµετώπιση οξέων συµπτωµάτων του
επείγοντος ενδοδοντικού περιστατικού,
7. ∆ιάγνωση και οργάνωση σχεδίου Θεραπείας.
Αξιολόγηση πριν την προσθετική
Αποκατάσταση από τη πλευρά του
Ενδοδοντολόγου,
8. Ελεύθερη συζήτηση – προβληµατισµοί
B. Ανατοµία των ριζικών σωλήνων
Γ. Μορφολογία του συστήµατος των ριζικών
σωλήνων
∆. ∆ιάνοιξη
1. Αποµόνωση,
2. Απολύµανση,
3. Εργαλεία διάνοιξης,
4. Αρχές και κανόνες διάνοιξης,
5. Συµβάµατα κατά την διάνοιξη,
6. Ελεύθερη συζήτηση – προβληµατισµοί.
E. Πρακτική εξάσκηση
1. Τρόποι τοποθέτησης ελαστικού αποµονωτήρα,
2. ∆ιάνοιξη,
3. Βελτίωση διάνοιξης,
4. Εντοπισµός και ανίχνευση µυλικών στοµίων.

ΣΤ. Χηµικοµηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων
Μηχανοκίνητη προπαρασκευή
1. Επιστηµονική τεκµηρίωση µηχανοκίνητης
προπαρασκευής,
2. Σύγχρονος εξοπλισµός µηχανοκίνητης προπαρασκευής,
3. Ελεγχόµενη µνήµη σχήµατος εργαλείων,
4. Συσκευές καθορισµού µήκους εργασίας,
5. Προσδιορισµός µήκους εργασίας,
6. Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων – πρωτόκολλο κλινικής
διαδικασίας,
7. Καθορισµός εύρους προπαρασκευής και έλεγχος
διεύρυνσης,
8. Κλινικά περιστατικά.
9. Θραύση µικροεργαλείων. Πότε και γιατί;
∆ιακλυσµοί
1. Μέθοδοι διακλυσµών,
2. Ενεργοποίηση των υγρών διακλυσµού,
3. Gel ή υδατικά διαλύµατα; ∆ιαφορές, ενδείξεις και
αντενδείξεις,
4. Αφαίρεση του ρυπαρού επιχρίσµατος οδοντίνης (smear
layer),
5. Χηλικοί παράγοντες,
6. Πρωτόκολλο διακλυσµών στη µηχανοκίνητη
προπαρασκευή,
7. Ελεύθερη συζήτηση – προβληµατισµοί.
Ζ. Πρακτική εξάσκηση
1. Σύγχρονος εξοπλισµός µηχανοκίνητης προπαρασκευής.
Εξοικείωση µε το µοτέρ ενδοδοντίας,
2. Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων,
3. ∆ιακλυσµοί και ενεργοποίηση των υγρών διακλυσµού,
4. Καθορισµός εύρους προπαρασκευής και έλεγχος
διεύρυνσης,
5. Ελεύθερη συζήτηση – προβληµατισµοί.
H. Έµφραξη
1. Η έµφραξη του συστήµατος ριζικών σωλήνων σε
τρείς διαστάσεις,
2. Ο ρόλος των διαφόρων τεχνικών και υλικών και
αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού τους,
3. Ελεύθερη συζήτηση – προβληµατισµοί.
Θ. Πρακτική εξάσκηση
Πρακτική εφαρµογή σύγχρονων υλικών και τουλάχιστον δύο
αντιπροσωπευτικών τεχνικών έµφραξης.
Ι. Συζήτηση εφ όλης της ύλης
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Γενικές Πληροφορίες
Το διήµερο πρακτικό σεµινάριο Ενδοδοντολογίας
απευθύνεται σε κάθε οδοντίατρο που θέλει να
απαλλαγεί από βασικά, καθηµερινά προβλήµατα
της διαδικασίας της ενδοδοντικής θεραπείας.
Για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Μέριµνα προσκαλεί
τρεις ειδικούς ενδοδοντιστές, οι οποίοι για δυο
ηµέρες προσφέρουν γνώσεις σε όλα τα πεδία και
συµµετέχουν ενεργά σε όλες τις πρακτικές
ασκήσεις.

Τόσο η θεωρητική, όσο και η πρακτική άσκηση θα
βασιστεί στην επιστηµονική τεκµηρίωση και όχι
την εταιρική καθοδήγηση. Έτσι, όλοι οι
συµµετέχοντες
θα
εξασκηθούν
σε
δύο
διαφορετικά συστήµατα προπαρασκευής, αλλά
και έµφραξης.
Απαραίτητα υλικά:
Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να φέρουν µαζί τους
εξαχθέντα δόντια από όλες τις οµάδες προκειµένου
να έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν και στα
πλέον απαιτητικά περιστατικά.

Πληροφορίες/Εγγραφές
Τόπος ∆ιεξαγωγής:
Ηµεροµηνία:
Γλώσσα Παρακολούθησης:
∆ίδακτρα:

Ινστιτούτο Μέριµνα,Αθήνα
30-31 Μαΐου, 2020
Ελληνικά
400 €
(περιλαµβάνει: Handout του
διηµέρου σεµιναρίου, coffee breaks,
µεσηµεριανά γεύµατα, πιστοποιητικό
παρακολούθησης)

Χορηγοί
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ
Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1
Λ.Βουλιαγµένης 272Α, Αγιος ∆ηµήτριος,
Αθήνα Τ.Κ.: 173 43
(Έξοδος σταθµού ΜΕΤΡΟ Αγ.∆ηµητρίου)
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 97 34000
Email: imerimna@otenet.gr

