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ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Το Ινστιτούτο Μέριµνα στηρίζει
την προσπάθεια των Παιδικών
Χωριών SOS Ελλάδος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

Γιώργος Παπαβασιλείου

DDS, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής, ΕΚΠΑ
Ο Γιώργος Παπαβασιλείου έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήµερα κατέχει τη θέση του Μόνιµ
ου Επίκουρου Καθηγητή στην Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήµιο
Αθηνών το 1989. Το 1992 έλαβε Ειδικότητα Προσθετικής και Master of Science από το University
of North Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ όπου και δίδαξε για τέσσερα χρόνια .
Το 1999 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 2000 έγινε
Λέκτορας Προσθετικής στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Εξελέγη στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή το
2005. Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και
Μεταπτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα στην Προσθετική σε τοµείς που αφορούν
την κλινική έρευνα, τα βιοϋλικά και τα εµφυτεύµατα. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 70 επιστηµονικές
εργασίες και έχει λάβει σηµαντικά βραβεία.
Επί έντεκα χρόνια διετέλεσε Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Προσθετικής του
ΕΚΠΑ, το οποίο οδήγησε στο να βρίσκεται µεταξύ των έξι προγραµµάτων πανευρωπαϊκά που
αναγνωρίζονται από την European Prosthodontic Association. Έχει δώσει διαλέξεις και επιστηµ
ονικές παρουσιάσεις σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσµο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Είναι opinion leader για εταιρείες εµφυτευµάτων και
οδοντιατρικών υλικών. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική και εµ
φυτεύµατα. Κατέχει την θέση του Προέδρου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής
Εταιρείας.

Στράτος Αθανάσιος

DMD, Prosthodontist, Πρώην Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστηµίου TUFTS Boston, USA
Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου TUFTS Boston στο τµήµα της Προσθετικής. Μέλος της American
Dental Association και του American College of Prosthodontics. Πρώην Επισκέπτης Επίκουρος
καθηγητής του τµήµατος της προσθετικής του Πανεπιστηµίου TUFTS Boston. Επιστηµονικός
συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιµόρφωσης. Εργάζεται στην
Οδοντιατρική Μέριµνα Θεσσαλονίκης µε αποκλειστικό αντικείµενο την Προσθετική Οδοντιατρική.
Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συµπόσια µε θέµατα Αισθητική Οδοντιατρική,
Προσθετική Εµφυτευµάτων και Γναθοπροσωπική Προσθετική.
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

Χριστίνα Μπουτσιούκη
DDS, MSc

Η Χριστίνα Μπουτσιούκη αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
ειδικεύτηκε στην Αισθητική Οδοντιατρική, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα της Οδοντ. Χειρουργικής.
Είναι υπότροφος της Γερµανικής Ακαδηµίας Ερευνών και Υποψ. ∆ιδάκτορας και Επιστηµ.
Συνεργάτης του Πανεπιστηµίου University of Giessen, JLU στη Γερµανία, µε κύριο ερευνητικό
ενδιαφέρον τα πολυµερή οδοντιατρικά υλικά, την αντιτερηδονογόνο δράση τους και τις νεότερες
εξελίξεις στα συνδετικά συστήµατα και την ενσωµάτωση αντιµικροβιακών ουσιών στους
συνδετικούς παράγοντες. Από το 2007 συµµετέχει σε οδοντιατρικά συνέδρια και λαµβάνει µέρος µε
επιστηµονικές ανακοινώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, µε περισσότερες από 20
δηµοσιεύσεις κλινικών και ερευνητικών άρθρων στους τοµείς της αισθητικής οδοντιατρικής,
οδοντικής χειρουργικής, οδοντιατρικών υλικών και παιδοδοντίας.

Τσάµης Χρήστος

DDS, MDS, Oral surgery, Implantology
Απόφοιτος µεταπτυχιακού προγράµµατος Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής
Εµφυτευµατολογίας και Ακτινολογίας ΑΠΘ, Απόφοιτος CDEP New York University College of
Dentistry (εµφυτευµατολογία και στοµατική αποκατάσταση). Μόνιµος επιστηµονικός συνεργάτης της
Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος των προγραµµάτων
εµφυτευµατολογίας του Ινστιτούτου Μέριµνα.
Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριµνα Θεσσαλονίκης µε αποκλειστικό αντικείµενο την
Εµφυτευµατολογία και τη Χειρουργική Στόµατος. Παρουσία µε πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό στον τοµέα της χειρουργικής των εµφυτευµάτων και της οστικής αναγέννησης.

Μούτσιος Αλέξανδρος, Οδοντοτεχνίτης
Εξειδικευθείς στην ψηφιακή και ρομποτική Οδοντοτεχνική

Απόφοιτος της σχολής Οδοντικής Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών.
Εξειδικεύεται στην ψηφιακή και ροµποτική οδοντοτεχνική, τον ψηφιακό βιοσχεδιασµό και την
κατασκευή κεραµικών και ολοκεραµικών αποκαταστάσεων. Έχει λάβει µέρος σε συνέδρια εντός και
εκτός Ελλάδας. Ασκεί την ειδικότητα του ως επικεφαλής του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου της
Οδοντιατρικής Μέριµνας Θεσσαλονίκης.
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ΟΜΙΛΙΕΣ ( θεωρητικό Μερος Ηµερίδας)

1. Από την αποτύπωση στη συγκόλληση. Μικρά µυστικά για ακρίβεια
και αποδοτικότητα
Οµιλητής: Γιώργος Παπαβασιλείου
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην χηµεία των πολυµερών και ο µεγάλος αριθµός µορφών που
µπορούν να πάρουν αυτά τα υλικά, έχουν οδηγήσει στον κατακλυσµό του περιβάλλοντός
µας µε πολυµερή, µε εµφανή θετικά αποτελέσµατα αλλά και σοβαρούς περιβαλλοντικούς
προβληµατισµούς. Αντίθετα, η εισαγωγή των πολυµερών στην Οδοντιατρική έχει
αυξανόµενα θετικές επιπτώσεις. Πολλές κλινικές διαδικασίες οφείλουν την εξέλιξή τους σε
ιδιότητες των πολυµερών όπως η αντοχή σε δυνάµεις, η ελαστικότητα, η ακρίβεια και η
ικανότητα συγκόλλησης µε τους οδοντικούς ιστούς.
Στην ηµερίδα αυτή θα ασχοληθούµε µε τρείς σηµαντικές οµάδες οδοντιατρικών
πολυµερών. Αρχικά µε τα αποτυπωτικά υλικά, στη συνέχεια µε τα υλικά για µεταβατικές
αποκαταστάσεις και τελικά µε τις κονίες συγκόλλησης. Η κάθε οµάδα υλικών προσφέρει
εκτεταµένο πεδίο συζήτησης που µπορεί να οδηγήσει κλινικούς οδοντιάτρους µε
διαφορετικά επίπεδα εµπειρίας, στην άρτια χρήση τους. Μέσα από εκτεταµένη θεωρητική
ανάπτυξη και στοχευµένα κλινικά περιστατικά, θα συζητήσουµε, θα αναλύσουµε και θα
αποκαλύψουµε τα µικρά µυστικά των πολυµερών.

2. Κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση σε ατροφική φατνιακή απόφυση
µε νέα υλικά - Glymatrix™ based collagen products
Οµιλητής: Χρήστος Τσάµης

3. Ψηφιακή σάρωση και ροµποτική οδοντιατρική
Οµιλητής: Αθανάσιος Στράτος

∆ΩΡΕΑΝ για όλους τους Οδοντιάτρους, Οδοντοτεχνίτες,
Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Περιλαµβάνει: ∆ικαίωµα συµµετοχής, απαιτούµενη
γραφική ύλη, coffee break, µεσηµεριανό γευµα,
πιστοποιητικό παρακολούθησης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Έµµεσες αποκαταστάσεις ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών
Στο πρακτικό µέρος του σεµιναρίου, θα παρουσιαστούν χρήσιµες πληροφορίες και οδηγίες
για την ολοκληρωµένη έµµεση αντιµετώπιση και αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευµένων
δοντιών µε την τεχνική των endocrown.

Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε όλα τα στάδια της
διαδικασίας µέσω πρακτικής εξάσκησης, ξεκινώντας από την παρασκευή της απαιτούµενης
κοιλότητας, την επιλογή του αποτυπωτικού υλικού και την ορθή τεχνική αποτύπωσης αλλά
και τη συγκόλληση της προσθετικής εργασίας.

( Γιώργος Παπαβασιλείου )

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Κόστος συµµετοχής: 40€
∆ώρα αξίας 60€

2. Εµφύτευµα και κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση σε ατροφική
φατνιακή απόφυση (σε γνάθους χοίρων)
Στο θεωρητικό µέρος διάρκειας 15 λεπτών θα παρουσιαστεί η τεχνική τοποθέτησης του
συγκεκριµένου εµφυτεύµατος, οι ενδείξεις και οι περιορισµοί στη χρήση µεµβρανών και οστικών
µοσχευµάτων και η τεχνική κάλυψης µε µεµβράνη των αποκαλυµµένων σπειρών ενός
εµφυτεύµατος.
Στο πρακτικό µέρος, διάρκειας 105 λεπτών, οι συµµετέχοντες θα τοποθετήσουν εµφύτευµα σε
χοίρεια γνάθο και θα στερεώσουν πάνω του µεµβράνη OSSIX VALUMAX ή OSSIX PLUS και θα
κάνουν ειδικές συρραφές για την καλύτερη σταθεροποίηση των µεµβρανών γύρω από τα
εµφυτεύµατα, στα πλαίσια εξοµοίωσης των συνθηκών του workshop µε πραγµατική τοποθέτηση
εµφυτεύµατος σε ατροφική φατνιακή απόφυση.

( Τσάµης Χρήστος)

Κόστος συµµετοχής: 40€
ΧΟΡΗΓOI ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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3. The Composite Project
Μία αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης µε φυσική χρωµατική απόδοση και σωστή ανατοµική
µορφολογία αλλά και προστασία του βιολογικού και λειτουργικού υποβάθρου του δοντιού, είναι πάντα
το ζητούµενο στην καθηµερινή οδοντιατρική πράξη. Γιατί ωστόσο επικρατεί σύγχυση µε τα ποικίλα
κλινικά πρωτόκολλα και υλικά για τις εµφράξεις µε σύνθετες ρητίνες; Γιατί εµφανίζεται µετεπεµβατική
ευαισθησία; Ποια σύνθετη ρητίνη είναι η κατάλληλη και ποιος συνδετικός παράγοντας θα προσφέρει τη
µεγαλύτερη αντοχή; Πόσο υγρή πρέπει να είναι η οδοντίνη για τη σωστή συγκόλληση; Γιατί δεν πέτυχε
το χρώµα της πρόσθιας αποκατάστασης και γκριζάρει; Τι ρόλο παίζει η συσκευή πολυµερισµού που θα
χρησιµοποιηθεί; Και αφού όλα έχουν γίνει σωστά, γιατί ο ασθενής πονάει;

Καθηµερινά κλινικά ερωτήµατα σχετικά µε τις άµεσες αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών τόσο σε
πρόσθια όσο και σε οπίσθια δόντια, βρίσκουν τη λύση τους στο διαδραστικό σεµινάριο, που µεταφέρει
τους συµµετέχοντες από την επιστηµονικά τεκµηριωµένη θεωρητική απάντηση απευθείας στην
πρακτική εφαρµογή της τεχνικής βήµα προς βήµα. Περιλαµβάνεται θεωρητική και πρακτική άσκηση µε:
i) απλή διαστρωµατική τεχνική δύο αποχρώσεων για πρόσθιες αποκαταστάσεις και ii) τεχνική stamp µε
τη χρήση bulk σύνθετης ρητίνης σε αποκατάσταση Ι ή ΙΙ οµάδα

( Χριστίνα Μπουτσιούκη )

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Κόστος συµµετοχής: 40€
∆ώρα αξίας 60€

4. Η ψηφιακή επoχή στην οδοντική αποκατάσταση
Στο συγκεκριµένο πρακτικό θα γίνει ανάλυση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την
κατασκευή αποκαταστάσεων υψηλής ακρίβειας, αντοχής και αισθητικής.
Ο κάθε συµµετέχοντας θα µπορεί να εξοικειωθεί µε τη χρήση των εξαρτηµάτων που είναι απαραίτητα για
την µετάβαση απο την κλασσική αποτύπωση και αποκατάσταση, στην ψηφιακή αποτύπωση, το σχεδιασµό
και τα στάδια κατασκευής µιας αποκατάστασης µε την τεχνολογία CAD CAM.

Στο πρακτικό µέρος οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ζωντανά και να εξασκηθούν στη
ψηφιακή ενδοστοµατική σάρωση διάφορων περιστατικών µε το VIZ® intraoral scanner και να
συµετάσχουν στη σχεδίαση των προσθετικών αποκαταστάσεων τους µε το λογισµικό EXOCAD DENTAL
CAD.

( Στράτος Αθανάσιος - Μούτσιος Αλέξανδρος )
Κόστος συµµετοχής: 40€
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ΧΟΡΗΓOΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 – 09.30

Εγγραφές – Αναλυτικό πρόγραµµα

09.30 – 11.00

Από την αποτύπωση στη συγκόλληση. Μικρά µυστικά για ακρίβεια και αποδοτικότητα
Γεώργιος Παπαβασιλείου

11.00 – 11.30

∆ιάλειµµα Καφέ

11.30 - 12.15

Κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση σε ατροφική φατνιακή απόφυση
µε νέα υλικά - Glymatrix™ based collagen products
Χρήστος Τσάμης

12.15 - 13.00

Ψηφιακή σάρωση και ροµποτική οδοντιατρική
Αθανάσιος Στράτος

13.00 – 13.15

Οδοντικός Πόνος

13.15 – 14.00

∆ιάλειµµα, Γεύµα µεσηµεριανό

14.00 – 17.30

Πρακτικά σεµινάρια
(θα πραγματοποιηθούν σε παράλληλο χρόνο)
1) Έµµεσες αποκαταστάσεις ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών
( Γεώργιος Παπαβασιλείου )
2) Εµφύτευµα και κατευθυνόµενη οστική αναγέννηση σε ατροφική
φατνιακή απόφυση (σε κεφαλές χοίρων)
( Τσάμης Χρήστος)
3) The Composite Project
( Χριστίνα Μπουτσιούκη )
4) Η ψηφιακή επoχή στην επιεµφυτευµατική αποκατάσταση
( Στράτος Αθανάσιος - Μούτσιος Αλέξανδρος )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: ΣΑΒΒΑΤΟ , 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Τοποθεσία ∆ιεξαγωγής : GRAND HOTEL PALACE, Θεσσαλονίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος Συµµετοχής:
∆ΩΡΕΑΝ για όλους τους Οδοντιάτρους, Φοιτητές και
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Πρακτικά Σεµινάρια
Κόστος 40€ για την συµµετοχή ανά πρακτικό σεµινάριο.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ
Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 1
Λ.Βουλιαγµένης 272Α,
Αγιος ∆ηµήτριος, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 97 34000
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
www.merimnaseminars.gr

Περιλαµβάνει: ∆ικαίωµα συµµετοχής, απαιτούµενη γραφική ύλη,
coffee break, µεσηµεριανό γευµα, πιστοποιητικό παρακολούθησης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στα πρακτικά σεµινάρια
είναι η παρακολούθηση του θεωρητικού µέρους

∆ωρεάν Ηµερίδα

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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σε συνεργασία
Ελληνική Εταιρεία
Συνεχούς
Οδοντιατρικής
Επιµόρφωσης

Νέες Εξελίξεις στη
Σύγχρονη Οδοντιατρική

