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Linhart Continuing Dental Education Program
Current Concepts in American Dentistry

Εμφυτευματολογία

Ιστορική αναδρομή και περιγραφή Προγράμματος
Το Διεθνές Πρόγραμμα “Current Concepts in American Dentistry” ιδρύθηκε το 1981 από το Center for Continuing Dental
Education Programs της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Αυτό το πρόγραμμα αριθμεί αυτή τη στιγμή πάνω από 3.800 αποφοίτους από 27 διαφορετικές χώρες. Αυτά τα
επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για κλινικούς Οδοντιάτρους εκτός των Η.Π.Α για να τους
παρέχουν λεπτομερείς και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορες ειδικότητες της Οδοντιατρικής Επιστήμης.
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης αυτού του προγράμματος είναι οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης οι
Απόφοιτοι του και Καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της Αμερικής όπως επίσης και κλινικοί Οδοντίατροι. Το
πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται ανάλογα από το επίπεδο των συμμετεχόντων μετά από συνεννόηση με τον Assistant
Dean for Continuing Education. Το διεθνές αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στις παρακάτω χώρες:
Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Ισπανία και Ταϊβάν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά σεμινάρια, συμμετοχή σε εργαστηριακές επιδείξεις
και φυσικά κλινικές παρακολουθήσεις ζωντανών περιστατικών στην Οδοντιατρική Σχολή.
Εκτός όλων των παραπάνω οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν μια γραπτή εργασία και δύο
κλινικά περιστατικά που ολοκλήρωσαν κατά την διάρκεια του προγράμματος ή στο ιατρείο τους.
Όλα τα προγράμματα είναι στην Αγγλική γλώσσα αλλά υπάρχει και μετάφραση συγχρόνως στα Ελληνικά. Για όσο το δυνατό
καλύτερο αποτέλεσμα εκπαίδευσης τα προγράμματα θα πρέπει να τα παρακολουθούν το λιγότερο από 20 έως και 40 άτομα.
Η παρουσία στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτού του προγράμματος τα
οποία είναι τα παρακάτω:
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Η παρουσία στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτού του προγράμματος τα
οποία είναι τα παρακάτω:

Χρόνος Προγράμματος
Έξι (6) εβδομάδες συμμετοχής από τις οποίες οι δύο (2) πρέπει να είναι στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην
Οδοντιατρική Σχολή. Επίσης τέσσερις (4) εβδομάδες πραγματοποιούνται στη χώρα που φιλοξενεί το πρόγραμμα
(Ελλάδα).
Το ιδιαίτερο αυτού του προγράμματος είναι οτι την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος της Ελλάδας
πραγματοποιείται κλινική εξάσκηση των συμμετεχόντων στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διαχείριση μαλακών
και σκληρών ιστών σε ασθενείς.
Η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 χρόνια.

Γραπτές Εργασίες
Οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν µία γραπτή εργασία σε θέµα που αποφασίζεται από το Πανεπιστήµιο της
Νέας Υόρκης. Οι εργασίες αυτές πρέπει να τυπωθούν. Μία λίστα από βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να εµπεριέχεται.
Η προτεινόµενη έκταση της εργασίας είναι 15-25 σελίδες και υπάρχει η δυνατότητα να είναι στα Αγγλικά ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιλογής µε την προϋπόθεση, τουλάχιστον µία σελίδα περίληψης να είναι στα Αγγλικά

Κλινικά Περιστατικά
Κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας στην
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Νέας
Υόρκης, οι συµµετέχοντες έχουν την υποχρέωση να
παρουσιάσουν και να αιτιολογήσουν τα δύο (2) κλινικά
περιστατικά που έχουν ολοκληρώσει κατά την διάρκεια
του προγράµµατος.

Συμπλήρωση Προγράμματος
Μόνο οι συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν µε επιτυχία
και ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του
προγράµµατος έχουν την δυνατότητα να λάβουν το
αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του
Linhart Continuing Education Program από το
Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης.
Παρακαλώ να λάβετε υπ΄όψιν ότι το συγκεκριµένο
πιστοποιημένο μετεκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν είναι
ισότιµο κανενός προγράµµατος µεταπτυχιακού τίτλου
αλλά είναι µία επίσηµη αναγνώριση της προσπάθειας
του συµµετέχοντα οδοντιάτρου για την επιστηµονική
του κατάρτιση και εξειδίκευση στα πλαίσια της συνεχιζό
µενης εκπαίδευσης.
Για την τελική απόφαση της συμπλήρωσης του προγράμματος από τους συμμετέχοντες, υπεύθυνος είναι ο Assistant Dean
for Continuing Education H.Kendall Beacham.
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Γιατί να επιλέξω το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ;
• 215 διδακτικές ώρες: διαλέξεις, ζωντανά χειρουργεία και πρακτική εξάσκηση.
• Πρακτική εξάσκηση στην τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες υπό την
επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
• Ανάλυση των χειρουργικών και προσθετικών πρωτοκόλλων.
• Πάνω από 35 ομιλητές από την διεθνή κοινότητα οι οποίοι είναι ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα της
εμφυτευματολογίας και κυρίως Έλληνες Καθηγητές του εξωτερικού.
• Παρακολούθηση μαθημάτων και κλινική εξάσκηση στις State-of-the Art σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
ΜΕΡΙΜΝΑ στην Ελλάδα, του New York University Rosenthal Institute for Aesthetic Dentistry και σε συνεργαζόμενα
οδοντιατρικά κέντρα της Νέας Υόρκης. Τα προγράμματα του NYUCD παρέχουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές δυνατότητες
οι οποίες είναι μοναδικές στον κόσμο:
• 2000 τμ. εκπαιδευτικού και οδοντιατρικού χώρου υψηλής αισθητικής στην Αμερική και 700 τμ.. εκπαιδευτικών και
οδοντιατρικών χώρων υψηλής αισθητικής στην Ελλάδα.
• Οδοντιατρικές κλινικές ,με πλήρες εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που τηρούν όλα τα standards αντισηψίας και
απολύμανσης.

• Ξεχωριστοί συνεδριακοί χώροι (executive) με υψηλής τεχνολογίας οπτικοακουστικές δυνατότητες σε Ελλάδα και Αμερική.
• Μοντέρνα και σύγχρονα οδοντιατρικά εργαστήρια.
• Βιβλιογραφία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης , video χειρουργείων και handout των ομιλητών .
• Το μόνο Πανεπιστημιακό Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει το φάσμα και όλα τα συστήματα
των εμφυτευμάτων και όχι εμπορικά κατευθυνόμενο πρόγραμμα.
• Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μετεκπαιδευτικού Κύκλου σπουδών από το New York University College of Dentistry
Linhart Continuing Education Program. Το μοναδικό εξ’ ολοκλήρου από Πανεπιστήμιο της Αμερικής.
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Course Overview
Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια Προγράμματος: 1 έτος (με 215 διδακτικές ώρες :διαλέξεων, ζωντανών χειρουργείων και πρακτικής εξάσκησης)

Ημερομηνίες

Πρόγραμμα Ελλάδας: Δεκαέξι ημέρες (4 ενότητες από 4 ημέρες)
Πρόγραμμα Αμερικής: Δέκα ημέρες (2 ενότητες από 5 ημέρες η κάθε μια)

Μάιος 2019 - Ιανουάριος 2020

Ενότητα #1

(4 Ημέρες)

9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

Ινστιτούτο Μέριμνα, ΑΘΗΝΑ

Ενότητα #2

(4 Ημέρες)

20-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ινστιτούτο Μέριμνα, ΑΘΗΝΑ

Ενότητα #3

(4 Ημέρες)

18-21 ΙΟΥΛΙΟΥ2019 (Ζωντανά Χειρουργία)

Ινστιτούτο Μέριμνα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ενότητα #4

(4 Ημέρες)

12-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Κλινική Συμμετοχή) Ινστιτούτο Μέριμνα, ΑΘΗΝΑ

Ενότητες #5 & #6

(10Ημέρες)

6-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

NYU Dentistry, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Linhart Continuing Dental Education Program

Τι περιλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος για όλους:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισητήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα-Νέα Υόρκη-Αθήνα.
13 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο σε Ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.
Δώρο 15 Εμφυτεύματα και η αντίστοιχη χειρουργική κασετίνα από μία από τις χορηγούς εταιρείες του προγράμματος.
Τα 5 εμφυτεύματα, τα μοσχεύματα και όλα τα αναλώσιμα κατά την διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης στη
τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς.
Βιβλιογραφία Εμφυτευματολογίας, Αρθρογραφία των ομιλητών, videos χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων
και handouts.
Γραφική ύλη, Coffee Breaks, Μεσημεριανό φαγητό σε Ελλάδα και Αμερική.
Δεξίωση αποφοίτησης στο New York University College of Dentistry.
Ειδικές εκπτωτικές τιμές συμμετοχής σε συνέδρια του Ινστιτούτου Μέριμνα στην Ελλάδα
σε άλλες ειδικότητες.

Δίδακτρα:

Κόστος Προγράμματος: 10.000 Ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος
το πρόγραμμα να είναι Τελειόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής
και κάτοχος Αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος.
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Τρόπος πληρωμής:

Προκαταβολή 3.000 € με την εγγραφή και το
υπόλοιπο κατά την διάρκεια του
προγράμματος.
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής : 01 ΜΑΪΟΥ 2019

Πρόγραμμα Ελλάδος

Προχειρουργικό - Χειρουργικό στάδιο

Ενότητα #1

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνα

Ενότητα #2

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνα

Ενότητα #3

ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Iνστιτούτο Μέριμνα,
Θεσσαλονίκη

Ενότητα #4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνα

9-12 ΜΑΪΟΥ 2019
Προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος.
Εισαγωγή στα Εμφυτεύματα.
Επιλογή ασθενούς, είδη εμφυτευμάτων και εξαρτημάτων, χειρουργικά εργαλεία.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης και διαχείρισης μαλακών και σκληρών
ιστών.
20-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Βασικές αρχές επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης.
Αποκατάσταση λειτουργικότητας & αισθητικής με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
Αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών.
Άμεση φόρτιση.
Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς με οδοντικά
εμφυτεύματα.
18-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Οδοντιατρική απεικόνιση-Power Point.
Η εικόνα ως τρόπος διάγνωστικής ανάλυσης και μέθοδος επικοινωνίας με τον ασθενή.
Επιπλοκές και προβλήματα των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
Επιπολκές και προβλήματα των περιεμφυτευματικών ιστών.
Η ανύψωση ιγμορείου(τεχνικές και υλικά για την ασφαλή και επιτυχή τοποθέτηση
εμφυτευμάτων, επιπλοκές και διαχείριση τους).
Ζωντανά χειρουργεία.
15-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Κλινική εξάσκηση των συμμετεχόντων στην τοποθέτηση 5 εμφυτευμάτων και διαχείριση
μαλακών και σκληρών ιστών σε ασθενείς.

Πρόγραμμα Αμερικής
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία
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Ενότητα #5 & #6

6-17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία, Προσθετική αποκατάσταση
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών
Αποφοίτηση

Tόπος διεξαγωγής

Ελλάδα: Ινστιτούτο ΜΕΡΙΜΝΑ, Αθήνα - Λεωφ. Βουλιαγμένης 272Α Αγ. Δημήτριος
Ινστιτούτο ΜΕΡΙΜΝΑ, Θεσσαλονίκη - Ναυαρίνου 18
Νέα Υόρκη: New York University - College of Dentistry, Rosenthal Institute
for Aesthetic Dentistry
Premier oral surgery group PC - 617 E Palisade Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632
New York Smile Institute - 693 Fifth Avenue @54th Street

Παρακολουθήσεις Xειρουργείων & Συμμετοχή
Ζωντανές Παρακολουθήσεις χειρουργείων

Πριν από κάθε ζωντανό χειρουργείο πραγματοποιείται μεταξύ των συμμετεχόντων και των χειρουργών:
Ακτινολογικός σχεδιασμός, αναλυτικό σχέδιο θεραπείας ,χειρουργικό και προσθετικό πρωτόκολλο.
Η ζωντανή επίδειξη χειρουργείων γίνεται πάντοτε interactive και όταν είναι εφικτό με την συμμετοχή των
συμμετεχόντων ως βοηθοί.
ΖΩΝΤΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

• Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος.
• Χειρουργική τοποθέτηση πολλαπλών εμφυτευμάτων.
• Χειρουργική τοποθέτηση και άμεση φόρτιση μονήρους
εμφυτεύματος.
• Χειρουργικήτοποθέτησηκαιάμεσηφόρτισηπολλαπλώνεμφυτευμάτων.
• Ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου άντρου και
ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
• Χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης των μαλακών ιστών
(ελεύθερα ουλικά μοσχεύματα, αλλομοσχεύματα).
• Χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης του οστού (Αυτογενή
οστικά μοσχεύματα, αλλομοσχεύματα, blocks, μεμβράνες).

Κλινική Συμμετοχή

Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και των τριών
εταιρειών εμφυτευμάτων.
Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες υπό την
επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Κλινικής Συμμετοχής
Ενότητα #2

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των πέντε και θα δοθεί
στην κάθε ομάδα ο ακτινολογικός φάκελος των ασθενών.

Ενότητα #3

Κλινική εξέταση ασθενών-Ιατρικό-Οδοντιατρικό ιστορικό Αρχικά αποτυπώματα-Φωτογραφίες.

Ενότητα #4

Χειρουργική τοποθέτηση πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από
τους συμμετέχοντες υπό την επίβλεψη της επιστημονικής
ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
Κατά τη διάρκεια της κλινικής πρακτικής θα δοθούν σε όλους
τους συμμετέχοντες ΔΩΡΕΑΝ τα παρακάτω:
1 Τα εμφυτεύματα που θα χρειαστεί η κάθε ομάδα έτσι ώστε
να εξασκηθούν όλοι οι συμμετέχοντες με τα εμφυτεύματα
όλων των χορηγών εταιριών.
2 Τα οστικά μοσχεύματα, όπου θα χρειαστούν.
3 Τα αναλώσιμα των χειρουργείων.
4 Χειρουργικές κασετίνες και χειρουργικά εργαλεία.
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Ενθαρρύνουμε όλους τους συμμετέχοντες εάν έχουν δικούς τους
ασθενείς μπορούν να εξασκηθούν σε αυτούς κατόπιν συνεννοήσεως
με το διευθυντή του προγράμματος.
ᾏπαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο κλινικό πρόγραμμα ο κάθε
συμμετέχοντας να είναι Τελειόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής και κάτοχος Αδείας
ασκήσεως επαγγέλματος.

Πρακτική Εξάσκηση
Workshops
Πρακτική εξάσκηση και γνωριμία με όλες τις εταιρείες εμφυτευμάτων, με τις εταιρείες μοσχευμάτων με πλήρη εξοπλισμό (micromotor,
εμφυτευματων, υψηλών, χαμηλών, χειρουργική κασετίνα, χειρουργικά εργαλεία, αναλώσιμα υλικά) για κάθε συμμετέχοντα σε
προκατασκευασμένες γνάθους ή σε γνάθους χοίρων:
WORKSHOPS

• Τύποι κρημνών, τεχνικές ραφών.
• Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
• Χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης μαλακών ιστών.
• Χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης του οστού (Αυτογενή οστικά
μοσχεύματα, αλλομοσχεύματα, blocks, μεμβράνες).
• Ανύψωση ιγμορείου άντρου με τη χρήση Piezotome.
• Άμεση φόρτιση εμφυτεύματος
• Κατασκευή προσωρινών επιεμφυτευματικών προσθετικών
αποκαταστάσεων και τεχνικές τελικής αποτύπωσης,
ανοιχτού- κλειστού δισκαρίου.
• Σχέδια Επιεμφυτευματικής Θεραπείας για: κοχλιούμενες
ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, συγκολούμμενες
ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις και επένθετες οδοντοστοιχίες.
• Πρακτική εξάσκηση στην ψηφιακή φωτογραφία και
στο PowerPoint.

Επιδότηση προϊόντων
Οι χορηγοί εταιρείες εμφυτευμάτων του μετεκπαιδευτικού
προγράμματος Εμφυτευματολογίας επιδοτούν τον κάθε
συμμετέχοντα με την εγγραφή του στο πρόγραμμα δίνοντα
του εντελώς ΔΩΡΕΑΝ Εμφυτεύματα και την αντίστοιχη
χειρουργική κασετίνα.

Επίσης παρέχουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα εμφυτεύματα και τα
μοσχευματικά υλικά που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια
της Κλινικής εξάσκησης.
Η επιλογή της εταιρείας είναι ελεύθερη από
κάθε συμμετέχοντα .
Τα παραπάνω προϊόντα θα παραληφθούν από τους
συμμετέχοντες μόνο εφόσον ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα ή εφόσον εξοφλήσουν τα δίδακτρά τους.
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Θέματα που θα αναπτυχθούν
Course Curriculum
Περιγραφή εμφυτευμάτων

Προεγχειρητικός έλεγχος

• Εξέλιξη των εμφυτευμάτων: Plate/Blade forms,
Subperiosteal implantology.
• Threaded/Fin/Press Fit root forms.
• Σκοπός και μελλοντικές κατευθύνσεις στην εμφυτευματολογία.
• Βιοϋλικά και βιομηχανική των εμφυτευμάτων.
• Συνοπτική παρουσίαση των πιο γνωστών τύπων εμφυτευμάτων.

• Κλινική εξέταση του ασθενούς (βήματα αξιολόγησης).
• Γενικό ιατρικό ιστορικό (σύνοψη φυσιολογικών τιμών και εκτίμηση ειδικών καταστάσεων).
• Προεγχειρητικός προσθετικός έλεγχος (εκμαγεία
μελέτης, ανάρτηση, διαγνωστική κήρωση,
διαγνωστικοί νάρθηκες).
• Ακτινογραφικός έλεγχος (περιακρορριζικές,
πανοραμική ακτινογραφία, αξονική τομογραφία).
• Κατευθυνόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων
με βάση το προσθετικό πλάνο και τη χρήση.
• Λογισμικού για CT.
• Ανάπτυξη του σχεδίου θεραπείας.

Βιολογία, φαρμακολογία, αντισηψία
• Βιολογία και ανατομία του οστού των γνάθων.
• Μηχανισμός επούλωσης – Ενδοοστικής ενσωμάτωσης
• Αναισθησία στην εμφυτευματολογία (sedation and
local anesthesia).
• Βασική φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική (αντιβιοτικά).
• Φυσιολογία του πόνου και έλεγχος του πόνου στην
εμφυτευματολογία (παυσίπονα – αντιφλεγμονώδη).
• Αίθουσα χειρουργείου και αντισηψία εγχειρητικού πεδίου.

Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση
• Χειρουργικά πρωτόκολλα για κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση.
• Μοσχευματικά υλικά.
• Διαχείριση μετεξακτικών φατνίων.
• Διάταση φατνιακής ακρολοφίας.
• Ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου.
• Τμήματα οστικών μοσχευμάτων για κάθετη και οριζόντια αύξηση
της φατνιακής ακρολοφίας.
• Δότριες θέσεις για οστικά αυτομοσχεύματα.
• Σύγκριση των τεχνικών κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης.
Αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών.
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Βασικές χειρουργικές τεχνικές
• Εκτίμηση των μαλακών ιστών και του οστού
για προβλέψιμη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.
• Διαφοροποίηση των τεχνικών ανάλογα με την
πυκνότητα του οστικού υποστρώματος.
• Αναγνώριση των περιοριστικών ανατομικών
στοιχείων των γνάθων.
• Περιγραφή της ανατομίας, της φυσιολογίας και
της επουλωτικής διαδικασίας των περιεμφυτευματικών ιστών.
• Διαχείριση των μαλακών ιστών για την ασφαλή
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και μοσχευματικών υλικών.
• Τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος μακριά από
την αισθητική ζώνη.
• Μονήρες εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(appropriate surgical and prosthetic principles for
comprehensive site development).
• Ενδείξεις και πρωτόκολλα για άμεση προσωρινή αποκατάσταση.
• Διαχείριση του νωδού ασθενούς.

Θέματα που θα αναπτυχθούν
Course Curriculum
Διαχείριση μαλακών ιστών

Προσθετική επί εμφυτευμάτων

• Ελεύθερα ουλικά μοσχεύματα, μόσχευμα
συνδετικού ιστού, ουλικά ξενομοσχεύματα.
• Ανάπτυξη της φυσικής εμφάνισης και αρχιτεκτονικής των περιεμφυτευματικών ιστών.
• Προσθετικές επιλογές.
• Μεταβατικές προεγχειρητικές αποκατατάσεις.
• Συσχέτιση αριθμού εμφυτευμάτων με το είδος
της αποκατάστασης.
• Βιοϋλικά και βιομηχανική επιεμφυτευματικών
αποκαταστάσεων.

• Επιλογές για ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
• Μονήρης αποκατάσταση πρόσθιου δοντιού.
• Μονήρη αποκατάσταση οπίσθιου δοντιού.
• Συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.
• Επιλογή διαβλεννογόνιου τμήματος για
συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.
• Στάδια για τελική κατασκευή της ακίνητης
επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (άμεση
και έμμεση μέθοδος).
• Σύνδεσμοι για ακίνητες αποκαταστάσεις.
• Συγκολλούμενες ή κοχλιωτές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
• Εύρος και ύψος μύλης στις επιεμφυτευματικές
αποκαταστάσεις.
• Επιλογή σχήματος και χρώματος δοντιών.
• Επιθυμητή σύγκλειση στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
• Τεχνικές καταγραφών σύγκλεισης.
• Αξιολόγηση της σύγκλεισης.
• Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε ασθενείς
με παραλειτουργικές έξεις ή Σύνδρομο Κ.Φ.Γ. διάρθρωσης.
• Προοδευτική φόρτιση των εμφυτευμάτων.
• Σύνδεση φυσικών δοντιών με εμφυτεύματα.
• Άμεση φόρτιση.

Καταγραφή υλικού
• Φωτογραφική τεκμηρίωση και παρουσιάσεις
με Power Point.
• Μεθοδολογία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας.

Νέες τεχνολογικές εξελίξεις
• Χρήση των lasers στην εμφυτευματολογία.
• Χρήση των συσκευών πιεζοχειρουργικής
στην εμφυτευματολογία.
• Χειρουργική τοποθέτηση με ρομποτική
καθοδήγηση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Η τεχνολογία των βιοενεργών μορίων και
αυξητικών παραγόντων στην εμφυτευματολογία.

• Χαλάρωση βίδας προσθετικής αποκατάστασης.
• Οι πιο συχνές επιπλοκές στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
• Προσθετικές επιλογές για κινητές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
• Επένθετες οδοντοστοιχίες άνω γνάθου.
• Επένθετες οδοντοστοιχίες κάτω γνάθου.
• Στάδια για την τελικη κατασκευή κινητής
επιεμφυτευματικής αποκατάστασης.
• Επιλογή δοκού ή συνδέσμων για κινητές αποκαταστάσεις.

Παρακολούθηση ασθενών
• Μακροχρόνια αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών.
• Αποτυχία και επιπλοκές επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Ελλάδος
Professor Nikolaos DONOS
DDS, MS, FHEA, FRCSEng, PhD

Ο καθηγητής Νικόλαος Δόνος είναι διευθυντής της κλινικής περιοδοντολογίας και εμφυτευματολογίας καθώς και επικεφαλής του κέντρου για
την στοματική και την κλινική έρευνα στο ινστιτούτο της οδοντιατρικής Barts & The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary
University of London (QMUL).
Επιπλέον ο καθηγητής Νικόλαος Δόνος είναι ο διευθυντής του Clinical Research Facility at Institute of Dentistry at QMUL το οποίο εξειδικεύεται
στην εκτέλεση και αξιολόγηση τυχοποιημένων κλινικών ερευνών και την κλινική εφαρμογή ενδεικνυόμενων ερευνητικών μελετών. Εως πρόσφατα,
ο καθηγητής Νικόλαος Δόνος ηταν διευθυντής του τμήματος περιοδοντολογίας, διευθυντής του ερευνητικού τμήματος και επικεφαλής του
προγράμματος κλινικής έρευνας καθώς και διευθυντής προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της περιοδοντολογίας στο UCLEastman Dental Institute, London.
Το 2009, απονεμήθηκε στον καθηγητή Νικόλαο Δόνο ο τίτλος του επίτημου καθηγητή του τομέα της οδοντιατρικής και το 2012 τιμήηκε με τον τίτλο
του έκτακτου καθηγητή στην οδοντιατρική σχολή του Grifﬁth, Australia. Το 2011, απονεμήθηκε στον καθηγητή Νικόλαο Δόνο το υψηλού κύρους
ετήσιο βραβείο IADR-Periodontology Group Award in Periodontal Regenerative Medicine κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου San Diego,
California. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2011, ο καθηγητής Νικόλαος Δόνος μαζί με την ερευνητική του ομάδα παρέλαβαν τιμητικό έπαινο κατά τη
διάρκεια του υψηλού κύρους συνόδου με τίτλο Medical Futures για την ευρυσιτεχνία (UCLB) που βασίζεται πάνω στην ερευνητική τους δουλειά σε
φάρμακα συνθετικών πεπτιδίων για οστική και αγγειακή αναγέννηση.
Ο καθηγητής Νικόλαος Δόνος έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά που έχει εκδοθεί μετά από ομότιμη αναθεώρηση. Ο καθηγητής
Νικόλαος Δόνος εμπλέκεται στο επιστημονικό συμβούλιο σε πολλά διεθνή και εθνικά περιοδικά που ακολουθούν την τακτική της ομότιμης
αναθεώρησης στον τομέα της περιοδοντολογίας και εμφυτευματικής οδοντιατρικής, ειδικά στον τομέα των αναγγενητικών τεχνικων με πολλές
δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό.
Η ειδημοσύνη του καθηγητή Δόνου εντοπίζεται στον τομέα της περιοδοντολογίας και της εμφυτευματικής οδοντιατρικής. Έχει εκτεταμένη κλινική
εμπειρία στην περιοδοντολογία, στην οστική αναγέννηση, σε χειρουργικές τεχνικές που σχετίζονται με την εμφυτευματολογία καθώς και στην
θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας, θέματα στα οποία διδάσκει
συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Prof. Georgios E. ROMANOS

DDS, PhD, Prof. Dr. med. dent.
Professor of Periodontology at the Stony Brook University, School of Dental Medicine
Καθηγητής Περιοδοντολογίας στο Πανεπιστήμιο του Stony Brook University, School of Dental Medicine. Καθηγητής Χειρουργικής στόματος
και Εμφυτευματολογίας στην Φρανκφούρτη, Germany. Πρώην Καθηγητής Κλινικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Rochester, NY.
Πρώην Καθηγητής και διευθυντής of Laser Sciences at New York University.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι στην Περιοδοντολογία, την Προσθετική και την Χειρουργική στόματος στη Γερμάνια και τις Η.Π.Α. Διπλωματούχος Periodontology και AEGD (Univ. of Rochester). Πιστοποιημένος για Χειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία στη Γερμανία. Διπλωματούχος
Περιοδοντολογιας από την Αμερικανική Περιοδοντολογική Ακαδημία. Διπλωματούχος Εμφυτευματολογίας από Int. College of Oral Implantology
(ICOI). Κάτοχος οδοντιατρικής άδειας τόσο σε Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α.
Μέλος σε πολλές διεθνείς επιστημονικές εταιρίες όπως Academy of Osseointegration (AO), the Int. College of Dentists, ICOI, ITI foundation,
American Society for Laser Medicine and Surgery and the International Academy for Dental Facial Esthetics.
Μέλος της επιστημονικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: IJOMI, Clin. Impl. Dent. and Relat. Res (member), J Prosthodontics (member),
Odontology (Associate Editor), Photomedicine and Laser Surgery (member), Quintessence Int (member), Compendium (member), J Periodontology (peer review panel), Int. J Dent (member) και άλλα. Περισσότερες από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και πάνω
από 500 διεθνείς ομιλίες.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Ελλάδος
Dr. Nikos MARDAS

Dipl.D.S, MS, PhD, Specialist in Periodontics Senior Clinical Lecturer & Honorary Consultant Centre for Adult
Oral Health, Bart's & The London School of Dentistry & Hospital, QMUL
Ο Δρ. Νίκος Μάρδας αποφοίτησε από την οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου της Αθήνας το 1992. Ολοκλήρωσε την τριετή του μετεκπαίδευση
ως ειδικός και απέκτησε το MS degree στην Περιοδοντολογία το 1997 και το διδακτορικό του δίπλωμα στο Royal Dental College, University of Aarhus,
Denmark. Κατά την περίοδο 2005-2015 ήταν Senior Lecturer / Honorary Specialist and M.Clin.Dent program co-ordinator στον τομέα Περιοδοντολογιας στο UCL, Eastman
Dental Institute. Τον Ιούλιο του 2015 ανακηρύχτηκε Senior Clinical Lecturer & Honorary Consultant (αναπληρωτής καθηγητής) στο κέντρο Adult Oral Health, Institute of
Dentistry, within Barts & The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary University of London καθώς και επίτιμος λέκτορας στο UCL, Eastman Dental Institute.
Ταυτόχρονα συνεργάζεται ως επικεφαλής σύμβουλος περιοδοντολογίας και χειρουργικής εμφυτευματολογίας σε 4 ιδιωτικά ιατρεία.
Ο Δρ Νίκος Μαδάς έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε έγκριτα εθνικά και διεθνή περιοδικά στον τομεα της περιοδοντολογίας, της οστικής αναγέννησης και την
εμφυτευματική οδοντιατρική. Είναι μέλος του επιστημονικού εκδοτικού συμβούλιου του περιοδικού Clinical oral Implant Research καθώς και ελεγκτής των υπό δημοσίευση
εργασιών σε πολλά διεθνή περιοδικά. Εχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές συγκεντρώσεις των επιστημονικών εταιριών EAO, EFP and EADE. Ο Δρ Νίκος Μάρδας διδάσκει
συνεχώς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παράλληλα το 2011 του απονεμήθηκε το Basic Research Prize της European Association for Osseointegration.
Από τον Μάρτιο του 2015 είναι Education Delegate της ΙΤΙ για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ο Δρ Νίκος Μάρδας εργάζεται πάνω από 18 χρονιά τόσο στον ιδιωτικό
τομέα όσο και σε νοσηλευτικά ιδρύματα πάνω στη θεραπεία της περιοδοντικής νόσου τόσο σε συμβατική όσο και σε αναγεννητική περιοδοντική χειρουργική, πλαστική
περιοδοντική χειρουργική, οστικής αναγέννησης καθώς και στην τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με ή χωρίς μοσχευματικές τεχνικές.

Dr. Konstantina DINA DEDI
DipDS, MS, FACP Specialist in Prosthodontics, Diplomate American Board of Prosthodontics, Fellow ITI Director,
Aesthetic Dentistry Programmes Principal Clinical Teaching Fellow UCL Eastman Dental Institute,
Continuing Professional Development
Η Dr. Κωνσταντίνα Ντίνα Ντεντή απέκτησε τον τίτλο του ειδικού προσθετολόγου (συνδυάζει τη γνώση συναντικειμένου της Ακίνητης, Κινητής και Εμφυτευματικής
Προσθετικής) το 1997 και το Master στην Στοματική Βιολογία (M.Sc) το 1999 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μισούρι-Κάνσας, στις ΗΠΑ, καθώς και τον
τίτλο στην Γναθοπροσωπική Προσθετική Οδοντιατρική Ογκολογία το 1998 από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Χιούστον στο καρκινικό κέντρο Anderson των ΗΠΑ.
Μετά ολοκλήρωσε ένα χρόνο ως υπότροφος οδοντιατρικός διδάσκων στην Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της North Carolina των ΗΠΑ. Η ένωση Προσθετολόγων
της Αμερικής απένειμε τον αξιομνημόνευτο τίτλο του διπλώματος του ειδικού στην Dr. Ντεντή το 2002. Έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ομιλίες και μαθήματα σε σεμινάρια
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή στην πρόσθια αισθητική και την άμεση φόρτιση των οδοντικών εμφυτευμάτων. H Dr. Ντεντή είναι
Principal Clinical Teaching Fellow, Director Aesthetic Dentistry Programs του UCL Eastman Dental Insitute CPD.

As. Prof. George Papavasiliou

DDS, MSc, PhD, FICD Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήμερα κατέχει τη θέση του Μόνιμου 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 4 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 επιστημονικές 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. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική και εμφυτεύματα. Κατέχει την θέση
του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.
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Προγράμματος Ελλάδος
Prof. Athanasios POULOPOULOS

Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Ο Dr A. Πουλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας, Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ από το 2013, διευθυντής του Τομέα
Στοματικής-Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής & Ακτινολογίας, και προηγουμένως υπηρέτησε στη βαθμίδα του λέκτορα (1997-2004) και
του επίκουρου καθηγητή (2004-2013).
Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Παθολογία του Στόματος (1993) (Master of Science in Oral Medicine Dental School, University of Bristol, Bristol U.K.)
Πτυχιούχος (1991) και διδάκτορας (1995) της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διάγνωση των νοσημάτων του στόματος με έμφαση στις προκαρκινικές και νεοπλασματικές βλάβες, η μελέτη της
σημειολογίας και συμπτωματολογίας συστηματικών νόσων και συνδρόμων που εκδηλώνονται στη στοματογναθοπροσωπική χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των
σιαλογόνων αδένων),. Συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Στοματολογίας και είναι μέλος σε πολλές διεθνείς (European Association of Oral Medicine,
International Association for Dental Research) και ελληνικές επιστημονικές εταιρείες (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος).
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 80 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και περισσότερες από 150 επιστημονικές
ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Dr. Nikos KROMPAS
DDS

O Νίκος Κρόμπας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1983. Εργάζεται ως οδοντίατρος στην
Κηφισιά, με ειδική έμφαση στη χειρουργική και προσθετική εμφυτευματολογία, την ακίνητη προσθετική με ολοκεραμικές στεφάνες και
γέφυρες, καθώς και την αισθητική αποκατάσταση με όψεις πορσελάνης. Παράλληλα, δίνει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Επίσης, ασχολείται με την έρευνα για τη διατήρηση του περιεμφυτευματικού οστού σε διάφορα συστήματα εμφυτευμάτων, καθώς επίσης και με την άμεση φόρτιση
των οδοντικών εμφυτευμάτων και την οδοντική προσθετική με την βοήθεια του μικροσκοπίου. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του εστιάζεται στην εξάλειψη του πόνου, του
φόβου, και την ταχύτατη, μέσα σε 24 – 48 ώρες, οδοντική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων.

Dr. Fotis LATINOS
Ο Φώτης Λατίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-09-1972. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
το 1997. Αμέσως μετά την αποφοίτηση από την σχολή εργάστηκε για μία 3ετία δίπλα σε εξειδικευμένο περιοδοντολόγο όπου γνώρισε εκτεταμένα όλο
το φάσμα της περιοδοντολογίας και της εμφυτευματολογίας.
Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Αεροπορία όπου εργάστηκε στο τμήμα της Γναθοπροσωπικής χειρουργικής του 251 ΓΝΑ Γενικό νοσοκομείο Αεροπορίας.
Εκεί απέκτησε αρκετή εμπειρία στην χειρουργική του στόματος.
Το 2004-2006 παρακολούθησε το 2ετες μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γερμανικής Εταιρείας Εμφυτευματολογίας (DGI) και έλαβε κατόπιν εξετάσεων την πιστοποίηση της
απόκτησης κλινικής εξειδίκευσης στην Εμφυτευματολογία. Το 2009-2010 παρακολούθησε το 2ετες μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γερμανικής Επιστημονικής Οδοντιατρικής
Εταιρείας DGZMK, στο πανεπιστήμιο του Witten/Herdecke και κατόπιν εξετάσεων έλαβε την πιστοποίηση της απόκτησης κλινικής εξειδίκευσης στην Περιοδοντολογία.
To 2014 έλαβε πιστοποίηση ως Digital smile designer DSD Team, για το concept Digital Smile Design by Livio Yosinaga and Christian Cochman. Το 2015 κατά την διάρκεια του
παγκόσμιου συνεδρίου της ICOI στο Βερολίνο και κατόπιν εξετάσεων, έλαβε πιστοποίηση ως Fellow of the International Congress of Oral Implantologists. To 2016 κατά την
διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου της ICOI στην Βαρκελώνη και κατόπιν εξετάσεων, έλαβε πιστοποίηση ως Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists.
Από την αποφοίτησή του και έπειτα έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κυρίως σε ότι αφορά τα οδοντικά
εμφυτεύματα, την οστική και ιστική αναγέννηση και την Περιοδοντολογία.
Είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας ΕΠΕ, της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας EFP, του Ευρωπαϊκού οργανισμού Οστεοενσωμάτωσης
EAO, του διεθνούς οργανισμού Εμφυτευματολόγων ICOI, του Οδοντιατρικού συλλόγου Αττικής ΟΣΑ. Διατηρεί οδοντιατρείο στην Αθήνα από το 2001 με έμφαση στην
περιοδοντολογία και τις στοματικές αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και μέτρια Ισπανικά. Ασχολείται με την φωτογραφία και με όλες της εφαρμογές
της στην οδοντιατρική κλινική πράξη. Από το 2016 διοργανώνει ολοκληρωμένα πρακτικά σεμινάρια οδοντιατρικής φωτογραφίας.
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Προγράμματος Ελλάδος
Dr. Luca GOBBATO
DDS, MS

Ο Luca Gobbato απέκτησε το τίτλο του οδοντίατρου από το πανεπιστήμιο της Padova, Italy. Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστημιο Tufts για τρία
χρονιά στον τομέα της Περιοδοντολογίας οπού το πτυχίο Certiﬁcate of Advance Education in Periodontology και MS (Master of Science in
Periodontology). Είναι διπλωματούχος της Αμερικανικής ακαδημίας περιοδοντολογιας. Οι ακαδημαϊκές του θέσεις είναι: – Κλινικός καθηγητής στον τομέα Oral Medicine,
Infection and Immunity, Division of Periodontics στο πανεπιστήμιο Harvard. -Μέλος του διδακτικού προσωπικού του τομέα Περιοδοντολογίας του πανεπιστήμιου της Padova
, Italy. -Λέκτορας του τομέα Εμφυτευματολογίας του πανεπιστημιου της Padova , Italy.
Είναι επιστημονικος συμβουλος εκδοσεων στο περιοδικο The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry και ελεγκτής έκδοσης στο Journal of Periodontology (JOP). Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο University of Catalunya, Barcelona, Spain. Είναι ενεργό μέλος της Αμερικανικής εταιρίας οστεοενσωμάτωσης (ΑΟ), της Ιταλικής
εταιρίας οστεοενσωμάτωσης (SIO), Ιταλικής εταιρίας αισθητικής οδοντιατρικής (IAED) και της Ιταλικής εταιρίας αποφοίτων του Πανεπιστημίου Tufts. Ο Dr. Gobbato εξασκεί
αποκλειστικά Περιοδοντολογια και εμφυτευματική οδοντιατρική σε δυο ιατρεία σε Padova and Vittorio Veneto (Treviso), Italy.

Dr. Gianluca PANIZ
DDS, MSc

Ο Gianluca Paniz πηρέ το πτυχίο οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Padova (Italy) το 2002. Στη συνεχεία μετέβηκε στο Πανεπιστήμιο TUFTS
(Boston, USA) οπού απέκτησε το δίπλωμα προχωρημένης μετεκπαίδευσης στην Προσθετολογία (Certiﬁcate of Advanced Education in
Prosthodontics -2006) και Master of Science (2006). Την επόμενη χρονιά ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον τομέα της Αισθητικής οδοντιατρικής και του χορηγήθηκε η
πιστοποίηση Certiﬁcate of Advanced Education in Esthetic Dentistry (2007).
Αυτή την στιγμή ο Gianluca Paniz είναι Επίκουρος καθηγητής στον τομέα προσθετικής και αποκαταστατικής οδοντιατρικής του πανεπιστήμιου TUFTS καθώς και επισκέπτης
καθηγητής στον τομέα Εμφυτευματολογίας του πανεπιστήμιου της Padova (Italy). Ο Gianluca Paniz είναι διπλωματούχος της Αμερικανικής εταιρίας προσθετολόγων, μέλος της
Ιταλικής εταιρίας προσθετικής, ενεργό μέλος της Ιταλικής εταιρίας αισθητικής οδοντιατρικής και πρόεδρος του επιστημονικού συμβούλιου της Ιταλικής εταιρίας
οστεοενσωμάτωσης. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο University of Catalunya, Barcelona, Spain. Ο Gianluca Paniz στο ιδιωτικό του ιατρείο στην Padova (Italy) εξασκεί
αποκλειστικά προσθετική.

Dr. Christos AGGELOPOULOS

MDS, DMD, Oral & Maxillofacial Radiologist, Columbia University

Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν το διετές
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Χειρουργικής και Εμφυτευματολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,
το μονοετές πρόγραμμα Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Truman Medical Center, στο Kansas City, Missouri και το τριετές προγραμμα ειδικότητας της Γναθοπροσωπικής
Ακτινοδιαγνωστικής στο University of Missouri, Kansas City, όπου και απέκτησε και τον τίτλο του MDS. Ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριο της
Χειρουργικής και Εμφυτευματολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, με αντικείμενο την Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης. Διπλωματούχος του
Αμερικάνικου Συμβουλίου Γναθοπροσωπικής Ακτινοδιαγνωστικής και μέλος του Διεθνούς Κολλεγίου Εμφυτευματολόγων.
Υπηρέτησε για 4 χρόνια ως επίκουρος καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή του University of Missouri, Kansas City και για 4 χρόνια ως αναπληρωτής καθηγητής και
διευθυντής του Εργαστηρίου Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Columbia University, στην Νέα Υόρκη. Επιπλέον, εργάζεται
ως σύμβουλος γναθοπροσωπικής ακτινοδιαγνωστικής στο Νοσοκομείο των βετεράνων του αμερικανικού στρατού (Bronx, New York).
Είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανικής Ακαδημίας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας, καθώς και ο αναπληρωτής εκδότης του περιοδικού Oral Medicine, Oral Surgery,
Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics. Έχει δημοσιεύσει πλέον των τριάντα επιστημονικών εργασιών, καθώς επίσης είναι και συγγραφέας κεφαλαίων σε διάφορα
συγγράμματα ακτινοδιαγνωστικής. Τέλος, έχει παρουσιάσει πολλές επιστημονικές ομιλίες σε συνέδρια, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό σε διάφορα ακτινολογικά
θέματα. Διατηρεί ακτινολογικό ιατρείο, το «ΟΨΙS – Οδοντιατρική Απεικόνιση», στην Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες γναθοπροσωπικής
ακτινολογίας κι ακτινοδιαγνωστικής.
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Dr. John N. KALLIS

Oral and Maxillofacial Surgeon

Ο Dr. John N Kallis είναι Στοματογναθοπροσωπικός χειρουργός με πάνω από 25 χρόνια κλινικής εμπειρίας και εντατικής άσκησης σε καθημερινή
βάση της ειδικότητας. Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο New York/New Jersey Metropolitan area και εξακολουθεί να είναι ενεργός κάτοικος στο
Northern New Jersey/Bergen County Region.
Αποφοίτησε από το Fort Lee High School και συνέχισε στο Fairleigh Dickinson University από όπου απέκτησε Bachelor of Science Degree με βαθμό
Summa Cum Laude και συνέχισε τις σπουδές του στην οδοντιατρική από όπου έλαβε πτυχίο το 1985.
Συνέχισε τις οδοντιατρικές σπουδές του στο Columbia-Presbyterian Medical Center in New York City και ταυτόχρονα επιλέχτηκε στο τετραετές
πρόγραμμα της Στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής στο East Orange Veterans Administration Medical Center στη διάρκεια του οποίου ήταν και
επικεφαλής τελειόφοιτος ειδικευόμενος στο St. Joseph’s Medical Center in Paterson, NJ.
Εκεί ο Dr. John N Kallis ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη μεγάλων στοματογναθοπροσωπικών τραυμάτων από όπου έλαβε και πτυχίο ολοκλήρωσης από
το Seton Hall School of Graduate Medical Education καθώς και ένα χρόνο ειδίκευσης γενικής χειρουργικής στο University of Medicine and Dentistry of
New Jersey το όποιο περιλάμβανε εκπαίδευση σε τραυματικό σοκ, εντατικολογία-χειρουργική και παθολογία, ογκολογική χειρουργική της
τραχηλο-προσωπικής χώρας καθώς και πλαστική χειρουργική.
Ο Dr. John N Kallis υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού στην κλινική της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής του Hospital Dental
Service at Columbia’s New York-Presbyterian Medical Center καθώς και επίκουρος καθηγητής στο Columbia University School of Dental Medicine. Ο Dr.
John N Kallis συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιστημονικό του χώρο.
Επιπλέον έχει διεθνή παρουσία ως διευθυντής Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας στο Ινστιτούτο Μέριμνα όπου ασχολείται με την χειρουργική
αντιμετώπιση συνθετών στοματογναθικών περιστατικών καθώς και στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Ευρωπαίων οδοντιάτρων που
ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον χώρο της οδοντικής Εμφυτευματολογίας.Ο Dr. John N Kallis έχει λάβει επαίνους και βραβεία από
μια σειρά επιστημονικές εταιρίες καθώς και για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.
Μιλάει τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά.

Dr. Nikolaos TATARAKIS

DDS, Cert (Perio), MS (USA) Diplomate, American Board of Periodontology
Specialist in Periodontics Clinical Research Fellow, Centre for Oral Clinical Research
Institute of Dentistry Barts & The London School of Medicine & Dentistry Queen Mary University of London (QMUL)

Ο Νικόλαος Ταταράκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών το 2005. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε
ιατρείο με εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία κι Εμφυτευματολογία καθώς και στη Στοματολογική κλινική του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός».
Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας έγινε δεκτός στο πρόγραμμα Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου του Michigan, USA
απ΄όπου κι αποφοίτησε το 2011.
Ακολούθως έλαβε μονοετή υποτροφία από το ΙΤΙ (Ιnternational Τeam of Ιmplantology) και υπηρέτησε ως κλινικός κι ερευνητικός υπότροφος στο
τμήμα Περιοδοντολογίας του Eastman Dental Institute, UK. Aπό το 2012-2016 παρέμεινε στο ίδιο Πανεπιστήμιο ως κλινικός και ερευνητικός
συνεργάτης ενώ από το 2016 εώς και σήμερα είναι μέλος της κλινικής κι ερευνητικής ομάδας του COCR (Centre for Oral Clinical Research) της
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary University of London, UK.
Ο Νικόλαος Ταταράκης είναι Διπλωματούχος του Αμερικάνικου Συμβουλίου Περιοδοντολογίας (Diplomate of the American Board of Periodontology) και εργάζεται σε ιδιωτικές κλινικές με αποκλειστική απασχόληση την Περιοδοντολογία και Χειρουργική Εμφυτευματολογία. Συμμετέχει ως
προσκεκλημένος ομιλητής σε επιστημονικές ημερίδες και προγράμματα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και δημοσιεύει σε συναφή πεδία.
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Dr. Athanasios STRATOS

DMD, Prosthodontist, Τuffts, Boston

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.

Dr. Christos TSAMIS

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.

Dr. Stylianos RODIOU
MDS Periodontology

Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στον τομέα
Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων.
Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την Περιοδοντολογία και την Εμφυτευματολογία.

Dr. Symeon PSOMIADIS

ΙΑΤΡΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΚΠΑ. , DDS, OMFS, PhD candidate
Ο Συμεών Ψωμιάδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής (2011) και της Οδοντιατρικής (2006) Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Το 2016 έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αφου ολοκλήρωσε την
εκπαίδευση του σε νοσοκομεία της Ελλάδας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ,
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας») και της Μεγάλης Βρετανίας (Queen Victoria Hospital East Grinstead) (2011-2016). Αμέσως μετά
εργάστηκε ως Επιμελητής στις κλινικές Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και έπειτα του Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». (2016-2018). Από το 2018 είναι Επιμελητής της κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευρωκλινική Αθηνών και του νοσοκομείου Ευρωκλινική Παίδων. Ασκεί όλο το φάσμα της Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ορθογναθική Χειρουργική, την Εμφυτευματολογία, και την Αντιμετώπιση
Γναθοπροσωπικού Πόνου.
Έχει μετεκπαιδευθεί στην Εμφυτευματολογία στο NYU College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program (2016) και από το 2018
συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα . Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διαρκή παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια με επιστημονικές παρουσιάσεις, ενώ άρθρα του έχουν
δημοσιευτεί σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Ελλάδος
As. Prof. Spyridon SILVESTROS

DDS, PhD, FICD Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής,ΕΚΠΑ
Ο περιοδοντολόγος ∆ρ. Σπυρίδων Σιλβέστρος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1983 και το 1991 έλαβε τον τίτλο του «∆ιπλωµ
ατούχου Περιοδοντολόγου», από το Πανεπιστήµιο TUFTS της Βοστώνης. Το 1998 ολοκλήρωσε τη ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και το 2002 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής του ίδιου Πανεπιστηµίου.

Έχει λάβει µέρος σε 255 συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα περισσότερα από τα οποία ήταν οµιλητής, περισσότερες από 50 εργασίες του έχουν δηµοσιευθεί σε ση
µαντικά ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά.
Είναι ενεργό µέλος των ακόλουθων εταιριών: American Dental Society of Europe, American Academy of Periodontology, European Association for Osseointegration, International College of Dentists, Εταιρεία Οδοντοµατοστολογικής Ερεύνης, Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ελληνική Προσθετική Εταιρεία, Ελληνική Παιδοδοντιατρική
Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Tufts, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωµάτωσης, Ελληνική Εταιρεία Στοµατικών Εφαρµογών Laser, Ελληνική Εταιρία
Σύγχρονης Οδοντιατρικής.
Οι τιµητικές διακρίσεις του κου Σιλβέστρου περιλαµβάνουν: 1Ο βραβείο καλύτερου επιστηµινικού άρθρου δηµοσιευµένου στο Ελληνικό Οδοντιατρικό Περιοδικό το 2005,
Βραβείο «Θ. Κουλουρίδης» Annual Grant of Procter & Gamble Hellas Ltd. Company 1ο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσθετολογίας το 2007, 1
ο βραβείο καλύτερης έρευνας στο 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοµατολογικής Εταιρείας το 2010 Από το 1984 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, όπου ασχολείται αποκλειστικά µε την
θεραπεία ασθενών µε περιοπροσθετικά προβλήµατα και την τοποθέτηση εµφυτευµάτων.

Dr. Hassan MAGHAIREH

BDS MFDS(Ed) MSc Implants(Manchester)
Hassan Maghaireh is the head of the scientiﬁc committee at The British Academy of Implant & restorative Dentistry (BAIRD). He completed ﬁve
years training in various maxillofacial units in the UK, gaining his membership in the Royal College of Surgeons in Edinburgh by Examination.
He then gained a Clinical Masters degree in Implant Dentistry from the University of Manchester winning the best clinical presentation award in 2008. Dr.Maghaireh maintains
a private aesthetic implant referral practice in Leeds, and also acts as a mentor and honorary clinical teacher in Implantology on the University of Manchester MSc Program.
Hassan published many clinical studies in peer reviewed international journal . He has special interest in immediate loading, peri-implant soft tissue management and
managing aesthetic complications. He is also actively involved in the oral health group of the Cochrane collaboration, updating evidence based systematic reviews on various
dental implants related topics. Hassan is on the editorial board for the European Journal of Oral Implantology and he is the editorial director of Smile Dental Journal.
Dr.Maghaireh is a mentor for BAIRD, ADI, ITI, Straumann, Osstem, Neoss and other implant systems. He is the clinical director for The British Academy of Implant & Restorative
Dentistry Implant courses in The UK, Emirates, Jordan, Bahrain, Croatia, Bulgaria, Saudi Arabia and Qatar. The dual nature of his clinical & evidence based training makes
Dr.Maghaireh a frequent author of dental literature, and a sought-after lecturer nationally and internationally.

DIMITRIOS KAPAGIANNIDIS
DDS

Έτος γέννησης 1956. Εισαγωγή, κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στην Οδοντιατρική σχολή του ΑΠΘ το 1974. Το 1976 εγγραφή στην οδοντοτεχνική
σχολή «ΠΑΣΤΕΡ» Θεσσαλονίκης. Από το 1980 και μετά εξάσκηση γενικής οδοντιατρικής με ιδιαίτερη ενασχόληση με την προσθετική και κυρίως με
το χρώμα τωναποκαταστάσεων διατηρώντας εργαστήριο προσθετικής.
To 1997 παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στην προσθετική του ΑΠΘ. Το 2005 παρακολούθηση μεταπτυχιακού CDE προγράμματος
στην Αισθητική στο NYU. Συγγραφή άρθρων και συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις σε οδοντοτεχνίτες και οδοντογιατρούς με παρουσίαση θεμάτων
που αφορούν την Αισθητική των προσθετικών αποκαταστάσεων. Συγγραφή του βιβλίου «ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ:
Βασικές Αρχές Χρωματομετρίας» 2006, University Studio Press. Θεσσαλονίκη.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Ελλάδος
Dr. Michael PATRAS
Ο Μιχ. Πάτρας αποφοίτησε από το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΑΤΕΙ Αθηνών το 1998. Έπειτα, συνέχισε τις σπουδές του στην Οδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2006 και αργότερα (2007-10) ως μεταπτυχιακός φοιτητής, ειδικευόμενος στην
Προσθετική. Επίσης, μετεκπαιδεύτηκε στην Εμφυτευματολογία, στην Κλινική Εμφυτευμάτων του Πανεπιστημίου της Florida, USA, ως υπότροφος της
ΙΤΙ (2010-11). Έχει συμμετάσχει με περισσότερες από 100 ανακοινώσεις, εισηγήσεις και επιτραπέζιες επιδείξεις σε ελληνικά και
διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει άρθρα με κλινικό προσανατολισμό και θεματολογία που αφορά στην Αισθητική Οδοντιατρική και την Προσθετική.
Είναι Fellow της International Team for Implantology (ITI) και Registered Speaker αυτής, όπως επίσης μέλος της Εταιρείας Οδοντικής Προσθετικής
Ελλάδος, καθώς και της αντίστοιχης Ομάδας εργασίας (study club) της ενδομυλικής αποκατάστασης.

Dr. Sterios DRATSIOS
DDS

Ο Δράτσιος Στέργιος, κατόπιν εισαγωγής με πανελλήνιες εξετάσεις, αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το 1997. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Αξιωματικός Υγειονομικού του
Στρατού Ξηράς με την ειδικότητα του Οδοντιάτρου.
Κατά την διάρκεια της θητείας του υπήρξε εσωτερικός βοηθός στην κλινική της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 424 ΓΣΝΕ. Το διάστημα 2000-2002
παρακολούθησε το άτυπο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων στην Οδοντιατρική σχολή του Α.Π.Θ. Το 2008
ολοκλήρωσε την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του (CDE) του ΝΥU με τίτλο AESTHETIC DENTISTRY AND
ORAL REHABILATATION.

Dr. Ioannis PAPATHANASIOU

DDS,MSc

Ο κ. Ιωάννης Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 2011. Την περίοδο 2012-2015 συνέχισε τις σπουδές του ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής
Εξειδίκευσης στην Προσθετική της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τιμήθηκε με υποτροφία
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.
Είναι συγγραφέας αρκετών δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με θέμα την Προσθετική και την Αισθητική. Είναι μέλος της κλινικής ομάδας της
Οδοντιατρικής Μέριμνας Αθηνών με αποκλειστική κλινική άσκηση στην Προσθετική και την Αισθητική Οδοντιατρική.

Dr. Vag PARCHARIDIS

Oral Medicine Specialist_Oral Surgeon_Dentist
Αποφοίτησε το 2006 από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Εξειδικεύτηκε στη Στοματολογία στο
Οδοντιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. όπου και παραμένει ως επιστημονικός συνεργάτης. Είναι επικεφαλής του στοματολόγος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.
Συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Στοματολογίας με το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και το Ιπποκράτειο Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Παθολογίας Στόματος, της European Association of Oral Medicine (ΕΑΟΜ), της
International Team for Implantology (ITI) και πολλών άλλων επιστημονικών εταιριών. Συμμετέχει με ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια. Έχει
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Dr. Nikolaos NAKAS
DDS ,CEO Merimna Institute

Ο Νικόλαος Νάκας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει τα
Μετεκπαιδευτικά προγράμματα στην Εμφυτευματολογία, και στην Αισθητική Οδοντιατρική στο New York University College of Dentistry.
Ο Νικόλαος Νάκας είναι Program Leader για όλα τα προγράμματα συνεχούς οδοντιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα του New York University College of Dentistry καθώς και
για τα προγράμματα CPD (Continuing Professional Development) στην Ελλάδα, από το UCL Eastman Dental Institute του Λονδίνου. Είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος
του Ινστιτούτου Μέριμνα στην Αθήνα, Πρόεδρος της Ελληνικής εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης και διατηρεί ιδιωτικό Πολυοδοντιατρείο στην Αθήνα
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Dr. Kosmas GEORGIADIS
DDS, Ph D

Ο Κοσμάς Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας και πήρε πτυχίο το 1995.
Το 1996 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της προσθετικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
τις οποίες ολοκλήρωσε το 1999. Παράλληλα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην επιστήμη των υλικών
(MSc in Biomaterials).
Από το 1999 συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στην οδοντιατρική σχολή της Αθήνας, στην έδρα της προσθετικής.
Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε θέματα προσθετικής και εμφυτευμάτων, αλλά
και σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο στην Αθήνα με αποκλειστικό αντικείμενο την προσθετική και τα εμφυτεύματα.

Ass. Prof. Henriette LERNER

Eπίκουρος καθηγήτρια στο University of Medicine and Pharmacy“ GR.T Popa“ Iasi
Διευθύντρια του HL Dentclinic & Academy & Seattle Study Club Baden Baden,Germany με κύριο αντικείμενο στην αισθητική και
εμφυτευματική οδοντιατρική.
Eπίκουρος καθηγήτρια στο University of Medicine and Pharmacy“ GR.T Popa“ Iasi
Διευθύντρια του HL Dentclinic & Academy & Seattle Study Club Baden Baden,Germany με κύριο αντικείμενο στην αισθητική
και εμφυτευματική οδοντιατρική.
Μέλος του συμβουλίου DGOI και ειδική εμφυτευματολόγος της γερμανικής εταιρίας στοματικής εμφυτευματολογίας.
Διευθύντρια του Seattle Study Club Baden Baden
Διπλωματούχος του International Congress of Oral Implantologists (ICOI),
Μέλος/συνεργάτης των επιστημονικών εταιριών: BDO ,DGÄZ, DGZMK, DDS, IADFE.
Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης PIP (Practical Implantology and Prosthetics)
Η Dr. Henriette Lerner είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και ομιλητής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με θέματα
που άπτονται στη στοματική χειρουργική οδοντιατρική εμφυτευματολογία, εξειδικευμένες αποκαταστάσεις
ελλειμμάτων σκληρών και μαλακών ιστών καθώς και αισθητικών αποκαταστάσεων σε φυσικά δόντια και οδοντικά εμφυτεύματα.

Dr. Nicolaos Mallios

DDS, Msc, PhD, Oral Surgery, Implantology
Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996. Msc
Παθοβιολογίας Στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000. Eιδ. Στην
Χειρουργική του Στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000. Αριστούχος
Διδάκτωρ Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013. Τα τελευταία 18 χρόνια είναι άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1999 είναι
άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου παίδων “Π. & Α.
Κυριακού”.
Μακρά και πολυετή πείρα σε θέματα Χειρουργικής του Στόματος, Κατευθυνόμενης Οστικής και Ιστικής Ανάπλασης και
Εμφυτευματολογίας. Έχει παρακολουθήσει εκατοντάδες συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που άπτονται της
ειδικότητας του. Εχει παρουσιάσει πολλές ομιλίες σε συνέδρια και διαλέξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εχει δημοσιεύσει
πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Εκλεγμένο και ενεργό μέλος ΔΣ ΟΣΑ– Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
Μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών μεταξύ των οποίων και των ICOI (USA), DGOI (Germany), Εταιρεία Ελληνικής Οδοντιατρικής,
Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής εμφυτευμάτων της ΕΕΟ. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής ICOI. Κάτοχος του διπλώματος Diplomate ICOI (USA), DGOI (Germany).
Κάτοχος του διπλώματος Sisomm, Peek implants. Στο προσωπικό του ιατρείο που βρίσκεται στην Αθήνα εξασκεί μόνο Χειρουργική
Στόματος και Εμφυτευματολογία.
Μιλά απταίστως Αγγλικά και Ιταλικά.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Αμερικής
Dr. Haris ASIKIS
Clinical Assistant Professor, Practice Leader for the Pre-doctoral Treatment Center, Department of General Dentistry,
Henry M. Goldman School of Dental Medicine, Boston University, Prosthodontist, School of Dental Medicine, Tufts University ( 1991-1994 ), Practice limited to Fixed and Removable Prosthodontics and Implants ( surgical- prosthetic ) ( 1994 – 2013
), Rt. Lieutenant Colonel, Greek Army, Dental Corps, ( 1982- 2008 ), Teaching Assistant, Department of Prosthodontics and
Operative, Undergraduate Clinic and Pre-Clinical Laboratory, School of Dental Medicine, Tufts University ( 1993-1994 ),
Visiting Lecturer, Continuing Dental Education Programs Of NYU College of Dentistry, Merimna Institute, Athens, Greece, (
2007- present ) , Teaching Assistant, Department of Fixed and Removable Prosthodontics, Athens University School of
Dental Medicine ( 1989-1991 ), Fellow of the International College of Dentists 2014, Member, Editorial Board of the Greek
Dental Journal of Esthetic Dentistry and Implantology.

Dr. Ady Palti
Editor-in-chief of Compendium Implantology; Past President, Diplomate and Board Member, International Congress of
Oral Implantology. Past President, European Academy of Oral Implantology. Private Practice in Baden-Baden and
Kraichtal, Germany.

Dr. Stephen CHU
Dr. Chu is a Clinical Professor in the Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry and the Department of
Prosthedontics at New York University College of Dentistry. He maintains a private practice in ﬁxed prosthodontics,
esthetic, and implant dentistry in New York City. Dr. Chu has published extensively in the dental literature and has given
lectures nationally and internationally on the subjects of esthetic, restorative, and implant dentistry.
Dr. Chu is on the editorial review board of several peer-reviewed dental journals. He is the recipient of the Dr. Peter
Scharer Distinguished Lecturer Award from the European Academy of Esthetic Dentistry. Dr. Chu is the creator of Chu’s
Aesthetic Gauges manufactured by Hu-Friedy Co., Inc.

Dr. Zachary Papadakis

Director of Implant Dentistry at Mount Sinai Health System
As a Prosthodontist, Dr. Papadakis is among a select group of professionals who treats advanced cases involving crowns, bridges, and
removable appliances. With years of advanced training beyond dental school and almost 1,000 hours of continuing dental education,
Dr. Papadakis is one of the few dentists able to treat complex dental problems surgically, prosthetically, and cosmetically.No matter
how complicated a patient’s case, Dr. Papadakis has the educational background and clinical experience to solve the problem
successfully in a way that makes the patient feel comfortable and satisﬁed beyond his or her expectations.
Dr. Zachary Papadakis received his Doctor of Dental Surgery from NYU College of Dentistry qualifying him as a general dentist. After
earning his dental degree, he went back to NYU to complete a graduate program in Prosthodontics and Occlusion, qualifying him as a
prosthodontist, a specialist in advanced prosthodontic cases, such as crowns, bridges, implants, and full-mouth reconstructions. He
has also trained as an implantologist, completing the NYU Dental Implant Program: Surgical Protocol and Prosthetic Rehabilitation.
He was an instructor in the Department of Prosthodontics at New York University.Dr. Papadakis is a member of the American Dental
Association, the New York State Dental Society, the First District Dental Society, the Academy of General Dentistry, the International
Congress of Oral Implantology, the American College of Prosthodontics, and the Academy of Cosmetic Dentistry. He is a Fellow of the
Academy of General Dentistry and a Fellow of the International Congress of Oral Implantology.
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Εκπαιδευτές
Προγράμματος Αμερικής
Prof. Georgios E. ROMANOS

DDS, PhD, Prof. Dr. med. dent. Professor of Periodontology at the Stony Brook University, School of Dental Medicine
Professor of Periodontology at the Stony Brook University, School of Dental Medicine; Professor for Oral Surgery and Implant Dentistry in
Frankfurt, Germany;
Fully trained in Periodontics, Prosthodontics and Oral Surgery in Germany and NY; Board Certiﬁed in Oral Surgery and Implant Dentistry in
Germany; Certiﬁcate in Periodontology and AEGD (Univ. of Rochester); Diplomate by the American Board of Periodontology and the Int.
College of Oral Implantology (ICOI);
Former Professor and Director of Laser Sciences at NYU College of Dentistry; former Professor of Clinical Dentistry at the Univ. of Rochester,
NY; Dental License in NY State and in Europe.
Fellow of the Academy of Osseointegration (AO), the Int. College of Dentists, ICOI, ITI foundation, American Society for Laser Medicine and
Surgery and the International Academy for Dental Facial Esthetics.
Editorial Boards: IJOMI, Clin. Impl. Dent. and Relat. Res (member), J Prosthodontics (member), Odontology (Associate Editor), Photomedicine
and Laser Surgery (member), Quintessence Int (member), Compendium (member), J Periodontology (peer review panel), Int. J Dent
(member) and others; more than 250 publications, author of 5 books; over 500 presentations worldwide.

Dr. Stephen WALLACE
Clinical Associate Professor, New York University College of Dentistry, Department of Implant Dentistry
Clinical Associate Professor, Department of Periodontics, Columbia University, Private Practitioner of Periodontics and Implantology in
Waterbury, Connecticut
Member of the American Academy of Periodontology and Fellow of the Academy of Osseointegration.

Dr. Christian F.J. STAPPERT
D.D.S., M.S., Ph.D., Dr. med. dent. habil.

Dr. Christian Stappert is Professor and Director of Implant Periodontal Prosthodontics at the Department of Periodontics at the University
of Maryland School of Dentistry. He served several years as Director of Aesthetics and Periodontal Prosthodontics at the Department of
Periodontology & Implant Dentistry associated with the Department of Biomaterials & Biomimetics at New York University College of
Dentistry. He earned a D.D.S. and his doctorate from the Johannes-Gutenberg-University Mainz, Germany.
Dr. Stappert is a board-certiﬁed Prosthodontist in Germany and remains Associate Professor of the Department of Prosthodontics at the
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany. He is cross-trained in Periodontal and Implant Surgery and graduated ‘Master of Science –
Biomaterials and Biomimetics’ at New York University.
His research interests involve the reliability of dental materials and clinical restorations, as well as tissue management and perio-implant
interface. Dr. Stappert is the author of book chapters and several peer reviewed publications. He is editorial board member and reviewer of
numerous scientiﬁc dental journals and has presented his work at national and international conferences.

Dr. Abd Elsalam ASKARY
Dr. Abdelsalam Elaskary is currently a visiting lecturer at University of New York, while maintaining a private practice
limited to periodontics, dental implants and oral reconstruction in Alexandria, Egypt. He authored two text books in the
ﬁeld of dental Implantology, “Reconstructive Aesthetic Implant Surgery”. & “fundamentals of esthetic implant dentistry”
published by Wiley –Blackwell. Dr. Elaskary is an editorial advisory board member for smile dental journal & a society
editor for the Implant dentistry journal. He is the current president of the Arab society of oral Implantology in Cairo, an
active member, fellow and the vice president of the international congress of oral implantologists.
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Πρόγραμμα Ελλάδος

Προχειρουργικό - Χειρουργικό στάδιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνα
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

(1η Ημέρα) ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Οδοντιατρική απεικόνιση – Power Point
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr.Fotis Latinos
As. Prof. Spyridon Silvestros
Η τεχνικής της οδοντιατρικής απεικόνισης – φωτογράφισης
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών μέσω Power Point

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ(1)

Πρακτική εξάσκηση στη λήψη φωτογραφίας –
προβολή και κριτική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ(2)

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων
(βασικές χειρουργικές τεχνικές)

(2η Ημέρα) ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Εισαγωγή στα Εμφυτεύματα
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Nikolaos Tatarakis
Dr.Christos Tsamis

Αρχική εξέταση (ιατρικό ιστορικό – ενδείξεις, αντενδείξεις – αρχική εξέταση).
Βιολογία οστού – Μηχανισμός οστεοενσωμάτωσης
(προϋποθέσεις – παράγοντες – μηχανολογικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων).
Περιεμφυτευματικοί ιστοί (διαφοροποιήσεις με περιοδοντικούς – αμυντικοί
μηχανισμοί).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και
των πρωτόκολλων τοποθέτησης.
Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων (βασικές
χειρουργικές τεχνικές)

(3η Ημέρα) ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών
στην χειρουργική των εμφυτευμάτων

(4η Ημέρα) ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Dr. Nikos Mardas

Αναγεννητικές τεχνικές

Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Βασικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής.
Διαχείριση οστού και μαλακών ιστών στη χειρουργική
των εμφυτευμάτων.
Από την εξαγωγή του δοντιού μέχρι την επιεμφυτευματική
αποκατάσταση – Κανόνες για την επιτυχία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 1ο

Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές).
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών).
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία).
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου.
Προσκεκλημένος ομιλητής
Dr. Kosmas Georgiadis

Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Prof. Nikolaos Donos

Οστικά ελλείμματα: Λύσεις και περιορισμοί για μια
σωστή αντιμετώπιση.
Ουλοβλεννογόνια προβλήματα: τεχνικές και υλικά για
βέλτιστα αποτελέσματα.
Προτάσεις για μακροχρόνια διατήρηση της υγιεινής και
της αισθητικής των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | Μέρος 2ο

Χειρουργική εμφυτευματολογία (πρακτική εξάσκηση
σε γουρουνοκεφαλές)
Η διαχείριση των μαλακών ιστών (τομές – συρραφές,
μοσχεύματα μαλακών ιστών)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (υλικά τεχνικές και εργαλεία)
Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου
Προσκεκλημένος ομιλητής
Dr. Nicolaos Mallios
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Πρόγραμμα Ελλάδος

Προχειρουργικό - Χειρουργικό στάδιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνα
20-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(1η Ημέρα) 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προσθετική αποκατάσταση
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Stratos Athanasios

Προσθετικά εξαρτήματα: εξέλιξη τους, χειρισμός και χρήση
τους σε διάφορα είδη επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.
Όλα τα στάδια της προσθετικής αποκατάστασης
από το Α ως το Ω. Ο έλεγχος σε κάθε βήμα από την
αποτύπωση μέχρι την εργαστηριακή κατασκευή
και την παράδοση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Επίδειξη εξαρτημάτων και προσθετικών επιλογών.
Λήψη αποτυπωμάτων (τεχνικές, εξαρτήματα και
υλικά αποτύπωσης)

(2η Ημέρα) 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προσθετική αποκατάσταση
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Gianluca Paniz

Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις: η ένταξή τους στο σχέδιο
θεραπείας και η σημασία τους.
Η προσθετικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση
των εμφυτευμάτων κλειδί για την επιτυχία.
Η αισθητική των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
(σύγχρονα υλικά και μεθοδολογία).
Σχεδιασμός του χαμόγελου για μια άψογη αισθητικά
αποκατάσταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τεχνικές και υλικά άμεσης φόρτισης σε μονήρεις αποκαταστάσεις.
Κατασκευή άμεσης συγκολλούμενης και άμεσης κοχλιούμενης
μεταβατικής αποκατάστασης σε μεμονωμένο εμφύτευμα σε
ειδικό εκμαγείο με τη χρήση προσωρινού κολοβώματος.

(3η Ημέρα) 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προσθετική αποκατάσταση
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Krompas Nikos

Η μελέτη και η αποκατάσταση της σύγκλεισης στους ασθενείς
με οδοντικά εμφυτεύματα.
Ολικά νωδός ασθενής (πόσα εμφυτεύματα χρειάζονται, ποια
η κατανομή τους και παράμετροι για μακροχρόνια επιτυχία).
Κανόνες marketing στην προσέγγιση των ασθενών που
χρειάζονται οδοντικά εμφυτεύματα.

Dr. Michael Patras

Η αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα απαιτεί αρμονική
συνεργασία (χειρουργικά, προσθετικά, εργαστηριακά στάδια).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Επίδεξη και εφαρμόγή διοφορετικών προσθετικών επιλογών
(επίδειξη διαφορετικών προσθετικών επιλογών σε εκμαγεία
με ανάλυση της κάθε είδους αποκατάστασης)
Προσκεκλημένος ομιλητής
Dr. Nicolaos Mallios
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Προσκελημένος Ομιλητής
Dr. Kosmas Georgiadis

(4η Ημέρα) 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προσθετική αποκατάσταση

Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Konstantina Dina Dedi
Dr.George Papavasiliou

Η διαχείριση της απώλειας δοντιών στην
αισθητική ζώνη (προγραμματισμός και σχεδιασμός
με στόχο ένα άρτιο λειτουργικά και αισθητικά αποτέλεσμα).
Τα εμφυτεύματα ως τμήμα μιας συνολικής αισθητικά
και λειτουργικά αποκατάστασης.
Από την μεμονωμένη νωδότητα, στην απώλεια
περισσότερων δοντιών και την διαχείριση ολικά νωδών ασθενών.

Πρόγραμμα Ελλάδος

Προχειρουργικό - Χειρουργικό στάδιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Ινστιτούτο Μέριμνα, Θεσσαλονίκη
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

(1η Ημέρα) ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Προεγχειρητικός
ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr.Christos Aggelopoulos
Dr.Sterios Dratsios

Ο λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος ως κλειδί για
την ασφάλεια και την επιτυχία.
Οι απεικονιστικές τεχνικές σε όλα τα στάδια μιας
επιεμφυτευματικής αποκατάστασης (από τον διεγχειρητικό
έλεγχο μέχρι την παρακολούθηση σε βάθος χρόνου).
Διαγνωστικές δυνατότητες και περιορισμοί όλων των
απεικονιστικών τεχνικών.
Από την ανάλυση στην πράξη: Η καθοδηγούμενη
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (δυνατότητες,
προβληματισμοί και εξέλιξη).
Η εξέλιξη στο σχεδιασμό, την επιφάνεια και
τη σύνδεση των εμφυτευμάτων και των
πρωτόκολλων τοποθέτησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εξοικείωση στην ανάλυση, ερμηνεία και διάγνωση
μιας αξονικής τομογραφίας.
Η κατασκευή ακτινογραφικού νάρθηκα
και οι δυνατότητες του νάρθηκα καθοδήγησης.

(2η Ημέρα) ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Athanasios Poulopoulos
Dr. Parcharidis Evaggelos
Περιορισμοί & αλληλεπιδράσεις τοπικών & συστηματικών
νοσημάτων στην οδοντιατρική εμφυτευματολογία.

Παρουσίαση Ζωντανών Χειρουργείων
Χειρουργική τοποθέτηση μονήρους &
πολλαπλών εμφυτευμάτων.

Προσκεκλημένος Ομιληητής
Dr. Dimitrios Kapagiannidis
Μορφό-λειτουργική σχεδίαση των προσθετικών
επιεμφυετευματικών αποκαταστάσεων:
A Mέρος:
Αισθητική σχεδίαση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
B Mέρος:
Λειτουργικά προβλήματα των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

(3η Ημέρα) ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Bone and Soft Tissue Management
int The Aesthetic Zone: Contemporary Approaches
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Dr. Hassan Maghaireh

Aims and objectives:

• To discuss success criteria in the aesthetic zone with special emphasis on
pink and white aesthetics
• To explore ideal implant placement in the aesthetic zone, detaining the
importance of the forth dimension of implant positioning
• Decision making tree in ﬂap design in the aesthetic zone base don biology
understanding
• Presenting tips and hints in predictable guided bone regeneration in the
aesthetic zone
• Bone block grafting : autogenous vs allograft options and exploring up to
date technology utilised in bone grafting such CAD CAM bone blocks
• Surgical and Prosthetic Soft tissue management in the aesthetic zone

Παρουσίαση Ζωντανών Χειρουργείων
Χειρουργική τοποθέτηση και άμεση φόρτιση μονήρους &
πολλαπλών εμφυτευμάτων
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(4η Ημέρα) ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Υπεύθυνος προγράμματος ημέρας:

Tsamis Christos

Η ανύψωση ιγμορείου (τεχνικές και υλικά για την ασφαλή
και επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, επιπλοκές και
διαχείρησή τους)

Παρουσίαση Ζωντανών Χειρουργείων
Ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου άντρου και
ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
Χειρουργικές τεχνικές διαχείρισης μαλακών και σκληρών ιστών.

Προσκεκλημένος Ομιληητής
Ass. Prof. Henriette Lerner

Η τεχνολογική εξέλιξη των εμφυτευμάτων κλειδί για την
αισθητική και τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών
αποκαταστάσεων.

Πρόγραμμα Ελλάδος

Προχειρουργικό - Χειρουργικό στάδιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ινστιτούτο Μέριμνα, Αθήνας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Dr. Nikos Mardas, Tsamis Christos, Dr. John Kallis, Nikolaos Tatarakis, Stratos Athanasios,
Νakas Nikolaos, Rodiou Stylianos,Simos Psomiadis, Anastasios Gatsonis, Ioannis Papathanasiou

Χειρουργική τοποθέτηση έως πέντε εμφυτευμάτων σε ασθενείς από τους συμμετέχοντες
υπό την επίβλεψη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μέριμνα.
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών θα τοποθετήσουν εμφυτεύματα και
των τριών εταιρειών εμφυτευμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 & 6
JANUARY 2020

NYU College of Dentistry, New York
Linhart Continuing Education Program

Πρόγραμμα Αμερικής
Προχωρημένη Εμφυτευματολογία

“Current Concepts in American Dentistry:
Implantology / Oral Rehabilitation”
GREECE 11th GROUP January 2020

JANUARY 06, 2020

Dr. Christian F.J. STAPPERT

“The Art of Successful Soft Tissue Management”
(8:00 a.m. – 4:00 p.m. TBD)

Advanced implant dentistry faces the challenge of tooth and implant restorations close to each other. To achieve esthetic satisfying results,
an appreciable width and thickness of attached gingival is desirable around implants and teeth. Due to alveolar ridge defects, tooth extractions
or previous restorations the soft tissue appearance is often compromised. Full thickness ﬂap designs unveil their limitations when additional
vertical or horizontal volume should be gained or if extended augmentation areas should be covered by soft tissue. Common surgical procedures
result in an extension of mucosa up to the alveolar ridge and a displacement of the muco-gingival-line repeatedly. Different surgical procedures
like apical reposition ﬂaps or free gingival grafts etc are required to re-establish lost attached gingival and healthy soft tissue color. The knowledge
of soft tissue management and the ability to choose the right surgical soft tissue procedure in a given situation creates the foundation for an
outstanding prosthetic restoration.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
JANUARY 07, 2020

Dr. Stephen CHU

“Periodontal and Surgical Management of Immediate Single Tooth Replacement
Therapy in the Esthetic Zone”
(9:00 a.m. – 4:00 p.m. TBD)

Implant dentistry is continuously evolving offering new and more predictable forms of therapy with minimally invasive protocols. Innovative
techniques now allow for better esthetics, decreased treatment times, and greater patient comfort. However, these new techniques and
therapies continue to raise questions and concerns regarding the risk and rewards of each. Speciﬁcally, controversial issues regarding
immediate postextraction socket implant placement in relationship to survival and esthetic outcomes. Immediate provisional restoration
of immediate implants placed into healed [delayed] or augmented sites will be presented.
In addition, this lecture will address current concepts [i.e. platform switching], techniques, clinical research, histologic evidence, and innovations
in immediate implant placement and provisional restoration and how they can enhance treatment procedures, time, and clinical outcomes for
greater patient comfort, care, and satisfaction.
After this presentation, the attendee should be able to understand the following concepts associated with immediate implant placement
and provisional restoration:
1. Understand the treatment time and survival rates associate with immediate protocols
2. Treatment objectives of immediate versus delayed provisional restorations
3. The prosthetic and biologic impact on hard tissue buccal contour change and peri-implant soft tissue thickness
4. Understand potential complications associated with immediate implants
5. Impression-making and cementation techniques
6. What are layperson’s perception threshold of facial-palatal collapse

JANUARY 08, 2020

Dr. Ziad JALBOUT

“CASE PRESENTATIONS”
(9:00 a.m. – 12:00 p.m. TBD)

Dr. Zachary PAPADAKIS

“Immediate Implant Placement and Temporization in the Esthetic Zone”
(1:00 p.m. – 4:00 p.m. TBD)

The modern day implant dentist can no longer follow protocols for implant dentistry that were established decades ago. Patient demands, modern
techniques and an understanding of what will allow us to achieve the best results are driving the ﬁeld of implant dentistry. To be a complete implant
dentist, we must be able to perform techniques that will help us preserve the hard and soft tissues that are present around the patient’s natural teeth
Immediate placement and immediate placement with immediate temporization is a critical set of procedures that all implant dentists will need to
become familiar with or be left behind by the rest of the pack. Not only are the results ideal when the criteria and protocols are followed, but patient
acceptance is unlike any other implant treatment. We can predictably and easily keep all of the peri-implant tissues intact by using the right protocols.
Topics will include:
• Identifying when we can immediately place and load dental implants.
• Learning the criteria to follow to lead you to success.
• Principles of atraumatic extraction.
• Hard tissue grafting at time of placement, do we need it?
• 3d positioning of the implant for esthetic success.
• Fabrication of provisional restoration, and provisional options.
• Impression making for predictable results.
• Non-surgical tissue manipulation through the use of temporary restorations
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JANUARY 09, 2020

Dr. Stephen WALLACE

“Advances and Innovations in Sinus Lift Procedures and Augmentation Procedures”
(9:00 a.m. – 4:00 p.m. TBD)

Evidence-based reviews of the sinus augmentation procedures over the past decade have shown that implants placed in grafted in maxillary sinuses
experience survival rates similar to or better than implants placed in the non-grafted posterior maxilla. The reviews show that utilizing available evidence to
select grafting materials, membranes and implant surfaces is what leads to high success rate. New techniques have evolved to make the procedure more
complication-free with reduced patient morbidity.This presentation will focus on the use of that information in the formulation of treatment plans that lead to
the most favorable outcomes in clinical practice. Further research from a data base of over 1,000 sinus augmentation surgeries performed at the NYU
Department of Implant Dentistry will be presented examined in a step-by-step manner that will allow the clinician to achieve maximum results with minimum
complications. Handling of intraoperative and postoperative complications will be discussed.

Topics will include:
• Evidence-based decision-making for maxillary sinus elevation (proper choice of graft materials and membranes)
• Evolution of lateral window sinus elevation techniques through slides and video presentations (rotary handpieece, Piezosurgery, DASK
technique)
• New transcrestal sinus elevation techniques (DENSAH, DASK, etc.)

JANUARY 10, 2020

Prof. George E. ROMANOS

“Complications and their Management in Implant Dentistry”
(8:30 a.m. – 12:30 p.m. TBD)

This program will present the main surgical complications in implant dentistry from the treatment planning to the long-term success. The presenter will focus on
the intraoperative, postoperative, post-implantological complications in the soft and hard tissues. He will also present anatomical considerations in maxilla and
mandible, such as problems in the preparation of the anatomical structures, in the sinus procedures, the problems from the wrong implant positioning, the grafting
techniques and their effects in implantology. The treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis is only one part of this course. The management of soft
and hard tissue problems to improve the clinical outcome will be illustrated with a high number of clinical examples. A course for every clinician, who wants to be an expert.

JANUARY 13, 2020

Dr. Ady PALTI

“Lateral and Vertical Bone Augmentation Techniques for Perfect Implant Position”
(9:00 a.m. – 4:00 p.m. TBD)

The expectations of our patients concerning perfect aesthetics, functionality and phonetics demand a high standard of implant skills. Today’s
patients are also expecting to have an immediate restoration after losing their teeth. Although the success rate of 90-95 is impressive, we should
try to avoid the 5 to 10 percent of failures and complications. The new technique of 3D planning and navigation could bring us closer to this goal.
By using CBCT (Cone Beam CT), the dentist is able to carry out perfect implant planning. Both the position of the implants in the vicinity of anatomical
structures and the future prostheses can be planned exactly.
To optimize this technique in the daily practice, we use different augmentation techniques to achieve perfect implant position
• Lateral ridge augmentation with particulate materials and membranes.
• Bone splitting and autogenous bone blocks
• Bone spreading techniques to improve bone density and for close sinus elevation.
• Different locations for bone harvesting procedures
All of the above mentioned techniques will be demonstrated step-by-step. The instrument needed will be presented as well as clinical cases
with long-term success (over 18 years) will be presented.
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JANUARY 14, 2020

Dr. Haris ASIKIS

“Dental Implant Therapy – To Place or Not to Place……That is Not the Only Question!”
(9:00 a.m. – 4:00 p.m. TBD)

One of the most common chief complaints with our patients is one or more missing teeth. This annoyance not only effects mastication, it can
erode the patient’s self-conﬁdence and in some cases negatively impacts their social interactions professionally and personally. Implants have
been a treatment modality starting in the 60’s and a widely accepted treatment choice in today’s world.
Learning Objectives:
• Treatment plan considerations: combining the patient’s chief complaint with the reality of the dental ﬁndings.
• Indications in placement and restoring dental implants.
• Failing to anticipate is anticipating to fail.
• Meeting patient expectations and esthetic demands.
• Different dental implants, expectations-limitations.
• Screw-retained vs. cement-retained prostheses.
• Maintaining implant success initially.
• Team approach in restoring partial and full edentulism.
• Interim prostheses.
• Failures: “what would I have done differently, if anything?”
• Presentation-discussion of certain patient cases stage by stage (clinical and lab)

JANUARY 15, 2020

Dr. Ziad JALBOUT

“Minimally Invasive Surgery: Concepts and Clinical Practice”
(9:00 a.m. – 12:00 p.m. TBD)

This lecture discusses the concept of minimally invasive implant surgery. This concept is illustrated through the use of ﬂap less surgery,
atraumatic extraction, immediate implant placement and provisionalization, the use of short implants, and osteotome sinus elevation
simultaneously with implant placement.
Learning Objectives:
• Minimally invasive surgery in implant dentistry
• Soft tissue preservation and protection concept
• Atraumatic extraction concept and technique
• Multidisciplinary approach to anterior aesthetic cases
• The osteotome sinus approach
• The use of short implants

Dr. Dean VAFIADIS

“Aesthetics, Implants and Occlusion: Computerized Dentistry for Private Practice”
(1:00 p.m. – 4:00 p.m. TBD)

Over the past few years there have been many advances in implants, aesthetics and occlusion. Using computerized techniques and
digital impressions we can now predictably restore teeth in the anterior aesthetic zone. Implant restorations using new ceramic materials
will be discussed and demonstrated. Using virtual models of articulation we can restore single units as well as full arches with computerized
abutments. Using Aesthetic principles we can restore tooth aesthetics and facial aesthetics to its original beautiful colors. Evaluating
different ceramic materials will also advance our knowledge as to when to use which materials for the worn dentition. In addition,
understanding Vertical Dimension of Occlusion and establishing the envelope of motion to create long-lasting restorations.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
JANUARY 16, 2020

Dr. Abd Elsalam ASKARY

“Diagnosis & Management of Dental Implant Complications”
(9:00 a.m. – 4:30 p.m. CDE Theater)

A comprehensive course that touches the daily practice of every clinician performing dental implants service, a unique detailed clinical overview
of related treatment complications with dental implant therapy that starts form the poor diagnosis to the regenerative bone graft complications,
with emphasis on the potential risk factors that might escalate the failure rate, the identiﬁcation of the potential tendency for complications to
occur prior to implant placement is also as an important factor prior to treatment , this in turn would eliminate the need for more complex
treatments or re-treatments at a later date. This course will focus on how to identify, avoid and treat potential treatment complications with
dental implant therapy in a step by step protocol.
Course topics:
• Decision making complications
• Anatomical & surgical complications and risk factors.
• Complications related to immediate implant placement
• Biomechanical complications
• Poor implant positions and treatment options
• Soft tissue related errors
• Peri-implantites & peri-implant muccosites
The candidate will be able to learn:
• Philosophy of failure
• How to predict any treatment complication prior to occurrence
• Diagnose the reason of the speciﬁc treatment complication
• The deferent clinical solutions to treat complications and failures
• How to deal with patients in case of implant failures
• How to avoid the possible treatment complications prior doing dental implants
• Assess medico-legal implications of treatment failures

COCKTAIL RECEPTION
(3:30 p.m. – 4:30 p.m.)

JANUARY 17, 2020

-----FREE DAY-----
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Extra Educational Activities in New York
JANUARY 2020

10:00 a.m. – 12:30 p.m.

We will visit and meet with the staff of the Premier Oral Surgery Group PC
Dr Kallis and Dr Marrone provide Oral Surgery procedures and Periodontal treatments including dental implants,
wisdom teeth removal, bone grafting, jaw surgery, facial trauma treatment periodontal disease prevention, gum
disease treatment, Botox.

JANUARY 2020
We will visit and meet with the staff of the New York Smile Institute
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σε συνεργασία

Linhart Continuing Education Program
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New York, NY 10010
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dental.nyu.edu/ce

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

New York Smile Institute
Dr. Dean Vaﬁadis
693 Fifth Avenue – 14 Floor
The Takashimaya Building
New York, NY 10022
www.nysi.org

31

Digital Dentistry
Society
Via Reso 208, 6563 Mesocco
Switzerland
Phone: 0049 7221 3987314
www.digital-dentistry.org

Premier Oral Surgery Group
Dr.John Kallis
617 East Palisade Ave.Englewood Cliffs,
NJ07632
premieroralsurgerygroup.com

