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Στοκώδες υλικό για 
αποτύπωση δύο φάσεων.

Honigum® MixStar Putty
Στοκώδες υλικό  

για ανάμειξη με το χέρι.

Honigum® Putty

Παχύρρευστο υλικό για  
αποτύπωση δύο φάσεων.

Συστήνεται για Εμφυτευματολογία 
από το Brånemark Center

Honigum® Heavy

Για αποτύπωση ακριβείας  
σε μία φάση.

Honigum® Mono

Λεπτόρρευστο υλικό  
για αποτύπωση δύο φάσεων.

Honigum® Light

Honigum ΑποτυπωτικΑ

• Υψηλή ακρίβεια αποτύπωσης • Τα υλικά μένουν σταθερά στο δισκάριο
• Με την άσκηση πίεσης, ρέουν εξαιρετικά ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καλλιρρόης 17, 117 43 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210.92.14.325  •  Fax: 210.92.14.204  •  e-mail: stomsoc@otenet.gr  •  www.stomatologia.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ι.  Μελακόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Π. Λομβαρδάς

 Δ. Δημητριάδης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ. Μερκουρέα

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ: Μ. Τσέρης

ΤΑΜΙΑΣ: Η. Φώσκολος

ΜΕΛΗ: Σ. Ζησόπουλος

 Β. Καλαμάτας

 Ν. Κρανιάς

 Ρ. Κωνσταντινίδης

 Κ. Τόσιος

Διοικητικό Συμβούλιο της ΣτοΜΑτοΛοΓικΗΣ ΕτΑιΡΕιΑΣ τΗΣ ΕΛΛΑΔοΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δ. Γαλανόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ. Τέγου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ. Κάππα

ΤΑΜΙΑΣ: Α. Χατζηβασιλείου

ΜΕΛΗ: Π. Κάππος

 Κ. Τικφεσή

Διοικητικό Συμβούλιο του οΔοΝτιΑτΡικου ΣυΛΛοΓου ΔΡΑΜΑΣ

οΡΓΑΝωτικΗ ΕπιτΡοπΗ

Ο. Αλεκίδου

Α. Δεβλιώτης

Π. Κάππος

Η. Μπαμπασίδης

Α. Πουλόπουλος

Κ. Τόσιος
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TSV Gel

Gen-Os® + TSV Gel 
Ένας μοναδικός συνδυασμός  
για τη σταθεροποίηση του μοσχεύματος

Το OsteoBiol® TSV Gel στη ρευστή του φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντί ορού,  
για την ενυδάτωση και την ανάμειξη με το μόσχευμα σε κόκκους OsteoBiol® Gen-Os®. 

Σε θερμοκρασία δωματίου και στο σώμα, το OsteoBiol® TSV Gel γίνεται 
παχύρρευστο κι αποδίδει σε συνδυασμό με το OsteoBiol® Gen-Os® ένα μείγμα 
κολλώδες, εύκολο στην τοποθέτησή του κι εξαιρετικά σταθερό στη θέση του.  
Έτσι, διευκολύνεται τέλεια η τοποθέτηση του OsteoBiol® Gen-Os® σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει μικρή οστική στήριξη γύρω από την περιοχή του ελλείμματος,  
π.χ. σε πλάγια αύξηση, φατνία με έλλειψη παρειακού τοιχώματος, διανοίξεις  
και περιοδοντικά ελλείμματα ενός ή δύο τοιχωμάτων.

  Το OsteoBiol® TSV Gel μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην αδρή πλευρά της 
μεμβράνης OsteoBiol® Evolution και βελτιώνει τη σταθερότητα και το χειρισμό της,  
ιδιαίτερα κατά την ευαίσθητη φάση συρραφής του κρημνού.

Φυσική Φόρμα

•  Φάση χαμηλού ιξώδους σε <8°C
•  Ιξώδες ζελέ σε > 13°C

ΘερμοευαίσΘητο, απορροφησίμο ζελε 
γΙα Τη ΣΤαθεροποΙηΣη μοΣχευμαΤων καΙ μεμβρανων

www.vitsaropoulos.gr   e-mail: info@vitsaropoulos.gr   www.facebook.com/vitsaropoulos

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα  
Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή  
Τηλ: 210 77 95 747

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

συνθεσή
περιέχει ετερόλογο ζελέ κολλαγόνου τύπου Ι  
και ΙΙ με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αραιωμένα 
σε υδατικό διάλυμα που περιέχει ένα βιοσυμβατό, 
συνθετικό συνπολυμερές το οποίο δίνει στο  
OsteoBiol® TSV Gel ιδιότητες θερμο-αναστρεψιμότητας 
και θερμοσχηματισμού ζελέ. 
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας
κ.κ. Παύλος

Ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας - Θράκης
κ. Χρήστος Μέτιος

Ο Δήμαρχος Δράμας
κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος

Ο Διοικητής της ΧΧ ΤΘ Μεραρχίας
Στρατηγός κ. Ρώσσης Σπύρος -Γεράσιμος

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
κ.  Αθανάσιος Kατσίκης

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αγαπητοί φίλοι της ΣΕΕ, 

Από νότο στο βορά και από το βορά στο νότο. Από την Καλαμάτα στη Δράμα, λοιπόν, σας προσκαλούμε με 

μεγάλη χαρά στο 54o Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, που σύμφωνα με το καταστατικό 

της εταιρείας μας γίνεται κάθε Σεπτέμβρη στην Ελληνική επαρχία. 

Φέτος με τη συνεργασία του οδοντιατρικού συλλόγου Δράμας διοργανώνεται το συνέδριο στο ξενοδοχείο 

ΥΔΡΑΜΑ, ένα παλαιό καπνεργοστάσιο που θα σας ενθουσιάσει με τους χώρους του, από 8-9 Σεπτεμβρίου. 

Η Δράμα, που φιλοξενεί για πρώτη φορά το συνέδριό μας, είναι μια όμορφη πόλη, διάσημη για τα νερά της, 

το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, την «Ονειρούπολη» και τα διεθνώς αναγνωρισμένα κρασιά της. Ο πήχης, 

μετά το πολύ επιτυχημένο κατά γενική ομολογία 53ο Συνέδριο στην Καλαμάτα, ανέβηκε ψηλά για την Οργανωτική 

Επιτροπή και για το λόγο αυτό καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέλιξη και επιστημονική αναβάθμιση 

της ποιότητας του 54ου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να  ευχαριστήσω τόσο τους προσκεκλημένους ομιλητές, όσο 

και αυτούς που μετέχουν με ελεύθερες ανακοινώσεις ή poster.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να διατηρηθεί η περσινή δομή του επιστημονικού προγράμματος, με συνδυασμό 

ελεύθερων ανακοινώσεων και κατευθυνόμενων εισηγήσεων με κοινό προεδρείο, καθώς και η παρουσίαση Poster 

σε ξεχωριστή συνεδρία. Αυτά θα είναι διαθέσιμα για ανάγνωση σε ηλεκτρονική μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

συνεδρίου. Το καλύτερο poster θα βραβευθεί μετά από σχετική κρίση. Αντί για στρογγυλά τραπέζια, προτιμήθηκε 

η ανάπτυξη κλινικών θεμάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα από συναδέλφους με αναγνωρισμένης αξίας 

επιστημονικό έργο. Το επαγγελματικό θέμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά και 

σχετίζεται με τους ασθενείς που καταφεύγουν σε γειτονικές χώρες για οδοντιατρική περίθαλψη. Όπως πάντα, το 

Συνέδριο θα συμπληρωθεί με πρακτικά σεμινάρια και master class. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ενεργό συμμετοχή σας σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της 

ΣΕΕ, δίνοντας ραντεβού στην όμορφη Δράμα.

Δρ. Ιωάννης Μελακόπουλος

Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΕ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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6 * Με αστερίσκο σημειώνεται το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση.

   09:00-09:30 Εγγραφές Συνέδρων

   

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ε. - ΓΚΑΒΕΛΑ Γ.  

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1.	 	 09.30		 Βλάχου-Γάκη	Ε*,	Γιαννάκη	Ε,	Παππά	Μ,	Κούτσελα	Α,	Μπαζίγου	Ε. Οι εμβοές και η 
σχέση τους με τις κροταφογναθικές διαταραχές.

2.	 	 09.38		 Παυλίδου	Ε*,	Φασούλας	Α,	Πετρίδης	Δ,	Γιαγκίνης	Κ. Η επιστήμη της Οδοντιατρικής και 
της Διατροφής ως δύο πολύτιμα εργαλεία για την πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας 
υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

3.	 	 09.46		 Ρίζου	Δ*,	Μέγας	Β,	Παραβάλου	Ε,	Αρεταίτου	Π,	Ζώταλης	Ν. Εφαρμογή της στερεολιθογραφίας 
στην αρθροπλαστική της κροταφογναθικής διάρθρωσης: παρουσίαση περιπτώσεων. 

4.	 	 09.54		 Μέγας	 Β*,	 Παραβάλου	 Ε,	 Μέγας	 Λ,	 Αρεταίου	 Π,	 Ζώταλης	 Ν. Ενδείξεις ανοιχτής 
προσπέλασης στους μετωπιαίους κόλπους. 

5.	 	 10.02		 Πάφος	 Κ,	 Παπαχριστοδήμα	 Α,	 Ευσταθίου	 Σ*,	 Χριστόπουλος	 Π. Θεραπευτική 
αντιμετώπιση έγκλειστων τρίτων γομφίων. 

6.	 	 10.10		 Ταμιωλάκης	Π,	Θεοφίλου	Β.Ι*,	Καλογήρου	Ε.Μ,	Τόσιος	Κ.Ι,	Σκλαβούνου	Α.  Μυρμηκιώδες 
ξάνθωμα στόματος: παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

7.	 	 10.18		 Παύλου	Α.Μ*,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α. Συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις 
στους περιοδοντικούς ιστούς. 

8.	 	 10.26		 Μαυρουδής	Σ*,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α. Χρόνια νεφρική νόσος, μεταμόσχευση και στόμα. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

	 	 10.34	 Λομβαρδάς	Π.	Η σύγκλειση τον 21ο  αιώνα.

	 	 10.54	 Τσανακτσίδης	Δ.	Χρωματοληψία: ανάλυση του χρώματος στην Οδοντιατρική.

	 	 11.14	 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 11.30	 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

	 	 12.00		 Τόσιος	Κ.Ι,	Καλογήρου	Ε,	Μερκουρέα	Σ.	Κλινικά θέματα στη Στοματολογία.

	 	 12.45		 Τζέρμπος	Φ,	Χούπης	Κ,	Θεολόγη-Λυγιδάκη	Ν.	Κλινικά θέματα στη Χειρουργική του Στόματος.

	 	 13.30		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΜΕΓΑΣ Β.- ΤΟΣΙΟΣ Κ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

9.	 	 16.30		 Καλογήρου	Ε.Μ*,	Ταμιωλάκης	Π,	Τόσιος	Κ.Ι,	Σκλαβούνου	Α. Γεωγραφική γλώσσα: μια 
διαγνωστική πρόκληση; 

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1
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10.	 	 16.38		 Θερμός	Γ*,	Ταμιωλάκης	Π,	Καλογήρου	Ε.Μ,	Αρβανιτίδου	Ι,	Τόσιος	Κ.Ι,	Σκλαβούνου	Α. 
Στοματικές εκδηλώσεις της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή. 

11.	 	 16.46		 Γκαζγκάνη	Ε*,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α. Κακοήθη νεοπλάσματα του αιμοποιητικού 
και λεμφικού ιστού με εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα. 

12.	 	 16.54		 Καλπάκης	Λ*,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α. Φλεγμονώδη νοσήματα γαστρεντερικού 
συστήματος και εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα. 

13.	 	 17.02	 Μερκουρέα	 Σ*,	 Καλογήρου	 Ε.Μ,	 Τόσιος	 Κ.Ι,	 Σκλαβούνου	 Α. Ακανθοκυτταρικό 
καρκίνωμα με ασυνήθη κλινική εικόνα: παρουσίαση περίπτωσης. 

14.	 	 17.10		 Θεοφίλου	Β.Ι*,	Ταμιωλάκης	Π,	Μήτρου	Γ.Κ,	Τόσιος	Κ.Ι,	Σκλαβούνου	Α. Διόγκωση 
των χειλέων ως εκδήλωση στοματοπροσωπικής κοκκιωμάτωσης: παρουσίαση περίπτωσης.

15.	 	 17.18		 Πασχαλίδου	 Π*,	 Μπουτανιώτης	 Φ,	 Παπαδημητρίου	 Κ,	 Μελακόπουλος	 Ι. Κυστικό 
αδαμαντινοβλάστωμα: παρουσίαση περιπτώσεων. 

16.	 	 17.26		 Γιαννούλης	Γ*,	Σαλαμαστράκης	Ι,	Οικονόμου	Μ,	Πασχαλίδου	Π,	Χούπης	Κ. Ασυνήθης 
οστεομυελίτιδα κάτω γνάθου: παρουσίαση περίπτωσης. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

	 	 17.34	 Ματιάκης	Α.	Στοματολογικές εκδηλώσεις ως ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων.

	 	 17.54	 Ανδρεάδης	Δ.	Τοπικές βλάβες και συστηματικές αντιδράσεις σε οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

	 	 18.14	 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 18.30		 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	–	ΕΠΙΣΚΕΨΗ	ΕΚΘΕΣΗΣ

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΚΑΠΠΟΣ Π. – ΤΖΕΡΜΠΟΣ Φ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

	 	 19.00		 Λαζαρίδου	Μ.	Αισθητική της περιστοματικής χώρας, δυνατότητες παρέμβασης και περιορισμοί.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

	 	 19.20		 Μελικίδης	Ι,	Καλαμάτας	Β,	Δεβλιώτης	Α.	Οδοντιατρική περίθαλψη σε γειτονικές χώρες.

	 	 20.05		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  20.30 Χαιρετισμός Προέδρου Οδοντιατρικού Συλλόγου  Δράμας

    Χαιρετισμός Προέδρου Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

   Προσφωνήσεις Επισήμων

   Κήρυξη Έναρξης Εργασιών του Συνεδρίου

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

	 	 21.30	 Σ.	Καλλίθρακα:	Στα οινικά μονοπάτια της Δράμας

	 	 	 Δεξίωση	Γνωριμίας,	προσφορά	του	Οδοντιατρικού	Συλλόγου	Δράμας
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    ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΑΛΕΚΙΔΟΥ Ο. – ΤΟΛΙΔΗΣ Κ.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17.		 	 09.00	 Χατζηδημητρίου	 Κ*,	 Λυγιδάκης	 Ν.Ν,	 Λυγιδάκης	 Α.Ν.	 Αιτιολογία καθυστέρησης 
ανατολής μόνιμων τομέων άνω γνάθου: βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση 
περιπτώσεων. 

18.		 	 09.08		 Ζαμπάρα	Ε*,	Χρυσάνθου	Ι,	Ζαμπάρα	Ι,	Μπουγιουκλής	Κ,	Μουγκρίδης	Κ,	Ζαμπάρας	Δ.	
Διαχείριση της αισθητικής ζώνης κατά την τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος. 

19.		 	 09.16		 Μανιάτη	Δ*,	Μελακόπουλος	Ι.	Αποκατάσταση εξαιρετικά απορροφημένης κάτω γνάθου: 
όταν η συντηρητική αντιμετώπιση αποτελεί πρόκληση. 

20.		 	 09.24		 Αθανασίου	Α.Π*,	Καραγιαννίδης	Α,	Κρανιάς	Η,	Κρανιάς	Ν.	Αποκατάσταση μονήρους 
δοντιού: αισθητικοί προβληματισμοί και δυσκολίες στην πρόσθια ζώνη. 

21.		 	 09.32		 Γκαβέλα	Γ*,	Καραγιαννίδης	Τ,	Κρανιάς	Η.	Αποκατάσταση οπίσθιων δοντιών με έμμεσες 
αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης: νέες τεχνικές και πρωτόκολλα αντιμετώπισης. 

22.		 	 09.40		 Παπαδόπουλος	 Π*,	 Ανδρεάδης	 Δ,	 Πουλόπουλος	 Α.	 Οδοντιατρικές παρεμβάσεις σε 
ασθενείς με χημειοθεραπεία. 

23.	 	 	09.48		 Μέγας	Β*,	Μέγας	Λ,	Ρίζου	Δ,	Αρεταίου	Π,	Ζώταλης	Ν.	Συγγενές μυικό ραιβόκρανο: 
παρουσίαση περίπτωσης. 

24.		 	 09.56		 Ζαμπάρας	Δ*,	Μπουγιουκλής	Κ,	Ζαμπάρα	Ε,	Ζαμπάρα	Ι,	Μουγκρίδης	Κ,	Χρυσάνθου	Ι.		
Εμφυτευματολογία: υπεραισιοδοξία και ρεαλισμός. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

	 	 10.04		 Χανιώτης	Α.	Τρόποι προσέγγισης των αδιάπλαστων ακρορριζίων σε παιδιά και εφήβους.

	 	 10.24		 Παξιμαδά	Χ.	Οδοντική διάβρωση: μια σύγχρονη απειλή, αίτια και αντιμετώπιση.

	 	 10.44		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 11.00		 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΠΑΞΙΜΑΔΑ Χ. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

	 	 11.30		 Μαδιανός	Φ.  Κλινικά θέματα στην Περιοδοντολογία . Ανοιχτή συζήτηση με τους συνέδρους.

	 	 12.15		 Τολίδης	Κ,	Τορτοπίδης	Δ.	Κλινικά θέματα στην Αισθητική Οδοντιατρική.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017
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Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ     

	 	 13.00		 Βενέτης	Γ.	Αντιμετώπιση του πόνου στη Χειρουργική του Στόματος.

	 	 13.20		 Οικονόμου	Ι.	Αντιμετώπιση του πόνου στην Ενδοδοντία.

	 	 13.40		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

	 	 14.00		 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	–	ΕΠΙΣΚΕΨΗ	ΕΚΘΕΣΗΣ

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΒΕΝΕΤΗΣ Γ. - ΖΑΜΠΑΡΑΣ Δ.  

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

25.		 	 16.00		 Ζαμπάρα	Ι*,	Χρυσάνθου	Ι,	Ζαμπάρα	Ε,	Μπουγιουκλής	Κ,	Μουγκρίδης	Κ,	Ζαμπάρας	Δ.	
Αντιμετώπιση προβλημάτων στους περιεμφυτευματικούς ιστούς. 

26.		 	 16.08		 Μουγκρίδης	Κ*,	Ζαμπάρα	Ι,	Χρυσάνθου	Ι,	Ζαμπάρα	Ε,	Μπουγιουκλής	Κ,	Ζαμπάρας	Δ.	
Επιπλοκές κατά την ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου και η αντιμετώπισή τους. 

27.		 	 16.16		 Χρυσάνθου	Ι*,	Μπουγιουκλής	Κ,	Ζαμπάρα	Ε,	Ζαμπάρα	Ι,	Μουγκρίδης	Κ,	Ζαμπάρας	Δ.	
Σύγχρονες αναγεννητικές τεχνικές: παρουσίαση περιπτώσεων. 

28.		 	 16.24		 Μπουγιουκλής	Κ*,	Ζαμπάρα	Ε,	Χρυσάνθου	Ι,		Ζαμπάρα	Ι,	Μουγκρίδης	Κ,	Ζαμπάρας	Δ.		
Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος με διάσχιση της φατνιακής ακρολοφίας. 

29.		 	 16.32		 Μάτζιαρη	Ε*,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α.	Βλάβες του βλεννογόνου του στόματος σε 
ηλικιωμένους. 

30.		 	 16.40		 Μαλούτας	Δ*,	Παρχαρίδης	Ε,	Ανδρεάδης	Δ,	Πουλόπουλος	Α.	Αλλεργικές καταστάσεις 
με εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα. 

31.		 	 16.48		 Φασούλας	Α,	Παυλίδου	Ε*,	Πετρίδης	Δ,	Γιαγκίνης	Κ.	Η διατροφική αξιολόγηση στην 
υπηρεσία της Οδοντιατρικής με στόχο τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία. 

32.		 	 16.56		 Θερμός	Γ*,	Καλογήρου	Ε.Μ,	Τόσιος	Κ.Ι,	Σκαλβούνου	Α.	Αυτόματη οστεονέκρωση της 
κάτω γνάθου σε ασθενή υπό αγωγή με δενοσουμάμπη: παρουσίαση περίπτωσης. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

	 	 17.04		 Πουλόπουλος	 Α.	 Η επίδραση των συστηματικών παθήσεων στην αποκατάσταση με 
οδοντικά εμφυτεύματα.

	 	 17.24		 Νάκα	Ο.	Παθητική εφαρμογή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων: ουτοπία ή αναγκαιότητα;

	 	 17.44		 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	–	ΕΠΙΣΚΕΨΗ	ΕΚΘΕΣΗΣ
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   ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Ε. - ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Ν. – ΜΕΡΚΟΥΡΕΑ Σ. - 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POSTER

1.	 	 18.30		 Χατζηβασιλείου	 Α*,	 Χατζηβασιλείου	 Κ.	 Candida albicans και καντιντίαση: κλινικές 
μορφές και θεραπευτική. 

2.	 	 18.33		 Σταματάκη	Β*,	Μενενάκου	Μ,	Χατζηχαλεπλή	Χ.		Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών 
με νόσο Μoyamoya: παρουσίαση περίπτωσης. 

3.	 	 18.36		 Αθανασίου	 Α.Π,	 Κρανιάς	 Η,	 Κρανιάς	 Ν*,	 Φιλντίση	 Φ.	 Εσωτερική λεύκανση: μια 
συντηρητική μέθοδος αντιμετώπισης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. 

4.	 	 18.39		 Αθανασίου	Α.Π,	Αλεκίδου	Ο,	Κρανιάς	Η,	Κρανιάς	Ν*.	Η τεχνική της σφραγίδας (stamp 
technique) στις άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετων ρητινών. 

5.	 	 18.42		 Τσακανίκου	Α*,	Παξιμαδά	Χ.	Συντηρητική αντιμετώπιση άνω μόνιμων πλάγιων τομέων με 
απλασία ή υποπλασία σε νεαρά άτομα με τη χρήση σύνθετων ρητινών. 

6.	 	 18.45		 Τζίμας	Ν*,	Αρβανιτίδης	Ε,	Μαυρίδης	Α.	Αξιολόγηση και αντιμετώπιση πτυχωτής ινώδους 
υπερπλασίας από οδοντοστοιχία: παρουσίαση περίπτωσης. 

7.	 	 18.48		 Κάβουρα	Ξ*,	Αφουξενίδης	Π,	Καμπουρόπουλος	Δ.	Ρητινώδεις κονίες ενός σταδίου. 
Ένα βήμα πίσω; 

8.	 	 18.51		 Τσιπλάκης	Β*,	Παρδαλίδου	Π.	Αλλεργία στο νικέλιο και ορθοδοντική θεραπεία. 

9.	 	 18.54		 Μπαμπασίδου	 Ε*,	 Μελακόπουλος	 Ι.	Οστεονέκρωση σε ασθενείς με εμφυτεύματα και 
αντιοστεολυτική αγωγή: παρουσίαση περιπτώσεων.

10.	 	 18.57		 Μανιάτη	Δ*,	Μελακόπουλος	Ι.	Περιφερικό οστεοποιό ίνωμα: παρουσίαση περίπτωσης. 

11.	 	 19.00		 Καλογήρου	Ε.Μ*,	Γαλανού	Ε,	Τόσιος	Κ.Ι.	Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα γλώσσας 
μετά από λήψη πιροξικάμης: παρουσίαση περίπτωσης. 

	 	 19.03		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

	 	 19.15		 Δημητριάδης	Δ,	Τοπίτσογλου	Β,	Αρίζος	Σ.	Η πρόληψη της στοματικής υγείας εντός και 
εκτός ιατρείου: οδηγίες και εφαρμογές.

	 	 20.00		 ΣΥΖΗΤΗΣΗ	–	ΑΠΟΝΟΜΗ	ΒΡΑΒΕΙΟΥ	POSTER

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017
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Master Class

παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017
  

15:00-18:00 

Άμεσες αισθητικές και λειτουργικές αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών.

Διδάσκων: Τσανακτσίδης Δ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση των συναδέλφων. Στο θεωρητικό μέρος 
αναλύεται επακριβώς ο λόγος επιλογής απλών τεχνικών και δίνονται τα απαραίτητα βιβλιογραφικά στοιχεία. Στο πρακτικό οι 
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν έναν απλό τρόπο διαστρωμάτωσης με άριστα αισθητικά αποτελέσματα. 
Οι συνάδελφοι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να έχουν μαζί τους εξαγμένα δόντια παρασκευασμένα για έμφραξη πρώτης 
ομάδας, ώστε να εξασκηθούν στην τεχνική σε συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές.

Επειδή η άσκηση των συναδέλφων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 20, απαιτείται προεγγραφή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφορά της Εταιρείας Δ. Μαυραειδόπουλος

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017
  

15:00-18:00 

Ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων με συστήματα ελεγχόμενης μνήμης.

Διδάσκων: Χανιώτης Α.

Η εσωτερική ανατομία των δοντιών κρύβει ένα πολύπλοκο σύστημα αναστομωτικών σωλήνων. Η επαρκής, αποτελεσματική 
και ασφαλής απολύμανση, επεξεργασία και έμφραξη αυτού του συστήματος παραδοσιακά αποτελούσε το καλύτερο εχέγγυο 
για μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία. Πρόσφατα, ένα καινούργιο σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων νικελίου τιτανίου 
εισήχθη στην αγορά για την ασφαλέστερη και ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων. Το σύστημα 
αυτό ονομάστηκε ελεγχόμενης μνήμης και περιλαμβάνει τα συστήματα Hyflex CM & EDM. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι: η επεξεργασία κεκκαμένων και δισκεκκαμένων ακρυλικών ανάλογων ριζικών 
σωλήνων με τα συστήματα Hyflex CM και ενός μόνο εργαλείου Hyflex EDM, έμφραξη των μορφοποιημένων σωλήνων με την 
τεχνική ενιαίου κώνου γουταπέρκας και βιοενεργού φυράματος GuttaFlow Bioseal.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20,  απαιτείται προεγγραφή.

Δικαίωμα Συμμετοχής 20 ευρώ, Χορηγός: Εταιρεία Coltene.
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παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017
  

12:00-14:00 

Σύγκλειση και εμφυτευματολογία.

Διδάσκων: Λομβαρδάς Π.

 Η σύγκλειση και η αλληλεπίδρασή της με τους ιστούς της στοματογναθικής χώρας έχουν μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία 40 
έτη. Οι εμβιομηχανικές ιδιότητες των εμφυτευμάτων, ωστόσο, απαιτούν τροποποιήσεις στην εφαρμογή των βασικών αρχών 
της. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η περιγραφή των τροποποιητικών αυτών τεχνικών, με ταυτόχρονη αναφορά στις δυνατότητες 
που προσφέρονται από τα σύγχρονα υλικά.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, απαιτείται προεγγραφή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφορά της εταιρείας Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

Πρακτικά σεμινάρια

Για την παρακολούθηση των πρακτικών σεμιναρίων και των master class είναι απαραίτητη η 
εγγραφή στο συνέδριο.
Δηλώσεις συμμετοχής στη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, τηλ. 210 9214325 
E-mail:stomsoc@otenet.gr και στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
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Οδοντίατροι, Ιατροί 70,00 €

Μέλη ΣΕΕ 50,00 €

Οδοντίατροι, Ιατροί (προεγγραφές έως και 31/8/2017) 50,00 €

Φοιτητές (προπτυχιακοί) ΔΩΡΕΑΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό - Βοηθοί οδοντιάτρων 30,00 €

κΑτΑΘΕΣΗ ΔικΑιωΜΑτοΣ ΣυΜΜΕτοΧΗΣ

Λογαριασμός της ΣΕΕ: EUROBANK: 00260207 600 200024639 ή ηλεκτρονική κατάθεση: 
ΙΒΑΝ GR 3002602070000600200024639, με αναγραφή του ονόματος του συνέδρου και 

αιτιολογία 54ο  ΣΕΕ.

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΕΛΕυΘΕΡΕΣ ΑΝΑκοιΝωΣΕιΣ

Ο χρόνος ο οποίος διατίθεται για την παρουσίαση των ελεύθερων ανακοινώσεων είναι 8 λεπτά της 
ώρας. Οι προβολές θα γίνονται μόνο μέσω Η/Υ (πρόγραμμα Power Point). Οι ομιλητές πρέπει να 
παραδίδουν το αρχείο στον υπεύθυνο για την προβολή πριν από την έναρξη της συνεδρίας κατά την 
οποία είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση της εργασίας τους. Το αρχείο θα πρέπει να έχει ως τίτλο 
το όνομα του ομιλητή, τον αριθμό της εργασίας και την ώρα της παρουσίασης.

PoSter

Σε κάθε poster αντιστοιχούν 2 αρχεία Power Point, ένα για e-poster και ένα για σύντομη παρουσίαση. 
Το e-poster θα αποτελείται από μία διαφάνεια μεγέθους 16:9 και πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά 
10 ημέρες πριν από το Συνέδριο (μέχρι τις 29/8) στη διεύθυνση stomsoc@otenet.gr.  
Τα e-poster θα είναι διαθέσιμα για ανάγνωση καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και θα υπάρξει 
βράβευση ύστερα από σχετική κρίση. Ο χρόνος ο οποίος διατίθεται για τη σύντομη παρουσίαση 
είναι 3 λεπτά της ώρας. Οι προβολές θα γίνονται μόνο μέσω Η/Υ (πρόγραμμα Power Point) 
και το αρχείο πρέπει να αποτελείται από 3-5 διαφάνειες. Οι ομιλητές πρέπει να παραδίδουν το 
αρχείο στον υπεύθυνο για την προβολή πριν από την έναρξη της συνεδρίας κατά την οποία είναι 
προγραμματισμένη η παρουσίαση της εργασίας τους. Το αρχείο να έχει ως τίτλο το όνομα του 
ομιλητή, τον αριθμό της εργασίας και την ώρα της παρουσίασης.
Παρακαλούνται οι ομιλητές για την τήρηση του προγραμματισμένου χρόνου, ώστε να υπάρξει 
ομαλή ροή του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Συνεδρίου.

   ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η έκθεση φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων θα 
δώσει την ευκαιρία στους συναδέλφους να γνωρίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Γενικές πληροφορίες



Καινοτόμο σύστημα 

ρητινών, σχεδιασμένο 

να εξοικονομεί χρόνο 

και να απλοποιεί  

την τεχνική, κατά  

την απόδοση υψηλής 

αισθητικής.

• Με βάση τη φυσική σύνθεση και τα φυσικά χρώματα της αδαμαντίνης και της οδοντίνης

• Υψηλή  δυνατότητα διαμόρφωσης και στίλβωσης

•  Σχεδιασμένο για απλοποίηση της αντιστοίχισης αποχρώσεων - ιδανικό για πολυάσχολους 
κλινικούς γιατρούς

ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

για...
 ... ένα απλό, εύκολο

www.vitsaropoulos.gr • e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.facebook.com/vitsaropoulos

Απλή τεχνική διαστρωμάτωσης για αναπαραγωγή  
των φυσικών χρωμάτων των δοντιών



Your Smile
Διαμονή
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Από τα ξενοδοχεία με τα οποία ήρθε σε επικοινωνία η οργανωτική επιτροπή, προσφορά για το 
Συνέδριο έδωσαν τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 54ου Ετήσιου Συνεδρίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες 

της προς τους χορηγούς, Μ. Βιτσαρόπουλο, Coltene, GlaxoSmithKline, Ιntermed SA, 

Δ. Μαυραειδόπουλο, καθώς και προς όλες τις Εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση 

φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων, που με την οικονομική τους ενίσχυση 
συνέβαλαν στην υλοποίηση του Συνεδρίου.

HYDRAMA GRAND HOTEL
Αγίας Βαρβάρας 11, 661 31 Δράμα
Τηλ.: 2521033322
Fax: 2521035002
e-mail: info@hghotel.gr
 
Μονόκλινο-  € 75,00/ διανυκτέρευση
Δίκλινο- € 100,00/ διανυκτέρευση
Τρίκλινο- € 135,00/ διανυκτέρευση
Σουίτα με θέα τη λίμνη - € 215,00/ διανυκτέρευση 

KOUROS HOTEL
3o χλμ Δράμας- Καβάλας, 661 00 Δράμα 
Τηλ.: 25210 57200 -3 
Fax: 25210 25800, 
e-mail: info@hotelkourosdrama.gr

Μονόκλινο- € 60/ διανυκτέρευση
Δίκλινο- € 80/ διανυκτέρευση
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Your Smile. Our Vision.
Your Smile. Our Vision.

Your Smile. Our Vision.

Your Smile. Our Vision.

Αυτοπολυμεριζόμενο,  
με ACP και με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φθόριο.
Προστατευτικό επιφανειών 

και υλικό προληπτικών 
εμφράξεων.

riva protect 

Αυτοπολυμεριζόμενη 
κόλλα προσθετικών 
αποκαταστάσεων.

riva luting 

Ρητινωδώς τροποποιημένη,  
αυτοπολυμεριζόμενη 
κόλλα προσθετικών 
αποκαταστάσεων.

riva luting plus 

Your Smile. Our Vision.Your Smile. Our Vision.

riva 
Πλήρης σειρά  
υαλοϊονομερών

Αυτοπολυμεριζόμενο, 
ενισχυμένο με άργυρο.

Για κατασκευή κολοβωμάτων 
και μικρές εμφράξεις.

riva silver 

Αυτοπολυμεριζόμενο, 
υψηλού ιξώδους 

για μικρές εμφράξεις, 
αυχενικές εμφράξεις,  

χρήση ως υλικό βάσης.

riva self cure HV 

Φωτοπολυμεριζόμενο, 
υψηλού ιξώδους 

για μικρές εμφράξεις  
και αυχενικές εμφράξεις.

riva light cure HV

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.vitsaropoulos.gr • e-mail: info@vitsaropoulos.gr • www.facebook.com/vitsaropoulos

Your Smile



Το σύστημα των άμεσων λύσεων

Fast & Fixed 
Άμεση αποκατάσταση  
σε νωδούς ασθενείς

www.vitsaropoulos.gr   e-mail: info@vitsaropoulos.gr   www.facebook.com/vitsaropoulos

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα  
Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή  
Τηλ: 210 77 95 747

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

SKY elegance 
κολοβώματα BioHPP

retension.sil
Σταθεροποίηση οδοντοστοιχιών 
με σιλικόνη και τα κολοβώματα 

TiSi.snap

2.82.8

miniSKY
Εξατομικευμένες λύσεις  
με miniSKY εμφυτεύματα

narrow
mini2

classic

mini1

Σύνδεση Τorx®


