ΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

σε συνεργασία με την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας σας προσκαλεί στην
Ημερίδα Χειρουργικής Στόματος σε συνεργασία με την
Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής
Στόματος το Σάββατο 2-2-2019.
Μετά το πέρας της ημερίδας θα δοθεί πιστοποιητικό
παρακολούθησης και τα αντίστοιχα μόρια (4,5) για το
θεωρητικό και (1,5 ) για το πρακτικό καθώς και (1) για
συναδέλφους από άλλο Σύλλογο, θα πιστωθούν στους
μετέχοντες, στα πλαίσια της Σ.Ε.Ε.Ο.
Το πρακτικό είναι για 20 άτομα και πρέπει να δηλώσετε
συμμετοχή στη Γραμματέα του Συλλόγου Σ.Κάππα
( 25210 24477 ) για να υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας Ανδρεάδη Γιάννη,
Συνεταιρισμό Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης και Χατζηιωάννη
Χάρη για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Σας περιμένουμε λοιπόν στις 2 - 2- 19 στο Δημαρχείο
Δράμας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Γαλανόπουλος

Η Γ. Γραμματέας
Σοφία Κάππα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.45 – 9.15

Προσέλευση – εγγραφές

9.15 – 9.45 Απαραίτητος σύγχρονος εξοπλισμός και εργαλεία για
την εκτέλεση επεμβάσεων χειρουργικής του στόματος στο
οδοντιατρείο.
Δερβίσογλου Θεόδωρος
9.45 – 10.30 Συνήθεις επεμβάσεις χειρουργικής του στόματος στο
οδοντιατρείο.
Καραμάνης Στέλιος
10.30– 11.15 Προεγχειρητική εκτίμηση της χειρουργικής
δυσκολίας στην εξαγωγή των σωφρονιστήρων.
Κούγιας Κωνσταντίνος
11.15– 11.45

Διάλειμμα - καφές

11.45 – 12.30 Αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιθρομβωτική
αγωγή. Λιλλής Θεόδωρος
12.30 – 13.15 Αντιβιοτική και αναλγητική αγωγή στη
χειρουργική του στόματος.
Γαλανοπούλου Βασιλική
13.15 – 14.00 Οδοντικά Εμφυτεύματα: Ενδείξεις θεραπευτικών
επιλογών και προβληματισμοί.
Τσίρλης Αναστάσιος
14.00 – 14.15 Διάλειμμα
14.15 – 15.30 Πρακτικό: Επιτραπέζιες επιδείξεις χειρουργικών
τεχνικών και συζήτηση σε μικρές ομάδες με τους εκπαιδευτές.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Ο Δρ Αναστάσιος Τσίρλης είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρ.
Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 1980 ασχολείται
ενεργά στον εκπαιδευτικό κλινικό και ερευνητικό τομέα με τα αντικείμενα της Χειρουργικής του
Στόματος, της Τοπικής Αναισθησίας, της αντιμετώπισης ασθενών με προβλήματα υγείας, των πρώτων
βοηθειών και της Χειρουργικής των Οδοντικών Εμφυτευμάτων με έμφαση στο χειρουργικό σχεδιασμό,
στις προωθημένες χειρουργικές τεχνικές και στις πιθανές χειρουργικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Από τη βαθμίδα του Λέκτορα, που εκλέχθηκε το 1988, κατέλαβε μέχρι σήμερα όλες τις ακαδημαϊκές
βαθμίδες στο παραπάνω εργαστήριο. Μετεκπαιδεύτηκεστο Department of Oral and Maxillo - Facial
Surgery του King's College School of Medicine and Dentistry τουΛονδίνου. Έχει συγγράψει 5 διδακτικά
βιβλία, έχει δημοσιεύσει πάνω από 140 εργασίες και έχει συμμετάσχει με 180 και πλέον ανακοινώσεις σε
διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Ο Λιλλής Θεόδωρος απεφοίτησε το 2007 από την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Στη συνέχεια
μετεκπαιδεύτηκε επί τριετία στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και
Ακτινολογία στην Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ και επί διετία στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει
και ανακοινώσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
Στέλιος Καραμάνης. DDS, PhD. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1988.
Μετεκπαιδεύτηκε επί διετία στο Εργαστήριο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής
Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, όπου και στη συνέχεια
εκπόνησε διατριβή και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα το 2010. Έχει διατελέσει εκπαιδευτής και διδάσκων
στο πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και
ξένα περιοδικά στο αντικείμενο του Εργαστηρίου
Ο Κωνσταντίνος Κούγιας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Σπούδασε Οδοντιατρική στο Leeds
Dental Institute στη πόλη Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1993 έως το 1998, όταν και αποφοίτησε
με το πτυχίο Χειρουργού Οδοντιάτρου B.Ch.D. Το 2004 εισήχθη στο τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών στο εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και
Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου
αποφοίτησε το 2007 με το αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Από το 2011 εκπονεί στο ίδιο
Εργαστήριο την Διδακτορική του διατριβή οποία πραγματεύεται την ιστολογική και ιστομορφομετρική
μελέτη οστικών μοσχευμάτων σε πειραματικά μοντέλο in vivo, ενώ παράλληλα συμμετέχει στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες και άρθρα σε οδοντιατρικού
ενδιαφέροντος επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό με
αντίστοιχες παρουσιάσεις αυτών σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Από το 2011 εκλέγεται σταθερά στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σώμα εκλεκτόρων της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, θέσεις από τις οποίες μάχεται για την προαγωγή της
Οδοντιατρικής στην δημόσια υγεία. Είναι έγγαμος από το 2008 και έχει δύο παιδιά
Ο Δερβίσογλου Θεόδωρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος οδοντιατρικής σχολής ΑΠΘ,
DDS, MScΟδοντοφατνιακής Χειρουργικής κι Ακτινολογίας ΑΠΘ. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην
Αλεξανδρούπολη ενώ παράλληλα έχει ενεργή συμμετοχή με παρουσιάσεις(ελεύθερες και αναρτημένες)
σε συνέδρια και δημοσιεύσεις τόσο σε ξένα, όσο και σε ελληνικά περιοδικά.
Γαλανοπούλου Βασιλική, DDS. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 2014. Είναι
δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τριετούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της
«Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας» της
Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

ΧΟΡΗΓΟΙ

