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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πΕΡιοΔοσ: 2013-2014
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος

Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αναλαμβάνει την 
εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές 
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς 
καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

σκοποσ τοΥ μΕτΕκπΑιΔΕΥτικοΥ πΡοΓΡΑμμΑτοσ

Α.   Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην:
•  κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση των ασθενών
• διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας 
• χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο)
• ενδοφλέβια χορήγηση για “μέθη” 
• καρδιοπνευμονική ανάνηψη. 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικά με το management - marketing 
του οδοντιατρείου για εμφυτεύματα.

Β.  Η εξάσκηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την επιεμφυτευματική προσθετική 
αποκατάσταση.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 3 περιόδους συνολικής διαρκείας 6 μηνών, με 200 
ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:00 π.μ 
έως τις 17:00 μ.μ. 

Η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλο το φάσμα της οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας που 
αρχίζει από τις βασικές αρχές οστεοενσωμάτωσης και καταλήγει στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και 
την προσθετική αποκατάστασή τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συνεχή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, βιβλιογραφική 
ενημέρωση, παρουσίαση περιστατικών και εφαρμογή σχεδίου θεραπείας, παρακολούθηση 
βιντεοσκοπημένων αλλά και ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και πρακτική εξάσκηση 
σε μοντέλα γνάθων, κεφαλές χοίρων και σε ασθενείς.

Ιδιαιτερότητα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι 
συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν και σε ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι τουλάχιστον 3-5 
εμφυτεύματα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του προγράμματος.

Η επιστημονική ομάδα των διδασκόντων που θα πλαισιώσει το πρόγραμμα αποτελείται από 
καταξιωμένους και εξειδικευμένους στο χώρο καθηγητές και κλινικούς οδοντιάτρους, ελληνικών και 
ξένων πανεπιστημίων.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν δωρεάν τα δύο συγγράμματα του Αν. καθηγητή Φραγκίσκου 
Φραγκίσκου, «Χειρουργική Στόματος» και «Οδοντιατρική εμφυτευματολογία».

 
ΧΩΡοσ ΔιΕΞΑΓΩΓησ

Eurodentica, Πατησίων 150 & Αγ. Μελετίου,  Tηλ./Fax: (210) 8257050-60.
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.ssos.gr
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Α' πΕΡιοΔοσ πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ

Σάββατο 1η εβδομάδα  9/11/2013

θεωρητικό μέρος

09.00-10.30  Καλωσόρισμα των εκπαιδευόμενων και γενική ενημέρωση  για το πρόγραμμα. 

Ιστορικό  ασθενούς, φάρμακα, οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου 

οδοντιατρείου, τεχνική λήψης φωτογραφιών σε ασθενείς.

10.30-11.00 Διάλειμμα για καφέ.

11.00-11.45 Αποστείρωση-απολύμανση-αντισηψία.

11.45-12.30 Προετοιμασία του ασθενούς, προετοιμασία του ιατρού.

12.30-13.00 Χειρουργικές τομές και κρημνοί, συρραφή του τραύματος. 

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

 

πρακτικό μέρος  

14.30-17.00  Εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής του 

τραύματος (σε κεφαλές χοίρων).

ΕισΑΓΩΓη στην ΕμΦΥτΕΥμΑτοΛοΓιΑ

 Κυριακή 1η εβδομάδα  10/11/2013 

θεωρητικό μέρος

09.00-10.15  ιστορική ανασκόπηση, βιοσυμβατότητα, σύνδεση εμφυτεύματος- σκληρών 

και μαλθακών ιστών (οστεοενσωμάτωση), διεργασίες και στάδια 

οστεοενσωμάτωσης.

10.15-11.00  Χαρακτηριστικά των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων, εμφυτευματικά 

συστήματα.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00  Το οστικό υπόστρωμα για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε νωδούς ασθενείς 

(μετεξακτική μορφολογία του οστού, οστικό ύψος και εύρος, ποιοτική και 

ποσοτική αξιολόγηση).  

13.00-14.30  Διάλειμμα για γεύμα.  

 

πρακτικό μέρος    

14.30-17.00  Εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τομών, κρημνών και συρραφής του 

τραύματος (σε κεφαλές χοίρων).

ΒΑσικΕσ ΑΡΧΕσ ΧΕιΡοΥΡΓικησ στομΑτοσ
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Α' πΕΡιοΔοσπΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ

Σάββατο 2η εβδομάδα  23/11/2013

θεωρητικό μέρος

09.30-10.15  Ακτινογραφικός απεικονιστικός και  διαγνωστικός έλεγχος (οπισθοφατνιακή και 

πανοραμική ακτινογραφία). 

10.15-11.00 Αξονική και υπολογιστική τομογραφία. 

11.00-11.30  Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00   Τεχνικές ανασύνθεσης υπολογιστικής τομογραφίας,  σφάλματα τεχνικής, 

παρουσίαση λογισμικού και τεχνική για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

13.00-14.30   Διάλειμμα για γεύμα. 

  

πρακτικό μέρος   

14.30-17.00  Παρουσίαση αξονικών και υπολογιστικών ακτινογραφημάτων και μελέτη των 

απαραίτητων στοιχείων για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

  
 Κυριακή 2η εβδομάδα  24/11/2013 

θεωρητικό μέρος

09.00-10.15 Ενδείξεις-αντενδείξεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

10.15-11.00 Ανατομικοί περιορισμοί για την τοποθέτηση  εμφυτευμάτων.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00  Βασικές αρχές προσθετικής και σχεδίασης  επιεμφυτευματικών 

αποκαταστάσεων.

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

πρακτικό μέρος    

14.30-17.00 •  Αξιολόγηση ασθενών και προκαταρτικό σχέδιο θεραπείας. 

  •  Αξιολόγηση αξονικής τομογραφίας για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, εξάσκηση 

σε πρόγραμμα τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε Η/Υ.

 
 

ΕισΑΓΩΓη στην ΕμΦΥτΕΥμΑτοΛοΓιΑ (συνέχεια)
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησB' πΕΡιοΔοσ

 Σάββατο & Κυριακή 3η εβδομάδα  7-8/12/2013 

09:00 -17:00  Τοποθέτηση 2-4 εμφυτευμάτων σε 10-15 ασθενείς, προκειμένου να 

υλοποιηθεί σε 5 μήνες η προσθετική αποκατάσταση. Οι ασθενείς στη φάση 

αυτή είναι άτομα επιλεγμένα από τους διδάσκοντες και η τοποθέτηση των 

εμφυτευμάτων θα γίνει από τους ίδιους τους διδάσκοντες,  

ενώ η προσθετική αποκατάσταση θα γίνει από τους συμμετέχοντες.

11.00-11.30 και 13.00-14.30  Ενδιάμεσα διάλειμμα για καφέ και γεύμα.

14.30-17.00 Ολοκλήρωση του χειρουργικού μέρους τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Σάββατο 4η εβδομάδα  11/01/2014 

θεωρητικό μέρος

 09.00 -11.00 Εμβιομηχανική των οδοντικών εμφυτευμάτων.

 11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

 11.30-13.00  Εμφυτευματική διαδικασία (Εργαλεία χειρουργικής εμφυτευμάτων, Χειρουργικές 

τομές και κρημνοί) 

 13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

πρακτικό μέρος  

14.30-17.00 Εξάσκηση σε χειρουργικές τομές και κρημνούς, σε μοντέλα γνάθων.

Κυριακή 4η εβδομάδα  12/01/2014 

θεωρητικό μέρος

 09.00 -11.00 Χειρουργικές τεχνικές και στάδια εμφύτευσης.

 11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

 11.30-13.00 Άμεση εμφύτευση και φόρτιση των εμφυτευμάτων. 

 13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

πρακτικό μέρος  

 α)  Εξάσκηση σε πρόγραμμα τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε Η/Υ. 

Η εξάσκηση περιλαμβάνει το σχέδιο θεραπείας με εικονική τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε 

περιπτώσεις μερικής και ολικής νωδότητας. Θα ακολουθήσει επίδειξη των διαφόρων τύπων 

εγγλυφίδων και χειρουργικών οδηγών που χρησιμοποιούνται στην καθοδηγούμενη τοποθέτηση 

εμφυτευμάτων, με συγκεκριμένα προγράμματα.

 β)  Εξάσκηση σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μοντέλα γνάθων και σε κεφαλές χοίρων.

ΒΑσικΕσ ΑΡΧΕσ ΧΕιΡοΥΡΓικησ κΑι πΡοσθΕτικησ τΩν ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν

τοποθΕτηση ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν σΕ ΑσθΕνΕισ 
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ B' πΕΡιοΔοσ

 
Σάββατο 5η εβδομάδα  25/01/2014 

 
θεωρητικό μέρος

09.00-10.15 Αποκατάσταση ελλείποντος δοντιού από μονήρες εμφύτευμα.

10.15-11.00 Αποκατάσταση μερικής νωδότητας.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00 Αποκατάσταση ολικής νωδότητας.

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

πρακτικό μέρος   

14.30-18.00 Εξάσκηση σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε κεφαλές χοίρων.

Κυριακή 5η εβδομάδα  26/01/2014 

θεωρητικό μέρος

09.00-11.00 Τεχνικές ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου με κλειστή και ανοικτή μέθοδο

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-12.15 Πρόγνωση των οδοντικών εμφυτευμάτων.

12.15-13.00  Περιοδοντίτιδα και περιεμφυτευματίτιδα. Νεώτερα δεδομένα  για την  θεραπευτική 

αντιμετώπιση (συντηρητική,  χειρουργική ή με τη χρήση Laser, κ.ά.).

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

 
πρακτικό μέρος   

14:30-18:00  Εξάσκηση σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε κεφαλές χοίρων.

ΒΑσικΕσ ΑΡΧΕσ ΧΕιΡοΥΡΓικησ κΑι πΡοσθΕτικησ τΩν ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν (συνέχεια)
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησB' πΕΡιοΔοσ

Σάββατο 6η εβδομάδα  8/02/2014 

θεωρητικό μέρος

 09.00-11.00 Συμβάματα και επιπλοκές.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00  Ανάπλαση οστικών ελλειμμάτων (Κατευθυνόμενη   οστική αναγέννηση, οστικά 

μοσχεύματα, τεχνικές λήψης ενδοστοματικών μοσχευμάτων κ.α).

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

πρακτικό μέρος 

14.30-18.00  

•  Εξάσκηση στη λήψη και τοποθέτηση μοσχευμάτων. 

•  Παρασκευή μοσχεύματος από πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) μετά από 
αιμοληψία

•  Θα γίνει επίδειξη παρασκευής του μοσχεύματος PRGF μετά την τοποθέτηση αίματος στο ειδικό 

μηχάνημα φυγοκέντρησης.

Κυριακή 6η εβδομάδα  9/02/2014 

θεωρητικό μέρος

09.00-11.00  Επανέλεγχος και φροντίδα των οδοντικών  εμφυτευμάτων (Κλινική και 

ακτινογραφική εξέταση, αντιμετώπιση προβλημάτων, τρόποι και βοηθητικά μέσα 

στοματικής υγιεινής, αντιμετώπιση φθορών.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00  Προβολή video χειρουργικών επεμβάσεων.

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

    
πρακτικό μέρος 

14.30-18.00   

Εξάσκηση σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μοντέλα γνάθων και σε κεφαλές χοίρων.

ΒΑσικΕσ ΑΡΧΕσ ΧΕιΡοΥΡΓικησ κΑι πΡοσθΕτικησ τΩν ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν (συνέχεια)
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ B' πΕΡιοΔοσ

Σάββατο 7η εβδομάδα  22/2/2014 

θεωρητικό μέρος

09.30-11.00 Προσθετική προσέγγιση.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00 Προσθετική προσέγγιση.

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

 
πρακτικό μέρος   

Εξάσκηση στη λήψη αποτυπωμάτων. 

Κυριακή 7η εβδομάδα  23/2/2014 

θεωρητικό μέρος

09.30-11.00 Προσθετική προσέγγιση.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.00 Προσθετική προσέγγιση.

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.   

 
πρακτικό μέρος   

Εξάσκηση στη λήψη αποτυπωμάτων. 

Απο την ΕΞΑΓΩΓη τοΥ ΔοντιοΥ μΕΧΡι την ΕπιΕμΦΥτΕΥμΑτικη ΑποκΑτΑστΑση: 
xΕιΡοΥΡΓικη κΑι πΡοσθΕτικη ΔιΑΧΕιΡιση  μΑΛΑκΩν κΑι σκΛηΡΩν ιστΩν.
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησΒ' πΕΡιοΔοσ

 Σάββατο 8η εβδομάδα  8/3/2014 

ΔιΑΧΕιΡιση μΑΛΑκΩν κΑι σκΛηΡΩν ιστΩν στη ΧΕιΡοΥΡΓικη τΩν ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν.

09.00-09.30  Εισαγωγή: Πώς καθορίζεται το αισθητικό αποτέλεσμα στις αποκαταστάσεις με 

εμφυτεύματα;

09.30-10.00  Ελλείμματα μαλακών και σκληρών ιστών και η σημασία τους για την επίτευξη 

ενός αισθητικού αποτελέσματος.

10.00-11.00 Διαχείριση του μετεξακτικού φατνίου 

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30  Πρακτική άσκηση: α) διαχείριση μετεξακτικού φατνίου με Κ.Ι.Α. β) διαχείριση 

μετεξακτικού φατνίου με την τεχνική socket seal

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

14.30-15.30  Διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών σε συνδυασμό με Κ.Ι.Α. πριν ή κατά την 

τοποθέτηση των εμφυτευμάτων 

15.30-16.30 Προβολή βίντεο/παρουσίαση και συζήτηση επί περιστατικών

16.30-17.00 Διάλειμμα για καφέ.

17.00-18.30 Πρακτική άσκηση: διαχείριση μαλακών ιστών για Κ.Ι.Α. 

Κυριακή 8η εβδομάδα  9/3/2014 

θεωρητικό μέρος

09.00-13.30  Αισθητικές προσθετικές αποκαταστάσεις 
13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

14.30-16.00  Ουλοβλεννογόνια προβλήματα γύρω από εμφυτεύματα και η αντιμετώπισή τους 

(ελεύθερα ουλικά μοσχεύματα, μοσχεύματα συνδετικού ιστού, αλλομοσχεύματα 

και ξενομοσχεύματα).

16.00-16.30 Παρουσίαση και συζήτηση επί περιστατικών.

16.30-17.00 Διάλειμμα για καφέ.

πρακτικό μέρος 

17.00-19.00

α) Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα για αύξηση κερατοποιημένου βλεννογόνου.  

β) Μοσχεύματα συνδετικού ιστού για αύξηση πάχους ή κάλυψη υφιζήσεων.

Απο την ΕΞΑΓΩΓη τοΥ ΔοντιοΥ μΕΧΡι την ΕπιΕμΦΥτΕΥμΑτικη ΑποκΑτΑστΑση: 
xΕιΡοΥΡΓικη κΑι πΡοσθΕτικη ΔιΑΧΕιΡιση  μΑΛΑκΩν κΑι σκΛηΡΩν ιστΩν.

(συνέχεια)
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ Β' πΕΡιοΔοσ

Σάββατο 9η εβδομάδα  22/3/2014 

θεωρητικό μέρος 

09.00-11.00 Καρδιοαναπνευστική  ανάνηψη

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

πρακτικό μέρος

11.30-13.30 Πρακτική εφαρμογή σε κούκλα.

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

14.30-16.00 Φλεβοκέντηση  και πρακτική εφαρμογή.

Κυριακή 9η εβδομάδα  23/3/2014 

θεωρητικό μέρος  

09.00-11.00  Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Ν
2
Ο). Ενδείξεις –αντενδείξεις. Sedation (μέθη) στο 

χώρο του Οδοντιατρείου

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

πρακτικό μέρος

11.30-14.00 Πρακτική εφαρμογή Ν2Ο 

14.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

14.30-17.00  Πρακτική εφαρμογή πρωτοξειδίου του Αζώτου και Sedation (μέθη).

 

πΡΩτΕσ ΒοηθΕιΕσ - SEdAtion
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πΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησΓ' πΕΡιοΔοσ

Σάββατο 10η εβδομάδα  5/4/2014 

09.00-11.00   Κλινική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες χειρουργείου. Ο εκπαιδευόμενος 

θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει σε δικούς του ασθενείς 2-4 εμφυτεύματα 

με τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτών του 

προγράμματος. 

11.00-11.30  Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30  Αποκάλυψη εμφυτευμάτων τα οποία τοποθετήθηκαν την 3η εβδομάδα του 

προγράμματος

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

14.30-17.00 Ολοκλήρωση του χειρουργικού μέρους.

Κυριακή 10η εβδομάδα  6/4/2014 

09.00-11.30   Προσθετική αποκατάσταση των ασθενών στους οποίους την 3η εβδομάδα 

τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα. Βήμα–βήμα όλα τα στάδια με την παρουσία 

έμπειρου οδοντοτεχνίτη.

11.00-11.30   Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30   Προσθετική αποκατάσταση των ασθενών (συνέχεια)

13.30-14.30   Διάλειμμα για γεύμα.   

14.30-17.00   Προσθετική αποκατάσταση

Σάββατο 11η εβδομάδα  26/4/2014 

09.00-11.00    Τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε χειρουργικό περιβάλλον σε ασθενείς 

των συμμετεχόντων.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.   

14.30-17.00 οποθέτηση εμφυτευμάτων

 Κυριακή 11η εβδομάδα  27/4/2014 

09.00-11.00  Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

13.00-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

14.30-17.00 Τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

ΧΕιΡοΥΡΓικη τοποθΕτηση ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν σΕ ΑσθΕνΕισ  
κΑι πΡοσθΕτικη ΑποκΑτΑστΑση.
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Α' πΕΡιοΔοσπΡοΓΡΑμμΑ ΕκπΑιΔΕΥσησ

Σάββατο 12η εβδομάδα  10/5/2014 

09.00-11.00  Ολοκλήρωση προσθετικής αποκατάστασης ασθενών από την 3η εβδομάδα του 

προγράμματος.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Προσθετική αποκατάσταση

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

14.30-1700 Προσθετική αποκατάσταση.

Κυριακή 12η εβδομάδα  11/5/2014 

09.00-11.00 Τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.  

14.30-17.00 Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

Σάββατο 13η εβδομάδα  24/5/2014 

09.00-11.00 Τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα.    

14.30-17.00 Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων.

Κυριακή 13η εβδομάδα  25/5/2014 

09.00-11.00  Management - Marketing ιατρείου για εμφυτεύματα.

11.00-11.30 Διάλειμμα για καφέ.

11.30-13.30 Ολοκλήρωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων. Συζήτηση προβλημάτων ή επιπλοκών

13.30-14.30 Διάλειμμα για γεύμα. 

14.30-17.00 Τεχνικές επιτυχούς υλοποίησης οικονομικού  σκέλους  σχεδίου θεραπείας

ΧΕιΡοΥΡΓικη τοποθΕτηση ΕμΦΥτΕΥμΑτΩν σΕ ΑσθΕνΕισ  
κΑι πΡοσθΕτικη ΑποκΑτΑστΑση (συνέχεια)
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ομιΛητΕσ

ομιΛητΕσ στο μΕτΕκπΑιΔΕΥτικο πΡοΓΡΑμμΑ ΕμΦΥτΕΥμΑτοΛοΓιΑσ

Αγγελόπουλος Χρήστος ................................................... τ. Αν. Καθηγητής Πανεπ. Columbia, N.Y.C.   

Βλαστός Κων/ντίνος ...................................................................Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών

Γκισάκης Ιωάννης ..............................................................................Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών

Δελακά Ανδριάνα ....................................................................................... Χειρουργός Στόματος

Ζωγράφος Ιωάννης ........................................................................... Επ. Καθηγητής   Πανεπ. Αθηνών

Κουβελάς Νικόλαος  ......................................................................... Επ. Καθηγητής   Πανεπ. Αθηνών

Μασούλας Γεώργιος ...........................................................................Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών

Μερεντίτης Νικόλαος  ........................................................................Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών

Μουτζούρη Αστέρω  ...........................................................................Επ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών

Νεόφυτος Γεώργιος  .................................................................... Diplomate ICOI Εμφυτευματολογίας

Πατσάς Δημήτριος  ....................................................................................................Αναισθησιολόγος

Παπανικολάου Παναγιώτα  ...............................................................Επ. Συνεργάτης  Πανεπ. Αθηνών

Πέτρου Νικόλαος .........................................................................................................Προσθετολόγος

Σκόνδρα Εύη   ...................................................Προσθετολόγος Επ. Συνεργάτης  Πανεπ. Αθηνών

Φραγκίσκος Δημήτρης  ............................................................................................. Περιοδοντολόγος

Φραγκίσκος Φραγκίσκος  .................................................................. Αν. Καθηγητής  Πανεπ. Αθηνών

πΡοσκΕκΛημΕνοι ομιΛητΕσ

Dr. Konstantina Dina Dedi .............................................    DDS, MS, FACP Ειδική προσθετολόγος 
Director Aesthetic Dentistry  

Programmes UCL Eastman  
Dental Institute, CPD 

Dr. Mardas Nikos  ...........................................................    Dipl DS, MS, PhD, MHE, Aν. Καθηγητής 
του τμήματος Περιοδοντολογίας  

UCL Eastman Dental Institute.
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ΓΕνικΕσ πΛηΡοΦοΡιΕσ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους οδοντιάτρους και o αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 
15 άτομα και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια προγράμματος: 6 μήνες.
Ημερομηνίες προγράμματος: Νοέμβριος 2013 έως Μάιο 2014. 
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής 31 Οκτωβρίου 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν στην Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος, ηλεκτρονικά 
(frfragiskos@yahoo.gr) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Κυδαθηναίων 4 
Αθήνα - Πλάκα, 10557, Τηλ. 210 3235257, 6945 951699, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής (Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.ssos.gr).
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4.  Αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για αποφοίτους Πανεπιστημίων της 

αλλοδαπής εκτός Ε.Ε.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν τους ασθενείς της 3ης περιόδου στους οποίους 
θα τοποθετήσουν τα εμφυτεύματα και είναι δικοί τους ασθενείς. Επομένως, είναι υπεύθυνοι για την 
εμφυτευματική αποκατάστασή τους (χειρουργική και προσθετική). Η προσθετική αποκατάσταση των 
ασθενών αυτών, θα γίνει μετά το πέρας του μετεκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες, 
σε συνεργασία πάντα με τους διδάσκοντες. 

Το κόστος των εμφυτευμάτων της πρώτης και τρίτης περιόδου είναι δωρεάν, ενώ η προσθετική 
αποκατάσταση των ασθενών των συμμετεχόντων επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασθενείς τους και 
γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους ίδιους.

Αμέσως μετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασθενής και ο 
οδοντίατρος για το είδος, τη διάρκεια και το σχέδιο θεραπείας. 

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δώσουν προφορικές και γραπτές εξετάσεις 
σε επιτροπή που θα οριστεί από την Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος. Θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης μόνο στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και πέρασαν 
επιτυχώς τις εξετάσεις. 

ΕΡΓΑΛΕιΑ

Oι συμμετέχοντες, για την πρακτική (εργαστηριακή τους) άσκηση θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα 
εξής εργαλεία: 
• Λαβή νυστεριού 
• Αποκολλητήρα περιοστέου
• Χειρουργική λαβίδα
• Βελονοκάτοχο
• Ψαλίδι
• Λαβίδα mosquito 
• Παρειοκάτοχο
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ΓΕνικΕσ πΛηΡοΦοΡιΕσ

ΔιΔΑκτΡΑ κΑι τΡοποσ πΛηΡΩμησ

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με μετρητά ή με δόσεις. 

πΛηΡΩμη μΕ μΕτΡητΑ

Τα δίδακτρα για τους συμμετέχοντες είναι: 7.000 € και θα πρέπει να προεξοφλούνται 
εφάπαξ μέσω τράπεζας πριν την έναρξη του προγράμματος, με κατάθεση του ποσού στον 
τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Χ.Σ. Το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής μαζί με ένα 
αντίγραφο καταθετηρίου τράπεζας να αποστέλλεται με fax στo 210 3235257 ή με e-mail στο 
frfragiskos@yahoo.gr.
  
Παρακαλούμε κατά τη κατάθεση μην παραλείψετε να αναφέρετε: 
• το ονοματεπώνυμο  του συμμετέχοντος 
• την αιτιολογία πληρωμής και το τηλέφωνό του

πΛηΡΩμη μΕ ΔοσΕισ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η πληρωμή να γίνει με δόσεις, το κόστος συμμετοχής θα είναι 7500 
ευρώ και η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 3 ισόποσες δόσεις: έως 25/10/13, 25/1/14, 20/3/14. 
Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία πληρωμής θα είναι ίδια με αυτήν της πληρωμής σε μετρητά.

Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του Δελτίου Εγγραφής και την ταυτόχρονη εξόφληση της 
εγγραφής σας, θα σας αποσταλλεί επιβεβαίωση εγγραφής μέσω e-mail. Σε περίπτωση που δε 
λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Εταιρεία 
Χειρουργικής Στόματος.

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη χορηγία της 
εταιρείας μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. σε υλικά, συσκευές και εκπαιδευτικό 
υλικό και την υποστήριξη του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου Λωρέντης Α.Ε. 
στην κατασκευή των προσθετικών αποκαταστάσεων.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.ssos.gr





Απλό & εύχρηστό σύστημΑ εμφύτεύμΑτων

www.vitsaropoulos.gr • e-mail: info@vitsaropoulos.gr
Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618
Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή, Τηλ: 210 77 95 747

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

σύνδεση εμφυτεύματος / στηρίγματος Torx®›

Καινοτόμες προσθετικές λύσεις  
με μικρό αριθμό προσθετικών εξαρτημάτων

›


