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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΣ 2017

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Ε.Ε.Χ.Σ. µε ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την 

πραγµατοποίηση µετεκπαιδευτικών 

µαθηµάτων αισθητικής της περιστοµατικής 

περιοχής. Τα µαθήµατα θα διεξαχθούν στις 

20 & 21 Μαΐου 2017.

Οι συµµετέχοντες θα είναι ιατροί όλων των 

ειδικοτήτων και οδοντίατροι. Η εκπαίδευσή 

τους θα περιλαµβάνει θεωρητική και 

πρακτική κατάρτιση. Οι εκπαιδευόµενοι θα 

ασκηθούν σε επεµβάσεις έγχυσης 

εµφυτευµάτων στην περιστοµατική περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση του Σεµιναρίου θα 

χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ο αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι 

περιορισµένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 

προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει έγκαιρα να 

υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής στην 

Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής 

Στόµατος, 

ηλεκτρονικά  (frfragiskos@yahoo.gr)

ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

Ε.Ε.Χ.Σ., 

Κυδαθηναίων 3, 

Πλάκα 10557 Αθήνα 

(Η αίτηση είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο 

www.ssos.gr).  

Σάββατο 20 Μαΐου 2015

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

11:00 - 15:00 

•  Ανατοµία – Φυσιολογία του δέρµατος.

•  Ενέσιµα υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην αισθητική της περιστοµατικής 

περιοχής.

•  Θεραπευτικές µέθοδοι.

•  Κριτήρια επιλογής ασθενών.

•  Είδη θεραπείας.

•  Επιπλοκές-δυσάρεστα αποτελέσµατα.

•  Αµφιλεγόµενα ζητήµατα: εφαρµογή 

Βουτυλινικής τοξίνης (Butilunum toxin) 

και αυτόλογης µεσοθεραπείας 

προσώπου στην περιστοµατική περιοχή.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

15:00 - 17:00 

•  Ζωντανή επίδειξη παρασκευής 

αυτόλογων εµφυτευµάτων 

(PRGF, PRP, CGF).

•  Ζωντανή επίδειξη εφαρµογής ενέσιµων 

εµφυτευµάτων στην περιστοµατική 

περιοχή σε ασθενείς.

Κυριακή 21 Μαΐου 2015

09:00 - 17:00

•  Κυκλική συµµετοχή των 

εκπαιδευοµένων σε επεµβάσεις 

έγχυσης ενέσιµου εµφυτεύµατος στην 

περιστοµατική περιοχή παρουσία 

εξειδικευµένου ιατρού. Οι επεµβάσεις 

παράλληλα θα βιντεοσκοπούνται και θα 

προβάλλονται άµεσα στον σεµιναριακό 

χώρο. Ο κάθε συµµετέχοντας έχει 

δικαίωµα να εκπαιδευτεί σε ένα δικό 

του ασθενή. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η λήψη ιατρικού ιστορικού του 

ασθενούς και η  ενυπόγραφη 

συγκατάθεσή του σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση της επέµβασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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Κάθε ηµέρα εκπαίδευσης 

θα µεσολαβεί διάλειµµα για καφέ 

και διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα

mailto:(frfragiskos@yahoo.gr)
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής µπορεί να γίνει µε µετρητά.

Τα δίδακτρα για τους συµµετέχοντες είναι 800 ευρώ 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. Τράπεζα: ALPHA BANK. Αριθµός Λογαριασµού: 12000 200 

2020 451. IBAN: GR 660140 1200 12000 200 2020 451 Δικαιούχος: Επιστηµονική Εταιρεία 

Χειρουργικής Στόµατος. Το συµπληρωµένο έντυπο εγγραφής µαζί µε ένα αντίγραφο 

καταθετηρίου τράπεζας να αποστέλλεται 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.

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  κ. Φραγκίσκος 6945 951699 & κ. Παπανικολάου 6977822154.  

Επισκεφθήτε τον ιστότοπο www.ssos.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ _________________________________
(απαιτείται χειρόγραφη υπογραφή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____/________/________

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Επώνυµο:

Όνοµα:

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Οικίας �   ή    Εργασίας �

Πόλη:                                                                                                             Τ.Κ.:

Τηλ.:                                                                Ε-mail*:

Κινητό τηλ.:                                                                 Fax:

*Σηµειώνεται ότι η επικοινωνία είναι προτιµότερο να γίνεται µέσω e-mail.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ (συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα)

http://www.ssos.gr
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