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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη σύγχρονη οδοντιατρική οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις αποτελούν τη θεραπευτική λύση εκλογής για όλο και
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Είναι πλέον απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
μακροβιότητα αυτών των αποκαταστάσεων αλλά και την καλύτερη αισθητική τους απόδοση είναι η εξασφάλιση
επαρκούς ποσότητας υγιών μαλακών και σκληρών ιστών. Αποτέλεσμα αυτής της γνώσης είναι η ανάγκη εφαρμογής
αναπλαστικών τεχνικών για την επαύξηση των ιστών που πρόκειται να φιλοξενήσουν ή να πλαισιώσουν την
επιεμφυτευματική ή τη συμβατική προσθετική εργασία.

Πέραν αυτών, τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι τις τελευταίες δεκαετίες ο ταχύτερα εξελισσόμενος τομέας της οδοντιατρικής επιστήμης και ανάλογη είναι
η πρόοδος στις δυνατότητες ανάπλασης ιστών. Η βαθύτερη γνώση της βιολογίας των ιστών και των μηχανισμών επούλωσης, συνδυασμένη με την
εξέλιξη της τεχνολογίας και τη διαρκή παρουσίαση νέων βιοϋλικών οδηγούν στην τροποποίηση καθιερωμένων και την εμφάνιση νέων τεχνικών
ανάπλασης. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι ο κλινικός οδοντίατρος έχει πρόσθετα εργαλεία στη διάθεσή του, αλλά ταυτόχρονα καλείται να
επιμορφώνεται συνεχώς.
Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, με εμπειρία και παράδοση 76 ετών στην ενημέρωση και επαγγελματική επιμόρφωση των
οδοντιάτρων στην Ελλάδα, διοργανώνει διήμερο Συμπόσιο με αντικείμενο την ανάπλαση των ιστών της στοματικής κοιλότητας. Το 23ο Συμπόσιο
της ΕΟΕ θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα με τον τίτλο «Πρόοδος στην
Ανάπλαση».
Το υψηλότατο επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος διασφαλίζει η επιλογή των ομιλητών, όλοι άριστοι και έμπειροι ειδικοί, με κεντρικό ομιλητή
του Συμποσίου τον καθηγητή της Περιοδοντολογίας κ. Φοίβο Μαδιανό και προσκεκλημένους ομιλητές διακεκριμένους Έλληνες και ξένους
επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και την κλινική εφαρμογή υλικών και τεχνικών ανάπλασης ιστών.
Η θεματολογία του Συμποσίου απευθύνεται όχι μόνο στους κλινικούς που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ανάπλαση των ιστών αλλά και στους
συναδέλφους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τον σχεδιασμό των θεραπειών τους στην καθημερινή κλινική
πράξη. Σκοπός του Συμποσίου είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να κατανοηθούν οι βιολογικοί μηχανισμοί που σχετίζονται
με την ανάπλαση των ιστών, να εκθέσει τους παρακολουθούντες συναδέλφους σε διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις και τέλος να τους
εξοικειώσει με τη χρήση καινοτόμων βιοϋλικών που προάγουν την ανάπλαση μέσω μια σειράς πρακτικών ασκήσεων (hands-on), ώστε να είναι σε θέση
να τα εφαρμόσουν στα ιατρεία τους.
Ευχαριστούμε θερμά τους χρυσούς χορηγούς του 23ου Συμποσίου για τη σπουδαία συνεισφορά τους στην οργάνωσή του καθώς και τις υπόλοιπες
εμπορικές εταιρείες – εκθέτες, που υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης. Επίσης, ευχαριστούμε την εταιρεία
διοργάνωσης Everest Travel and Congresses για την εξαιρετική συνεργασία και την άψογη διοργάνωση.
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά στο 23ο Συμπόσιο της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης στο ξενοδοχείο Royal Olympic στις 23
και 24 Σεπτεμβρίου για ένα διήμερο πλούσιο σε γνώση στο επίκαιρο και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της ανάπλασης ιστών.
Με τους θερμότερους χαιρετισμούς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πρόεδρος της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
www.dentalproodos.gr

01

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ
ΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Π ρ ό ε δρος

ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ
Α ν τ ι πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γε ν . Γραμματέας

ΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ
Τ α μ ί ας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μ έ λ ος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ
Μ έ λ ος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΚΑΣ
Μ έ λ ος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ

Α ν α π ληρωματικό Μ έ λ ο ς

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Α ν α π ληρωματικό Μ έ λ ο ς

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το 23o Συμπόσιο της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης με τίτλο «Πρόοδος στην Ανάπλαση»
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ROYAL OLYMPIC
Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα
www.royalolympic.com
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Μικράς Ασίας 70, 115 27, Γουδή – Αθήνα
Τηλ.: 210 7780671, 210 7716671
e-mail: eoe@otenet.gr
www.proodoseoe.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
T. 2103249242
E. conference@everesttravel.gr
S. www.everesttravel.gr

www.dentalproodos.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2022.
Η εγγραφή στα workshop προϋποθέτει την εγγραφή στο 23o Συμπόσιο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οδοντίατροι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 10/09/2022)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(από 11/09/2022)

90€

120€

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

50€

Εγγραφή σε workshop

60€

Εγγραφή σε δύο workshop

100€

Η προεγγραφή στο 23ο Συμπόσιο παρέχει τη συμμετοχή σε κλήρωση για μία συσκευή αεροστίλβωσης MyLunos Powder jet handpiece set Pro
αξίας 1.780 ευρώ της Dürr.
Η εγγραφή σε workshop την περίοδο των προεγγραφών (έως τις 10/09/2002), παρέχει επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση για τη συσκευή
αεροστίλβωσης (πέραν της συμμετοχής λόγω προεγγραφής στο Συμπόσιο).

www.dentalproodos.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Οι παρουσιάσεις των Καθηγητών D. Thoma και D. Rothamel θα είναι στην αγγλική γλώσσα και δεν θα υπάρχει μετάφραση.
ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του Συμποσίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οδοντιατρικής.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα
αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Συμποσίου.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι www.dentalproodos.gr
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Tο 23o Συμπόσιο της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, μοριοδοτείται με 10 Μόρια Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ) από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

www.dentalproodos.gr
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΙΘΟΥΣΑ CALLIRROE HALL 1

09.00-09.30
09.30-10.45
10.45-11.00
11.00-12.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Προβλέψιμη ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση οστικών
αυτομοσχευμάτων
Χ. Αποστολίδης
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Shifting paradigms in oral soft tissue regeneration - Soft tissue substitutes instead of
autogenous tissue
Prof. D. Thoma

12.30-13.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

13.30-15.30

Grafting procedures in implant dentistry: Autografts, alternatives and creative innovations
Prof. D. Rothamel

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ CONFERENCE ROOM GROUND

16.00-18.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Next generation GBR: Modified block and shell technique and hyaluronic-acid stabilized
bovine bone grafts
Prof. D. Rothamel
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΙΘΟΥΣΑ CONFERENCE ROOM GROUND

08.00-10.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Modern soft tissue management applying soft tissue substitutes at dental implant sites
Prof. D. Thoma

ΑΙΘΟΥΣΑ CALLIRROE HALL 1

10.00-11.30
11.30-12.30

Τεχνικές και υλικά ιστικής αναγέννησης στην Εμφυτευματολογία για μακροχρόνια
διατήρηση του αποτελέσματος
Χ. Τσάμης
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

12.30-14.00

Εξελίξεις στην αναπλαστική χειρουργική του περιοδοντίου
Καθ. Φ. Μαδιανός

14.00-15.15

Διαχείριση του ελλειμματικού οστικού υποστρώματος στην οπίσθια περιοχή της άνω
γνάθου: Χειρουργικές τεχνικές και διαχείριση δυσκολιών και επιπλοκών
Γ. Βήλος

15.15-15.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ CONFERENCE ROOM GROUND

15.30-18.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Η διαχείριση εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Χ. Τσάμης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09.00-09.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

09.30-10.45

Προβλέψιμη ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας με τη χρήση οστικών
αυτομοσχευμάτων
Χ. Αποστολίδης
Αποστολίδης Χ.

Περίληψη:
Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι πια ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα των οδοντιάτρων για την αποκατάσταση των ασθενών τους και η
σύγχρονη Οδοντική Εμφυτευματολογία ίσως ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος της Οδοντιατρικής. Πολλές φορές όμως, το οστικό
υπόβαθρο είναι ανεπαρκές για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Ο οδοντίατρος που ασχολείται με την τοποθέτηση
εμφυτευμάτων πρέπει να γνωρίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το μέγεθος της φατνιακής ακρολοφίας για τη διασφάλιση
της μακροπρόθεσμης υγείας των περιεμφυτευματικών ιστών. Στην παρουσίαση θα αναλυθούν διεξοδικά αυτές καθώς και η βιολογία της
επούλωσης των διαφόρων οστικών μοσχευμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας για την οστική ανάπλαση. Ειδικότερα, μέσα και από την
παρουσίαση πολυάριθμων κλινικών περιστατικών, θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης οστικών αυτομοσχευμάτων, σε
συνδυασμό με οστικά υποκατάστατα, για την προβλέψιμη ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας, σε οριζόντιο καθώς και σε κάθετο
επίπεδο. Βήμα προς βήμα θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη και σταθερή στο χρόνο ανάπλαση, οι περιοχές λήψης των
αυτομοσχευμάτων ανάλογα με το είδος της ανάπλασης που θέλουμε να πετύχουμε και οι ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνικής. Με το σωστό
χειρισμό των σκληρών και μαλακών ιστών και έχοντας πάντα ως οδηγό τη βιολογία οστικής και ιστικής επούλωσης, θα δειχθεί πώς
αντιμετωπίζονται προβλέψιμα τα περιστατικά οστικών ελλειμμάτων, από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα.

10.45-11.00

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

11.00-12.30

Shifting paradigms in oral soft tissue regeneration - Soft tissue
substitutes instead of autogenous tissue
Prof. D. Thoma
Thoma D.

Περίληψη:
Treatment strategies using implants and reconstructive means are complex and long-term stability of functional and esthetic outcomes
rely on healthy biological conditions. Based on scientific data, the number of clinical interventions applying soft tissue augmentation for
gain of keratinized tissue and soft tissue volume is increasing. Autogenous soft tissue grafts are considered to be gold standard, but result
in an increased patient morbidity. Therefore, soft tissue substitutes are often recommended for gain of keratinized tissue and gain of
mucosal volume. These soft tissue substitutes are well-documented. Patients benefit from a decreased morbidity compared to
autogenous grafts.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

12.30-13.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

13.30-15.30

Grafting procedures in implant dentistry: Autografts, alternatives and
creative innovations
Prof. D. Rothamel
Rothamel D.

Περίληψη:

One of the most challenging procedures in Implantology is the predictable and safe regeneration of lateral and vertical bone defects.
Besides autogenous bone as the golden standard for jaw augmentation procedures, different biomaterials such as bone substitutes and
membranes have shown predictable results. Hereby, quality of the recipient site, the osteogenous potential of the graft, graft
immobilization and transmembraneous angiogenesis of the barrier are affecting the predictability of the regeneration outcome. Newer
techniques are focussing on biologisation, graft immobilization and ease of clinical application. Hence, the use of modern allografts
allows for modification of well-established techniques such as block- and shell technique. Combinations of bovine bone particles with
hyaluronic acid furtherly increase the healing properties. They represent additional tools to fulfil the increasing expectations of the
modern patient.

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

16.00-18.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

08.00-10.00

WORKSHOP (HANDS-ON)

10.00-11.30

Τεχνικές και υλικά ιστικής αναγέννησης στην Εμφυτευματολογία για
μακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσματος
Χ. Τσάμης
Τσάμης Χ.

Περίληψη:

Στόχος της σύγχρονης Εμφυτευματολογίας δεν είναι μόνο η επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης και η αποτελεσματική προσθετική
αποκατάσταση του ασθενούς. Η επιτυχία καθορίζεται από ένα πλέγμα συνθηκών και αφορά στη μακρόχρονη βιολογική ενσωμάτωση των
εμφυτευματικών και επιεμφυτευματικών στοιχείων σε ένα καθεστώς υγείας και υψηλής αισθητικής. Αυτός είναι και ο λόγος που η
ανάπλαση των οστικών ελλειμμάτων και η διαμόρφωση των μαλακών ιστών είναι μια πρόκληση καθώς προϋποθέτει την επιλογή των
κατάλληλων βιοϋλικών και τεχνικών.
Σκοπός της συγκεκριμένης ομιλίας είναι, μέσα από την παρουσίαση κλινικών περιστατικών, να προσεγγίσει τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα πάνω στην κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση στο πλαίσιο της χειρουργικής Εμφυτευματολογίας.

11.30-12.30
12.30-14.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Εξελίξεις στην αναπλαστική χειρουργική του περιοδοντίου
Καθ. Φ. Μαδιανός

Μαδιανός Φ.

Περίληψη:
Periodontal reconstructive surgery comprises techniques, which are particularly designed to either restore parts of tooth- and implantsupporting structures that have been lost or reconstruct alveolar bone defects and atrophic ridges.
Regarding regenerative techniques around teeth, advances in flap designs have been shown to enhance wound stability by maintaining
the integrity of the defect-associated interdental papilla, providing an optimal environment to promote periodontal regeneration.
Another indication for reconstructive periodontal therapy is soft-tisue defects associated with poor mucogingival conditions, including
gingival recession, lack of buccal keratinized tissue width and thickness and loss of papilla height in the presence of challenging
anatomical conditions.
Furthermore, the need of effective implant placement protocols has also expanded surgical interventions aiming for bone regeneration.
The goal of these interventions is to achieve the complete three-dimensional restoration of the bone volume, in both vertical and
horizontal components, either simultaneously with tooth extraction or following a two-staged approach. Moreover, the soft tissue
thickness and width of keratinized mucosa have a major impact on the stability and health of implant-supported reconstructions, as periimplant soft-tissue defects may lead to functional and esthetic problems.
Current evidence demonstrates long-term stability of the clinical outcomes of reconstructive periodontal surgery, thus indicating that
these techniques are predictable in improving tooth and implant prognosis.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

14.00-15.15

Διαχείριση του ελλειμματικού οστικού υποστρώματος στην οπίσθια περιοχή της
άνω γνάθου: Χειρουργικές τεχνικές και διαχείριση δυσκολιών και επιπλοκών
Γ. Βήλος
Βήλος Γ.

Περίληψη:
Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου δυσχεραίνεται συχνά από την έλλειψη οστικού
υπόβαθρου επαρκών διαστάσεων υπό το έδαφος του ιγμορείου. Η ατροφία μπορεί να κυμαίνεται από ήπια ως ιδιαίτερα προχωρημένη με
πλήρη απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας. Ανάλογα με την κλινική περίσταση έχουμε στη διάθεσή μας ποικίλες χειρουργικές
τεχνικές να εφαρμόσουμε, ώστε να κατορθώσουμε να αποκαταστήσουμε τους ασθενείς μας με προσθετικές εργασίες στηριζόμενες σε
οδοντικά εμφυτεύματα. Κοντά εμφυτεύματα 6 mm, πτερυγογναθιαία εμφυτεύματα, κλειστή κι ανοικτή ανύψωση της μεμβράνης του
ιγμορείου, αλλά και τρισδιάστατη ανάπλαση της ελλειμματικής ακρολοφίας με πλέγματα τιτανίου ή με αυτογενή δακτυλιοειδή οστικά
μοσχεύματα (bone rings) ανήκουν όλα στις πιθανές μας επιλογές, κάθε τεχνική με ενδείξεις κι αντενδείξεις, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Στην παρουσίαση αυτή θα αναλυθεί επίσης ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται ένα ιγμόρειο που έχει παθολογική
πάχυνση της μεμβράνης του. Τέλος θα συζητηθεί η αντιμετώπιση επιπλοκών όπως η διάσχιση της μεμβράνης του ιγμορείου κι η
μετεγχειρητική λοίμωξη, αλλά και η επαναληπτική ανύψωση ιγμορείου (redo sinus lift).

15.15-15.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

15.30-17.30

WORKSHOP (HANDS-ON)
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (WORKSHOP)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

16.00-18.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Next generation GBR: Modified block and shell technique and hyaluronicacid stabilized bovine bone grafts
Prof. D. Rothamel
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας SADENT
Κόστος συμμετοχής: 60 €

Περίληψη:
The range of biomaterials for jaw defect augmentation have been expanded tremendously within the last decade. Main topics were longer
lasting pericardium membranes for complete graft regeneration and transmembraneous angiogenesis, the introduction of biphasic
synthetic materials for fast and stable bone remodeling, and the increased use of allografts in different modifications to enhance biology,
but also ease of clinical use and stability aspects. Modified shell technique using cortical allograft plates allows for easy and standardized
stabilization of particular autograft and allograft rehabilitation. Char-side trimmed allograft blocks are able to rehabilitate larger defect
sites. Their use might be even more easy after CAD-CAM prefabrication by the industry.
Latest, combination of bovine bone substitute material with hyaluronic acid increases healing and handling properties supporting the
regeneration outcome.

Rothamel D.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (WORKSHOP)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

08.00-10.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Modern soft tissue management applying soft tissue substitutes at dental
implant sites
Prof. D. Thoma
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Arriani Pharmaceuticals
Κόστος συμμετοχής: 60 €

Περίληψη:
Soft tissue grafting procedures are considered an integral part of implant therapy and various techniques and materials are applied at
different time-points. Whereas autogenous transplants are still widely used, they are associated with major disadvantages, most
prominently the associated morbidity. Therefore, more recently, a number of soft tissue substitutes have been developed and some of
them demonstrate favorable clinical success and less morbidity. This workshop will focus on the clinical decision tree and include step-bystep procedures for the above-mentioned clinical interventions based on recent clinical and scientific evidence.
Learning objectives:
To know the clinical indications for gain of keratinized tissue and mucosal thickness
To know the clinical handling of soft tissue substitutes and the respective clinical procedures

Thoma D.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (WORKSHOP)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

15.30-18.00

WORKSHOP (HANDS-ON)
Η διαχείριση εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών
Χ. Τσάμης
Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Μαυραειδόπουλος Α.Ε
Κόστος συμμετοχής: 60 €

Περίληψη:
Η χειρουργική Εμφυτευματολογία απαιτεί την εφαρμογή υλικών που μπορούν να ενισχύσουν το βιολογικό δυναμικό επούλωσης των
αναπλαστικών τεχνικών. Ιδιαίτερα, τα εκτεταμένα οστικά ελλείμματα αποτελούν μια πρόκληση για τον κλινικό και ιστορικά η χρήση των μη
απορροφήσιμων μεμβρανών με πλέγμα τιτανίου αποτελεί ακόμα και σήμερα θεραπεία εκλογής. Ωστόσο, η συχνότητα των επιπλοκών που
σχετίζεται με αυτές έστρεψε το ενδιαφέρον σε εναλλακτικές μεθόδους και υλικά που μπορούν να δώσουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Νέες
τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν μεμβράνες βραδείας απορρόφησης που εμφανίζουν συν τοις άλλοις, δυναμικό οστεοποίησης. Ο
συνδυασμός των ανωτέρω με συστήματα διατήρησης χώρου όπως tenting screws και mini-plates μπορούν να προσθέσουν μια
αποτελεσματική επιλογή για τη διαχείριση πολύπλοκων περιστατικών.
Ο σκοπός του συγκεκριμένου πρακτικού σεμιναρίου είναι η επίδειξη και η εξοικείωση στην χρήση των συγκεκριμένων υλικών με στόχο το
βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Τσάμης Χ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Καθηγ. Φοίβος Μαδιανός
Ο κ. Φοίβος Μαδιανός είναι Καθηγητής Περιοδοντολογίας και Πρόεδρος στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Εργαστηρίου
Περιοδοντολογίας, καθώς επίσης και Διευθυντής της Μονάδας Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων της
Οδοντιατρικής Σχολής.
Είναι Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του EuroPerio10 (2022), καθώς και της Επιστημονικής Επιτροπής της
European Federation of Periodontology, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της European Federation of Periodontology
(2015). Έχει διατελέσει Board member of the Continental European Division of the IADR (2010-2013).
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει λάβει διεθνή βραβεία
για την ερευνητική του δραστηριότητα, όπως το "Hans-R. Mülhemann Research Prize" από την Swiss Society of
Periodontology το 1997, το "Anthony A. Rizzo Award" από την IADR το 2004 και το "Clinical Research Award" από την
American Academy of Periodontology το 2006.

Prof. Daniel Thoma
Prof. Dr. Daniel Thoma is the Head of Implantology and Regeneration at the Clinic of Reconstructive Dentistry,
University of Zurich, Switzerland. He graduated in 2000 at the University of Basel, Switzerland and was trained in
implant dentistry and prosthodontics at the Clinic of Reconstructive Dentistry, University of Zurich, Switzerland.
Dr. Thoma was the recipient of an ITI scholarship and spent 1 year at the Department of Periodontics, University of
Texas, Health Science Center, San Antonio, USA. Between 2008 and 2012, he was a full-time Senior Teaching and
Research Assistant at the Clinic of Reconstructive Dentistry at the University of Zurich, Switzerland.
In 2016, Dr. Thoma was a Visiting Associate Professor at the Department of Periodontology, Yonsei University, Seoul,
South Korea. Since 2020, Dr. Thoma is an Adjunct Professor and serves as the Head of Implantology and
Regeneration. His focus is on the comprehensive treatment of complex, partially edentulous patients applying all
available options of reconstructive dentistry including dental implants. His main scientific interest is related to hard
and soft tissue regeneration. He has published numerous scientific and clinical articles in these fields. Dr. Thoma is a
Fellow of the International Team of Implantology (ITI) and member of Osteology Expert Council.

www.dentalproodos.gr
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Prof. Daniel Rothamel
Prof. Daniel Rothamel, MD DMD DDS OMFS PhD
Education:
1996 - 2001 Dental School, Heinrich-Heine University, Duesseldorf, Germany
2001 - 2007 Medical School, Heinrich-Heine University, Duesseldorf, Germany
2004 Dr. med. dent., magna cum laude
2008 Dr. med., magna cum laude
Professional Experience:
2002 – 2007: Research Associate, Department of Oral Surgery (Prof. Dr. J. Becker) Heinrich-Heine University
Düsseldorf, Germany.
Feb. – Mar. 2005: Volunteer at the Clinic of Plastic and Reconstructive Surgery in Sankhu, Kathmandu, Nepal
2007 Specialization in Oral Surgery
June – Nov. 2007: Post-doc Student at the Department of Oral Pathology and Molecular Research, Westmead
Hospital, University of Sydney, Sydney, Australia (granted by DAAD)
2008-2013 Research Associate, Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery (Prof. Dr. Dr. J. Zöller), University
of Cologne, Cologne, Germany
2009 Habilitation, Thesis: “Reconstruction of defects of the alveolar ridge using artificial and autogenous bone blocks
and growth factors”
2013 – 2016 Executive senior physician at the Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery (Prof. Dr. Dr. J.
Zöller), University of Cologne, Cologne, Germany
2015 - 2016 Associate Professor for Oral and Maxillofacial Surgery at the Department of Oral and Maxillofacial Plastic
Surgery (Prof. Dr. Dr. J. Zöller), University of Cologne, Cologne, Germany
2016 - 2017 Associate Professor and vice head of department at the Department of Oral and Maxillofacial Plastic
Surgery (Prof. Dr. Dr. N. Kübler), University of Düsseldorf, Düsseldorf, Germany
since 07/2017 Head of the Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery of Johanniter Hospital Bethesda,
Mönchengladbach, Germany
Associate Professor at University of Düsseldorf, Germany
> 100 Publications (82 pubmed-listed, >140 impact points), multiple national and international presentations,
various scientific grants and research awards

www.dentalproodos.gr
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Χρήστος Τσάμης
MDS, Oral surgery, Implantology
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και
Ακτινολογίας ΑΠΘ.
Απόφοιτος Μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων του New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental
Education (Εμφυτευματολογία και στοματική αποκατάσταση).
Μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος των
προγραμμάτων Εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα-ΚΔΒΜ.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη 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.

Χαράλαμπος Αποστολίδης
Ο Χαράλαμπος Αποστολίδης είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1986). Σπούδασε Οδοντιατρική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε το 1991. Ειδικεύθηκε στη Στοματική και Γναθοπροσωπική
Χειρουργική στο Tufts University και Boston Medical Center, Boston, Massachusetts, Η.Π.Α., από το 1994 έως το 1998.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1998 και εργάστηκε ως συνεργάτης στην Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ογκολογίας του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας») μέχρι το 2008. Διατηρεί
ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα από το 1999. Από το 2001 είναι Diplomate του American Board of Oral & Maxillofacial
Surgery, τίτλος που αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα πιστοποίησης της ειδικότητας της Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στις Η.Π.Α. Είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων της
Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
και της American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Επίσης, είναι Fellow της International Team for
Implantology (ΙΤΙ) και τέως πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της ΙΤΙ για την τετραετία 2017-2020.
Έχει δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει πολλές φορές ως ομιλητής σε Ελληνικά και Διεθνή
συνέδρια και σεμινάρια. Είναι υπεύθυνος της γναθοχειρουργικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής
Τραπέζης) από το 2002 και Διευθυντής της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στη Γενική Κλινική του ΤΥΠΕΤ «Υγείας Μέλαθρον» από το 2019.
Ο κ. Αποστολίδης ασχολείται με όλο το φάσμα της σύγχρονης στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής και ειδικότερα με την
οδοντοφατνιακή χειρουργική, τη χειρουργική οδοντική εμφυτευματολογία, την αποκατάσταση των ελλειμματικών ή ατροφικών γνάθων με
μοσχεύματα σκληρών και μαλακών ιστών, την τραυματολογία του σπλαγχνικού κρανίου, την ορθογναθική χειρουργική για την αποκατάσταση
δυσγναθιών και δυσμορφιών του προσώπου, καθώς και με τη χειρουργική ογκολογία της στοματογναθοπροσωπικής χώρας.

www.dentalproodos.gr
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Γεώργιος Βήλος
O Γεώργιος Βήλος αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Dörpfeld Gymnasium) και στη συνέχεια από την
Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» (1993).
Ειδικεύθηκε στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Κλινικές της
Ιατρικής Σχολής του Birmingham, Alabama (1997 – 2001). Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Master
of Science” από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το θέμα της διπλωματικής του εργασίας ήταν: “The effect of maxillomandibular
advancement on the sleep apneic airway – a retrospective helical CT study”.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2001 και έκτοτε ασκεί ιδιωτικά τη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Εκπαιδεύτηκε ως Fellow στη
χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου στο Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας») επί 6 έτη (2001 – 2007).
To 2006 έγινε Diplomate του American Board Oral and Maxillofacial Surgery και ανανέωσε την πιστοποίησή του το 2016. Το 2007 έγινε Fellow
της επιστημονικής εταιρείας I.T.I. (International Team for Implantology), ενώ έχει διατελέσει υπεύθυνος εκπαίδευσης του ελληνικού τμήματος
της ITI από το 2012 έως και το 2016. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της Εταιρείας
Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης.
Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά κι έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με θεματολογία που αφορά στη χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών – υποπνοιών στον ύπνο, στη
χειρουργική εμφυτευματολογία, καθώς και στην αποκατάσταση των ελλειμματικών γνάθων με μοσχεύματα μαλακών και σκληρών ιστών.
Ασκεί το πλήρες φάσμα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής (χειρουργική στόματος, τραυματιολογία του προσώπου,
ορθογναθική χειρουργική – χειρουργική σχιστιών, χειρουργική της κροταφογναθικής διάρθρωσης και ογκολογική χειρουργική του
στοματογναθικού συστήματος και των σιελογόνων αδένων). Για το σκοπό αυτό τηρεί δύο ιδιωτικά ιατρεία: στην Αθήνα και στην Κηφισιά και
διατηρεί χειρουργικά προνόμια στη Βιοκλινική Αθηνών, όπου εκτελεί καθήκοντα επιστημονικού υπεύθυνου γναθοπροσωπικής χειρουργικής,
στο Metropolitan General και στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Advances in Augmentation

23-24 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 23ου Συμποσίου της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΚΘΕΤΕΣ
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