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Aesthetic Dentistry

Live Surgery

Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική 

και μη Χειρουργική Οδοντιατρική

Εκτεταμένες συντηρητικές αποκαταστάσεις οπισθίων. Τα μυστικά των ενθέτων

Διασφάλιση της ενδοδοντικής πρόγνωσης σε επιβαρυμένα δόντια.

Κριτήρια επιλογής συντηρητικής ή χειρουργικής 

Εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος και η χρήση τους

Ζωντανή επίδειξη σε μοντέλο τεχνικών εγχύσεως υαλουρονικού οξέως

25 Μύθοι που πρέπει να καταρριφθούν για να κατακτήσεις την κορυφή!

Video παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε νωδή 
γνάθο και άμεση φόρτιση αυτών
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ DDS, MDS 
Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας ΑΠΘ. Απόφοιτος CDEP New 
York University College of Dentistry (εμφυτευματολογία και στοματική αποκατάσταση). Μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς 
Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος των προγραμμάτων εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα. Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα 
Θεσσαλονίκης 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.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ DMD, Prosthodontist, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου TUFTS Boston, USA
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου TUFTS Boston στο τμήμα της Προσθετικής. Μέλος της American Dental Association και του American College of 
Prosthodontics. Επισκέπτης Επίκουρος καθηγητής του τμήματος της προσθετικής του Πανεπιστημίου TUFTS Boston. Επιστημονικός συνεργάτης της 
Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης. Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό αντικείμενο την 
Προσθετική Οδοντιατρική. Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια με θέματα Αισθητική Οδοντιατρική, Προσθετική Εμφυτευμάτων και 
Γναθοπροσωπική Προσθετική.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, DDS
Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ (1986). Ξεκίνησε στο δικό της Ιατρείο την Οδοντιατρική και το 1990 παρακολούθησε διετές πρόγραμμα για Εμφυτεύματα. Συνέχισε την 
άσκηση ιδιωτεύοντας. Ολοκλήρωσε 2ετές πρόγραμμα Ομοιοπαθητικής. Ιδιαίτερη ενασχόληση με την Αισθητική Οδοντιατρική. Ακολουθώντας τις εξελίξεις 
παρακολούθησε 2ήμερα και 5ήμερα Courses για PRP, Botox και Υαλουρονικό καθώς και συνδυαστικές χρήσεις αυτών. Υποστηρίζει ενεργά την εκπαίδευση των  
συναδέλφων Οδοντιάτρων στο αντικείμενο αυτό διότι πιστεύει ακράδαντα οτι μπορεί ο Οδοντιάτρος να προσφέρει στον ασθενή του πιο πετυχημένο 
αποτέλεσμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DDS, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής, ΕΚΠΑ
Ο Γεώργιος Παπαβασιλείου έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήμερα κατέχει τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στην Προσθετική και του Συντονιστή στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στην Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1989. Το 1992 έλαβε 
Ειδικότητα Προσθετικής και Master of Science από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill, ΗΠΑ. Ανέλαβε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στην 
Προσθετική στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1992. Το 1997 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2000 έγινε Λέκτορας Προσθετικής στο ίδιο 
Πανεπιστήμιο. Εξελέγη στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή το 2007. Τα τελευταία 15 χρόνια διεξάγει έρευνα στην προσθετική σε τομείς που αφορούν τα βιοϋλικά και τα 
εμφυτεύματα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 επιστημονικές εργασίες και έχει λάβει σημαντικά βραβεία (Granger- Pruden κ.α.). Έχει δώσει διαλέξεις και επιστημονικές 
παρουσιάσεις σε πάνω από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστημονική περιοδικά. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο  από το 1995. Από το 
2000 είναι μέλος της "Οδοντικής Ανάπλασης", όπου ασχολείται αποκλειστικά με την  Προσθετική και τα εμφυτεύματα.  Ο πλήρης κατάλογος των δημοσιεύσεων μπορεί 
να βρεθεί στο  Pubmed ή σε άλλες web-based μηχανές αναζήτησης. 

Δρ. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, DDS, Msc., LSO, MBA 
Η Δρ. Γιαννίκος διαθέτει το προνόμιο να είναι μια από τους λίγους οδοντιάτρους με πτυχίο MBA και να εξασκεί την οδοντιατρική για περισσότερα από 24 
χρόνια στην Κύπρο. Είναι πρωτοπόρος στον τομέα των οδοντιατρικών Laser και στην Αισθητική οδοντιατρική. Για την κλινική της έρευνα σχετικά με τα 
οδοντιατρικά Laser έλαβε το Χρυσό Βραβείο στο ISLD Συνέδριο στο Βερολίνο το 2006. Επιπλέον, η Δρ Άννα-Μαρία Γιαννίκος κατέχει 2 μεταπτυχιακούς 
τίτλους, ένα στα Laser (MSc. 2006) και ένα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 2009) και αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη και λέκτορα του AALZ - RWTH 
Aachen University Campus Aachen στη Γερμανία.

ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ, Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1998.
Το 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2010 
αναγορεύτηκε Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας καταθέτοντας ερευνητική εργασία με τίτλο: "Ο ρόλος του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (TGF β1) 
στην πολφική επανόρθωση. Πειραματική μελέτη". 
Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχές σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Από το 2002 και έπειτα διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και εργάζεται ιδιωτικά με αντικείμενο την αποκλειστική 
άσκηση της Ενδοδοντίας.



11.00 - 11.30 Διάλειμμα Καφέ

11.30 - 12.30

17.00 - 20.00 Πρακτικά σεμινάρια

09.00 - 09.30 Εγγραφές - Αναλυτικό πρόγραμμα

09.30 - 11.00 Χειρουργική ομάδα - Video παρουσίαση
(Χρήστος Tσάμης-Στράτος Αθανάσιος)

Video παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων σε νωδή γνάθο και άμεση φόρτιση αυτών

Ανάλυση περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας

Διάλειμμα, μεσημεριανό 13.30 - 14.30

15.30 - 17.00 Παναγιώτου Θεοδώρα 
Εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος και η χρήση τους
Ζωντανή επίδειξη σε μοντέλο τεχνικών εγχύσεως 
υαλουρονικού οξέως

Αναλυτικό πρόγραμμαΑναλυτικό πρόγραμμα Πρακτικά σεμινάριαΠρακτικά σεμινάρια

Δοκιμή - συγκόλληση - Ένθετα - Επένθετα 17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 Χορηγός

Γιώργος Παπαβασιλείου
Εκτεταμένες συντηρητικές αποκαταστάσεις οπισθίων. 
Τα μυστικά των ενθέτων

12.30 - 13.30 Καλύβα Μαρία
Διασφάλιση της ενδοδοντικής πρόγνωσης σε επιβαρυμένα 
δόντια. Κριτήρια επιλογής συντηρητικής ή χειρουργικής 
ενδοδοντικής θεραπείας

Tσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος 
Η σύγχρονη επιεμφυετυματική αποκατάσταση απαιτεί την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων και την άμεση φόρτιση αυτών. Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα 
αναλυθούν σε βάθος όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα της τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων και της άμεσης φόρτισης αυτών. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν 
στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε γνάθους χοίρων και σε ειδικά διαμορφωμένα 
εκμαγεία με εμφυτεύματα. Επίσης θα εξασκηθούν στην άμεση φόρτιση αυτών και 
στην παρασκευή προσωρινής γέφυρας σε αυτά. 

Άμεσης φόρτισης Εμφυτευμάτων 17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 Χορηγός

Γιώργος Παπαβασιλείου
Τη θεωρητική παρουσίαση θα ακολουθήσει πρακτικό 
σεμινάριο όπου θα αναλυθούν σε βάθος όλες οι 
τεχνικές και τα απαραίτητα υλικά για την καλύτερη 
παρασκευή των ενθέτων-επενθέτων. 
Σε ειδικά διαμορφωμένα εκμαγεία θα γίνει η δοκιμή και  
εφαρμογή του ενθέτου και στη συνέχεια θα αναλυθεί  
και θα εφαρμοστεί η τεχνική συγκόλλησης αυτού. 
Λείαναση και στίλβωση της τελικής αποκατάστασης θα 
ακολουθήσει.

Πρακτικά σεμινάριαΠρακτικά σεμινάρια

14.30 - 15.30 Άννα Μαρία Γιαννίκος
25 Μύθοι που πρέπει να καταρριφθούν για να κατακτήσεις 
την κορυφή!

Στράτος Αθανάσιος
Η σύγχρονη επιεμφυετυματική αποκατάσταση απαιτεί την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων και την άμεση φόρτιση αυτών. Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα 
αναλυθούν σε βάθος όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα της αποτύπωσης των  
εμφυτευμάτων και της άμεσης φόρτισης αυτών. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε 
ειδικά διαμορφωμένα εκμαγεία με εμφυτεύματα στην άμεση φόρτιση και στην  
παρασκευή προσωρινής γέφυρας σε αυτά. Τέλος θα γίνει πρακτική επίδειξη στις 
τεχνικες αποτ΄›υπωσης ανοιχτού  και κλειστού δισκαρίου.

Aποτύπωση & άμεση φόρτιση Εμφυτευμάτων 17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 Χορηγός

Χρήστος Tσάμης 
Τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών σε 
ελλειματική γνάθο

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν δυο εμφυτεύματα σε γνάθους χοίρων. Θα 
δημιουργήσουν έλλειψη και θα τοποθετήσουν οστικά μοσχεύματα και ελεύθερο 
ουλικό μόσχευμα συνδετικού ιστού. Θα αναλυθούν σε βάθος όλες οι τεχνικές 
κρημνών και συρραφής για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας 17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 Χορηγός

Workshop Μάρκετινγκ για Οδοντιάτρους
Αποκτήστε τον έλεγχο!

17.00 - 20.00

Άννα Μαρία Γιαννίκος
Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία διαχείρισης, υπεύθυνη για τον εντοπισμό, την 
πρόβλεψη και την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών επικερδώς. Το Marketing 
δεν είναι μόνο διαφήμιση ή προώθηση υπηρεσιών, αντίθετα, είναι ο συνδυασμός 
των 7 στοιχείων, των 7P’s που κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να αναδεικνύουν την 
υψηλής τεχνολογίας και ποιότητα κλινική μας.

Τα 7P’s είναι τα εξής:
Package (προϊόν/υπηρεσία)
 Price (τιμή) 
 Promotion (προώθηση)
 Place (τοποθεσία) 
People (προσωπικό / ανθρώπινο δυναμικό)
Process (διαδικασία)
 Physical evidence (Παρουσία)

Ο στόχος κατά τη διάρκεια αυτού του workshop είναι να δώσει μια σύντομη 
περιγραφή των παραπάνω, ώστε οι οδοντίατροι να αποκτήσουν την ικανότητα να τα 
ακολουθήσουν και να τα υλοποιήσουν στις κλινικές τους. 
Και ναι, η επίτευξη ιδανικών δεξιοτήτων οδοντιατρικού μάρκετινγκ έχει να κάνει 
εξολοκλήρου με την απόκτηση ελέγχου και διατήρησης της δύναμής τους.
Αυτό το workshop έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλήρη 
κατανόηση των αρχών του μάρκετινγκ όπως επίσης και τον τρόπο να εφαρμόσουν 
αυτές τις αρχές αποτελεσματικά σε παρόμοιες καταστάσεις στις κλινικές τους.

1. 
2.
3.
4.
5. 
6. 
7.

1.

2.

 Κόστος Συμμετοχής Ημερίδας: ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους Οδοντιάτρους, 
Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Περιλαμβάνει: Δικαίωμα συμμετοχής, απαιτούμενη γραφική ύλη, coffee 
break, μεσημεριανό γευμα, πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας.

 Η Ημερίδα διοργανώνεται στο: Park Hotel Volos
Δεληγιώργη 2, 38221 Βόλος,  2421036511-13, http://amhotels.grΤηλ.:

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το συνέδριο 
όσο και για τα πρακτικά σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνείστε:

Ινστιτούτο Μέριμνα

και εγγραφές 

Λ. Βουλιαγμένης 272 Α, 173 43, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα 
Τηλ.:210 97 34 000, E-mail:imerimna@otenet.gr, www.merimnaseminars.gr

Γενικές πληροφορίεςΓενικές πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Μέριμνα

στηρίζει την προσπάθεια των

 Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος

Ενημερωθείτε για όλα 
τα προγράμματα του

Ινστιτούτου Μέριμνα στην ανενεωμένη

ιστοσελίδα μας www.merimnaseminars.gr
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Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.

 

Eλληνικού 2, 167 77 Ελληνικό, Αθήνα Τηλ.: 210 89 06 300, Fax: 210 89 83 207

 

Γραφείο Μακεδονίας Θράκης Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρία Κάλλας 6, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310424618 

Τηλέφωνο Φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 89 06 326

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από τη Boehringer-Ingelheim
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