ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

· Φραγκίσκος Φραγκίσκος,
Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών

· Παπανικολάου Παναγιώτα,
Χειρουργός Στόματος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπ. Αθηνών

· Νεόφυτος Γεώργιος,
Diplomate ICOI Εμφυτευματολογίας

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2017

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Κυδαθηναίων 3, Πλάκα

· Μασούλας Γεώργιος,
Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: κ. Φραγκίσκος: 6945951699 & κ. Παπανικολάου: 6977822154
Επισκεφθήτε τον ιστότοπο: www.ssos.gr

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής
Φραγκίσκος Φ. Φραγκίσκος
Η Ε.Ε.Χ.Σ., στα πλαίσια της προσπάθειάς της για
προώθηση και διάδοση των επιστηµονικών
εξελίξεων στο τοµέα της Χειρουργικής
Στόµατος, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την διεξαγωγή Μετεκπαιδευτικού
Προγράµµατος Χειρουργικής Στόµατος.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Θεωρητική και
Πρακτική Εκπαίδευση. Θα είναι διάρκειας 64
ωρών και θα υλοποιηθεί στις ακόλουθες
ηµεροµηνίες:
? Σάββατο 9 / Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου 2017
? Σάββατο 23 / Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017
? Σάββατο 7 / Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
? Σάββατο 4 / Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017

Η θεµατολογία του προγράµµατος καλύπτει
όλο το φάσµα της χειρουργικής στόµατος.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει:

? προβολή video µε ενδιαφέροντα περιστατικά

χειρουργικών επεµβάσεων
? κυκλική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε

ζωντανές επεµβάσεις χειρουργικής
στόµατος, οι οποίες παράλληλα θα
βιντεοσκοπούνται και θα προβάλλονται
άµεσα στον σεµιναριακό χώρο.
? ο κάθε συµµετέχοντας δικαιούται να

εκπαιδευτεί ως πρώτος χειρουργός σε δύο
δικούς του ασθενείς µε 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 χειρουργούς
στόµατος.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα
χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

? εξάσκηση σε χειρουργικές τεχνικές τοµών,

κρηµνών και συρραφής του τραύµατος (σε
κεφαλές χοίρων)
? παρασκευή µοσχεύµατος από πλάσµα

πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF)
µετά από αιµοληψία
? επίδειξη εργαλείων που χρησιµοποιούνται

στη χειρουργική του στόµατος
? µελέτη πανοραµικών ακτινογραφιών και

αξονικών τοµογραφιών

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Κυδαθηναίων 3, Πλάκα
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στη
διεύθυνση www.ssos.gr

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου 2017

Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου 2017

Θεωρητικό µέρος

Θεωρητικό µέρος

09:00 - 09:30 Καλωσόρισµα των
εκπαιδευόµενων και γενική
ενηµέρωση για το
πρόγραµµα.

09:00 - 09:45 Τεχνικές εξαγωγής δοντιών,
ριζών και ακρορριζίων.

09:30 - 10:15 Ιστορικό ασθενούς.

10:15 - 11:00 Ακτινογραφική εξέταση στη
χειρουργική του στόµατος.

11:00 - 11:30 Διάλειµµα.

11:30 - 12:15 Στοιχεία Βασικής χειρουργικής
(Αποστείρωση, προετοιµασία
ασθενούς-ιατρού,
χειρουργικές τοµές και
κρηµνοί, συρραφή).

09:45 - 10:30 Χειρουργική εξαγωγή.

10:30 - 11:15 Χειρουργική εξαγωγή
έγκλειστων δοντιών.

11:15 - 11:45 Διάλειµµα

11:45 - 12:30 Συµβάµατα και επιπλοκές κατά
και µετά την εξαγωγή των
δοντιών.

12:30 - 13:15 Οδοντογενείς λοιµώξεις

13:15 - 15:00 Ελαφρύ γεύµα
12:15 - 13:00 Συσκευές εργαλεία και υλικά.
Πρακτικό µέρος
13:00 - 14:30 Ελαφρύ γεύµα.

Πρακτικό µέρος
14.30 - 17.00 Εξάσκηση σε χειρουργικές
τεχνικές τοµών, κρηµνών και
συρραφής του τραύµατος (σε
κεφαλές χοίρων).

15.00 - 17.00 Εξάσκηση σε χειρουργικές
τεχνικές τοµών, κρηµνών και
συρραφής του τραύµατος (σε
κεφαλές χοίρων).

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου 2017

Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017

Θεωρητικό µέρος

Θεωρητικό µέρος

09:00 - 09:45 Προπροσθετική χειρουργική
σκληρών και µαλθακών
ιστών.

09:00 - 09:45 Χειρουργική αντιµετώπιση
βλαβών των σιαλογόνων
αδένων.

09:45 - 10:30 Βιοψία και ιστολογική
εξέταση.

9:45 - 10:30

10:30 - 11:15 Χειρουργική αφαίρεση
κύστεων
11:15 - 11:45 Διάλειµµα
11:45 - 12:30 Ακρορριζεκτοµή
12:30 - 13:15 Προβολή video
13:15 - 15:00 Ελαφρύ γεύµα.
Πρακτικό µέρος
15.00-16.00

Παρασκευή µοσχεύµατος από
πλάσµα πλούσιο σε
αυξητικούς παράγοντες
(PRGF) µετά από αιµοληψία
(θα γίνει επίδειξη παρασκευής
του µοσχεύµατος µετά την
τοποθέτηση αίµατος στο ειδικό
µηχάνηµα φυγοκέντρησης).

16.00 - 17.00 Επίδειξη εργαλείων που
χρησιµοποιούνται στη
χειρουργική του στόµατος.

Προληπτική και θεραπευτική
χρήση των αντιβιοτικών στην
οδοντιατρική

10:30 - 11:15 Επιδηµιολογία και αιτιολογία
των τραυµατισµών, διάγνωση,
πρόληψη
11:15 - 11:45 Διάλειµµα
11:45 - 12:30 Τραυµατισµός των µαλθακών
µορίων
12:30 - 13:15 Προβολή video
13:15 - 15:00 Ελαφρύ γεύµα.
Πρακτικό µέρος
15.00 - 17.00 Μελέτη πανοραµικών
ακτινογραφιών και αξονικών
τοµογραφιών.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σάββατο 7 / Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
&
Σάββατο 4 / Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017

09:00 - 17:00 Κυκλική συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων σε
επεµβάσεις χειρουργικής
στόµατος, οι οποίες
παράλληλα θα
βιντεοσκοπούνται και θα
προβάλλονται άµεσα στον
σεµιναριακό χώρο.

Θα µεσολαβήσει διάλειµµα για καφέ και
διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φοιτητές και
πτυχιούχους οδοντιάτρους. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων θα είναι περιορισµένος και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Διάρκεια προγράµµατος:
64 ώρες
Ηµεροµηνίες προγράµµατος:
Σεπτέµβριος 2017 έως Νοέµβριο 2017.
Τελευταία ηµεροµηνία εγγραφής:
5 Σεπτεµβρίου 2017.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει έγκαιρα να
υποβάλουν στην Εταιρεία Χειρουργικής
Στόµατος, ηλεκτρονικά (frfragiskos@yahoo.gr)
ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Ε.Ε.Χ.Σ.,
Κυδαθηναίων 3, Αθήνα - Πλάκα, 10557, Τηλ.
6945 951699, την αίτηση συµµετοχής (Η αίτηση
είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο www.ssos.gr).

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:
2.000 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 ή 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
2.400 ευρώ και η εξόφληση µπορεί να γίνει σε
3 δόσεις: έως 8/9/17, 6/10/17, 3/11/17.
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 αποσταλεί
επιβεβαίωση εγγραφής µέσω e-mail. Σε
περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική βεβαίωση,
παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την
Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόµατος.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.ssos.gr

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε το έντυπο εγγραφής για την συµµετοχή σας στο πρόγραµµα και να το
αποστείλετε έγκαιρα µε e-mail στο frfragiskos @ yahoo.gr ή ταχυδροµικά στην Επιστηµονική Εταιρεία
Χειρουργικής Στόµατος Κυδαθηναίων 3, Πλάκα 10557 Αθήνα.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ (συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα)
Επώνυµο:
Όνοµα:
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Οικίας  ή Εργασίας 
Πόλη:
Τηλ.:
Κινητό τηλ.:

Τ.Κ.:
Ε-mail*:
Fax:

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

2. 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: 2.000 ευρώ και θα πρέπει να προεξοφλούνται εφάπαξ µέσω
τραπέζης πριν την έναρξη του προγράµµατος µε κατάθεση του ποσού στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασµό
της Ε.Ε.Χ.Σ. Το συµπληρωµένο έντυπο εγγραφής µαζί µε ένα αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης να
αποστέλλεται µε e-mail στο frfragiskos@yahoo.gr.
Τράπεζα: Alpha Bank Αρ. Λογ. 12000 200 2020 451 IBAN: GR 660140 1200 12000 200 2020 451
Δικαιούχος: Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόµατος.
Παρακαλούµε κατά τη κατάθεση µην παραλείψετε να αναφέρετε:
· το ονοµατεπώνυµο του συµµετέχοντος · την αιτιολογία πληρωµής και το τηλέφωνο του
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που επιθυµείτε η πληρωµή να γίνει µε δόσεις, το κόστος συµµετοχής θα είναι 2.400 ευρώ
και η εξόφληση µπορεί να γίνει σε 3 δόσεις: έως 8/9/17, 6/10/17, 3/11/17. 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 αποσταλεί επιβεβαίωση εγγραφής µέσω email. Σε περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική
βεβαίωση, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την Επιστηµονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόµατος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _____/________/________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ _________________________________
(απαιτείται χειρόγραφη υπογραφή)

