
Save the date!

Αντιμετώπιση
των κλινικών προκλήσεων
στην αισθητική/αποκαταστατική
οδοντιατρική

Limneon Resort & Spa, 

4 χλμ. Καστοριάς-Αθηνών. 

Καστοριά

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Καστοριάς σας προσκαλεί 
στην Καστοριά για την ημερίδα με θέμα:

Η σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική έχει διανύσει πολύ δρόμο από ότι θεωρείται 
απλή αποκατάσταση της οδοντικής μορφής και λειτουργίας με παθητικό τρόπο. H 
εισαγωγή των διαφόρων τύπων των αισθητικών υλικών, από υλικά οπών και σχισμών μέχρι 
τις ενισχυμένες με ίνες κατασκευές σύνθετης ρητίνης επιτρέπουν την ανάπτυξη της 
έννοιας της «Ελάχιστα Επεμβατικής Αισθητικής Οδοντιατρικής» η οποία αντιστοιχεί 
απόλυτα με την τάση της διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερο υγιών σκληρών 
οδοντικών ιστών. Η παρουσίαση είναι μια περιεκτική επισκόπηση όλων των προκλήσεων 
αλλά και των δυνατοτήτων των σύγχρονων συστημάτων σύνθετης ρητίνης. Χωρίζεται σε 
τμήματα αφιερωμένα στις σύνθετες ρητίνες σε γενικές γραμμές (χαρακτηριστικά, 
πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα), υλικών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και παρουσιάσεις 
περιστατικών των διαφόρων χρήσεων υλικών από το μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη 
αποκατάσταση. Βασικά σημεία είναι: εξήγηση της έννοιας της «Ελάχιστα Επεμβατικής 
Αισθητικής Οδοντιατρικής», τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή 
της σύγχρονης επανορθωτικής οδοντιατρικής, πρόσφυση στους σκληρούς οδοντικούς 
ιστούς, η επιλογή του συστήματος συγκόλλησης, η επιδιόρθωση αποκαταστάσεων, 
συμβουλές και κατευθύνσεις και η χρήση των ινών στην επανορθωτική οδοντιατρική.

09:30 π.μ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ 

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1989 
• 1991-1993 Master’s Degree on Pediatric Dentistry από το Πανεπιστήμιο του 

BRISTOL Ην. Βασίλειο. 
• 1996 Διδακτορικό από την Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. στην Οδοντική 

Χειρουργική με βαθμό Άριστα. 
• 2016 Mastership on Dental Laser από το Πανεπιστήμιο του Aachen στην Γερμανία.

Διατελεί: • Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος 
Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. • Διευθυντής της Μονάδας Υψηλής Οδοντιατρικής Τεχνολογίας στο Τμήμα 
Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. • Πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας 
Βορείου Ελλάδος • Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Οδοντιατρικών Laser • Μέλος του ΔΣ 
του ΔΟΑΤΑΠ • Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Έχει διατελέσει: • Επικεφαλής Οδοντιατρικών Υπηρεσιών (Chief Dental Of�cer), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας • Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
• Αντιπρόεδρος του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» στη Θεσσαλονίκη • Μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας • Πρόεδρος του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου 
• Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής
Είναι συγγραφέας περίπου 100 επιστημονικών άρθρων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
καθώς και 2 βιβλίων στα Ελληνικά, «Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, 2004» και 
«Αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων στην παιδοδοντιατρική, 2006». Είναι Επιστημονικός 
Υπεύθυνος πέντε Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ Α.Π.Θ. ενώ πραγματοποιεί 
ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και πρακτικά σεμινάρια. Το ερευνητικό του 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα οδοντιατρικά υλικά, την αποκαταστατική οδοντιατρική, την 
οδοντιατρική ελάχιστης επέμβασης, τα οδοντιατρικά Laser και την παιδοδοντιατρική. 

Τηλ.: 210 7716416, 
        210 7751000
e-mail: info@tsaprazis.gr 
www.tsaprazis.gr

Σάββατο 5
Νοεµβρίου 2022

09:30

10:00-12:00

12:00-12:30

12:30-13:30

Εγγραφές

Θεωρητικό μέρος

Διάλειμμα καφέ

Πρακτική επίδειξη 
επί εκμαγείου

ΧΟΡΗΓΟΣ


