
 
 
 
Ηράκλειο 9 Σεπτεμβρίου 2014                                                                  Αρ. Πρωτ.: 1630 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
    Η Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης συνεπής στην υποχρέωση και δέσμευσή της για 
συνεχή επιμόρφωση των συναδέλφων μας οδοντιάτρων, διαμόρφωσε και φέτος το 
πρόγραμμα των επιστημονικών εκδηλώσεων για τη Β΄ περίοδο του 2014 (Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος): 
 

• 4 Οκτωβρίου 2014  
Επιστημονική Ημερίδα στο ξενοδοχείο ATRION στο Ηράκλειο με θέμα “Αντιβιοτικά 
και Οδοντιατρική πράξη”. Ομιλητής, ο περιοδοντολόγος κ Γεώργιος Χαραλαμπάκης 
DDS, MSc, PhD ( Πανεπιστημιο Gothenburg ). 

 
• 11 Οκτωβρίου 2014  
     Επιστημονική Ημερίδα Ενδοδοντίας στο Ρέθυμνο στο “Σπίτι του Πολιτισμού” που θα 

περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Ομιλητής,ο ενδοδοντολόγος κ Χρήστος 
Συκαράς DDS, M.Sc. ( Πανεπιστήμιο Αθηνων). 

 
• 29 Νοεμβρίου 2014 
     Ημερίδα Κρητών Ομιλητών στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο. 

 
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 
Νοεμβρίου 2014, ώρα 11:30, στο ξενοδοχείο Galaxy. 

 
Η συμμετοχή των συναδέλφων μας στις δραστηριότητες της  Στοματολογικής Εταιρείας είναι 
απαραίτητη και ζωτικής σημασίας.  

 
     Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

2810288611 (Δ. Νικολιδάκης), 2810282580 (Μ. Φανουράκης), 2810221536 (Ε. Παλιουδάκη) 
 
 
Ακολουθούν συνημμένα τα προγράμματα των επιστημονικών εκδηλώσεων. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
              
 

 
           Δημήτρης    Νικολιδάκης                      Μιχάλης Φανουράκης 

                                       
 
 



 
 
 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  

4 Οκτωβρίου 2014, 9:00π.μ. 
Ξενοδοχείο Atrion, Χρονάκη 9 Ηράκλειο 

 
 
 

Ομιλητής: Γεώργιος Χαραλαμπάκης  
Πτυχίο οδοντιατρικής από το Ε.Κ.Π.Α. το 2002. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Göteborg της Σουηδίας. Το 2009  απέκτησε τίτλο ειδικότητας στην Περιοδοντολογία. Το 
2011 πήρε το 1ο βραβείο για νέους ερευνητές από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Περιοδοντολογίας (EFP). Το 2013 ανακηρύχτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Göteborg 
της Σουηδίας. Εργάζεται στο δημόσιο οδοντιατρικό φορέα υγείας της Σουηδίας 
αποκλειστικά ως περιοδοντολόγος. 
 
 
 
 
09:00-09:30             ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 
09:30-11:00             “Συστημική χορήγηση αντιβιoτικών στην κλινική οδοντιατρική     
                                  πράξη και  ο ρόλος της χημειοπροφύλαξης”  
                                  
Υπάρχουν περιπτώσεις στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη που η συστημική χορήγηση αντιβίωσης 
είναι μονόδρομος και άλλες που είναι αμφιλεγόμενη. Με δεδομένο την ανάπτυξη ανθεκτικών 
βακτηριακών στελεχών από αλόγιστη χρήση αντιβιoτικών, η ορθολογική χρήση της αντιβίωσης είναι 
επιτακτική ανάγκη. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις περιπτώσεις που χρειάζεται η χορήγηση 
συστημικών αντιβιοτικών, στο βιολογικό υπόβαθρο που θα πρέπει να υπάρχει για μια τέτοια 
απόφαση του κλινικού καθώς και στα συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα. Χωριστό κομμάτι της 
παρουσίασης θα είναι η προφυλακτική χορήγηση αντιβίωσης και θα συμπεριλάβει τις ενδεικνυόμενες 
περιπτώσεις καθώς και τα πρωτόκολλα χορήγησης.  
 
11:00-11:30            ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 
 
11:30-13:00            “Τοπική χορήγηση αντισηπτικών και αντιβιοτικών στην κλινική     
                                οδοντιατρική πράξη” 
 
Η τοπική χορήγηση αντιβιοτικών γεννήθηκε από την ανάγκη να μειωθουν οι επιπλοκές από τη 
συστηματική χορήγηση και από τη σκέψη ότι η τοπική εφαρμογή θα έχει αυξημένη δραστικότητα για 
την καταπολέμηση του μικροβιακού παράγοντα γύρω από τη βλάβη. Ωστόσο το αποτέλεσμα της 
δράσης τόσο των τοπικών αντιβιοτικών όσο και αντισηπτικών δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Η 
παρουσίαση θα συμπεριλάβει τα σύγχρονα αντισηπτικά και αντιβιοτικά που υπάρχουν στην αγορά 
και θα δωσει στον κλινικό κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενδείξεις χρήσης τους.  

 
 

 
 

Η ημερίδα είναι χωρίς οικονομική συμμετοχή 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 
29 Νοεμβρίου 2014, 09:00π.μ.  

Ξενοδοχείο «Galaxy», Λ. Δημοκρατίας 75 
 
 
 
 
09:00-09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 
09:30-10:15 Μπαρμπαγαδάκη Αλίνα 

                                    Ενδοδοντική θεραπεία σε μία μόνο συνεδρία. 
 
10:15-11:00 Παπαδάκη Νικολέττα 

                                   Αποκατάσταση περιστατικού με επένθετες επιεμφυτευματικές ολικές 
                                   οδοντοστοιχίες με locators.              
     

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 
 
11:30-12:00 Γενική Συνέλευση ΣΕΚ 

 
      12:00-13:30 Ηγουμενάκης Δημοσθένης   -   Ραϊσάκης Θεόδωρος  
                                   O συνδυασμός της ορθοδοντικής θεραπείας με την ορθογναθική  

                            χειρουργική είναι απαραίτητος για την επιτυχή αντιμετώπιση         
                             σκελετικών περιστατικών ενηλίκων ασθενών.      
 

                              
13:30-14:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 

Η ημερίδα είναι χωρίς οικονομική συμμετοχή 
                        
 
 
 
 
 
 
 


