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Oµιλητές:

Dr  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ∆. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της 
Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χει-
ρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής
του Παν/µίου Αθηνών. Έχει µετεκπαι-
δευτεί στη Στοµατική και Γναθοπροσω-
πική Χειρουργική της Οδοντιατρικής
Σχολής του Παν/µίου του UCLA των
ΗΠΑ.

Έχει ανακοινώσει και δηµοσιεύσει 
πάνω από 250 επιστηµονικές εργασίες.
Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία: την
“Τοπική Αναισθησία και Καταστολή- 
Αναλγησία στην Οδοντιατρική”, τα
“Επείγοντα Περιστατικά στο Οδοντια-
τρείο”, τη “Χειρουργική του Στόµατος”
και το “Οral Surgery” στην Αγγλική
γλώσσα, έκδόσεις Springer 2007.

Υπό έκδοση το βιβλίο: “Στοιχεία
Τραυµατιολογίας για το Γενικό Οδο-
ντίατρο”.

Dr  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΒΛΑΣΤΟΣ 

Αποφοίτησε µε υποτροφία από την
Οδοντιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθη-
νών. Είναι διδάκτωρ Παν/µίου Αθηνών
στον Τοµέα Παθολογίας και Χειρουργι-
κής του Στόµατος. 

Είναι Επιστηµονικός συνεργάτης στο
γνωστικό αντικείµενο της Κλινικής της
∆ιαγνωστικής και Ακτινολογίας του
Στόµατος.

Έχει ανακοινώσει πολλές επιστηµονι-
κές εργασίες σε Ελληνικά και διεθνή
συνέδρια. Eπίσης έχει δηµοσιεύσει
πολλές επιστηµονικές εργασίες σε
Ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά πε-
ριοδικά.

Είναι µέλος πολλών επιστηµονικών
εταιρειών.  
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Aίθουσα Φοιτητικού Πολιτιστικού Kέντρου (Ξενία)
Παραλιακή οδός Eλ. Bενιζέλου (έναντι µαρίνας Pεθύµνου)

Πρόγραµµα

10:00-10:45 Γενικά περί τοπικών αναισθητικών, 
αγγειοσυσπαστικών και εξοπλισµού της 
τοπικής αναισθησίας
Θ’ αναφερθούν τα νεότερα δεδοµένα για τα τοπικά 
αναισθητικά, αγγειοσυσπαστικά και ο σύγχρονος εξοπλισµός 
που απαιτείται για την τοπική αναισθησία.

10:45-11:30 Οδοντιατρική ακτινολογία
Θ’ αναφερθούν η διαφορική διάγνωση των παθολογικών 
παθήσεων των γνάθων και οι βασικές αρχές οδοντιατρικής 
ακτινοπροστασίας.  

11:30-12:00 ∆IAΛEIMMA

12:00-12:45 Απαραίτητα φάρµακα, εργαλεία και υλικά για 
την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών στο 
οδοντιατρείο
Θ’ αναπτυχθούν τα σηµαντικότερα  φάρµακα και η 
αντιµετώπιση των  επειγουσών καταστάσεων στο οδοντιατρείο.

12:45-13:30 Μικρές χειρουργικές επεµβάσεις για το 
γενικό οδοντίατρο
Θ’ αναπτυχθούν οι σηµαντικότερες χειρουργικές επεµβάσεις 
που άπτονται των δυνατοτήτων του γενικού οδοντίατρου και 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο χώρο του οδοντιατρείου.

13:30-14:30 EΛΑΦΡY ΓΕΥΜΑ

14:30-15:15 Αντιµετώπιση τραυµατισµών της στοµατικής 
κοιλότητας από το γενικό οδοντίατρο
θ’ αναφερθούν οι διάφοροι τραυµατισµοί και ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους (τραύµατα µαλακών µορίων, κατάγµατα 
µύλης-ρίζας, µετατοπίσεις και εκγοµφώσεις δοντιών κ.α.).

15:15-16:00 Επιτραπέζια επίδειξη 
α) Επιτραπέζια επίδειξη των τοπικών αναισθητικών και 
του σύγχρονου εξοπλισµού της τοπικής αναισθησίας 
(διάφορες  σύριγγες, συσκευές, υλικά κ.α.)
β) Επιτραπέζια επίδειξη του φαρµακείου πρώτων 
βοηθειών. 
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Eίσοδος Eλεύθερη 


