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ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΦΩΤΗΣ 
Επίκουρος Kαθηγητής της Στοµατικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών

Ο Φώτης Τζέρµπος γεννήθηκε στον Πειραιά 
και αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ. το 1985. Το 1986 έγινε δεκτός στο
4ετούς φοίτησης µεταπτυχιακό πρόγραµµα της
Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
TUFTS της Βοστώνης των ΗΠΑ, το οποίο και
ολοκλήρωσε το 1990. Τον επόµενο χρόνο έκανε
εξειδίκευση στις σχιστίες, στα εµφυτεύµατα και
στην ογκολογία κεφαλής και τραχήλου στα
αντίστοιχα κέντρα του Πανεπιστηµίου του
Πίτσµπουργκ των ΗΠΑ.
Από το 1993 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Πει-
ραιά, µε αποκλειστικότητα την Στοµατική και
Γναθοπροσωπική Χειρουργική και µε ιδιαίτερη
έµφαση στην Εµφυτευµατολογία. Συνεργάζεται
µε τα ιδιωτικά θεραπευτήρια Metropolitan και
Υγεία και είναι ειδικός σύµβουλος του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
Αποτελεί βασικό στέλεχος της Πανεπιστηµιακής
οµάδας που καλύπτει την κλινική της Στοµατι-
κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του
Νοσοκοµείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” για
την αντιµετώπιση παιδογναθοχειρουργικών πε-
ριστατικών. Έχει δηµοσιεύσει πολλές επιστηµο-
νικές εργασίες σε Ελληνικά και διεθνή έντυπα
και έχει συµµετάσχει σε πληθώρα Ελληνικών
και διεθνών συνεδρίων, ηµερίδων και επιµορ-
φωτικών σεµιναρίων µε οµιλίες, συµµετοχές σε
στρογγυλά τραπέζια, επιτοίχιες παρουσιάσεις
και ελεύθερες ανακοινώσεις.
Είναι παντρεµένος µε την ορθοδοντικό κα. Νά-
ντια Κωνστιάντου και έχει µια κόρη την Ειρήνη.

��Οµιλητής Hµερίδα
Στοµατολογικής Εταιρείας Κρήτης

σε συνεργασία µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου.

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010, 
ώρα 10:00 π.µ.

Επιµελητήριο Αγ. Νικολάου, Άγιος Nικόλαος Κρήτης

Θ Ε Μ Α:

ΕΠΕIΓΟΥΣΕΣ ΙΑΤΡΙΚEΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚEΣ 
ΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕIΟ  

Πρόγραµµα 

10:00-12:00 Επείγουσες Ιατρικές Καταστάσεις 

στο Οδοντιατρείο:

• Απώλεια συνείδησης

• Θωρακικός πόνος

• Aναπνευστική δυσχέρεια

• Αναφυλακτική αντίδραση

12:00-12:30 ∆IAΛEIMMA

12:30-14:00 Επιπλοκές Χειρουργικής του Στόµατος 

στην καθηµέρα Οδοντιατρική πράξη:

• Αντιµετώπιση στοµατοκολπικής επικοινωνίας

• Αφαίρεση ακρορριζίου

• Αντιµετώπιση αιµορραγίας

14:00-14:30 ΣΥΖHΤΗΣΗ

Στο πρώτο µέρος της ηµερίδας θα αναλυθεί η διαφορική διάγνωση και η
συστηµατική διαγνωστική προσέγγιση των πλέον σύνηθων επειγουσών
ιατρικών καταστάσεων στο Οδοντιατρείο. Θα παρουσιαστούν επίσης
πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιµετώπισης αυτών των καταστάσεων. 

Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστούν τρόποι πρόληψης και αντιµετώπι-
σης των πλέον συχνών οδοντιατρικών συµβαµάτων και επιπλοκών.

.................................................................................................................................................................................................................................................

Η Ηµερίδα είναι χωρίς οικονοµική συµµετοχή 


