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HΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑνοΡθωτΙκHΣ οΔοντΙΑτΡΙκΗΣ
Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης σε συνεργασία
με την Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής

ΘΕΜΑ: "Η μαρμελάδα και η προσφορά της στην αναδάσωση"

ΠρOΓρΑΜΜΑ

;Ομιλητής
ΜΙΝΩΣ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ
Ο Μίνως Σταυριδάκης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1993. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στο
Advanced Prosthodontic Residency Program της Οδοντιατρικής
Σχολής του Ohio State University, όπου το 1998 έλαβε την ειδικότητα
της Προσθετικής και το πτυχίο Master of Science. Στη συνέχεια ήταν
επισκέπτης Καθηγητής (Maitre d' E nseignment et de R echerche) στο
τμήμα Division de Cariologie et d'Endodontie της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου το 2002 έλαβε το
Διδακτορικό του Δίπλωμα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα
συμμετέχει ως συνεργάτης (άμισθος επιστημονικός και έμμισθος
μεταδιδακτορικός) στη διδασκαλία των φοιτητών, και το 2006
εκλέγεται Λέκτορας στην Οδοντική Χειρουργική της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι
το 2008.
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις,
κυρίως σε ξένα περιοδικά, καθώς και πολλές παρουσιάσεις σε
συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι
μέλος σε ελληνικές και διεθνείς και επιστημονικές εταιρείες,
συνιδρυτής των M&M Dental Seminars, πρώην πρόεδρος του Study
Club Ενδομυλικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Προσθετικής
Εταιρείας και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ακαδημίας Κλινικής
Οδοντιατρικής. Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα,
όπου απασχολείται κυρίως με Προσθετική, Επανορθωτική και
Αισθητική Οδοντιατρική.

Εγγραφές
θεωρητικό Μέρος
• Λεύκανση.
• ρητίνες Προσθίων.
• Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις.
• ρητίνες Οπισθίων.
• Ένθετα Επένθετα.
11:30-12:00 Διάλλειμα , καφές
12:00-14:30 Πρακτικό Μέρος Ι
Επίδειξη σε εκμαγεία και σε φυσικά δόντια:
Αποκατάσταση VIης ομάδας (κοπτικού χείλους) με flowable ρητίνη.
• Αποκατάσταση Vης ομάδας (αυχενικής απόσπασης) με flowable ρητίνη.
• Αποκατάσταση ΙVης ομάδας (κοπτικής γωνίας).
• Τελείωση, λείανση και στίλβωση συνθέτων ρητινών.
• Κλείσιμο διαστήματος.
• Αποκατάσταση εκτεταμένης Vης ομάδας με χρήση προκαμπυλωμένου
τοιχώματος.
• Προστομιακή όψη.
• Προσωρινή αποκατατάσταση σε ολοκεραμική όψη.
• Προσωρινή αποκατατάσταση για ολοκεραμική στεφάνη.
• Συγκόλληση ολοκεραμικής όψης.
• Συγκόλληση ολοκεραμικής στεφάνης.

9:00- 9:30
9:30-11:30

14:30-15:00 Διάλλειμα
15:00-17:00 Πρακτικό μέρος ΙΙ
Επίδειξη σε εκμαγεία και σε φυσικά δόντια:
• Αποκατάσταση Ιης ομάδας με τεχνική σφραφίδας.
• Αποκατάσταση ΙΙης ομάδας slot με τμηματικό τοίχωμα.
• Αποκατάσταση ΙΙης ομάδας εγγύς-άπω-μασητικής με κυκλοτερές τοίχωμα.
• Adhesive abutment reconstruction.
• Ανύψωση αυχενικού ορίου
• Αποτύπωση με triple tray.
• Προσωρινή Αποκατάσταση.
• Συγκόλληση επένθετου με flowable σύνθετη ρητίνη.
• Συγκόλληση επένθετου με “ζεσταμένη” σύνθετη ρητίνη.
ΛΗΞΗ ΣΥνΕΔΡΙΑΣ - κοπή πίτας της ΣΕκ

ΣυΜΜΕΤΟΧH:

Μέλη της ΣΕΚ και της ΑΚΟ (ταμειακώς εντάξει) χωρίς οικονομική συμμετοχή.
Μη μέλη 40 e Δεν απαιτείται προεγγραφή στην ημερίδα
θα δοθούν Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης οδοντιάτρων. Απαραίτητος
ο αριθμός μητρώου εγγραφής στον οικείο οδοντιατρικό Σύλλογο.

