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Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι

Λέγεται ότι «το στόµα είναι ο καθρέφτης της υγείας του ανθρώπου». Το 
στόµα µπορεί να δώσει σηµαντικές και πρώιµες ενδείξεις ή ακόµη και 
αποδείξεις για τη διάγνωση πολλών συστηµατικών παθήσεων. Η ύπαρξη 
εξάλλου πολλών νοσηµάτων τοπικής αιτιολογίας σε συνδυασµό µε τις 
λειτουργικές ιδιαιτερότητες της στοµατικής κοιλότητας δηµιουργούν 
συχνά διαγνωστικά προβλήµατα. Επίσης στον στοµατικό βλεννογόνο, 
αλλά και στους σκληρούς ιστούς, εµφανίζονται ανεπιθύµητες ενέργειες 
από τη λήψη φαρµάκων.

Στον Οδοντιατρικό και Στοµατολογικό ασθενή συχνά υπάρχουν 
συνοσηρότητες που πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν για τη σωστή παροχή 
υπηρεσιών από τους θεράποντες. Όπως ακόµη πρέπει να λαµβάνονται 
σοβαρά υπ’ όψιν η φαρµακευτική αγωγή που ήδη λαµβάνει ο ασθενής 
µας, εκείνη που πρόκειται να λάβει, οι πιθανές ανεπιθύµητες δράσεις των 
φαρµάκων που θα του χορηγήσουµε καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µε τα 
φάρµακα που ήδη λαµβάνει.

Σκοπός της ηµερίδας µας είναι να πληροφορήσει τον Ιατρό, τον 
Οδοντίατρο και τον Φαρµακοποιό για όλα αυτά τα θέµατα και να 
διευρύνει τις γνώσεις µας µε σύγχρονες προσεγγίσεις στους τοµείς αυτούς.

Η συµµετοχή οµιλητών εγνωσµένου ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού 
κύρους, αλλά και συναδέλφων µε ειδίκευση και κατάρτιση στα θέµατα του 
επιστηµονικού προγράµµατος, θεωρούµε ότι εγγυάται την επιτυχία της 
ηµερίδας µας.

Σας περιµένουµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας την επιστηµονική µας 
εκδήλωση που διοργανώνουµε σε συνεργασία µε τον Ιατρικό και 
Φαρµακευτικό Σύλλογο Κορινθίας.

Επαµεινώνδας Κατσούλας
Πρόεδρος
Του ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας
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«Οστεονέκρωση γνάθων σχετιζόµενη µε 
φάρµακα»
Βασίλειος Κατσούλας
Οδοντίατρος, ΠΜΣ Κλινικής Στοµατικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ

Αλεξάνδρα Σπανού
Οδοντίατρος, Ειδικευθείσα στη Χειρουργική 
Στόµατος, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Freibourg DE

«Σύγχρονες προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση του 
πόνου και της φλεγµονής»
Αθανάσιος Λουτριώτης
Ιατρός Ορθοπεδικός Χειρουργός

Απονοµή τιµητικών διακρίσεων

Λήξη Ηµερίδας

Προσέλευση - Εγγραφές

Χαιρετισµοί - Προσφωνήσεις

Έναρξη επιστηµονικού προγράµµατος
    

«Καρδιολογικά φάρµακα και οδοντιατρικός 
ασθενής»
Κωνσταντίνος Τσιούφης 
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

«Φαρµακευτική αντιµετώπιση συχνών 
στοµατολογικών νοσηµάτων»
Ελεάνα Στουφή 
Οδοντίατρος Εξειδικευθείσα στη Στοµατολογία και 
Επισκέπτρια Λέκτωρ στο Πανεπιστήµιο Harvard-
USA, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

«Ανεπιθύµητες ενέργειες, per os χορηγούµενων 
φαρµάκων στο στοµατικό βλεννογόνο»
Κωνσταντίνος Τόσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοµατολογίας 
Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

«Συνοσηρότητες του Οδοντιατρικού ασθενή. 
Λοιµώξεις, φάρµακα, αλληλεπιδράσεις»
Καρολίνα Ακινοσόγλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών 

Διάλειµµα - Καφές

9:00 - 9:30 

9:30 - 9:45

9:45     

11:30 - 12:00 

Α' ΜΕΡΟΣ

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡIΔΑΣ Β' ΜΕΡΟΣ

 12:00 

13.45  

14.00   

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Η ηµερίδα µοριοδοτείται σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα Συνεχούς Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης 
Οδοντιάτρων (Σ.Ε.Ε.Ο) της ΕΟΟ.


