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Μήνυμα προέδρου
«Η Ελληνική Εταιρία Κλινι-

κής Στοματολογίας, πάντα κο-
ντά στον οδοντίατρο και τον ια-
τρό, διοργανώνει το Σάββατο 
24 Απριλίου 2010 ώρα 9:15-

14:30, στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα, Ημερίδα 
Στοματολογίας, στοχεύοντας με την εκδήλωση αυτή 
σε περαιτέρω συνεργασία και προσφορά στον ασθε-
νή και την κοινωνία. 

Στην ημερίδα θα καταβληθεί προσπάθεια να παρου-
σιαστούν οι πιο συχνές βλάβες νόσων του στόματος, 
όπως θα τις αντιμετωπίσει ο οδοντίατρος για πρώτη φο-
ρά, όταν ο ασθενής του ζητήσει βοήθεια, και θα ανα-
πτυχθεί βήμα-βήμα η διαγνωστική μεθο δολογία που 
πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να φτάσει στην υπο-
ψία της νόσου και την τελική διάγνωση. Η προσέγγι-
ση αυτή θα γίνει από καταξιωμένους Έλληνες και ξέ-
νους επιστήμονες, που θα καταθέσουν την προσωπική 
τους εμπειρία, καθώς και όλες τις τελευταίες εξελίξεις 
στη διαγνωστική μεθοδολογία και θεραπεία των νό-
σων του στόματος, αποτυπώνοντας το παρόν και ατε-
νίζοντας το μέλλον. Τέλος, θα γίνουν βραχείες εισηγή-
σεις θεραπευτικής που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία 

3 χρόνια στις ημερίδες της εταιρείας και είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες και δημοφιλείς.» 

Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα γίνονται από τις 
08:30 έως και την έναρξη της ημερίδας. Το πρόγραμμα 
θα αρχίσει με προσφώνηση του προέδρου της Ελληνι-
κής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας, Γιώργου Λάσκαρη. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διάλεξη για τις πανδημί-
ες της γρίπης από τον Κώστα Χρυσανθόπουλο. 

Η ημερίδα χωρίζεται σε τρία μέρη: Μέρος Ι: Προε-
δρεύουν οι Αντωνίου Χ. και Μαλάμος Δ. Η Ελένη Γεωρ-
γακοπούλου θα μιλήσει για τις καλοήθεις διογκώσεις, 
ο Δημήτριος Αντωνιάδης για τις κακοήθεις διογκώσεις, 
ο Scully Crispian για τις πομφολυγώδεις βλάβες και ο 
Fedele Stefane για τις ελκώσεις. Μέρος II: Προεδρεύ-
ουν οι Ν. Σταυριανέας και Ε. Βαϊρακτάρης. Στο μέρος 
αυτό, ο Meleti Marco θα αναλύσει τις μελανές βλάβες, 
η Γκάγκαρη Ελένη τις ερυθρές, ο Λάσκαρης Γιώργος τις 
λευκές βλάβες και η Στουφή Ελεάνα τις γενικευμένες δι-
ογκώσεις ούλων. Μέρος III: Βραχείες εισηγήσεις (5 λε-
πτών). Προεδρεύουν οι Οικονόμου Γ. και Ανέστη Ουρ. 
Εισηγήσεις θα κάνουν ο Σταυρόπουλος Παναγιώτης για 
τη θεραπεία της πέμφιγας, ο Καψοκέφαλος Παναγιώ-
της για τη θεραπεία συγχειλίτιδας, η Δεληγιάννη Ελέ-
νη για τη θεραπεία νευραλγίας τριδύμου νεύρου και η 

Δούκα Μαρίνα για τη θεραπεία στοματίτιδας από κα-
νέλα. Η ημερίδα θα κλείσει με συζήτηση. Θα χορηγη-
θεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ θα υπάρχει 
ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνι-
κά των ξένων ομιλητών. Το δι καίωμα συμμετοχής εί-
ναι 20 ευρώ.
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«Από την Επισκόπηση της Βλάβης στη Διάγνωση και Θεραπεία της Νόσου: 
Νέα Δεδομένα και Προοπτικές»

Νέο Δ.Σ. 
τηΣ έλληΝικηΣ έταιριαΣ 

κλιΝικηΣ ΣτοΜατολογιαΣ

Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, έγιναν αρχαιρεσίες για 
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλη-
νικής Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας. Μετά τα απο-
τελέσματα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γιώργος Λάσκαρης
αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αντωνιάδης
γενική γραμματέας: Ελκάνα Στουφή 
έιδική γραμματέας: Ελένη Γεωργακοπούλου
ταμίας: Παναγιώτης Καψοκέφαλος
Μέλη:  Λευτέρης Βαϊρακτάρης,  

Παναγιώτα Λούμου

                                   Με θερμούς χαιρετισμούς,
                                   Γιώργος Λάσκαρης

Σαββατο 24 αΠριλιου 2010, ώρα 9:15 -14:30, Στο ξέΝοΔοχέιο Caravel
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