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Μήνυμα προέδρου

Η ίδρυση το 2009 της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στομα-
τολογίας αποτέλεσε σημαντικό γεγονός στο χώρο της Στομα-
τολογίας στη χώρα μας. Βασική φιλοδοξία υπήρξε η μελέτη 
των νόσων του στόματος και η προβολή και ανάδειξη του 
μεγάλου φάσματος του αντικειμένου στο χώρο της Οδοντι-
ατρικής και Ιατρικής, καθώς και στην κοινωνία. Τελικός στό-
χος είναι η παροχή καλύτερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών 
υγείας στον ασθενή με στοματολογικά προβλήματα. Επιπλέ-
ον, η σφυρηλάτηση ισχυρών δεσμών συνεργασίας μεταξύ 
Οδοντιατρικής και Ιατρικής, που οδηγεί σε αναβάθμιση του 
ρόλου του Οδοντιάτρου στο χώρο της υγείας και την κοινω-
νία, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Συνεπής σε αυτές τις αρχές, η Εταιρεία μας, στα 2 περίπου 
χρόνια της λειτουργίας, έχει οργανώσει 11 επιστημονικές 
Ημερίδες, πολλές με διεθνή συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και η Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, που έχει την ιδι-
αιτερότητα να απευθύνεται σε πολλούς συναδέλφους, Οδο-
ντιάτρους και Ιατρούς, με υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

Κορυφαίοι επιστήμονες από το χώρο της Στοματολογίας και 
Δερματολογίας θα καταθέσουν όλες τις σύγχρονες απόψεις, 
αλλά και την προσωπική τους εμπειρία σε επίκαιρα στοματο-
λογικά προβλήματα που απασχολούν τον κλινικό Οδοντία-
τρο και Ιατρό. Ιδιαίτερο γεγονός είναι η συμμετοχή στην Ημε-
ρίδα του κορυφαίου Άγγλου Στοματολόγου Crispian Scully, 
καθώς και η διάλεξη του Μανώλη Παπαγρηγοράκη με θέ-
μα «Μύρτις: Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», που 
απετέλεσε γεγονός υψίστης αρχαιολογικής σημασίας, με δι-
εθνή απήχηση και ανέδειξε την αξία των οδοντιατρικών ευ-
ρημάτων του κρανίου νεαρής κοπέλας που πέθανε στο με-
γάλο λοιμό της Αθήνας το 430 π.Χ.

Είμαστε βέβαιοι ότι το επίπεδο της Ημερίδας θα είναι υψη-
λό και χρήσιμο, ώστε να γίνει αφορμή για επιστημονική ανα-
βάθμιση και απόκτηση νέων σύγχρονων γνώσεων.

Με αυτές τις σκέψεις, καλούμε τους συναδέλφους της 
Θεσσαλονίκης, Οδοντιάτρους και Ιατρούς, να συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση.

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Ελεάνα Στουφή
 Γενική Γραμματέας Κλινικής Στοματολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερίδα Στοματολογίας
με διεθνή συμμετοχή

«Η Στοματολογία κοντά στον Οδοντίατρο και τον Ιατρό
σε Επίκαιρα Στοματολογικά Προβλήματα»

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010, ώρα 09:15 π.μ. – 14:30 μ.μ
ΞενΟδΟχείΟ Nikopolis, Πυλαία-ΘεΣΣαλΟνίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:15 Προσφωνήσεις: 
 Λάσκαρης Γιώργος: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολογίας
 Ιωαννίδης Δημήτριος: Διευθυντής  Α’  Δερματολογικής Κλινικής  

 Παν. Θεσσαλονίκης
9:20 Διάλεξη: Παπαγρηγοράκης Εμμ., 
 Μύρτις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν. 

9:40-11:30 ΜΕΡΟΣ  Ι
Πρόεδροι: Ιωαννίδης Δ. – Λούμου Π.
Εισηγητές:
•  Γεωργακοπούλου Ε., Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα  

μελανών βλαβών στο στόμα. 
•  Γκάγκαρη, Αποφλοιωτική ουλίτις: Μια συχνή διαγνωστική  

και θεραπευτική πρόκληση για τον Οδοντίατρο. 
•  Scully C., Ο ρόλος των ιών HPV στα νοσήματα και την καρκινογένεση 

του στόματος. 
•  Αντωνιάδης Δ., Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση της λευκοπλακίας.
Συζήτηση

11:30-12:15 Διάλειμμα 

12:15-13:30 ΜΕΡΟΣ  ΙΙ 
Πρόεδροι: Καρακάσης Δ. – Λαζαρίδου Ε.
Εισηγητές:
•  Ιωαννίδης Δ., Νοσήματα χειλέων: Γέφυρα συνεργασίας Στοματολόγου 

και Δερματολόγου. 
•  Λάσκαρης Γ., Εκδηλώσεις στο στόμα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοι-

μώξεων. 
•  Στουφή Ε., Ο ανοσοκατασταλμένος ασθενής στο Οδοντιατρείο. 
 Συζήτηση

13:30-14:30 ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ
Βραχείς Εισηγήσεις Θεραπευτικής (5΄)
Πρόεδροι: Αντωνιάδης Δ. – Στουφή Ε.
Εισηγητές:
• Καψοκέφαλος Π., Θεραπεία πρωτοπαθούς ερπητικής ουλοστοματίτιδας.
• Λούμου Π., Θεραπεία ομαλού λειχήνα.
• Δούκα Μαρίνα, Θεραπεία ξηροστομίας.
• Ματιάκης Α., Θεραπεία ξηρού φατνίου.
• Καλιακάτσου Φ., Θεραπεία ελκονεκρωτικής ουλίτιδας.
•  Λάσκαρης Γ. (Συντονιστής), Ελεύθερες ερωτήσεις και συζήτηση σε θέμα-

τα θεραπείας νόσων στόματος.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν
Ξενοδοχείο Nikopolis: Ασκληπιού 16-18, Πυλαία-Θεσσαλονίκη, 
Τηλ. 2310-401000, e-mail: sales.nikopolis@hotel-nikopolis.com
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