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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 09:00 - 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές
 
 09:30 - 10:20 Τα βιοκεραμικά υλικά στην Ενδοδοντία, Μέρος Α’

 10:30 - 11:20 Τα βιοκεραμικά υλικά στην Ενδοδοντία, Μέρος Β’
  Hugo Sousa Dias
 
 11:30 - 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 
 12:00 - 13:30 Η μη-χειρουργική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας στην καθημερινή 
  οδοντιατρική πράξη. Τεχνικές, περιορισμοί και δυνατότητες, Μέρος Α’

 13:40 - 14:30 Η μη-χειρουργική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας στην καθημερινή 
  οδοντιατρική πράξη. Τεχνικές, περιορισμοί και δυνατότητες Μέρος Β’
  Χανιώτης Αντώνης
 
 14:30 - 15:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Κλινική πρακτική άσκηση εξειδικευμένη στην Ενδοδοντία 
στο Πόρτο (Πορτογαλία). Αποφοίτησε το 2008 από την 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Fernando 
Pessoa (Πόρτο). Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στην Ενδοδοντία της Οδοντιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας.
Προσκεκλημένος Καθηγητής στο IUCS - Πανεπιστήμιο 
CESPU (Πόρτο): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Ενδοδοντία. Συνεργασία με μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην Ενδοδοντια της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Πόρτο - Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας.
Μέλος του "The Clinical Masters Network".
Διεξάγει κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα με άλλους 
συναδέλφους, όπως ο Dr Αντώνης Χανιώτης και ο Dr 
Dennis Köhrer, καλύπτοντας θέματα όπως δημιουργία 
προεξοχών στο ριζικό σωλήνα, διαχωρισμένα 
μικροεργαλεία, ασβεστοποιημένοι ριζικοί σωλήνες και 
χαμένες ανατομίες των ριζικών σωλήνων. 
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενδοδοντία - 
Κλινική Εξειδίκευση στο Κέντρο Οδοντιατρικής 
Εκπαίδευσης Foramen (2014-2018).
Ιδρυτής της Πορτογαλικής Ομάδας Ενδοδοντικής 
Μελέτης. Ιδρυτής των Διαδικτυακών διαλέξεων Hugo 
Sousa Dias & Friends. Εθνικές και Διεθνείς Διαλέξεις και 
κλινικά μαθήματα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Πορτογαλικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Συγγραφέας 
και Συν-συγγραφέας σε πολυάριθμα άρθρα και κεφάλαια 
Ενδοδοντικών Βιβλίων.

Ο Χανιώτης Αντώνης είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής 
σχολής Αθηνών (1998). Το 2003 ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
τριετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ενδοδοντία της 
Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Από το 2003 και έπειτα διατηρεί ιατρείο εξειδικευμένο στην 
μικροσκοπική Ενδοδοντία στην Αθήνα, Ελλάδα. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια διετέλεσε επιστημονικός 
συνεργάτης στην Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο τμήμα της Ενδοδοντίας τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα. 
Το 2012 τιμήθηκε με την θέση του επισκέπτη καθηγητή στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενδοδοντίας του Πανεπιστημίου 
του Warwick, Warwick Dentistry, Αγγλία. 
Έχει διατελέσει προσκεκλημένος ομιλητής σε πανελλήνια 
και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 
20 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Περιστατικά του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και Ελληνικά 
επιστημονικά συγγράμματα. 
Είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας, 
πιστοποιημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής 
Εταιρείας (ESE), διεθνής μέλος της Αμερικανικής 
Ενδοδοντικής Εταιρείας (ΑΑΕ) και μέλος της Ευρωπαϊκής 
ακαδημίας της Ψηφιακής Οδοντιατρικής.

Τα βιοκεραμικά υλικά στην Ενδοδοντία
Dr. Hugo Sousa Dias 
Με μια γρήγορη αναζήτηση στο Pubmed μπορούμε 
να βρούμε περισσότερα από 2500 άρθρα σχετικά με 
τη χρήση των Βιοκεραμικών υλικών στην 
οδοντιατρική, γεγονός που αμέσως μας δείχνει τη 
σημασία που έχει αποκτήσει αυτή η κατηγορία 
υλικών στον τομέα μας την τελευταία δεκαετία.
Οι ενδείξεις τους έχουν αυξηθεί από τότε που 
εισήχθησαν στην αγορά τη δεκαετία του 1990. Έχουν 
πολυάριθμες κλινικές εφαρμογές, από τη θεραπεία 
ζωντανού πολφού μέχρι τη χρήση τους ως υλικό 
έμφραξης της ενδοδοντίας. Αποτελούν μέρος της 
κατηγορίας των απαραίτητων υλικών για την 
καθημερινή κλινική χρήση, υποσχόμενα έτσι την 
έναρξη μιας νέας εποχής στην αναγεννητική 
ενδοδοντική θεραπεία. Η χρήση τους έδωσε νέες 
ελπίδες σε πολλαπλές κλινικές καταστάσεις, οι 
οποίες μέχρι την εμφάνισή τους θα ήταν 
καταδικασμένες σε αποτυχία.
Σε αυτή την εισήγηση σκοπεύουμε να δώσουμε μια 
επισκόπηση των βιοκεραμικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην ενδοδοντία παρουσιάζοντας 
μερικές από τις κλινικές εφαρμογές τους.

Η μη-χειρουργική επανάληψη 
της ενδοδοντικής θεραπείας στην 
καθημερινή οδοντιατρική πράξη. 
Τεχνικές, περιορισμοί και δυνατότητες
Dr. Χανιώτης Αντώνης

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια καλά δοκιμασμένη 
διαδικασία που έχει προσφέρει ανακούφιση από τον 
πόνο και έχει αποκαταστήσει λειτουργικά και αισθητικά 
τους ασθενείς για πολλές δεκαετίες. 
Αν και η αρχική ενδοδοντική θεραπεία κατέχει υψηλά 
ποσοστά επιτυχίας, μπορεί να μην έχει πάντα ως 
αποτέλεσμα την επούλωση ή την πρόληψη της 
ακρορριζικής περιοδοντίτιδας. Τέτοιες περιπτώσεις 
περιακρορριζικής νόσου που δεν επιλύεται μετά τη 
θεραπεία ονομάζονται ενδοδοντικές αποτυχίες. Είναι 
γενικά αποδεκτό ότι οι περισσότερες αποτυχίες 
συμβαίνουν όταν οι αρχικές ενδοδοντικές θεραπείες 
αποτυγχάνουν να επιτύχουν επαρκές επίπεδο ελέγχου 
της μόλυνσης των ριζικών σωλήνων. Αν η απολύμανση 
των ριζικών σωλήνων μπορεί να αποτύχει κατά τη 
διάρκεια των αρχικών ενδοδοντικών θεραπειών, τότε 
πόσο προβλέψιμη μπορεί να είναι μια επανάληψη της 
ενδοδοντικής θεραπείας; Σε αυτή τη διάλεξη έχει 
προγραμματιστεί να συζητηθούν τα όρια και οι 
δυνατότητες των διαδικασιών που μπορεί να 
εμπλέκονται στην επανάληψη μιας ενδοδοντικής 
θεραπείας και να περιγράφουν βασικές τεχνικές για την 
επίτευξή της.

Dr. Hugo Sousa Dias
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

DDS, Κλινική πρακτική άσκηση
εξειδικευμένη στην Ενδοδοντία 

Dr. Χανιώτης Αντώνης
ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Οδοντίατρος,
MSc Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ
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