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τητες της ορθοδοντικής θεραπείας με νάρθηκες. Επιπλέον,
τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του καινοτόμου
συστήματος των διαφανών ναρθήκων AirNivol® συγκρίθηκαν με τα κλασσικά συστήματα και τα συστήματα άλλων
ναρθήκων. Στο πρακτικό μέρος, έγινε λεπτομερής ανάλυση του συστήματος καθώς και καθοδήγηση της ορθής χρήσης
του καινοτόμου λογισμικού για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των διάφανων ναρθήκων. Η ημερίδα ήταν ευγενική
χορηγία της Εταιρείας Orthosmile.
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Πανοραμική άποψη ημερίδας καθ. D’ Antò

1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας; 2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του θέματος από τον ομιλητή; 3. Πώς
αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της παρουσίασης; 4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση με την κάλυψη
του θέματος από τον ομιλητή;

Διημερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. 25 & 26 Νοεμβρίου 2017

Ολοκληρώθηκε η διημερίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. με προσκεκλημένους ομιλητές τους Επικ. καθ. Νικόλαο Πανδή & Δρ Δέσποινα Κωλέτση με θέμα «Τα μυστικά της ορθής αξιολόγησης ορθοδοντικών άρθρων». To Σάββατο, 25.11.2017 έλαβε
χώρα η θεωρητική προσέγγιση των τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών (RCTs) και την Κυριακή, 26.11.2017 η πρακτική
εφαρμογή της αξιολόγησης των άρθρων βήμα-βήμα σε διαδραστικό επίπεδο.
Η διημερίδα είχε σαν στόχο να εκπαιδεύσει του συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να αξιολογούν την ποιότητα των
δημοσιευμένων κλινικών δοκιμών και να ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα
τους. Στην αρχή, παρουσιάστηκαν οι αρχές της επιστημονικά τεκμηριωμένης οδοντιατρικής και οι διαφορετικοί τύποι κλινικών μελετών. Εν συνεχεία έγινε εκτενής
ενημέρωση πάνω στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (ΤΚΔ) και μια σύντομη
εισαγωγή στις συστηματικές ανασκοπήσεις. Αναπτυχθήκαν οι βασικές αρχές
σχεδίασης και αναφοράς των ΤΚΔ, λάθη κατά την σχεδίαση και ερμηνεία της
κλινικής έρευνας και ακολούθησε πρακτική άσκηση που περιελάβανε επανάληψη
των βασικών εννοιών και κριτική αξιολόγηση δημοσιευμένων κλινικών δοκιμών.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές μας, τους εκλεκτούς συμμετέχοντες συναδέλφους
Αναμνηστική φωτογραφία των ομιλητών με και την χορηγό εταιρεία «Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.» για την οικονομική στήριξη.
μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. και τον Γ. Δαμανάκη
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1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας;
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2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του θέματος από τον ομιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση με την κάλυψη του θέματος από τον ομιλητή;

Απονομή πλακέτας στους Επικ. καθ. Πανδή & Δρ Δ. Κωλέτση
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Αναμνηστική φωτογραφία με τους συμμετέχοντες στην διημερίδα

Ημερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. 20 Ιανουαρίου 2018

Το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Royal Olympic», η πρώτη ημερίδα της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε
για το 2018 με τη συμμετοχή 100 συναδελφων, με θέμα «Αυτομεταμόσχευση προγομφίων: βασικές αρχές επιτυχίας μακροχρόνια αποτίμηση». Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο εξαιρετικός Δρ Hans Paulsen. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε
στις δυνατότητες θεραπείας, την επούλωση των ιστών, την ανατολή των δοντιών,
την περιστροφή των δοντιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των αυτομεταμοσχευμένων προγομφίων, έως 35 έτη μετά.
Στο πλαίσιο της ημερίδας, έλαβε χώρα και η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας της
Εταιρείας μας για το 2018. Η συνάδελφος που κέρδισε το φλουρί ήταν η Ευαγγελία Λεμπέση, στην οποία ευχόμαστε να είναι πάντα τυχερή!
79%

21%

1

Η συνάδελφος Ε. Λεμπέση κέρδισε το φλουρί
της ετήσιας βασιλόπιτας

18%

72%

10%

2
80%

10%

10%

3
91%

9%

4
Πολύ καλό

Ο Δρ Paulsen με του μέλη Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
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Αναμνηστική φωτό του Δρ Paulsen
με μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

1. Πώς αξιολογείτε το θέμα της ημερίδας;
2. Πώς αξιολογείτε το βαθμό κάλυψης του θέματος από τον ομιλητή;
3. Πώς αξιολογείτε το εποπτικό υλικό της παρουσίασης;
4. Πώς κρίνετε τη διάρκεια της παρουσίασης σε συνάρτηση με την κάλυψη του θέματος;
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Πανοραμική άποψη ημερίδας Δρ Hans Paulsen

Δείπνο προς τιμήν του Δρ Paulsen
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. συνεδριάζει
Ημερήσια διάταξη της 23-2-2017
Θέμα: Ο αντιπρόεδρος Δρ Γ. Αγγελόπουλος ενημέρωσε το
Δ.Σ. για την αλληλογραφία με την προσκεκλημένη
ομιλήτρια κα Rita Bauer καθώς και το διακανονισμό
των λεπτομερειών της ημερίδας και του ταξιδιού
της.
Θέμα: Προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα
του Β΄ εξαμήνου, εκτός από τις εκδηλώσεις
της 25-26/11/2017 και της συνδιοργάνωσης
της γλωσσικής ημερίδας της 23.9.2017 με την
ΕΛ.Ε.Γ.Ο. προτάθηκε να προγραμματισθεί το
σεμινάριο «τυποποίησης» της Εταιρείας Orthosmile
τον Σεπτέμβριο 2017.
Θέμα: Ομόφωνα επαναδιατυπώθηκε η απόφαση του
Δ.Σ. της Εταιρείας, ότι οποιεσδήποτε αναφορές
- καταγγελίες από μέλη της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. για
φερόμενες ως αντιδεοντολογικές συμπεριφορές
να ενημερώνονται οι τοπικοί Οδοντιατρικοί
Σύλλογοι από τους ίδιους τους καταγγέλοντες.

Ημερήσια διάταξη της 21-3-2017
Θέμα: Προεδρεύει ο Δρ Γ. Αγγελόπουλος, λόγω
κωλύματος της Προέδρου Δρ Δ. Καρδαρά, βάσει
του άρθρου 19, §2.
Η εισήγηση για το μοναδικό θέμα πραγματοποιήθηκε
από τον Γεν. Γραμματέα κ. Β. Σταθόπουλο, οποίος
ενημέρωσε αναλυτικά για τη δέσμευση των
καταθέσεων της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα
από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. έως
την συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
τυπικά, αλλά ουσιαστικά έως την θετική γνωμοδότηση
του νομικού τμήματος της Alpha Tράπεζας. H
αξιολόγηση γίνεται κατόπιν υποβολής των σχετικών
εγγράφων με την εκλογική διαδικασία και ανάληψη
του νέου Δ.Σ. από το τμήμα αυτό. Α π ό φ α σ η :
Ομοφώνως το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. αποφάσισε την
κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού στην Alpha
Τράπεζα.

Ημερήσια διάταξη της 6-4-2017
Θέμα: Με την απόφαση την 5/4/2017 το Δ.Σ. αποφασίζει
ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο
Δήμητρα Καρδαρά, τον Γεν. Γραμματέα Βασίλειο
Σταθόπουλο και τον Ταμία Κων/νο Μάρκου του
Συλλόγου, όπως ενεργούντες χωριστά διενεργούν
αναλήψεις από τον υπ’ αριθμόν 104-00-2002014369 λογαριασμό, που τηρεί η Εταιρεία στην
τράπεζα Alpha, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά
η προσκόμιση ειδικής απόφασης του Δ.Σ. περί
εγκρίσεως του εκάστοτε αναληπτέου ποσού.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Ταμία Κων/νο
Μάρκου, όπως υπογράψει σύμβαση με την Alpha
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Bank για τη σύνδεση του υπ’ αριθμόν 104-002002-014369 εταιρικό λογαριασμό με το σύστημα
ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τραπέζης, όπως
παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
και όπως διενεργεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης
όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η παρούσα
εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας
του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 21/1/2019. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα με το παρόν εγκρίνει και
αναγνωρίζει από σήμερα όλες τις πράξεις και
συναλλαγές που θα διενεργηθούν από τους
ανωτέρω στα πλαίσια της ως άνω εξουσιοδότησης
ως ισχυρές, έγκυρες και απρόσβλητες.

Ημερήσια διάταξη της 3-5-2017
Θέμα: Έγινε εκτενής αναφορά για τις επαφές του
συμμετέχοντος Δρ Γ. Αγγελόπουλου με μέλη του
Δ.Σ. του W.F.O. & της Α.Α.Ο. Έγιναν δεκτές οι
προτάσεις για «πρέσβεις» της ΑΑΟ - εκπροσώπων
ορθοδοντικών εταιρειών, όπως της Κύπρου Πέτρου
Κοκκίνου, Βελγίου Hugo De Clerck, Αυστρίας Fritz
Byloff ενώ ομόφωνα υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. και
θα υποστηριχτούν από την ΕΟΓΜΕ όλες οι δυνατές
δράσεις για στήριξη της παγκόσμιας ημέρας
ορθοδοντικής την 15η Μαΐου που θεσπίσθηκε
με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ορθοδοντικών. Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα η
αποστολή μικρής αφίσσας με στήριγμα σε όλα
τα μέλη καθώς και η αποστολή δελτίου τύπου σε
συνεννόηση με την Δρ Κατερίνα Δούμα στα Μ.Μ.Ε.
για κάλυψη της επετείου.
Στη διάσκεψη των πρέσβεων της Α.Α.Ο.
μεταφέρθηκαν όλα όσα ιδιωτικά ή και δημόσια
μετά από αίτημα μας μεταφέρθηκε. Έτσι τονίστηκαν:
1. Η ανάγκη για διεθνή καμπάνια ενημέρωσης
για επίσκεψη σε ειδικό για τα ορθοδοντικά
προβλήματα. Ήδη η θέσπιση της 15ης Μαΐου σαν
Παγκόσμια Ημέρα Ορθοδοντικής Υγείας δίνει
πολλές ευκαιρίες στη κατεύθυνση αυτή.
2. Η ανάγκη για καταγραφή του παγκόσμιου
ορθοδοντικού ασφαλιστικού χάρτη. Ο Ευρωπαϊκός
αντίστοιχος χάρτης χρήζει επικαιροποίησης καθότι
τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα.
3. Η ανάγκη για καταγραφή του παγκόσμιου
ορθοδοντικού χάρτη των χωρών που επιτρέπουν
σε μη οδοντιατρικό προσωπικό περιορισμένες
ενδοστοματικές παραβάσεις (αποτυπώματα,
αφαίρεση σύρματος τόξων κ.λ.π.)
Παράλληλα τέθηκαν από άλλες χώρες οι κίνδυνοι
που η «κάντην μόνος σου» Ορθοδοντική μπορεί
να προκαλέσει και οι προβληματισμοί για την
απευθείας διαφήμιση σε ασθενείς ορθοδοντικών
υπηρεσιών από εμπορικές εταιρείες.
Θέμα: Ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις στο βασικό
κείμενο της Ε.Ο.Ο. σχετικά με την θεσμοθέτηση
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
με εισήγηση του Κ. Μάρκου και έγιναν δεκτές
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ομόφωνα προκειμένου οι τροποποιήσεις αυτές να
υποβληθούν στην Ε.Ο.Ο.
Θέμα: Έγινε ενημέρωση στο Δ.Σ. από το τακτικό μέλος της
Επιτροπής Ορθοδοντικής ΚΕ.Σ.Υ., Γραμματέα κ. Β.
Σταθόπουλο σχετικά με τις συζητήσεις και τις κοινές
θέσεις που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα από την
«ομάδα εργασίας της ειδικότητας της Ορθοδοντικής»
η οποία συνεδριάζει με συντονιστή τον καθ. Δημήτρη
Χαλαζωνίτη.
Θέμα: Προγραμματίσθηκαν για (α) Σάββατο, 1.7.2017
ημερίδα με ομιλητές τους Δρ Ι. Γιδαράκου, Dr Santiago
Ιsaza Penco και Stefano Negrini με τη χορηγία της «FN
Orthodontics» & της Sadent και (β) Σάββατο, 9.9.2017
ή 4.11.17 ημερίδα πιστοποίησης του συστήματος
AirNivol με ομιλητή τον Αν. καθ. D’Anto.

Ημερήσια διάταξη της 8-6-2017
Θέμα: Ολοκληρώνεται το επιστημονικό πρόγραμμα του Β΄
εξαμήνου 2017 της Εταιρείας μας με την αλλαγή της
ημερομηνίας και τόπου της ημερίδας παρουσίασης
του συστήματος AirNovil για το Σάββατο 4.11.2017

στο ξενοδοχείο «Holiday Inn».
Θέμα: Αποφασίσθηκε να συνεργαστούμε με την πρόεδρο
της Ο.Ε. Αν. καθ. Έφης Μπάσδρα προκειμένου να
ολοκληρωθούν διάφορες εκκρεμότητες σχετικά με
το 15ο Π.Ο.Σ.

ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ελληνική Εταιρεία Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Σ.Γ.Χ.)

Η σύνθεση (Νοέμβριος 2017) του νέου Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.Γ.Χ.
είναι ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Γεώργιος Ράλλης
Α΄Αντιπρόεδρος: Κων/νος Βαχτσεβάνος
Γ. Γραμματέας:
Ελένη Παραρά
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Παπαδιόχος
Ταμίας:
Γεώργιος Παπαναστασίου
Μέλη:
Γρηγόριος Βενέτης,
Λάμπρος Ζουλούμης,
Αναστάσιος Μυλωνάς
Αμφότερα τα Δ.Σ. των Ε.Ε.Σ.Γ.Χ. & Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. προσβλέπουν
σε μια στενή και παραγωγική συνεργασία.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παιδιατρική ορθοδοντική: Θεωρία και πράξη Δρ Γιώργος Λίτσας
Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε τρία μέλη της οδοντιατρικής κοινότητας: στους οδοντιάτρους, στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και στους ειδικούς Ορθοδοντικούς. Σκοπός αυτού του βιβλίου να παρέχει μια ευανάγνωστη πηγή πληροφοριών
για διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κλινικού ευρήματος που άπτεται του
αντικειμένου της Παιδιατρικής Ορθοδοντικής. Με τη βοήθεια κλινικών φωτογραφιών (280) και
τη μορφή των ερωτήσεων-απαντήσεων (216) ο αναγνώστης μπορεί γρήγορα να εστιάσει σε ένα
συγκεκριμένο κλινικό πρόβλημα και να αντλήσει τις πληροφορίες για τις οποίες ενδιαφέρεται.
Αποτελείται από οκτώ ενότητες οι οποίες σχετίζονται με βασικές αρχές ανάπτυξης οστών και
δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, την αξιολόγηση των σκελετικών σχέσεων αλλά
και των μαλακών ιστών του προσώπου, την οδοντική-συγκλεισιακή αξιολόγηση στη φάση του
μεικτού φραγμού καθώς και σειρά παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την αρμονική εξέλιξη
της παιδικής οδοντοφυΐας. Επιπλέον υπερτονίζονται τρόποι για ορθή ορθοδοντική συγκλεισιακή
καθοδήγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των οδοντικών ανωμαλιών και της οδοντικής έγκλισης
και τέλος επιχειρείται μια «εισαγωγική» προσέγγιση στις σκελετικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια
της μεικτής οδοντοφυΐας.
Όλα τα έσοδα από τη πώληση του βιβλίου που αντιστοιχούν στο συγγραφέα θα διατεθούν στη
Κιβωτό του Κόσμου
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Μπουμπουλίνας 3, Αθήνα 10682, Τηλ.: 210 8227 576
email: info@eogme.gr, www.eogme.gr
Εκδότης:
Αλίκη Ροντογιάννη
Διεύθυνση σύνταξης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Σχεδιασμός - Ηλ/κή Σελ/ση: MEGAPRINT, 210 2716 161

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Πρόεδρος:
Δήμητρα Καρδαρά
Αντιπρόεδρος:
Γεράσιμος Αγγελόπουλος
Γεν. Γραμματέας:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ταμίας:
Κώστας Μάρκου
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Αλίκη Ροντογιάννη
Αναπληρωματικά Μέλη: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Θεόδωρος Ραϊσάκης
Γιώργος Μπάκος

Τα άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται στα Ορθοδοντικά Νέα, επιλέγονται με κριτήρια την επικαιρότητα, την επιστημονική εγκυρότητα και την πρωτοτυπία. Οι απόψεις
που εκφράζονται ενυπόγραφα δεν δεσμεύουν αποκλειστικά τον εκδότη. Σκοπός της έκδοσης είναι η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων – αρκεί να μην εκφέρονται
αυθαίρετα - και η δημιουργία καταλλήλου πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών με επίκεντρο την προαγωγή των σκοπών της Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Άρθρα μεγαλύτερα των
300 λέξεων δεν γίνονται κατ’ αρχήν δεκτά. Χειρόγραφα και άλλα πρωτότυπα δεν επιστρέφονται. Τα «Ορθοδοντικά Νέα» θα δημοσιεύσουν νέα όλων των Εταιρειών
μέσω των οποίων μέλη της Ορθοδοντικής κοινότητας στην Ελλάδα εκπροσωπούνται, αρκεί να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση αλληλογραφίας έκδοσης, Μπουμπουλίνας
3, 106 82 Αθήνα. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους της ύλης του περιοδικού χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη.

