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MHNYMA
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Περιοδοντολογικής
Εταιρείας για την Χρήση των Laser στην Περιοδοντολογία: Μύθοι και Πραγματικότητα που θα λάβει
χώρα στο Ξενοδοχείο Royal Olympic το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, 2017.
Οι τεχνολογικές πρόοδοι στις ιατρικές επιστήμες των τελευταίων ετών έχουν συμβάλλει σε πολύ σημαντικό βαθμό σε βελτιώσεις του επιπέδου της προσφερόμενης ιατρικής περίθαλψης. Στην οδοντιατρική,
και στην περιοδοντολογία ειδικότερα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην διάγνωση και πρόληψη των
νόσων του περιοδοντίου καθώς και στην κατανόηση της αιτιοπαθογένειας αυτών των νοσημάτων.
Η ανακάλυψη των LASER έχει αδιαμφισβήτητα αποτελέσει μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση. Τα
LASER αποτελούνται από καθαρές δέσμες φωτός που έχουν πολλές δυνατότητες και έχουν βρει πλήθος χρήσεων στον ιατρικό χώρο. Η εφαρμογή τους και στην οδοντιατρική ήταν ένα σίγουρο επακόλουθο. Αλλά ποιες είναι πραγματικά αυτές οι εφαρμογές, ιδιαίτερα στην περιοδοντολογία;
Το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε για αυτή την ημερίδα έχει ως σκοπό να εξετάσει το προηγούμενο ερώτημα με την βοήθεια των καταξιωμένων ομιλητών που έχουμε επιλέξει. Έτσι, στη πρώτη πρωινή συνεδρία θα γίνει μια συστηματική παρουσίαση των βιολογικών δράσεων και κλινικών εφαρμογών των
LASER. Στη συνέχεια, η απογευματινή συνεδρία θα έχει ένα στρογγυλό τραπέζι στο οποίο θα παρουσιάσουν οι ομιλητές την αποτελεσματικότητα ή μη των υπαρχόντων θεραπευτικών προσεγγίσεων, είτε
πρόκειται για την κλασσική συντηρητική περιοδοντική θεραπεία ή τη θεραπεία με τη χρήση LASER.
Πάντα, όμως, με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση. Απώτερος σκοπός μας, όπως τονίζεται και
στον τίτλο της ημερίδας, είναι να ξεχωρίσουμε τους μύθους από την πραγματικότητα.
Στην επιτυχή διοργάνωση της ημερίδας, όπως και στις άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας μας, έχουν
συμβάλλει σημαντικά οι χορηγοί μας. Έτσι με τη δική τους συμπαράσταση μας επέτρεψαν να κρατήσουμε το κόστος συμμετοχής σε χαμηλό επίπεδο. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ε., σας καλωσορίζω
στην ημερίδα. Είμαι σίγουρος ότι η θεματολογία και η ποιότητα των ομιλιών θα σας ανταμείψουν για
την παρουσία σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Πρόεδρος Ε.Π.Ε.
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ΗΜΕΡΙΔΑΣ

08:30 – 09:00: Εγγραφές
09:00 – 09:30: Χαιρετισμοί
09:30 – 12:00: Πρωινή Συνεδρία. Συντονιστής: Καθηγητής Ι. Βούρος
09:30 – 10:15: LASER: Φυσικοχημικές ιδιότητες και βιολογική δράση. Δ. Στράκας
10:15 – 11:45: Clinical applications of LASERs in Periodontology. Ι. Maden
11:45 – 12:00: Συζήτηση
12:00 – 12:30: Διάλειμμα – Καφές
12:30 – 15:00: Απογευματινή Συνεδρία. Συντονιστής: Καθηγητής Φ. Μαδιανός
Στρογγυλό Τραπέζι: Χρήση των LASER στη περιοδοντική θεραπεία
και η επιστημονική της τεκμηρίωση: Υπάρχει όφελος;
• Δυνατότητες και περιορισμοί στη κλασική περιοδοντική θεραπεία.
Δ. Σακελλάρη
• Χρήση των LASER στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας. Ν. Μάρκου
• Χρήση των LASER στη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας. Ι. Καρούσης
Συζήτηση
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