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παμπελοποννησιακό
οδοντιατρικό συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε - P O με
STE
RS
Πρόσκληση συμμετοχής
Eλεύθερη
Aνακοίνωση
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Επιστημονική Επιτροπή του 20ου Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου σας καλεί να
13.30-14.30εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις
συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες12η
της Συνεδρία,
τριήμερης επιστημονικής
24-26 Ιουνίου 2022 στο Nafplia Palace Hotel στο Ναύπλιο.
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Οι ενδιαφερόμενοι
που επιθυμούν να συμμετέχουν με6 παρουσίαση ελεύθερης ανακοίνωσης
Λέμφωμα
Β κυτταρικής
έδαφος
καλούνται
να υποβάλουν
μέχριαρχής
την 1ηστο
Μαΐου
2022 τη Απλοποιώντας
σχετική περίληψη
της εργασίας
τους, σύμφωνα
τις Άμεσες
Οδοντοστοιχίες
του στόματος: ενδιαφέρουσα
περίπτωση
με τις προδιαγραφές
που έχουν καθοριστεί.
Καρβελέας Η.*, Μερκουρέα Σ., Σταυρίδη Φ.,
Μελακόπουλος Ι.

Υποβολή
Περιλήψεων Eλεύθερων Ανακοινώσεων
*Οδοντίατρος

Παπαλεξόπουλος Δ.*, Θ.Κ. Σαμαρτζή Θ.Κ.,
Αρτοπούλου Ι., Συκαράς Ν.

*Μεταπτυχιακός Φοιτητής Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή,
ΕΚΠΑ

Οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε μορφή κειμένου
2
Word στην
ηλεκτρονική διεύθυνση odvima@otenet.gr7
Ψηφιακές
οδοντοστοιχίες
και αντιλήψεις
Τραυματισμός
μορίων
χείλους-να ξεπερνά
Το κυρίως
κείμενο τηςμαλακών
περίληψης
δεν πρέπει
τις 250
λέξεις.
των ασθενών
παρειάς από αεροβόλο όπλο. Αναφορά
Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον
περίπτωσης
Παχιού Α*, Λαμπρόπουλος Π., Κούρτης Σ.
ενός εκ των συγγραφέων.
*Οδοντίατρος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Προσθετικής
Κατσάπη Α.*, Κριτσωτάκη Μ.Ε.*, Παπαδημητρίου

Κ., Σουρμελής
Η αποδοχή
ή μη τηςΑ.εργασίας σας θα ανακοινωθεί με e-mail προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που
*Οδοντίατροι, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες Οδοντοφατνιακής Χει8
υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται
στο συνοδευτικό κείμενο του αρχείου
ρουργικής ΕΚΠΑ
Κλείσιμο μικρών διαστημάτων και αλλαγή
περίληψης.
σχήματος με σύνθετη ρητίνη: Συνδυασμός
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τεχνικών
Οδηγίες
Τεχνική σκόπιμης αναφύτευσης: Κριτική
Φωστηροπούλου Μ.*, Γασπαράτος Σ.,
Οι περιλήψεις
έχουνκλινικών
την ακόλουθη
μορφή:
ανασκόπηση
τεχνικών
Παπάζογλου Ε.
1. Τίτλος (μέχρι 12 λέξεις, σε Bold)
*Οδοντίατρος
Μπίλλης Γ.*, Μπαμπασίδης Β., Σαρρής Κ.,
2. Ονόματα
συγγραφέων
(αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο, σε περίπτωση περισσότερων του
Μικρογεώργης
Γ.
ενός συγγραφέων
τα ονόματα
χωρίζονται
«,»), με 9
υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή.
*Χειρουργός Οδοντίατρος,
απόφοιτος
Οδοντιατρικούμε
Τμήματος
ΑΠΘ
3. Ιδιότητα του ομιλητή (π.χ. προπτυχιακός/μεταπτυχιακός
φοιτητής,
μέλος
ΔΕΠ
Μονήρης
εξόστωση
της
άνωκ.λπ.)
γνάθου
4. Ίδρυμα ή εργαστήριο (από το οποίο προέρχεται η εργασία)
μιμούμενη
βλάβη
ενδοδοντικής
αιτιολογίας
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5. Χαρακτηρισμός Εργασίας
Χαραλαμπάκη Α.*, Γεωργοπούλου Μ.
Σπάνια και
ασυνήθιστη
επιπλοκή από
*Οδοντίατρος
- Ερευνητική,
κλινική
ή πειραματική
τον λάρυγγα κατόπιν αναισθησίας του
- Ανασκόπηση
θέματααναφορά
ευρύτερου
ενδιαφέροντος από τον χώρο των οδοντιατρικών επιστημών
γλωσσικούσε
νεύρου:
περίπτωσης
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- Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Νταής Π., Νικολαΐδου Αι.*, Αξιώτη Ά.-Μ.,
Ανάπλαση ατροφικής πρόσθιας κάτω
- Νέες
διαγνωστικές
Αλεξοπούλου
Μ. ή θεραπευτικές τεχνικές
γνάθου με sausage technique και
*DDS
6. Περίληψη
μεμβράνη cytoplast
Για τις ερευνητικές εργασίες:
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Αντωνογιαννάκη E., Δώδα M., Χατζηαγγελάκη B.*
- Σκοπός
*DDS, ΕΚΠΑ

Έξοδος
υδροξειδίου του ασβεστίου στους
- Υλικό
και Μέθοδος
περιακρορριζικούς ιστούς με εκτεταμένη
- Αποτελέσματα
αλλοίωση
- Συμπεράσματα
Παναγιωτόπουλος
Για τις
ανασκοπήσεις:Γ.Ι.*, Ρεβαζισβίλη Ν,
Γεωργοπούλου Μ,
- Εισαγωγή
*Οδοντίατρος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Σκοπός
- Συμπεράσματα
Για τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και τις νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές τεχνικές:
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση e-posters, όπου κατόπιν
- Σκοπός
κρίσης, ο συγγραφέας του καλύτερου e-poster θα τιμηθεί με το αντίστοιχο βραβείο. Το βραβείο
- Περιγραφή Περίπτωσης/Τεχνικής
συνίσταται στην απονομή τιμητικού επαίνου και συνοδεύεται από ένα επιστημονικό σύγγραμμα,
- Συμπεράσματα
ευγενική χορηγία των εκδόσεων «Οδοντιατρικό Βήμα».
Ο χρόνος παρουσίασης της ελεύθερης ανακοίνωσης έχει ορισθεί στα 8 λεπτά.

