
Βασική Χειρουργική των Οδοντικών 

Εμφυτευμάτων
Από το Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής 

Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Α.Π.Θ. 



ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2023 (ΕΝΑ ΕΤΟΣ: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΣΤ ΙΣ  ΝΕΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΙΣ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧ ΙΑΚΗΣ  ΚΛ ΙΝ ΙΚΗΣ  ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝ ΙΑΚΗΣ  
ΧΕ ΙΡΟΥΡΓ ΙΚΗΣ  ΚΑ Ι  ΜΕ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΑΚΟ  ΕΞΟΠΛ ΙΣΜΟ

Το Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Α.Π.Θ μετά από την αναστολή 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας είναι σε θέση επιτέλους 
να υλοποιήσει ένα όνειρο πολλών ετών, να προσφέρει μέσα από την μεγάλη 
εμπειρία του, ποιοτική εκπαίδευση σε οδοντιάτρους στο αντικείμενο της 
χειρουργικής των εμφυτευμάτων. Δεν θέλουμε να προσφέρουμε απλή 
θεωρητική γνώση, αλλά φιλοδοξούμε ο κάθε οδοντίατρος που θα συμμετέχει να 
είναι σε θέση από την επομένη της λήξης του προγράμματος, να σχεδιάζει και να 
υλοποιεί αποκαταστάσεις με οδοντικά εμφυτεύματα. 

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων (μέγιστος 10), η 
θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση, οι έμπειροι και καταξιωμένοι 
εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, η παρακολούθηση αλλά και 
συμμετοχή σε χειρουργεία εμφυτευμάτων, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο του 
προγράμματος. 

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Οδοντιατρικής κατόχους άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στις 7000 ευρώ και θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας 

Πληροφορίες: 2310999606,  skfakali@dent.auth.gr

Βασικές πληροφορίες



ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΤ ΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενότητα1η: Ιστορία και βιολογία των 
εμφυτευμάτων-Ενδοστοματική φωτογραφία 
στην Χειρουργική Στόματος και πρακτική 
εξάσκηση 

Ενότητα 2η: Αρχική εξέταση, ιατρικό ιστορικό-
Τοπικά και συστηματικά νοσήματα που 
επηρεάζουν την τοποθέτηση των οδοντικών 
εμφυτευμάτων-Περιεγχειρητική φαρμακευτική 
αγωγή (αντιβιοτικά/ αναλγητικά)-Τοπική 
αναισθησία στη χειρουργική στόματος & την 
εμφυτευματολογία-Ανατομικές προϋποθέσεις / 
ιδανικές θέσεις τοποθέτησης των 
εμφυτευμάτων-Οργάνωση οδοντιατρείου και 
εξοπλισμός για την τοποθέτηση οδοντικών 
εμφυτευμάτων-Βασικές χειρουργικές τεχνικές 
(τομές, κρημνοί, συρραφές)-Τυπικό πρωτόκολλο 
τοποθέτησης εμφυτεύματος-Πρακτική άσκηση 
(τομές, κρημνοί, τοποθέτηση εμφυτεύματος, 
συρραφή)  

Ενότητα3η: Απεικονιστικές τεχνικές στην 
εμφυτευματολογία-Ερμηνεία και διάγνωση 
αξονικής τομογραφίας-Πρακτική εξάσκηση 
μελέτης της αξονικής τομογραφίας στον 
υπολογιστή 

Ενότητα 4η: Προσθετική αποκατάσταση των 
εμφυτευμάτων: Μελέτη και αποκατάσταση της 
σύγκλεισης, σχέδιο θεραπείας για ολικά και 
μερικά νωδό ασθενή-Πρακτική άσκηση (λήψη 
αποτυπώματος και εξοικείωση με τα προσθετικά 
μέρη του εμφυτεύματος, εργαστηριακά στάδια) 

Ενότητα 5η: Άμεσες και όψιμες χειρουργικές 
επιπλοκές κατά την τοποθέτηση των οδοντικών 
εμφυτευμάτων-Σύγχρονες θεωρίες για την 
αιτιοπαθογένεια και πρωτόκολλα θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της περιεμφυτευματίτιδας-Τα 
LASER στην χειρουργική στόματος & την 
εμφυτευματολογία-Πρακτική άσκηση (τομές, 
κρημνοί, τοποθέτηση εμφυτεύματος, συρραφή)  

Ενότητα 6η: Φυσιολογία της επούλωσης του 
μετεξακτικού φατνίου και της απορρόφησης της 
φατνιακής ακρολοφίας-Τεχνικές διατήρησης του 
όγκου του μετεξακτικού φατνίου-Το προφίλ 
ανάδυσης και η διατήρηση του αισθητικού 
αποτελέσματος-Ουλοβλεννογόνια προβλήματα 
και αναγεννητικές τεχνικές (είδη μοσχευμάτων, 
μεμβράνες)-Η διαχείριση των μαλακών ιστών για 
σταθερότητα του αποτελέσματος-Πρακτική 
άσκηση (τεχνική τοποθέτησης μοσχεύματος και 
μεμβράνης ePTFE με ενίσχυση τιτανίου και 
σταθεροποίηση με καρφίδες για αύξηση του 
εύρους, κρημνοί μερικού-ολικού πάχους, λήψη 
μοσχευμάτων ) 

Ενότητα 7η:  Ανατομία και φυσιολογία, 
Παθολογία και παθοφυσιολογία του ιγμορείου 
άντρου-Τεχνική ανοιχτής & κλειστής ανύψωσης 
του εδάφους του ιγμορείου άντρου-Πρακτική 
άσκηση (ανοικτή ανύψωση και κλειστή ανύψωση 
του ιγμορείου με το σύστημα Versha και 
τοποθέτηση εμφυτεύματος) 

Ενότητα 8η:  Αιμοπεταλειακά συμπυκνώματα 
στην οδοντιατρική: θεωρία, συστήματα, 
εφαρμογές και πρακτική εκπαίδευση 

Ενότητα 9η: Εγγραφή συγκατάθεση, ηθικά, 
δεοντολογικά και νομικά προβλήματα-Αστική 
ευθύνη-Φυσιολογία της επούλωσης του 
μετεξακτικού φατνίου στην άμεση μετεξακτική 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων-Χειρουργικές 
κατευθύνσεις για την άμεση μετεξακτική 
τοποθέτηση-Υπολογιστικά καθοδηγούμενη 
άμεση μετεξακτική τοποθέτηση εμφυτευμάτων-
Πρακτική άσκηση (τομές, κρημνοί, τοποθέτηση 
εμφυτεύματος, συρραφή) 

Ενότητα 10η-11η: Παρακολούθηση και 
συμμετοχή ως βοηθός σε επεμβάσεις 
χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων στη 
μεταπτυχιακή κλινική 

Ενότητα 12η-13η: Αρχική κλινική εξέταση των 
ασθενών του εκπαιδευομένου, συμπλήρωση 
απαραίτητων εντύπων, προεγχειρητικός 
ακτινολογικός έλεγχος με CBCT, συζήτηση και 
κατάρτιση σχεδίου θεραπείας. 

Ενόττητα 14η-15η: Πραγματοποίηση από τον 
εκπαιδευόμενο χειρουργικής επέμβασης για την 
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων  

Ενότητα 16η-17η: Χειρουργική αποκάλυψη των 
εμφυτευμάτων  



ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΤΕΣ  Δ ΙΑ  Β ΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπλ. 
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, 
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας & 
Ακτινολογίας Α.Π.Θ. 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου 
Στοματολογίας Α.Π.Θ. 

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής 
Περιοδοντολογίας Α.Π.Θ. 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
Καθηγητής Προσθετικής, Πανεπιστήμιο  
Tufts, Βοστώνη, ΗΠΑ 

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, Επικ. Καθηγήτρια 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, 
Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας 

ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Επικ. 
Καθηγήτρια Οδοντοφατνιακής 
Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας & 
Ακτινολογίας 

ΛΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Διδάκτορας 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, 
Εμφυτευματολογίας & Ακτινολογίας 

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Διδάκτωρ 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, επισκέπτρια 
καθηγήτρια στο Nicolae Testemitanu, 
State University of Medicine and Pharmacy 
της Μολδαβίας 

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
επισκέπτης Καθηγητής στην έδρα της 
στοματικής χειρουργικής στο 
πανεπιστήμιο Federico II, Νάπολη, Ιταλία  

ΣΤΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διδάκτορας 
Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ., 
Επιστημονικός Διευθυντής του Aachen 
Dental Laser Center (AALZ) στο RWTH 
Πανεπιστήμιο Άαχεν, επισκέπτης 
καθηγητής στο MIU Πανεπιστήμιο του 
Καΐρου  

ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υποψήφιος 
διδάκτορας Οδοντοφατνιακής 
Χειρουργικής &  Χειρουργικής 
Εμφυτευματολογίας 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υποψήφιος 
διδάκτορας Οδοντοφατνιακής 
Χειρουργικής &  Χειρουργικής 
Εμφυτευματολογίας 

ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ, Απόφοιτος 
μεταπτυχιακής ειδίκευσης 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής &  
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας 

ΒΕΣΑΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, Απόφοιτος 
μεταπτυχιακής ειδίκευσης 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής &  
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας  

ΛΑΤΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ, Οδοντίατρος 

ΖΟΥΠΟΥΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ, Νομικός 

Εκπαιδευτές
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