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ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  

«ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ» 

ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΟΔΟΝΣΟΦΑΣΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Οδονηιαηρική Αναιζθηζιολογία 
- Νεπξνθπζηνινγία θαη κεραληζκφο δξάζεο ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ 
- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πεηξακαηηθά κνληέια γηα ηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ 
- Φαξκαθνθηλεηηθή θαη θαξκαθνινγία ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ 
- Αίηηα απνηπρίαο ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο 
- Δλζπλείδεηε λάξθσζε θαη γεληθή αλαηζζεζία ζηελ νδνληηαηξηθή. 
- χγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ζπζηεκαηηθά λνζήκαηα 
- Καηάιιειεο ηερληθέο ειέγρνπ ηνπ πφλνπ θαη ηνπ άγρνπο. 
- Πξψηεο βνήζεηεο, ΚΑΡΠΑ 
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Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική Ι 
- Αξρέο ρεηξνπξγηθήο παζνινγίαο θαη εγρεηξεηηθήο ηνπ ζηφκαηνο. Αζεςία θαη αληηζεςία. Αηκνξξαγία θαη 
αηκφζηαζε. Δπνχισζε ηξαχκαηνο. Πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ αζζελνχο πνπ πξφθεηηαη 
λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην ζηφκα. Μεηεγρεηξεηηθή αγσγή. Πξσηφθνιια ρεηξνπξγηθήο 
αληηκεηψπηζεο ησλ νδνληηαηξηθψλ αζζελψλ κε ζπλνδά γεληθά λνζήκαηα ή ρξφληα θαξκαθεπηηθή αγσγή. 
- Οδνληνγελείο ινηκψμεηο. Υεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαη αληηκηθξνβηαθή ρεκεην-ζεξαπεία 
- Παζνινγία θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε εγθιείζησλ/εκηεγθιείζησλ δνληηψλ 
- Πξνπξνζζεηηθή ρεηξνπξγηθή θαη νπινβιελλνγφληα ρεηξνπξγηθή 
- Πεξηαθξνξξηδηθή ρεηξνπξγηθή 
- Οδνληνγελείο θαη κε νδνληνγελείο θχζηεηο θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε απηψλ 
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Κλινική Οδονηιαηρική Φαρμακολογία 
- Αληηβηνηηθά ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Αληηκπθεηηαζηθά ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Αλαιγεηηθά ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Αληηζεπηηθά ηνπ ζηφκαηνο 
- Λνηπά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ ζηελ θιηληθή νδνληηαηξηθή πξάμε 
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Φειροσργική Αναηομία ηοσ Σηομαηογναθικού Σσζηήμαηος 
- Οζηενινγία-κπνινγία ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνχ ζπζηήκαηνο 
- ηεινγφλνη αδέλεο 
- Λεκθηθφ δίθηπν θαη ιεκθαδέλεο ηεο ζηνκαην-γλαζν-πξνζσπηθήο πεξηνρήο 
- Αγγεηαθφ δίθηπν ηεο ζηνκαην-γλαζν-πξνζσπηθήο πεξηνρήο 
- ηνκαην-θάξπγγαο 
- Ικγφξεην άληξν, θχηνο ηεο ξηλφο θαη αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ 
- Σξαρεινπξνζσπηθά δηαζηήκαηα θαη ηξίγσλα ηνπ ηξαρήινπ 
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Βιοζηαηιζηική 
- Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 
- Καηαλνκέο 
- Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 
- Έιεγρνη ππνζέζεσλ 
- Γηαγλσζηηθνί έιεγρνη 
- πζρέηηζε, Γξακκηθή παιηλδξφκεζε, Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε 
- Αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή κε ην ινγηζκηθφ SPSS 
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Κλινική Άζκηζη ζηην Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική 
 

18 

ΣΥΝΟΛΟ 30 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Σύγτρονες Μέθοδοι Απεικόνιζης ζηην Οδονηιαηρική 
- Φεθηαθά ζπζηήκαηα απεηθφληζεο 
- Σνκνγξαθία θσληθήο δέζκεο 
- Δθαξκνγέο ηεο MRI ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Τπεξερνγξάθεκα θεθαιήο θαη ηξαρήινπ 
- Άιιεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη 
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Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική ΙΙ 
- Δθδειψζεηο ζπζηεκαηηθψλ λνζεκάησλ ζην ζηνκαηνγλαζηθφ ζχζηεκα 
- Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ζηφκαηνο.  
- Βηνςία θαη εγρεηξεηηθή ησλ καιαθψλ κνξίσλ ηνπ ζηφκαηνο. 
- Οδνληνθαηληαθφ ηξαχκα θαη αληηκεηψπηζε 
- Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηγκνξείνπ νδνληνγελνχο αηηηνινγίαο 
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Δρεσνηηική Μεθοδολογία 
- Βαζηθέο αξρέο ηεοβηνταηξηθήο έξεπλαο 
- Δξγαζηεξηαθέο κειέηεο 
- Μειέηεο ζε δστθά πξφηππα 
- Κιηληθέο κειέηεο 
- Καηάξηηζε εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ 
- Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο 
- Ηζηθή θαη δενληνινγία ζηε βηνταηξηθή έξεπλα 
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Γιατείριζη οδονηιαηρείοσ, δεονηολογία, νομολογία, αζηική εσθύνη κηλ 
- Ννκηθφ πιαίζην άζθεζεο ηνπ νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
- Κψδηθαο δενληνινγίαο νδνληηάηξσλ 
- Αζηηθή επζχλε ζηελ άζθεζε ηεο νδνληηαηξηθήο 
- Πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε 
- πζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν άζθεζεο ηεο νδνληηαηξηθήο 
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Βιολογία Σηόμαηος 
- Δθαξκνγέο ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ζηε κειέηε ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνχ ζπζηήκαηνο 
- Δκβηνκεραληθή ησλ νδνληηθψλ ηζηψλ θαη ησλ γλάζσλ 
- Βηνυιηθά θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο ηζηνχο ηνπ ζηφκαηνο 
- Δθαξκνγέο ησλ βιαηνθπηηάξσλ ζηελ νδνληηαηξηθή 
- Πξσηεσκηθή ηνπ ζάιηνπ θαη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη 
- Βηνινγία ησλ βηνυκελίσλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο 
 

 

2 

Κλινική Άζκηζη ζηην Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική 
 

18 

ΣΥΝΟΛΟ 30 
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Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Οδονηιαηρική Δμθσηεσμαηολογία Ι 
- Οζηενελζσκάησζε 
- Δπίδεημε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ  
- Βαζηθή ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο εκθπηεπκάησλ 
- Υεηξνπξγηθά πξσηφθνιια θαηά πεξίπησζε 
- Άκεζε θφξηηζε – Σνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο ρσξίο αλάπηπμε θξεκλνχ. 
- Κξηηήξηα επηινγήο εκθπηεχκαηνο θαη ζηνηρεία γηα πξνβιεςηκφηεηα απνηειέζκαηνο 
- Μεηεμαθηηθά εκθπηεχκαηα 
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Κλινική Άζκηζη ζηην Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική και Δμθσηεσμαηολογία 
 

28 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Γ΄ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Οδονηιαηρική Δμθσηεσμαηολογία ΙΙ 
- Βαζηθέο αξρέο κεραληθήο ηζηψλ – Βηνινγία νζηηθήο επνχισζεο – Φάζεηο νζηηθήο αλαγέλλεζεο. 
- Απηνκνζρεχκαηα – Αιινκνζρεχκαηα – Δηεξνκνζρεχκαηα – πλζεηηθά κνζρεχκαηα. Πξσηφθνιια 
αληηκεηψπηζεο νζηηθψλ ειιεηκκάησλ. 
- Πξφβιεςε νζηηθήο αλάπιαζεο – Απνξξφθεζε κνζρεπκάησλ – Σαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε κνζρεπκάησλ 
θαη εκθπηεπκάησλ  
- Αλχςσζε ηγκνξείνπ άληξνπ κε ή ρσξίο ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.  
- Δπηπινθέο ρεηξνπξγηθήο νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ 
- Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ ηζηψλ θαη ζεξαπεπηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε 
- Αξρέο πξνζζεηηθήο επί νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ 
 

 
2 

Κλινική Άζκηζη ζηην Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική & Δμθσηεσμαηολογία 
 

28 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

 

ΣΤ΄ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Γιπλωμαηική Γιαηριβή 
 

10 

Κλινική Άζκηζη ζε Νοζοκομειακή Μονάδα 20 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

Δ΄ΔΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

Γναθοπροζωπική Παθολογία και Φειροσργική 
- Αξρέο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ γλαζνπξνζσπηθνχ ηξαχκαηνο 
- Αξρέο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θξνηαθνγλαζηθήο δηάξζξσζεο 
- Αξρέο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ παζήζεσλ ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ 
- Αξρέο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ αλσκαιηψλ ηεο δηάπιαζεο ηνπ γλαζνπξνζσπηθνχ 
ζπκπιέγκαηνο 
- Αξρέο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαθνήζσλ λενπιαζκαηηθψλ λνζεκάησλ ηνπ ζηφκαηνο 
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Κλινική Άζκηζη ζηην Οδονηοθαηνιακή Φειροσργική &  Δμθσηεσμαηολογία 28 

ΣΥΝΟΛΟ 30 


