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ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ DDS, MDS 
Απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας ΑΠΘ. Απόφοιτος CDEP New 
York University College of Dentistry (εμφυτευματολογία και στοματική αποκατάσταση). Μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς 
Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος των προγραμμάτων εμφυτευματολογίας του Ινστιτούτου Μέριμνα. Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα 
Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό αντικείμενο την Εμφυτευματολογία και τη Χειρουργική Στόματος. Παρουσία με πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
στον τομέα της χειρουργικής των εμφυτευμάτων και της οστικής αναγέννησης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ DMD, Prosthodontist, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου TUFTS Boston, USA
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου TUFTS Boston στο τμήμα της Προσθετικής. Μέλος της American Dental Association και του American College of 
Prosthodontics. Επισκέπτης Επίκουρος καθηγητής του τμήματος της προσθετικής του Πανεπιστημίου TUFTS Boston. Επιστημονικός συνεργάτης της 
Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης. Εργάζεται στην Οδοντιατρική Μέριμνα Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό αντικείμενο την 
Προσθετική Οδοντιατρική. Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια με θέματα Αισθητική Οδοντιατρική, Προσθετική Εμφυτευμάτων και 
Γναθοπροσωπική Προσθετική.

ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ιατρός
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του οργάνωσε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και συμμετείχε στο εθελοντικό πρόγραμμα 
«ενίσχυση κέντρων υγείας με φοιτητές ιατρικής» κατά την πενταετία 1996 έως 2000 και παρείχε στα πλαίσια του προγράμματος καλοκαιρινή άμισθη εθελοντική 
εργασία σε Κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εργαζόταν ως υπεύθυνος πρώτων βοηθειών στην ποδοσφαιρική ομάδα 
του νομού Θεσσαλονίκης «Ε.Π.Σ.Μ». Το 2009 ορκίστηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ  έχοντας ολοκληρώσει την διατριβή του στο Εργαστήριο 
Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ,όπου υπηρέτησε ως επιστημονικός συνεργάτης από το έτος 2006-2011, συμβάλλοντας επικουρικά 
στη διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Φαρμακολογίας στους φοιτητές. Συμπλήρωσε χρόνο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Α' Χειρουργική Κλινική 
του 424 Γ.Σ.Ν.Ε ,ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Δερματολογικής Κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Συμπλήρωσε χρόνο ειδικότητας 
στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στην Κρατική Κλινική του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Β' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του Α.Π.Θ από το 2009 έως σήμερα. Από το 2010 
εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης (reference) και εκπαιδευτής για την Αμερικανική εταιρεία ιατρικών laser LightAge για τον χώρο της Ευρώπης-Μέσης 
Ανατολής.Από το 2014 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτής για την εταιρεία Abalase και συμμετέχει σε workshop επιμόρφωσης ιατρών που 
διοργανώνει η εταιρεία. Έχει συμμετέχει σε διεθνή και παγκόσμια συνέδρια με ερευνητικές εργασίες και στρογγυλές τράπεζες, ενώ έχει συμμετέχει ως εκπαιδευτής 
και σε workshop και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της «Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής». Εχει δημοσιεύσει ιατρικές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή Ιατρικά 
Περιοδικά στο χώρο της δερματολογίας, ενώ έχει συμμετέχει και στην συγγραφή 2 κεφαλαίων σε ιατρικά συγγράμματα στο χώρο της παιδιατρικής και της κλινικής 
διατροφικής. Διατηρεί ιατρείο στην Θεσσαλονική και υποκαταστήματα στο Βαθύ Σάμου  και στην Κατερίνη.

ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Παιδοδοντίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964 και τελείωσε το Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» το 1982.  Πήρε το πτυχίο Οδοντιατρικής από το Α.Π.Θ. το 1989.  Τη διετία 1991 – 1993 
πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Αγγλία και πήρε το MSc στην Παιδοδοντία από το Πανεπιστήμιο του Bristol.  Από το 2012 είναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής της Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.  Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Πρώτου 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» όπως επίσης και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και συντονιστής της 
Επιστημονικής Επιτροπής της. Είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες ενώ διετέλεσε Γεν Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής. 
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενα την Παιδοδοντιατρική και την Αισθητική Οδοντιατρική καθώς και πρακτικά 
σεμινάρια(hand's on). Έχει γράψει δύο βιβλία Οδοντιατρικής με τους τίτλους: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ» καθώς και κλινικούς οδηγούς με τη χρήση DVD. 

Δρ. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, DDS, Msc., LSO, MBA 
Η Δρ. Γιαννίκος διαθέτει το προνόμιο να είναι μια από τους λίγους οδοντιάτρους με πτυχίο MBA και να εξασκεί την οδοντιατρική για περισσότερα από 24 
χρόνια στην Κύπρο. Είναι πρωτοπόρος στον τομέα των οδοντιατρικών Laser και στην Αισθητική οδοντιατρική. Για την κλινική της έρευνα σχετικά με τα 
οδοντιατρικά Laser έλαβε το Χρυσό Βραβείο στο ISLD Συνέδριο στο Βερολίνο το 2006. Επιπλέον, η Δρ Άννα-Μαρία Γιαννίκος κατέχει 2 μεταπτυχιακούς 
τίτλους, ένα στα Laser (MSc. 2006) και ένα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, 2009) και αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη και λέκτορα του AALZ - RWTH 
Aachen University Campus Aachen στη Γερμανία.
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ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ, Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1998.
Το 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2010 
αναγορεύτηκε Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας καταθέτοντας ερευνητική εργασία με τίτλο: "Ο ρόλος του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (TGF β1) 
στην πολφική επανόρθωση. Πειραματική μελέτη". 
Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχές σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Από το 2002 και έπειτα διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και εργάζεται ιδιωτικά με αντικείμενο την αποκλειστική 
άσκηση της Ενδοδοντίας.

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, DDS, Msc
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. το 2001 και συνέχισε τις 
σπουδές του στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 2006. Το 2012 ολοκλήρωσε με άριστα 
το τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της Οδοντικής Χειρουργικής, ενώ από το 2012 είναι υποψήφιος διδάκτορας στην οδοντιατρική σχολή 
του Α.Π.Θ. Έχει συμμετάσχει, ως ομιλητής ή με ελεύθερες ανακοινώσεις, τόσο σε ελληνικά, όσο και σε διεθνή οδοντιατρικά συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει 
ερευνητικές μελέτες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά  περιοδικά. Επαγγελματικά, από το 2008 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.

1.

2.

 Κόστος Συμμετοχής Ημερίδας:  ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους Οδοντιάτρους, Φοιτητές και 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Περιλαμβάνει: Δικαίωμα συμμετοχής, απαιτούμενη γραφική ύλη, coffee break, μεσημεριανό 
γευμα, πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

 Η Ημερίδα διοργανώνεται στο:
Elpida Resort & Spa Hotel,  

Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, 62122, Σέρρες, Τηλ.: 23210 20000, www.elpidahotel.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το συνέδριο όσο και για τα πρακτικά 
σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνείστε:

Ινστιτούτο Μέριμνα

και εγγραφές 

Λ. Βουλιαγμένης 272 Α, 173 43, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα 
Τηλ.:210 97 34 000, E-mail:imerimna@otenet.gr, www.merimnaseminars.gr

Γενικές πληροφορίεςΓενικές πληροφορίες

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣ  DDS, MSD
Αποφοίτησε το 2000 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τα επόμενα δύο χρόνια διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα 
Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα της Προσθετικής και Γναθοπροσωπικής Προσθετικής από το University 
Of Medicine and Dentistry of New Jersey, UMDNJ-USA, το 2006. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Master της οδοντιατρικής επιστήμης από το UMDNJ. Έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμφυτευματολογ›ιας  στην Οδοντιατρική Σχολή του UMDNJ.. Από το 2007-2013 διετέλεσε επίκουρος 
καθηγητής στο Τμήμα της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής του Dental School του UMDNJ. Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα της 
Επανορθωτικής Οδοντιατρική στο Rutgers Dental School. Έχει ισχυρή ερευνητική εργασία στην εμφυτευματολογία με δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό. Είναι 
ομιλητής σε συνέδρια στην Αμερική αλλά και διεθνώς, με παρουσιάσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην εμφυτευματολογία. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις 
για το έργο του στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς. Σήμερα διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο  στην Αθήνα, Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο Μέριμνα

στηρίζει την προσπάθεια των

 Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος



11.30 - 12.00 Διάλειμμα Καφέ

10.45 - 11.30

12.00 - 12.30

12.30 - 13.15

Μπότος Σπύρος
Οδοντικός πόνος

17.00 - 20.00 Πρακτικά σεμινάρια

09.00 - 09.30 Εγγραφές - Αναλυτικό πρόγραμμα

09.30 - 10.45 Χειρουργική ομάδα - Video παρουσίαση
(Χρήστος Tσάμης-Στράτος Αθανάσιος)

Video παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων σε νωδή γνάθο και άμεση φόρτιση αυτών

Ανάλυση περιστατικού - Σχέδιο θεραπείας

Διάλειμμα, μεσημεριανό 14.00 - 14.30

Μουρούζης Πέτρος
Αισθητικές αποκαταστάσεις από σύνθετη ρητίνη
Ένθετα & Επένθετα

14.30 - 16.00 Καλοκασίδης Κωνσταντίνος 
Εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος και η χρήση τους
Ζωντανή επίδειξη σε μοντέλο τεχνικών εγχύσεως 
υαλουρονικού οξέως

Αναλυτικό πρόγραμμαΑναλυτικό πρόγραμμα Πρακτικά σεμινάριαΠρακτικά σεμινάρια

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στις άμεσες αισθητικές  
αποκαταστάσεις - Τα κλειδιά της επιτυχίας

17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20

17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20

Χορηγός

Χορηγός

Τολίδης Κοσμάς
Ολοκληρωμένη προσέγγιση στις άμεσες αισθητικές  
αποκαταστάσεις-Τα κλειδιά της επιτυχίας

13.15 - 14.00 Καλύβα Μαρία
Διασφάλιση της ενδοδοντικής πρόγνωσης σε επιβαρυμένα 
δόντια. Κριτήρια επιλογής συντηρητικής ή χειρουργικής 
ενδοδοντικής θεραπείας

Μουρούζης Πέτρος
Οι έννοιες και οι τεχνικές της “παραδοσιακής” οδοντιατρικής 
με τις εκτεταμένες παρασκευές για την αποκατάσταση 
τερηδονισμένων δοντιών, τείνουν να αντικατασταθούν με 
πιο συντηρητικές τεχνικές που στηρίζονται στη συγκόλληση 
στους οδοντικούς ιστούς αποκαταστάσεων από συνθετική 
ρητίνη. 
Το σεμινάριο στα ένθετα-επένθετα συνθετικών ρητινών 
απευθύνεται σε κάθε οδοντίατρο που θέλει να μάθει να 
αποκαθιστά μεγάλες βλάβες οδοντικών ιστών με πιο 
συντηρητικό τρόπο. Οι συνθετικές ρητίνες έχουν ερευνηθεί 
σε επιστημονικό επίπεδο τόσο εκτενώς όσο κανένα άλλο 
υλικό από τότε που ανακαλύφθηκαν (1962) και πλέον 
αποτελούν το υλικό επιλογής που με τους σωστούς 
χειρισμούς αποτελεί το πιο βιομιμητικό υλικό που έχει ο 
οδοντίατρος στο ιατρείο του.

Στο συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο θα αναλυθούν:
Ενδείξεις για αισθητικά ένθετα και επένθετα συνθετικών 

ρητινών.
Οι παρασκευές ενθέτων- επενθέτων και οι απαιτούμενες 

εγγλυφίδες κοπής.
Η διαδικασία λήψης των αποτυπωμάτων.
Η κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων.
Η τεχνική της συγκόλλησης με τη χρήση των απαιτούμενων υλικών.

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 

Tσάμης Χρήστος - Στράτος Αθανάσιος 
Η σύγχρονη επιεμφυετυματική αποκατάσταση απαιτεί την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων και την άμεση φόρτιση αυτών. Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα 
αναλυθούν σε βάθος όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα της τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων και της άμεσης φόρτισης αυτών. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν 
στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε γνάθους χοίρων και σε ειδικά διαμορφωμένα 
εκμαγεία με εμφυτεύματα. Επίσης θα εξασκηθούν στην άμεση φόρτιση αυτών και 
στην παρασκευή προσωρινής γέφυρας σε αυτά. 

Άμεσης φόρτισης Εμφυτευμάτων 17.00 - 20.00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 Χορηγός

Τολίδης Κοσμάς
Τη θεωρητική παρουσίαση θα ακολουθήσει πρακτικό 
σεμινάριο περιορισμένου ακροατηρίου (hand's on) 
όπου θα πραγματοποιηθεί επίδειξη όλων των 
σύγχρονων λύσεων αισθητικής σε αποκαταστατικά 
προβλήματα στην οδοντιατρική.  Θα γίνει επίδειξη της 
επιτυχούς χρήσης των συνθέτων ρητινών, 
διαστρωμάτωσης, της σωστής διαμόρφωσης σημείου 
επαφής, της χρήσης των συστημάτων υαλονημάτων, 
της επιδιόρθωσης ολοκεραμικών αποκαταστάσεων 
κ.λπ. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τις παρουσιαζόμενες τεχνικές και τα 
υλικά χρησιμοποιώντας μοντέλα προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες περιπτώσεις.  

Ένθετα - Επένθετα σύνθετων ρητινών

Πρακτικά σεμινάριαΠρακτικά σεμινάρια

16.00 - 17.00 Άννα Μαρία Γιαννίκος
25 Μύθοι που πρέπει να καταρριφθούν για να κατακτήσεις 
την κορυφή!

Workshop Μάρκετινγκ για Οδοντιάτρους
Αποκτήστε τον έλεγχο!

17.00 - 20.00

Άννα Μαρία Γιαννίκος
Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία διαχείρισης, υπεύθυνη για τον εντοπισμό, την 
πρόβλεψη και την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών επικερδώς. Το Marketing 
δεν είναι μόνο διαφήμιση ή προώθηση υπηρεσιών, αντίθετα, είναι ο συνδυασμός 
των 7 στοιχείων, των 7P’s που κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να αναδεικνύουν την 
υψηλής τεχνολογίας και ποιότητα κλινική μας.

Τα 7P’s είναι τα εξής:
Package (προϊόν/υπηρεσία)
 Price (τιμή) 
 Promotion (προώθηση)
 Place (τοποθεσία) 
People (προσωπικό / ανθρώπινο δυναμικό)
Process (διαδικασία)
 Physical evidence (Παρουσία)

Ο στόχος κατά τη διάρκεια αυτού του workshop είναι να δώσει μια σύντομη 
περιγραφή των παραπάνω, ώστε οι οδοντίατροι να αποκτήσουν την ικανότητα να τα 
ακολουθήσουν και να τα υλοποιήσουν στις κλινικές τους. 

Και ναι, η επίτευξη ιδανικών δεξιοτήτων οδοντιατρικού μάρκετινγκ έχει να κάνει 
εξολοκλήρου με την απόκτηση ελέγχου και διατήρησης της δύναμής τους.

Αυτό το workshop έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλήρη 
κατανόηση των αρχών του μάρκετινγκ όπως επίσης και τον τρόπο να εφαρμόσουν 
αυτές τις αρχές αποτελεσματικά σε παρόμοιες καταστάσεις στις κλινικές τους.

1. 
2.
3.
4.
5. 
6. 
7.

Ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα του
Ινστιτούτου Μέριμνα στην ανενεωμένη

ιστοσελίδα μας www.merimnaseminars.gr
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Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.

 

Eλληνικού 2, 167 77 Ελληνικό, Αθήνα Τηλ.: 210 89 06 300, Fax: 210 89 83 207

 

Γραφείο Μακεδονίας Θράκης Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρία Κάλλας 6, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310424618 

Τηλέφωνο Φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 89 06 326

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από τη Boehringer-Ingelheim
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