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Έκλεψε τις εντυπώσεις για μια ακόμη χρονιά ο «θεσμός»
του Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου
Με µεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση
οδοντιάτρων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
19ου Παµπελοποννησιακού Οδοντιατρικού
Συνεδρίου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε φέτος
στο Λουτράκι, στις πολυτελείς εγκαταστάσεις
του “Club Hotel Casino Loutraki”, από τις 28
έως και 30 Ιουνίου 2019. Τη διοργάνωση του
φετινού συνεδρίου που είχε ως κεντρικό θέµα
«Δόγµατα και Αναθεωρήσεις στην Οδοντιατρική» ανέλαβε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, ενώ υπεύθυνος για την κατάρτιση-του κατά γενική οµολογία απόλυτα επιτυχηµένουεπιστηµονικού προγράµµατος ήταν ο Καθηγητής ΕΚΠΑ, κ. Ηρακλής Καρκαζής.
Περισσότεροι από 300 σύνεδροι έδωσαν το
«παρών» στην τριήµερη επιστηµονική διοργάνωση, η οποία περιελάµβανε ελεύθερο πρόγραµµα, στηρίζοντας και προβάλλοντας το έργο των νέων επιστηµόνων, καθώς και κατευθυνόµενο πρόγραµµα, αποτελούµενο από στρογγυλά τραπέζια, εισηγήσεις και πρακτικά σεµινάρια σε ένα ευρύ φάσµα της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήµης, µε στόχο να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα όλων των συνέδρων.
Στις δύο κεντρικές αίθουσες του συνεδριακού
χώρου του ξενοδοχείου, όπου «έτρεχε» το κατευθυνόµενο πρόγραµµα, καθώς και στην µικρότερη αίθουσα, όπου διεξάγονταν τα πρακτικά σεµινάρια, οι οµιλητές του συνεδρίου -κορυφαίοι στον τοµέα τους- εντυπωσίασαν τους
συµµετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασµένοι από τον πλούτο του φετινού επιστηµονικού προγράµµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το συνέδριο ήταν ενταγµένο στη διαδικασία
µοριοδότησης της Ε.Ο.Ο. και οι συµµετέχοντες που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου έλαβαν 15 µόρια συνεχιζόµενης οδοντιατρικής εκπαίδευσης.
Κατά την τελετή έναρξης απηύθυναν επίσηµο
χαιρετισµό ο Πρόεδρος του Οδ. Συλλόγου Κορινθίας, κ. Επ. Κατσούλας, ο Υπεύθυνος του
Επιστηµονικού Προγράµµατος, κ. Ηρ. Καρκαζής, ο Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, κ. Ν. Δέδες, ο κ. Αθ. Κατσίκης ως Πρόεδρος της Επιτροπής ΣΕΕΟ και ο Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, κ. Φ. Μαδιανός. Η τελετή ολοκληρώθηκε µε την οµιλία του Οµότιµου
Καθηγητή Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής ΑΠΘ, κ. Στ. Δαλαµπίρα µε θέµα
«Η Κόρινθος δια µέσου των αιώνων».

σχέτιση;» και ο κ. Παναγιώτης Ντόβας για την
εργασία του µε θέµα «Αξιολόγηση αντιληψιµότητας & αποδεκτικότητας της διαφοράς χρώµατος, µεταξύ των άνω πρόσθιων δοντιών».Τέλος, διάκριση απέσπασε µεταξύ των συµµετοχών µε ε-posters ο κ. Ιωάννης Καββαδίας για
την εργασία του µε τίτλο «Στοµατίτιδα εξ επαφής από κανέλα».
Στιγμιότυπο από την βράβευση των πρωτεργατών του θεσμού.

Βραβείο καλύτερης ελεύθερης
ανακοίνωσης
Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης απενεµήθη για πέµπτη συνεχή χρονιά το βραβείο
«Ιωάννης Καρκατζούλης» προς τιµήν του ιδρυ-

Κοινωνικό πρόγραµµα

τή και εκδότη του «ΟΒ» στην καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση. Το βραβείο µοιράστηκαν, καθώς οι εργασίες τους ισοψήφισαν, η κ. Ουρανία
Τσιούµα για την εργασία της µε τίτλο «Έλκωση
υπερώας και ηλεκτρονικό τσιγάρο: πιθανή συ-
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Ο Πρόεδρος του Ο.Σ. Ο υπεύθυνος του επιΚορινθίας κ. Επ. Κα- στημονικού προγράμτσούλας.
ματος καθ. ΕΚΠΑ κ. Ηρ.
Καρκαζής.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε και στην πρωτοβουλία των φετινών
διοργανωτών του 19ου Παµπελοποννησιακού
Οδοντιατρικού Συνεδρίου να τιµήσουν τους
θεµελιωτές και πρωτεργάτες του θεσµού του
Παµπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου, απονέµοντας αναµνηστικό δίπλωµα
στους κ.κ: Ηλία Γρηγόρη, Νικόλαο Δέδε, Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, Σπυρίδωνα Κουσκούκη, Δηµήτριο Μάρκου, Μιχαήλ Γκίλλα,
Κωνσταντίνο Σπίνο, Ηλία Αποστολάκο, Νικόλαο Σπανό, Νικόλαο Χρονόπουλο, Ανδρέα
Μητρόπουλο και Αναστάσιο Κενέ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου φρόντισε ώστε στο περιθώριο του επιστηµονικού
προγράµµατος να υπάρξουν ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά και διασκέδαση. Στο πλαίσιο, αυτό
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας παρέθε-
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σε δείπνο σε ένα όµορφο εξοχικό κέντρο, µε
τους συµµετέχοντες να απολαµβάνουν γευστικά εδέσµατα, υπό τους ήχους ζωντανής ορχήστρας. Από τα καλύτερα στιγµιότυπα της βραδιάς ήταν αναµφίβολα η στιγµή που ο Καθηγητής κ. Στέλιος Δαλαµπίρας ανέβηκε στη σκηνή, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του στο τραγούδι.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, το
απόγευµα του Σαββάτου (29/6) έλαβε χώρα
διάπλους του Ισθµού της Κορίνθου, µια µαγευτική εµπειρία που εντυπωσίασε τους συνέδρους και τα συνοδά µέλη.
Τόσο ο Πρόεδρος του Ο.Σ. Κορινθίας, κ. Επαµεινώνδας Κατσούλας όσο και τα υπόλοιπα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, από κοινού µε
τον κ. Καρκαζή, προσπάθησαν να θέσουν ακόµη πιο ψηλά τον πήχη της φετινής διοργάνωσης και τα κατάφεραν, προσφέροντας στους
συνέδρους µια άρτια επιστηµονικά και οργανωτικά διοργάνωση. Το φετινό, 19ο Παµπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο απέδειξε
για µια ακόµη φορά ότι η «περιφέρεια» µπορεί
και πρέπει να έχει λόγο στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στην εµπορική έκθεση που λειτούργησε στο
πλαίσιο του 19ου Παµπελοποννησιακού
Οδοντιατρικού Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
της οποίας οι σύνεδροι µπόρεσαν να ενηµερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην
οδοντιατρική αγορά, ερχόµενοι σε επαφή µε
νέα µηχανήµατα και υλικά. Το «ΟΒ» καθώς και
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας θα ήθε-
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Στην αναμνηστική φωτογραφία με το Δ.Σ. του Ο.Σ. Κορινθίας διακρίνουμε από αριστερά τους κ.κ. Μηλίτση, Γαβριήλ, Βουδούρη, Κατσούλα, Κυριακόπουλο, Σμαράγδα και Παπαγεωργίου.

λαν να εκφράσουν δηµόσια τις ευχαριστίες
τους προς τις χορηγούς εταιρείες: abc Kinitron,
Colgate, Coltene, Deligiannis Dental, Denco
Dental AEBEE, Dentalcom-Γ.Παπάζογλου
Α.Ε., Dental Expert-Άννα Ελµάογλου ΕΠΕ,
Dentalcon Healthcare-Α. Δηµητρακόπουλος,
DNN Dental, Frezyderm, ClaxoSmithKline,

Hellenic Dental Market, Hellenic Dental
Store, Hu-Friady-Mήτσης Ιωάννης & Σια Ο.Ε.,
Ivoclar Vivadent, Medical Compass, Memodent, MV Dental, Oral Vision, Oral-B, Pierre
Fabre, SGS Systems, Ultradent Hellas, Upperdental, VOCO, M. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.,
Δοµή Πληροφορικής, Μαυραειδόπουλος

Α.Ε., Μητσούκα Medical, Οδοντεµπορική, Συνεταιρισµός Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης,
Αφοί Στεργίου, Βικτώρια Τζόβολου, Ιωάννης
Τσαπράζης Α.Ε., Μωρίς Φαράτζης Α.Ε., Ι.Ν.
Φυριππής ΜΕΠΕ.

