POSTERS 2016
1. Μ.Χούκλη, Α.Κατής: «Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υπο αντιπηκτική αγωγή
με ασενοκουμαρόλη στο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας»
2. Μ.Ταμπαντζή,
Ν.Ταμπαντζή,
Σ.Σκανδάλης,
Δ.Σαμαράς,
Μ.Τοπούρογλου:
«Στοματολογικές και γενικές εκδηλώσεις λοιμώδους μονοπυρήνωσης»
3. Σ.Σκανδάλης: «Προσκόλληση βακτηρίων του γένους Streptococcus σε διάφορα
οδοντιατρικά αποκαταστατικά υλικά»
4. Π.Γεράκη, Α.Γαλάνης, Θ.Βλαδένης, Ι.Τσολιάνος: «Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών
με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οδοντική διάβρωση»

5. Θ.Ζαρμακούπης, Α.Στύλας: «Διάγνωση και αντιμετώπιση περιεμφυτευματίτιδας για το
γενικό οδοντίατρο»
6. Α.Στύλας, Θ.Ζαρμακούπης: «Τεχνική Socket-Shield: Bιβλιογραφική ανασκόπηση»

7. Α.Ζιούτη, Α.Δερματά, Δ.Δημητράκη, Ο.Παντελίδου, Κ.Αραποστάθης: «Τεχνικές και
υλικά για την πολφοτομή νεογιλών γομφίων: Η εξέλιξη στο χρόνο»
8. Κ.Χατζάκη, Μ.Καραούλα, Α.Χαλκίδου, Κ.Αραποστάθης: «Επανασυγκόλληση
σπασμένου τμήματος μετά από κάταγμα αδαμαντίνης - οδοντίνης λόγω οδοντικού
τραύματος. Αναφορά περιστατικών»
9. Α.Αλ-Μοχαμάντ,
Δ.Λαγογερίδης-Κουτσούμπας,
Γ.Τρούπης,
Ε.ΛαγογερίδηΚουτσούμπα: «Στοματική Κακοσμία στα παιδιά»

10. Ι.Αλ-Μοχαμάντ,
Ι.Παχούμης,
Ε.Μπαμπασίδου:
«Συντηρητική
αντιμετώπιση
διαστημάτων στην αισθητική ζώνη»
11. Δ.Τιμπλαλέξης, Γ.Τσελέκη, Χ.Τσιαβάκη, Ε.Τσίτρου : «Ρητίνες Μαζικής Πλήρωσης
(Bulk fill Composite): Ενδείξεις και εφαρμογές μίας νέας τεχνικής”
12. Α.Κυτίδης, Η.Τουρτούνης, Μ.Τσιαφίτσα, Ε.Τσίτρου: «Endocrown: επιλογή ή
καινοτομία;»
13. Α.Βώσσος, Κ.Παπαδόπουλος, Π.Γερασίμου: «Κλείσιμο διαστημάτων στην πρόσθια
αισθητική ζώνη της άνω γνάθου με σύνθετες ρητίνες: Αναφορά περιστατικού»
14. Ν.Τζίμας, Κ.Καραουλάνη, Κ.Τολίδης : "Διαδικασίες σύνδεσης των συνθέτων ρητινών
σε βιολογικά και μη βιολογικά υποστρώματα"
15. Χ.Καρανάσιου, Κ.Τολίδης: «Αποκαταστατικά υλικά νεογιλών δοντιών»
16. Θ.Σφέϊκος, Κ.Τολίδης: «Ενίσχυση οδοντικών δομών με τη χρήση ινών – Κλινικά
περιστατικά»

17. Α.Πήτα, Δ.Σακελλάρη: «Μελέτες συσχέτισης όλου του γονιδιώματος στην
Περιοδοντολογία»
18. Κ.Μπραχαντίνη, Χ.Εξάρχου, Δ.Σακελλάρη: «Επίδραση της περιοδοντικής θεραπείας
στην υγεία του πολφού»
19. Γ.Σολωμού, Σ.Ευσταθίου, Δημάδης, Ν.Αλεβίζου, Β.Αλεβίζου, Π.Δάγκαλης:
«Περιοδοντικές κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση ασθενών με ΑΙDS»
20. Κ.Ματθαιοπούλου,
Μ.Παπανδρεοπούλου,
Σ.Χριστοδουλίδης,
Δ.Σακελλάρη:
«Περιεμφυτευματίτιδα: χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία»
21. Κ.Καραϊσκάκη, Λ.Τσαλίκης: «Διάτρηση της μεμβράνης του ιγμορείου άντρου:
Συστηματική ανασκόπηση»

22. Γ.Γεωργιάδου, Α.Φασούλας, Γ.Τσομπανίδης: «Ατελή Επιμήκη κατάγματα ρίζας:
Κλινικά και ακτινογραφικά χαρακτηριστικά»
23. Σ.Χριστοδουλίδης, Γ.Κωφός: «Οδοντογενής μυκητιασική ιγμορίτιδα»
24. Κ.Σαρρής, Γ.Μικρογεώργης: «Η Ψηφιακή Αφαιρετική Ακτινογραφία στην Ενδοδοντία»
25. Ν.Πεταλωτής, Π.Τσακμαλής, Ν.Γεωργιάδης, Π.Σταυριανού, Κ.Παπαπαύλου:
«Επιπολασμός τερηδόνας νεογιλής οδοντοφυίας σε παιδιά α’τάξης δημοτικού 11
σχολείων του δήμου Σιντίκης (Νομός Σερρών)»
26. Ν.Πεταλωτής, Ν.Γεωργιάδης, Π.Σταυριανού, Ε.Πάτκου-Πιτσαλίδου, Κ.Παπαπαύλου:
«Απεικόνιση έξι στίχων από δύο ψαλμούς του Δαβίδ που αναφέρονται σε γλώσσα και
χείλη σε βυζαντινά χειρόγραφα»
27. Χ.Παπαδόπουλος,Λ. Βασιλειάδης,Π. Σταυριανού,Ν. Πεταλωτής: «Μέθοδος Cameriere
για την εκτίμηση ηλικίας»
28. Π.Σταυριανού, Ν.Πεταλωτής, Ι.Φωτόπουλος, Χ.Παπαδόπουλος: «Εφαρμογή των Αρχών
της Βιοηθικής στην Οδοντιατρική»
29. Ι.Αλ-Μοχάμαντ, Λ.Βασιλειάδης, Α.Αλ-Μοχάμαντ, Π.Σταυριανού : «Διάγνωση και
επιλογή σχεδίου θεραπείας σε παθήσεις περιακρορριζικών ιστών»
30. Ι.Φωτόπουλος, Χ.Παπαδόπουλος, Π.Σταυριανού, Ν.Πεταλωτής: «Απόδοση Αστικής
ευθύνης κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής»

31.Θ.Μ.Βένου, Μ.Παπανδρεοπούλου, Δ.Ανδρεάδης, Α.Πουλόπουλος: «Δευτερογενής
ωταλγία οφειλόμενη σε οδοντική αιτιολογία ή βλάβες του στόματος»
32.Ε.Ματζιάρη,
Δ.Μαλούτας,
Ε.Αναγνώστου,
Δ.Ανδρεάδης,
Α.Πουλόπουλος,
Α.Κολοκοτρώνης: «Ενδοστοματική Εκδήλωση Κονδυλωμάτων: αναφορά δύο
περιπτώσεων. Η εμπλοκή των HPV σε παθήσεις της στοματικής κοιλότητας»
33. Α.Ζυγκρίδη, Κ.Κουμαραμπής, Γ.Κωφός, Δ.Ανδρεάδης: «Κοινή Πέμφιγα: Όταν η
έγκαιρη διάγνωση μετράει. Αναφορά περιστατικού»

34. Ε.Ματζιάρη, Α.Ματιάκης, ΕΑναγνώστου, Α.Κολοκοτρώνης: «Διαφοροδιαγνωστική
προσέγγιση βλαβών και νόσων της στοματικής κοιλότητας με κοινό ιστολογικό
χαρακτηριστικό την υποεπιθηλιακή φυσαλίδα»
35. Α.Μ. Παυλου, Α.Ματιάκης, ΕΑναγνώστου, Α.Κολοκοτρώνης: «Κλινική και ιστολογική
διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση λευκών βλαβών του βλεννογόνου του στόματος»
36. Ν.Αλεβίζου, Β.Αλεβίζου,
Α.Ματιάκης, Ε.Αναγνώστου, Α.Κολοκοτρώνης:
«Μυρμηγκιώδες καρκίνωμα (verroucus oral carcinoma) του βλεννογόνου του στόματος.
Αναφορά σπάνιας περιπτώσεως με σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση»
37. Χ.Θεοδοσίου, Γ.Σάσσαλος, Α.Ματιιάκης, Α.Κολοκοτρώνης, : «Χημειοβλεννογονίτιδα
του βλεννογόνου του στόματος: τοπική βλάβη συστηματική νόσος»
38. Χ.Εξάρχου, Β.Αποστόλογλου, Θ.Βένου, Π.Μπόφτσης, Δ.Ανδρεάδης, Α.Πουλόπουλος:
«Ελκονεκρωτική ουλοστοματίτιδα: διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα»
39. Β.Αλεβίζου,
Γ.Κλιφοπούλου,
Ν.Αλεβίζου,
Δ.Ανδρεάδης,
Ε.Αναγνώστου,
Α.Πουλόπουλος: «Μελάνωμα της στοματικής κοιλότητας: αναφορά περιστατικού και
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.»
40. Π.Λυκοτσέτα , Ε.Μπαμπλή, Ι. Πέτρου, Δ.Ανδρεάδης, Α.Πουλόπουλος: «Ξάνθωμα
βλεννογόνου του στόματος. Αναφορά ασυνήθιστου περιστατικού»

41. Δ.Καρβουνίδης, Α.Χ.Σαμίου: «Αποκατάσταση μερικά νωδού ασθενή με τηλεσκοπική
οδοντοστοιχία: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού»
42. Ρ.Λιοσάτου, Σ.Μίχου, Δ.Τορτοπίδης: «Βιολογικές και τεχνικές επιπλοκές
μεταλλοκεραμικών VS ολοκεραμικών προσθετικών αποκαταστάσεων»
43. Μ.Δημάκου, Α.Κατακίδης, Δ.Χατζόπουλος, Δ.Τορτοπίδης: «Επιλογή θέσης θεραπείας
στην προσθετική: Μέγιστη συναρμογή ή κεντρική θέση»

44. Ι.Μακρυγιάννης, Χ.Μαγόπουλος, Α.Καρακελίδου: «Τα νέα πρωτόκολλα για
αντιμετώπιση των ασθενών που λαμβάνουν διφωσφονικά»
45. Μ.Καραούλα, Α.Κάρλος, Χ.Καρανάσιου, Λ.Ζουλούμης: «Βιολογικοί παράγοντες που
συμμετέχουν στην αποτυχία των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων»
46. Μ.Καραούλα, Α.Κάρλος, Χ.Καρανάσιου, Λ.Ζουλούμης: «Η απώλεια της μεσοδόντιας
θηλής και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις προς αποκατάστασή της”
47. Κ.Ματθαιοπούλου,
Γ.Σολωμού,
Σ.Ευσταθίου,
Δ.Μπομπότας,
Λ.Ζουλούμης:
«Αλλεργικός ασθενής και οδοντιατρική προφύλαξη»
48. Α.Μαγκλάρας, Ζ.Μέλιος, Λ.Μπαλάσκας, Λ.Ζουλούμης: «Ηπατικές δυσλειτουργίες και
οδοντιατρικούς ασθενείς»
49. Β.Κύρος, Α.Κυτίδης, Σ.Ανοιξιάδου, Λ.Ζουλούμης: «Εμφυτεύματα σε ασθενείς που
λαμβάνουν μονοκλωνικά αντισώματα για την οστεοπόρωση

50. Ο.Τσάμη , Α.Πρίντζου , ΕΤσινικόρη , Α.Καϊμάκη, Λ.Ζουλούμης: «Ο ρόλος του
ακτινογραφικού ελέγχου για την πρόληψη του τραυματισμού του ΚΦΓ κατά την
τοποθέτηση εμφυτευμάτων»
51. Σ.Δαλαμπίρας, Θ.Βένου, Φ.Δαλαμπίρας, Μ.Δαλαμπίρα: «Αγκυλογλωσσία: Επιπλοκές από την
πολύχρονη παρουσίας της. Αναφορά περίπτωσης»

52. Μ.Δαλαμπίρα ,Ι. Χατζηστεφάνου , Σ.Δαλαμπίρας : «Αποκάλυψη μύλης σε έδαφος
ινώδους δυσπλασίας»
53. Σ.Δαλαμπίρας, Φ.Δαλαμπίρας, Θ.Βένου, Μ.Δαλαμπίρα: «Μασητηριακή μυαλγία:
¨Εγχυση αναισθητικού στη μάζα του έξω πτερυγοειδούς οδηγίες για ασφαλή διαδικασία»
54. Β.Αποστόλογλου, Ε.Μπαμπλή, Ν.Νταμπαράκης, Ν.Νταμπαράκης: «Αιτίες αποτυχίας
της τοπικής αναισθησίας και τρόποι αντιμετώπισης»
55. Σ.Λιγνού, Μ.Λαγανά, Ζ.Βαϊτσίδης: «Η Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης
στην καθημερινή κλινική πράξη»

56. Κ.Καραϊσκάκη, Σ.Λυσίτσα-Ζιάκα, Δ.Τσανακτσίδης: «Οδοντογενής Κερατινοκύστη:
παρουσίαση κλινικού περιστατικού»

57. Ι.Τσολιάνος: «Η τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) στην Ορθοδοντική»
58. Φ.Σπυράκη, Χ.Μπότσης, ΑΜπατσούκα, Χ.Τσιαβάκη, Ε.Κουμπιά: «Ορθοδοντική
συγκράτηση ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονήματα)»
59. Σ.Τηλαβερίδου, Σ.Σολάκη, Β.Τηλαβερίδης: «Αφαίρεση σπασμένης βελόνας κατά
τη στελεχιαία αναισθησία από το πτερυγογναθιαίο διάστημα καισημασία της αξονικής
τομογραφίας κωνικής δέσμης για την ακριβή εντόπιση της βελόνας στο τρισδιάστο του
χώρου»
60. Σ.Σολάκη,
Σ.Τηλαβερίδου,
Β.Τηλαβερίδης,
M.Hλιόπουλος:
«Παρεκτόπιση
σωφρονιστήρα της άνω γνάθου στο υποκροτάφιο διάστημα κατά την εκμόχλευση του»

