
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

WEBINAR  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(6ος Κύκλος, Απρίλιος-Δεκέµβριος 2018) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  WEBINAR ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΩΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΌΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, 20:30-21:30 

ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

Χορήγηση  1 Μορίου  Επαγγελµατικής  Επιµόρφωσης  Οδοντιάτρων  
MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 

  

Καπίρη Ελπίδα Ορθοδοντικός 
«Η  συµβολή  της  Ορθοδοντικής  θεραπείας  στην  
καθηµερινή  οδοντιατρική  πράξη»  
 

Η Καπίρη Ελπίδα είναι Χειρουργός Οδοντίατρος, ειδική Ορθοδοντικός και 
εξειδικευµένη στην Βιολογία Στόµατος. Απόφοιτος της Πειραµατικής Σχολής 

Αναβρύτων, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στη Ορθοδοντική στην 
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Tufts  Βοστώνης των Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής. Έλαβε επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ( Msc) στη Βιολογία 
Στόµατος από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ είναι 
υπότροφος ΙΚΥ. Διατηρεί Ορθοδοντικό Ιατρείο στον Πειραιά, και είναι µέλος της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας Ορθοδοντικών, της Αµερικανικής Ένωσης  Ορθοδοντικών,  
της Εταιρείας Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας και  της Εταιρείας 
Οδοντοστοµατολογικής Ερεύνης. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της είναι η 
αντιµετώπιση ενηλίκων ασθενών µε συνεργασία οδοντιατρικών ειδικοτήτων, η 
ψηφιακή αποτύπωση και ανάλυση περιστατικών.  Εφαρµόζει τεχνικές µε 

ακίνητους ορθοδοντικούς µηχανισµούς αλλά και µε διαφανείς µεµβράνες-νάρθηκες.  

Ο οδοντίατρος στην καθηµερινότητά του αντιµετωπίζει περιστατικά που παρουσιάζουν 
ποικιλία προβληµάτων όπως δόντια µε αποτριβές ή διαβρώσεις, µε ανώµαλο σχήµα ή 
µέγεθος , µε κατάγµατα µύλης , αποκλίσεις και  µεταναστεύσεις  δοντιών. Συχνές είναι δε οι 
συγγενείς ή επίκτητες ελλείψεις ενός ή και περισσοτέρων µονίµων δοντιών. Αποτέλεσµα 
όλων αυτών είναι ο περιορισµός ή η καθολική έλλειψη του χώρου αποκατάστασης. Στη 
προσπάθειά του να καταλήξει σε ένα ρεαλιστικό και µακροχρόνια λειτουργικό θεραπευτικό 
σχήµα, η ορθοδοντική παρέµβαση µπορεί να διευρύνει τις επιλογές αποκατάστασης , να 
απλουστεύσει το σχέδιο θεραπείας  και να διευκολύνει τις κλινικές διαδικασίες.Σκοπός της 
παρουσίασης είναι να αναδείξει το ρόλο που µπορεί να παίξει  η ορθοδοντική στη καθηµερινή 
οδοντιατρική πράξη προς την επίτευξη λειτουργικής και αισθητικής σύγκλεισης αλλά και 
στοµατικής υγείας των ασθενών µας. Θα αναπτυχθούν οι γενικές αρχές που διέπουν την 
επικουρική ορθοδοντική θεραπεία οδοντιατρικών ασθενών κάνοντας  αναφορά σε κλινικά 
περιστατικά. 

Πέµπτη 

17/05/2018 

20:30-21:30 

 


