
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

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

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  WEBINAR ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 

  
 

 

Γρηγοράτος  Διονύσης  Ενδοδοντολόγος 
« Στοιχεία που βελτιώνουν την πρόγνωση της ενδοδοντικής 
θεραπείας»  
 
 

 

Ο Γρηγοράτος Διονύσης αποφοίτησε το 1994 ως οδοντίατρος από το 
Πανεπιστήµιο Semmelweis της Βουδαπέστης. Το 1998 ολοκλήρωσε το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην ενδοδοντολογία (MSc in Endodontics), 
στο University of London (Eastman Dental Institute) και του απονεµήθηκε ο 
τίτλος του εξειδικευµένου Ενδοδοντολόγου. Κατά την παραµονή του στο 
Ηνωµένο Βασίλειο διηξήγαγε έρευνα µαζί µε τους συνεργάτες του σχετικά µε 
την επίδραση του υποχλωριώδους νατρίου και του υδροξειδίου του ασβεστίου 
στις µηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης. Η έρευνα στέφθηκε µε επιτυχία και 
δηµοσιεύτηκε στο International Endodontic Journal το 2001. (Grigoratos D., 
Knowles J., Ng YL, Gulabivala K., Effect of exposing dentine to sodium 
hypochlorite and calcium hydroxide on its Flexural Strength and Elastic Modulus. 

Int Endod J. 2001 Mar;34(2):113-9). Από το 1999 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο όπου ασχολείται 
αποκλειστικά µε την ενδοδοντολογία. Από το 2005 διατελεί επιστηµονικός συνεργάτης της 
Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών στο τµήµα της ενδοδοντίας.  
 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι αλλαγές που έγιναν στον τεχνικό εξοπλισµό που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την τέλεση µιας ενδοδοντικής θεραπείας είναι εντυπωσιακές. Ένας µεγάλος 
αριθµός ενδοδοντικών θεραπειών πραγµατοποιείται πλέον σήµερα σε µια συνεδρία. Η διεθνής 
βιβλιογραφία έχει κατακλειστεί από έρευνες που εξετάζουν την απόδοση των νέων εργαλείων κατά 
την µηχανική επεξεργασία και την έµφραξη του συστήµατος των ριζικών σωλήνων. Λίγοι ερευνητές 
έχουν ασχοληθεί µε το αν οι νέες τεχνικές βελτιώνουν (ή ενδεχοµένως επιδεινώνουν) την πρόγνωση 
µίας ενδοδοντικής θεραπείας. Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι εντέλει, η αποφυγή ή η 
εξάλειψη περιακρορριζικής παθολογίας µικροβιακής αιτιολογίας, όχι η δηµιουργία µιάς «όµορφης» 
τελικής ακτινογραφίας. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα αποτελέσει το αντικείµενο της συζήτησης µας. 
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