
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(7ος Κύκλος, Ιανουάριος-Ιούνιος 2019) 
 

Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης Οδοντιάτρων 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 

(Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΝΕΩΝ  ΚΩΔΙΚΏΝ  καθώς οι κωδικοί 
των προηγούµενων ετών ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην  διευθυνση  

http://services.korimvos.gr  κι ακολουθήστε οδηγίες).  

 

Γιάννης  Τζούτζας  
Καθηγητη ́ς Οδοντιατρικη ́ς Σχολη ́ς Αθηνω ́ν, ΕΚΠΑ 

«Προυποθε ́σεις για την Οργα ́νωση ενο ́ς συ ́γχρονου  Οδοντιατρει ́ου» 
 

 

Ο κ. Γιάννης  Τζούτζας είναι  Καθηγητής  στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου  
Αθηνών και συγκεκριµένα στο Γνωστικό Αντικείµενο της Οδοντιατρικής Επαγγελµατικής  
Πρακτικής. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  προεδρεύει της Οµάδας εργασίας του CED  µε  θέµα την 
Ασφάλεια  των Ασθενών, τον Έλεγχο Λοιµώξεων και τη  Διαχείριση Αποβλήτων, µετέχει δε  σαν 
µέλος στην Οµάδα εργασίας  του Αµαλγάµατος και  άλλων  Οδοντιατρικών  υλικών  και στην 
Οµάδα  εργασίας  των Ιατροτεχνολογικών  προϊόντων. Έχει  µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων και  
Διεθνών αναφορών και περισσότερες από 360 παρουσιάσεις σε συνέδρια και λοιπές 
επιστηµονικές  εκδηλώσεις. Παράλληλα είναι Γενικός Γραµµατέας  της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Οµοσπονδίας. 
 

Στην  Οργάνωση  µιας  Σύγχρονης Οδοντιατρικής Μονάδας  άσχετα  µε τον αριθµό των   
λειτουργούντων ή εµπλεκόµενων οδοντιάτρων περιλαµβάνεται η υιοθέτηση παγίων απόψεων που σχετίζονται  
µε την αποφυγή µετάδοσης λοιµώξεων  στο προσωπικό του Ιατρείου  αλλά  και από το Οδοντιατρείο προς 
τους ασθενείς, οι ισχύουσες τεχνικές απολύµανσης και αποστείρωσης, τα είδης µίας χρήσης, οι καλύψεις των 
επιφανειών, οι εµβολιασµοί, οι τεχνικές αποφυγής τραυµατισµού, οι ισχύουσες προδιαγραφές για την αγορά  
εξοπλισµού αποστειρούµενου ή απολυµαινόµενου, καθώς επίσης  η  ανάλογη λειτουργική αρχιτεκτονική και τα 
δοµικά υλικά που εµπλέκονται µε τους χώρους και τα υγειονοµικού   ενδιαφέροντος  έπιπλα. 
Στη συγκεκριµένη ενότητα και λόγω του εξαιρετικά σηµαντικού χαρακτήρα της  αλλά και της πολυµορφίας  
των υλικών, τεχνικών συσκευών, διατάξεων και απόψεων που τη χαρακτηρίζει, προβλέπεται η  παρουσίαση  
συνοπτικά –λόγω συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας του σεµιναρίου- των τεχνικών υποδοχής σηπτικών 
εργαλείων, καθαρισµού, απολύµανσης, συσκευασίας, αποστείρωσης, φύλαξης και διανοµής τους και οι 
τεχνικές προληπτικής κάλυψης και καθαρισµού εργαλείων και διατάξεων που δεν είναι δυνατόν να 
αποστειρωθούν εξαιτίας τεχνικών ιδιαιτεροτήτω, ακόµα και τα βασικά  κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
εργαλείων που πρόκειται να αγορασθούν και χρησιµοποιηθούν . 
Παράλληλα  λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν κάποιες οι εφαρµογές της Τεχνολογίας  
αλλά και της Πληροφορικής  στην Καθηµερινή Λειτουργία των Οδοντιατρικών µονάδων και ιδιαίτερα στις  
ηµέρες µας όπου οι ψηφιακές απεικονίσεις, οι µεταφορές ψηφιακών αρχείων αλλά κι η εφαρµογή του 
Κανονισµού  για την Προστασία  των Δεδοµένων είναι σε  ισχύ, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση  συνοπτικών 
πληροφοριών που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική τεχνολογία .  
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07/02/2019 
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