ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑϊΟΥ 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 για την παρακολούθηση του 7ου κύκλου 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).

Πέµπτη
23/05/2019
20:30-21:30

Ζερβού-Βάλβη Φλώρα
Δρ Οδοντ., MPhil Med, Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τµήµατος - Ειδικής
Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκοµείου “Ασκληπιείο” Βούλας

«Ιατρικό Επείγον στο Οδοντιατρείο (Μέρ ος Α)»
Η κα Ζερβού-Βάλβη Φλώρα είναι

Συντονίστρια Διευθύντρια του Οδοντιατρικού
Τµήµατος - Ειδικής Μονάδας ΑµεΑ και Υπεύθυνη του Στοµατολογικού Ιατρείου του Τµήµατος
του Γενικού Νοσοκοµείου «Ασκληπιείο Βούλας», καθώς και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
του Νοσοκοµείου αυτού. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού στη Στοµατολογία
επίσης από το ΕΚΠΑ. Έχει παρακολουθήσει µεγάλο πλήθος µικρότερων σειρών, σεµιναρίων,
συνεδρίων κ.ά. στα αντικείµενα της Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής, Στοµατολογίας,
Γενετικής κ.ά.
Έχει κάνει περί τις 230 ανακοινώσεις, εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια σε ελληνικά και
διεθνή συνέδρια, περί τις 70 δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και περί τις 20 συµµετοχές στην
συγγραφή βιβλίων στην ελληνική και στην αγγλική. Είναι Διευθυντής Σύνταξης σε δύο επιστηµονικά περιοδικά,
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε άλλα δύο, Πρόεδρος ή µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής πολλών ελληνικών
και διεθνών συνεδρίων. Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής, µέλος ΔΣ ή
µέλος διαφόρων επιστηµονικών εταιρειών. Πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, έχει πολυετή συµµετοχή στην
εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στα αντικείµενα της Στοµατολογίας, Νοσοκοµειακής
Οδοντιατρικής και Γηροδοντιατρικής, ενώ συµµετέχει στην µεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών, οδοντιάτρων και
νοσηλευτών.

Ως ιατρικό επείγον στο οδοντιατρείο νοείται µία σοβαρή, µη αναµενόµενη και δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση που εκδηλώνεται στον ασθενή κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής του αντιµετώπισης και
απαιτεί άµεση παρέµβαση διότι άλλως είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή ακόµη και τον θάνατο
του ασθενούς. Σε ποσοστό µάλιστα 10% το ιατρικό επείγον προκύπτει ανεξάρτητα από τις προσπάθειες
πρόληψής του.
Στο Α’ Μέρος θα αναφερθούµε κατ’ αρχήν στις βασικές αρχές διαχείρισής του που αφορούν στην
πρόληψη εκδήλωσής του, καθώς και στην κατάλληλη προετοιµασία αν αυτό εκδηλωθεί που περιλαµβάνει
και τα απαιτούµενα φάρµακα και τον εξοπλισµό.
Στη συνέχεια θα µιλήσουµε για την αντιµετώπιση τριών πολύ σηµαντικών καταστάσεων και
συγκεκριµένα της στηθάγχης, του εµφράγµατος και του συγκοπτικού επεισοδίου.

