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Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης Οδοντιάτρων 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 
(Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΚΩΔΙΚΏΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην  

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

Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου MSc, PhD. Παθολόγος µε Εξειδίκευση στο Διαβήτη, 
Επιµελήτρια Α΄, Α΄ Παθολογικό Τµήµα - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Ια ́κωβος Μονογυιο ́ς Περιοδοντολόγος 
«Η  σχέση  περιοδοντίτιδας  και  σακχαρώδη  διαβήτη» 

Η παθολόγος-διαβητολόγος Παπαζαφειροπούλου Αθανασία αποφοίτησε το 1993 από 
το Λύκειο Περάµατος µε βαθµό «Άριστα». Από τον Σεπτέµβριο του 1993 και για δυο χρόνια 
φοίτησε στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, µετά από εισαγωγικές 
εξετάσεις. Τον Σεπτέµβριο του 1995 εισήχθει µε εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε τον Απρίλιο του 2002 µε 
βαθµό πτυχίου “Λείαν Καλώς”. Τον Οκτώβριο του 2008 ανακυρήχθει διδάκτορ της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ τον Νοέµβριο του 2010 απέκτησε τον τίτλο της 
Ειδικότητας της Παθολογίας, τον Σεπτέµβριο του 2012 απέκτησε την πιστοποίηση του 
Υπουργείου Υγείας για εξειδίκευση στον Σακχαρώδη διαβήτη και Δεκέµβριο του 2012 

απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην Βιοστατιστική. Από τον Ιούνιο του 2013 και για ένα χρόνο ήταν Επιστηµονικός 
συνεργάτης στο Διαβητολογικό Κέντρο της Γ' Παθολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος 
Παντελεήµων», ενώ από τον Ιούνιο του 2014 εως το Μάρτιο του 2016 εξετέλεσε Επικουρική Επιµελήτρια Β’  στην A' Παθολογική Κλινική 
του Γενικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Τζάνειο». Από τον Μάρτιο του 2016 ως τον Οκτώβριο του 2018 ήταν Επιµελήτρια Β’  στo A' 
Παθολογικό Τµήµα &  Διαβητολογικό Κέντρο του ίδιου Νοσοκοµείου. Οκτώβριο του 2016 εξελέγει µέλος της Εξελεγχτικής Επιτροπής 
της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, και Μάρτιο του 2017 εξελέγει στο Δ.Σ. της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Aπό 
τον Οκρώβριο του 2018 ως σήµερα τελεί Επιµελήτρια Β’ στo A'Παθολογικό Τµήµα & Διαβητολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκοµείου 
Πειραιά  «Τζάνειο». Μέλος πολλών Ιατρικών εταιρειών, έχει 71 δηµοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, 104 δηµοσιεύσεις σε 
ελληνικά ιατρικά περιοδικά, 8 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 131 κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία, 31 βραβεία σε ιατρικά 
συνέδρια104 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 355 σε ελληνικά, έχει κανει 202 οµιλίες σε ελληνικές επιστηµονικές εκδηλώσεις και 
έχει προεδρεύσει σε 68, ενώ έχει συµµετοχή σε 30 κλινικές µελέτες. 

Ο οδοντίατρος Μονογυιο ́ς Ια ́κωβος του Μιχαη ́λ γεννη ́θηκε στον Πειραια ́ το 1958 και αποφοι ́τησε απο ́ την ελληνογαλλικη ́ σχολη ́ 
Saint-Paul το 1976. Σπου ́δασε οδοντιατρικη ́ στο Αριστοτε ́λειο Πανεπιστη ́µιο Θεσσαλονι ́κης ταυτο ́χρονα µε την Στρατιωτικη ́ Ιατρικη ́ 
Σχολη ́, αποφοιτω ́ντας το 1982 µε βαθµο ́ λι ́αν καλω ́ς, ορκισθει ́ς Ανθυπολοχαγο ́ς. Εργα ́στηκε ως γενικο ́ς οδοντι ́ατρος σε στρατιωτικα ́ 
νοσοκοµει ́α και στο ιδιωτικο ́ του οδοντιατρει ́ο µε ́χρι το 1992. Απο ́ το 1992 ε ́ως το 1994 εξειδικευ ́τηκε στην περιοδοντολογι ́α και 
εµφυτευµατολογι ́α στο Royal Dental College of Aarhus µε υποτροφι ́α του Ελληνικου ́ Στρατου ́ και της Δανε ́ζικης κυβε ́ρνησης. 
Επιστρε ́φοντας στην Ελλα ́δα εξα ́σκησε κατ’ αποκλειστικο ́τητα την περιοδοντολογι ́α και εµφυτευµατολογι ́α στο 401 Γενικο ́ Στρατιωτικο ́ 
Νοσοκοµει ́ο στο οποι ́ο υπη ́ρξε ιδρυτη ́ς και πρω ́τος διευθυντη ́ς του περιοδοντολογικου ́ τµη ́µατος, στο ιδιωτικο ́ του οδοντιατρει ́ο και σε 
ιδιωτικα ́ πολυοδοντιατρει ́α. Το 2004 αποστρατευ ́τηκε µε το βαθµο ́ του Γενικου ́ Αρχια ́τρου κατο ́πιν αιτη ́σεως του. Ει ́ναι µε ́λος 
επιστηµονικω ́ν συλλο ́γων στην Ελλα ́δα και την Ευρω ́πη, πρω ́ην αντιπρο ́εδρος του Συλλο ́γου Ελλη ́νων Περιοδοντολο ́γων, εκλεγµε ́νο 
µε ́λος του Πειθαρχικου ́ Συµβουλι ́ου του Οδοντιατρικου ́ Συλλο ́γου Πειραια ́ και µε ́ντορας της NobelBiocare, εκπαιδευ ́οντας οδοντια ́τρους 
στην εµφυτευµατολογι ́α ενω ́ στο παρελθο ́ν προ ́σφερε επι ́ διετι ́α τις υπηρεσι ́ες του εθελοντικα ́ στο µητροπολιτικο ́ κοινωνικο ́ ιατρει ́ο του 
Δη ́µου Ελληνικου ́-Αργυρου ́πολης. Στο οδοντιατρει ́ο του εξασκει ́ επιτυχω ́ς την τελευται ́α εικοσιπενταετι ́α την περιοδοντολογι ́α και 
εµφυτευµατολογι ́α µε ιδιαι ́τερη ε ́µφαση στην α ́µεση αποκατα ́σταση εµφυτευµα ́των, τοµε ́ας στον οποι ́ο υπη ́ρξε πρωτοπο ́ρος. Ει ́ναι 
παντρεµε ́νος και ε ́χει 2 παιδια ́. 

 Η περιοδοντίτιδα και ο σακχαρώδης διαβήτης συγκαταλέγονται µεταξύ των πλέον διαδεδοµένων ασθενειών του 
ανθρώπου. Παρά το γεγονός ότι µοιάζουν τελείως διαφορετικές νόσοι µεταξύ τους, οι οδοντίατροι γνωρίζουν εδώ και 
χρόνια ότι ασθενείς µε διαβήτη πάσχουν συχνότερα από περιοδοντίτιδα ενώ σε αυτούς που έχει ταυτόχρονα εκδηλωθεί 
περιοδοντίτιδα, αυτή είναι βαρύτερης µορφής και δυσκολότερο να θεραπευτεί. Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ των δύο 
διαδεδοµένων ασθενειών θα εξετασθεί και συζητηθεί από την θέση τόσο των οδοντιάτρων όσο και των ιατρών. 
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