
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(9ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021) 
 

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

Πέμπτη 

25/02/2021 

19:00-20:00 

Αναστασία Ε. Κοσιώνη  Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής ΕΚΠΑ 
"Στοματική φροντίδα ηλικιωμένων. Αναγκαιότητα και πρόκληση." 

Η κ. Αναστασία Κοσιώνη είναι Καθηγήτρια Γηροδοντιατρικής στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του 

ΕΚΠΑ όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή και μετεκπαιδεύτηκε στη 

Γηροδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου όπου έλαβε τον τίτλο MSc in Gerodontics. 

Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο και εργάστηκε αρκετά χρόνια στο πεδίο της Εκπαίδευσης από Απόσταση και 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 110 επιστημονικές εργασίες και συγγράμματα και είναι 

κριτής και μέλος Εκδοτικών Επιτροπών σε πολλά επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει 

μακρά θητεία στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής ως Πρόεδρος, Επίτιμη Γραμματέας, 

Σύμβουλος και Υπεύθυνη Ιστοσελίδας και σήμερα υπηρετεί ως Επίτιμη Γραμματέας και Υπεύθυνη της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης. Είναι επίσης μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας και 

υπεύθυνη της ομάδας εργασίας στη Γηροδοντιατρική.. 

Η δεκαετία 2021-2030 ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων πολιτών και τη διασφάλιση του δικαιώματός τους 

στην ισότιμη και αξιοπρεπή διαβίωση σε κατάλληλα περιβάλλοντα. Δυστυχώς, αυτή η αυτονόητη 

προσδοκία απέχει πολύ από την πραγματικότητα τόσο σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας όσο και σε 

επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη στοματική υγεία, παρά το γεγονός της 

αδιαμφισβήτητης σχέσης της με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής, η πρόσβαση παραμένει χαμηλή, 

ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

Η στοματική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα είναι φτωχή και επηρεάζεται από ποικίλους ιατρικούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η οδοντιατρική τους φροντίδα αποτελεί συχνά πρόκληση 

λόγω της πολυπλοκότητας που τους χαρακτηρίζει και διαφοροποιείται σε φιλοσοφία και τεχνικές σε 

σχέση με τις νεότερες ηλικίες. Το σχέδιο θεραπείας είναι εξατομικευμένο και ασθενοκεντρικό με 

δυνατότητα προσαρμογής στη συνεχώς μεταβαλλόμενη λειτουργική τους κατάσταση και το περιβάλλον 

διαβίωσης. Ο γενικός στόχος είναι ο έλεγχος του πόνου και της φλεγμονής, η διατήρηση της 

λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Ο οδοντίατρος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ομάδας φροντίδας των ηλικιωμένων φέροντας και 

την ευθύνη της εκπαίδευσης των υγειονομικών και των φροντιστών στην προαγωγή της στοματικής 

υγείας αυτής της ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού. 

http://services.korimvos.gr/

