
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

 

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 

18/03/2021 

20:30-21:30 

Ψάρρας Χρ. Βασίλης 
Επικ. Καθηγητης, Διευθυντής Φυσιολογίας Στοματογναθικού & Σύγκλεισης, Κλινική 
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Οδοντιατρική σχολή ΕΚΠΑ 

" Σύγκλειση, Αποκατάσταση, Δυσλειτουργία: Υπάρχει σχέση; " 
 

Ο Βασίλης Ψάρρας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει 

μετεκπαιδευτεί στην Προσθετική, τα Εμφυτεύματα και την Φυσιολογία του Στοματογναθικού 

Συστήματος στην Οδοντιατρική Σχολή του Lund University, Σουηδίας. Είναι M.Sc από το Lund 

University και Διδάκτορας της Οδοντιατρικής (Δρ Οδ) του ΕΚΠΑ. Το 2009 διορίσθηκε 

Λέκτορας, ενώ από το 2015 είναι Επίκουρος Καθηγητής. Από το Σεπτέμβριο του 2020 είναι 

Διευθυντής της Φυσιολογίας Στοματογναθικού & Σύγκλεισης και της Κλινικής Αντιμετώπισης 

Στοματοπροσωπικού Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Είναι τακτικό μέλος ελληνικών 

και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (της Society of Oral Physiology, της European 

Prosthodontic Association, της European Academy of Craniomandibular Disorders) και 

ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματοπροσωπικού Πόνου. Έχει συμμετάσχει σαν 

προσκεκλημένος ομιλητής ή διδάσκων ή εισηγητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ., 

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα, στο οποίο βοηθά ασθενείς με προβλήματα 

Κρανιογναθικών διαταραχών, Προσθετικά προβλήματα και προβλήματα Οδοντικής Σύγκλεισης, καθώς και 

προβλήματα που σχετίζονται με διαταραχές του ύπνου (ροχαλητό, άπνοια ύπνου, βρυγμό κ.λπ.). 

Η οδοντική Σύγκλειση είναι στη πραγματικότητα πολύ σημαντικότερη από την απλή επαφή δοντιών ή 

δοντιών κι αποκαταστατικών εργασιών. Είναι αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα του πολύπλοκου και  

σημαντικού για τη συνολική υγεία και ποιότητα ζωής, Στοματογναθικού συστήματος. Επηρεάζει και 

επηρεάζεται εξίσου από τα υπόλοιπα τμήματα του, δηλαδή τη Κροταφογναθική διάρθρωση και το 

νευρομυϊκό σύστημα, κι όχι μόνο κατά την λειτουργία, αλλά και τη παραλειτουργία και τη Δυσλειτουργία. 

Με τη Σύγκλειση στο επίκεντρο, σημαντικές κι έντονες αντιθέσεις, κάποιες δημιουργικές, πολλές όχι, 

σημάδεψαν την Οδοντιατρική -επιστήμη και κλινική πράξη-στο πέρασμα των χρόνων. Είναι η Σύγκλειση 

αιτία Βρυγμού; Είναι αιτία Δυσλειτουργίας; Η παρέμβαση - αποκαταστατική ή ορθοδοντική - στη 

σύγκλειση προκαλεί Δυσλειτουργία; Η επέμβαση στη σύγκλειση αντιμετωπίζει τη Δυσλειτουργία? 

Μήπως αντίθετα- η Δυσλειτουργία επηρεάζει τη Σύγκλειση; Το σίγουρο είναι ότι η Σύγκλειση 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη κλινική οδοντιατρική πράξη και πρέπει να αξιολογείται σε κάθε 

οδοντιατρικό ασθενή, ισότιμα κι ισόρροπα με το υπόλοιπο Στοματογναθικό σύστημα. Στη διάρκεια του 

σεμιναρίου, από το φιλόξενο βήμα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, θα γίνει προσπάθεια να 

διευκρινισθούν ακροθιγώς, τόσο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις που αφορούν τη Σύγκλειση, όσο 

και κλινικοί προβληματισμοί. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(9ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021) 

http://services.korimvos.gr/
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