
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(10ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2022) 
 

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 

23/06/2022 

20:30-21:30 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
MD, DDS, MSc, απόφοιτος οδοντιατρικής με εξειδίκευση στη Στοματολογία, μετεκπαίδευση στην 
ιστοπαθολογία στόματος, απόφοιτος ιατρικής -  ειδικευόμενος ιατρός στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής της Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ- Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». 

" Προκαρκινικές βλάβες και νεοπλασματικές εξεργασίες 

δέρματος προσώπου: κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση." 
  

Ο Κατσούλας Νικόλαος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2011 και, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, εισήλθε 

στο 3ετες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στοματολογία. Στη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών σπουδών έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης» 

για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε περεταίρω μετεκπαίδευση στην 

ιστοπαθολογία στόματος στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Minessota, 

Minneapolis, MN, USA, λαμβάνοντας την υποτροφία Georgios Koutlas. Μετά το πέρας των 

μεταπτυχιακών σπουδών εγγράφηκε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου και αποφοίτησε με βαθμό άριστα. Την παρούσα χρονική 

περίοδο είναι ειδικευόμενος ιατρός στο Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ- Γ.Ν.Α. 

«Λαϊκό», με κύρια διαγνωστικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα την νεοπλασματική και μη-νεοπλασματική 

ιστοπαθολογία δέρματος και βλεννογόνων καθώς και τις εφαρμογές της τεχνικής του άμεσου ανοσοφθορισμού 

στη διαγνωστική προσέγγιση φλεγμονωδών παθήσεων δέρματος και στοματικού βλεννογόνου. Είναι 

συγγραφέας 20 ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων, ενώ έχει συμμετάσχει με προφορικές και αναρτημένες 

ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 
Οι προκαρκινικές και διηθητικές νεοπλασματικές εξεργασίες του δέρματος αποτελούν εξαιρετικά συχνές 

κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες, χαρακτηριζόμενες από ποικιλία τόσο στην κλινική εμφάνιση 

όσο και στην επιδημιολογική τους εικόνα. Καθώς αιτιοπαθογενετικά οι περισσότερες εξ αυτών 

σχετίζονται με τις κυτταρικές και μοριακές αλλοιώσεις που προκαλεί η χρόνια έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία, οι εν λόγω εξεργασίες φαίνεται να έχουν ειδική προτίμηση για την αισθητικά ιδιαίτερη 

περιοχή του προσώπου. Ο γενικός οδοντίατρος, ως αναπόσπαστο μέλος την ομάδας επιστημόνων 

υπεύθυνων για την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων κεφαλής-τραχήλου, 

καλείται συχνά να προσπελάσει διαγνωστικά νεοπλασματικές αλλοιώσεις του προσώπου, ειδικότερα 

δε της περιστοματικής περιοχής. Στόχος του συγκεκριμένου webinar είναι η κλινικοπαθολογοανατομική 

προσέγγιση των προκαρκινικών βλαβών και των διηθητικών νεοπλασμάτων του δέρματος του 

προσώπου, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλλοιώσεις της περιστοματικής περιοχής, που διαγνωστικά θα 
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http://services.korimvos.gr/

