
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 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 

12/05/2022 

20:30-21:30 

ΤΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας στο Εθνικό και   Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Οδοντίατρος, ΜSc Στοματολογίας, Υποψήφια διδάκτωρ Κλινικής Στοματολογίας και 
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ 

" Τι πρέπει να κάνω; Διαγνωστικοί προβληματισμοί σε "εικόνες" του 

στόματος." 
  

Ο Τόσιος Κωστής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών το 1988, όπου ολοκλήρωσε της 

μεταπτυχιακές του σπουδές και αναγορεύθηκε διδάκτορας το 1996. Είναι Αντιπρόεδρος της Στοματολογικής 

Εταιρείας της Ελλάδος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματολογίας και άλλων επιστημονικών εταιρειών. 

Είναι Διευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού Στοματολογία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 394 ομιλίες και ανακοινώσεις και είναι συγγραφέας σε 193 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις. Ασκεί τη στοματολογία στο ιδιωτικό του ιατρείο από το 1996 και είναι μέλος του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Πειραιώς. 

Η Καλογήρου Ελένη  αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012, όπου το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στη 

Στοματολογία και από το 2017 εκπονεί διδακτορική διατριβή στην Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής 

Οδοντιατρικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι μέλος 

της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Στοματολογίας και της European 

Association of Oral Medicine. Είναι Βοηθός Σύνταξης του Περιοδικού Στοματολογία. Έχει συμμετάσχει με 120 

ομιλίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και  είναι συγγραφέας σε 

33 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ασκεί τη στοματολογία στο ιδιωτικό της ιατρείο από το 2016 και είναι μέλος του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Πειραιώς. 

Η κλινική εικόνα μιας παθολογικής κατάστασης του στοματικού βλεννογόνου είναι ένα μόνο “κομμάτι 

του παζλ” που καλούμαστε να συμπληρώσουμε για να φτάσουμε στη τελική διάγνωση και κατά 

συνέπεια την ορθή αντιμετώπιση του ασθενούς με στοματολογικό νόσημα. Τα κλινικά χαρακτηριστικά 

αποκτούν διαγνωστική αξία όταν συνδυάζονται με τις πληροφορίες του ιστορικού του ασθενούς και 

ενίοτε συμπληρώνονται από παρακλινικές εξετάσεις. Η ιεράρχηση και η τήρηση των σταδίων της 

διερεύνησης αποτρέπει την απώλεια κρίσιμων πληροφοριών και εξασφαλίζει την έγκαιρη διάγνωση 

της νόσου και κατά συνέπεια την αποτελεσματική της θεραπεία. Σκοπός του webinar είναι να 

παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά στοματολογικών παθήσεων και να συζητηθούν οι διαγνωστικοί 

προβληματισμοί που εγείρουν οι “εικόνες” του στόματος και τα βήματα που οδηγούν στην ορθή 

διαχείρισή τους. 
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http://services.korimvos.gr/

