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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 του 7ου κύκλου είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΝΕΩΝ  ΚΩΔΙΚΏΝ  καθώς οι 
κωδικοί των προηγούµενων ετών ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε στην  διευθυνση  http://services.korimvos.gr  κι 

ακολουθήστε οδηγίες ).  
     

Καρούσης Γιάννης  
Αναπληρωτής Καθηγητής Περιοδοντολογίας ,Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ      
«Προσέγγιση  της  περιεµφυτευµατίτιδος  από  το  γενικό  οδοντίατρο»  
Ο κος Καρούσης Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Χαλανδρίου. 
Σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1994). Τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις εξεπλήρωσε ως 
Σµηνίας Οδοντίατρος (1996). Ειδικεύθηκε στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1999). Στη 
συνέχεια µετεκπαιδεύθηκε στο Πανεπιστήµιο της Βέρνης όπου εξειδικεύθηκε στην Εµφυτευµατολογία και 
εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή (Dr med Dent). Στο ίδιο Πανεπιστήµιο επελέγη ως Clinical Assistant 
Professor (2002). Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
2002–2004. Λέκτορας Περιοδοντολογίας το 2004. Επίκουρος Καθηγητής το 2009. Αναπληρωτής Καθηγητής 
το 2016. Έλαβε υποτροφίες και διακρίσεις για την αρίστευση κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και των 
µεταπτυχιακών σπουδών του και για το ερευνητικό του έργο. Υπεύθυνος για την κλινική άσκηση των 
ειδικευοµένων στην Περιοδοντολογία και Συντονιστής της Μονάδας Οστεοενσωµατούµενων Εµφυτευµάτων 
2009–2016. Fellow του International Team for Implantology (ITI) 2002. Fellow του International College of 
Dentists 2012. Μετεκπαιδεύθηκε στις κλινικές εφαρµογές των Laser στην Οδοντιατρική-Mastership Course 

του Πανεπιστηµίου Aachen (2013). Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Οδοντοστοµατολογικής Ερεύνης από το 2017 και Αναπληρωτής 
Εκδότης του περιοδικού Οδοντοστοµατολογική Πρόοδος από το 2005. Τα δηµοσιεύµατά του, περισσότερα από 100, αφορούν στην 
Κλινική Περιοδοντολογία και την Εµφυτευµατολογία. Μεταξύ αυτών: το δίτοµο σύγγραµµα «Περιοδοντολογία – Εµφυτευµατολογία» Ι.Α. 
Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, Εκδ. Βήτα, το «Χρονικόν της Εταιρείας Οδοντοστοµατολογικής Ερεύνης και του Περιοδικού 
Οδοντοστοµατολογική Πρόοδος, 1946-2016» Ι.Α. Βρότσος, Ι.Κ. Καρούσης, το βιβλίο «Η Περιοδοντολογία σε 100 βήµατα» Α. Κ. Τσάµη, 
Ι.Κ. Καρούσης, Ι.Α. Βρότσος, Εκδ. Βήτα κ.α. 
 

Με τη ραγδαία εξέλιξη της εµφυτευµατολογίας, ο αριθµός των οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων που έχουν 
τοποθετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε διεθνές αλλά & σε εγχώριο επίπεδο, είναι ήδη τεράστιος. Επιπρόσθετα, η 
καταχρηστική πολλές φορές τοποθέτηση εµφυτευµάτων ακόµα & σε περιπτώσεις που η προσθετική αποκατάσταση θα 
µπορούσε ή θα έπρεπε να έχει γίνει µε κλασσικές προσεγγίσεις, έχουν επιτείνει αυτό το φαινόµενο. Αντίθετα µε ότι 
πολλοί πίστευαν και υποστήριζαν τα προηγούµενα χρόνια, η περιεµφυτευµατική παθολογία όχι απλά υπάρχει αλλά 
εµφανίζεται σε ιδιαίτερα ανησυχητικά ποσοστά. Στην περιεµφυτευµατική παθολογία διακρίνουµε την περιεµφυτευµατική 
βλενογοννίτιδα, την περιεµφυτευµατίτιδα και τις βλάβες ιατρογενούς αιτιολογίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω 
εσφαλµένου σχεδίου θεραπείας, µη τήρησης των κανόνων χειρουργικής τοποθέτησης, κακής σχεδίασης των 
εµφυτευµατικών αποκαταστάσεων και άλλα. Το βέβαιο είναι ότι ο σύγχρονος οδοντίατρος έρχεται αντιµέτωπος µε 
ολοένα και περισσότερα περιστατικά ασθενών µε περιεµφυτευµατική παθολογία, τα οποία χρήζουν έγκαιρης διάγνωσης 
και επιτυχούς – άµεσης θεραπευτικής παρέµβασης. Στην περίπτωση της προκεχωρηµένης περιεµφυτευµατίτιδας, για να 
εφαρµοστεί ορθή θεραπεία, απαιτείται υψηλή χειρουργική δεξιότητα, βαθιά γνώση και εµπειρία στην περιοδοντική 
χειρουργική και ιδιαίτερα σε απαιτητικές τεχνικές όπως της καθοδηγούµενης οστικής ανάπλασης, της αφαιρετικής 
χειρουργικής ή και της αποκαταστατικής (πλαστικής) χειρουργικής των περιοδοντικών – περιεµφυτευµατικών ιστών. 
Ωστόσο, η συµβολή του γενικού οδοντιάτρου στη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των περισσοτέρων µορφών 
περιεµφυτευµατικής παθολογίας είναι καταλυτική. 
Η εξακρίβωση παραγόντων κινδύνου, το πρωτόκολλο της καθοδηγούµενης αντιµετώπισης του µικροβιακού φορτίου 
(Guided Biofilm Therapy – GBT) , η υιοθέτηση προσανατολισµένων - ειδικών εφαρµογών Laser, όπως το πρωτόκολλο 
EmunDo και άλλα, αυξάνουν θεαµατικά τον αριθµό των περιπτώσεων περιεµφυτευµατικής βλενογοννίτιδας και 
περιεµφυτευµατίτιδας, τα οποία ο γενικός οδοντίατρος µπορεί να αντιµετωπίσει λυσιτελώς. Στο διαδικτυακό αυτό 
σεµινάριο θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα και τεχνικές για διάγνωση, θεραπευτική αντιµετώπιση περιεµφυτευµατικής 
βλενογοννίτιδας και περιεµφυτευµατίτιδας και διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος και της περιεµφυτευµατικής 
υγείας, τα οποία µπορεί αλλά και πρέπει να διεκπεραιώνει ο κάθε σύγχρονος γενικός οδοντίατρος. 
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