
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IOYΛIOY 2020 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(8ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020) 

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

    

Τζάκης Μιχάλης 
Καθηγητής Γναθολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΟΣΠ  

«Πώς είναι ο νάρθηκας που προστατεύει τον ασθενή όταν κάνει βρυγμό;»  

Ο Μιχάλης Τζάκης γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου ολοκλήρωσε τις μαθητικές του σπουδές. Είναι απόφοιτος, 

διδάκτορας, καθηγητής και  διευθυντής της Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Προσθετική και τη Γναθολογία στο Πανεπιστήμιο του Göteborg απο το 1985 έως το 
1992. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ, επί σειρά ετών, και Πρόεδρος, από το 2006-2016, της Ελληνικής Προσθετικής 
Εταιρείας, ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Σύγχρονης Οδοντιατρικής και της Ελληνικής Εταιρείας Στοματοπροσωπικού 
Πόνου, τακτικό μέλος του Society of oral physiology, μέλος του European Prosthodontic Association και μέλος του 
“American Equilibration Society” επί σειρά ετών. Υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής και κριτής στα 
επιστημονικά περιοδικά «Σύγχρονος Οδοντίατρος» και «Στοματολογία» για σειρά ετών και κριτής στα «Ελληνικά 
Στοματολογικά Χρονικά». Είναι μέλος, από το 1980 και τα τελευταία χρόνια πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής 

του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς.  Έχει πάρει μέρος, με εκατοντάδες ελεύθερες ανακοινώσεις, εισηγήσεις ή στρογγυλά τραπέζια, σε 
συνέδρια στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, στα οποία παρουσίασε διάφορα θέματα σχετικά με το στοματοπροσωπικό πόνο, τις 
κρανιογναθικές διαταραχές, τη σύγκλειση, διαταραχές ύπνου, προσθετική και εμφυτεύματα. Το συγγραφικό του έργο  περιλαμβάνει πολλές 
επιστημονικές εργασίες στα Ελληνικά και Διδακτορική Διατριβή (στο ΕΚΠΑ), το διδακτικό βιβλίο “Φυσιολογία του Στοματογναθικού 
Συστήματος και Σύγκλειση”, Ε᾽ έκδοση, Αθήνα 2020 και σημαντικό αριθμό ξενόγλωσσων επιστημονικών δημοσιεύσεων στις οποίες 
περιλαμβάνεται και (1) Διδακτορική Διατριβή στα Αγγλικά (PhD) “Masticatory function in man”, Πανεπιστήμιο Göteborg Σουηδία.  

Βρυγµός είναι το µη λειτουργικό σφίξιµο και τρίξιµο των δοντιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας. Πρόκειται για «µία 
στερεοτυπική στοµατική κινητική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σφίξιµο, και/ή, τρίξιµο των δοντιών κατά την διάρκεια του 
ύπνου, καθώς και κατά τις κινήσεις του ΣΣ που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια της εγρήγορσης. Πρόκειται για ένα 
φαινόµενο που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή στην οδοντιατρική βιβλιογραφία, λόγω της πιθανής συσχέτισης του µε διάφορες και 
ποικίλης βαρύτητας καταστάσεις, όπως οδοντιατρικά προβλήματα, στοµατοπροσωπικό πόνο, νευρολογικές ασθένειες και 
διαταραχές του ύπνου. Οι πιθανές επιπτώσεις του βρυγµού στα επι µέρους τµήµατα του στοματογναθικού συστήματος είναι 
πολύ σημαντικές και μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση των: 
1. Των ∆οντιών (με απώλεια οδοντικής ουσίας και κατάγµατα σε φύµατα, εµφράξεις, γέφυρες, ή σε ρίζες δοντιών µε τα 
αυτονόητα κακά αποτελέσµατα και τη δημιουργία των γνωστών φασετών βρυγµού, πόνο στα δόντια και πολφίτιδα καθώς και 
ήχο από το τρίξιµο των δοντιών, µε συνέπεια την επιβάρυνση του ύπνου του ίδιου, και/ή, συγγενών και συντρόφων). 
2. Του Περιοδοντίου (Αυξηµένη κινητικότητα των δοντιών και επιτάχυνση της εξέλιξης υπαρχουσών περιοδοντοπαθειών). 
3. Οδοντοστοιχιών (Κατάγµατα οδοντοστοιχιών, ερεθισµός του βλεννογόνου, Οστική απορρόφηση) 
4. Μυών του στοµατογναθικού συστήµατος (Κόπωση, πόνο, κάματο, κεφαλαλγίες, υπερτροφία και κρανιογναθικές διαταραχές). 
5. Των Κροταφογναθικών Διαρθρώσεων (Αρθραλγία και αρθρίτιδες καθώς και εκφυλιστικές αλλοιώσεις). 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο βρυγμός είναι ένα δύσκολο και σύνθετο πρόβλημα για τον κάθε Οδοντίατρο, αφού λόγω και της 
πολύ συχνής εμφάνισής του μεταξύ των οδοντιατρικών ασθενών, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όχι μόνο στους 
ασθενείς αλλά και στις αποκαταστάσεις των δοντιών. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν, διεξοδικά, οι επιλογές που 
προσφέρονται για την καλύτερη προστασία των ασθενών μας από το βρυγμό.    

Πέμπτη 
23/07/2020 
20:30-21:30 

 

http://services.korimvos.gr/

