
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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). 
    

     

Πέμπτη 
19/11/2020 
20:30-21:30 

Χατζηαντωνίου Σοφία   Οδοντίατρος - Ακτινολόγος  
«Το Ορθοπαντομογράφημα και η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης 
CBCT. Δυο σπουδαία ακτινοδιαγνωστικά εργαλεία στην κλινική αξιολόγηση 
του οδοντιατρικού ασθενή» 

 

Η Χατζηαντωνίου Σοφία είναι Χειρουργός Οδοντίατρος με εξειδίκευση στην ψηφιακή 

οδοντιατρική ακτινολογία και Απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ρώμης “La 

Sapienza”.  Έχει ολοκληρώσει μετεκπαίδευση και πλήθος σεμιναρίων στον χειρισμό και στην 

επεξεργασία αξονικών τομογράφων στην Σουηδία  και στην Ιταλία. Είναι τακτικό μέλος της 

Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής & Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας καθώς και της SIROM – Società 

Italiana di Radiologia Odontostomatologica e Maxillo Facciale. Από το 2005 μέχρι σήμερα εργάζεται 

στο δικό της Οδοντιατρικό Ακτινοδιαγνωστικό κέντρο στον Πειραιά και έχει μοναδική εμπειρία 

στις αξονικές τομογραφίες γνάθων έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 10.000 αντίστοιχες 

εξετάσεις. 

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με μία αναδρομή στην ιστορία της οδοντιατρικής ακτινολογίας, από την πρώτη   

οδοντιατρική ακτινογραφία το 1895 έως τη σημερινή εποχή. 

✓ Θα αξιολογήσουμε γιατί μία σωστή διαγνωστική μεθοδολογία περιλαμβάνει και την ακτινολογική εξέταση. 

Πότε πρέπει να συνταγογραφούμε στον οδοντιατρικό ασθενή μας ακτινογραφίες καθώς και ποια κλινικά 

δεδομένα του θα μας παραπέμπουν στην πανοραμική α/α οδόντων και ποια στην αξονική τομογραφία 

κωνικής δέσμης γνάθων (CBCT SCAN). 

✓ Θα αναλύσουμε το ποσοστό δόσης της ακτινοβολίας σε κάθε μία από τις παραπάνω εξετάσεις καθώς και 

τη σχέση της με την ακτινοβολία του περιβάλλοντος . 

✓ Θα αναφερθούμε στην σπουδαιότητα της σχέσης με τον οδοντίατρο ακτινολόγο και την βοήθεια που 

αυτός μπορεί να μας παρέχει στην επιλογή της εξέτασης καθώς και στην οδοντιατρική διάγνωση. 

Μέσω ακτινογραφιών θα παρατηρήσουμε μαζί εικόνες, άλλες δισδιάστατες και άλλες τρισδιάστατες, με 

παθολογικές ή μη περιπτώσεις, αλλά και τυχαία ευρήματα που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό στην 

οδοντιατρική ακτινολογία. Τέλος, θα αναλύσουμε την αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης γνάθων, 

ξεκινώντας από το τι περιέχει το απλό φιλμ που μας δίνει ο οδοντίατρος ακτινολόγος, πώς έχει ανασυνθέσει 

τις τομές και πώς έχει κάνει τις διάφορες μετρήσεις, καθώς και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

πρόγραμμα που μας παρέχει στο ιατρείο μας. 

http://services.korimvos.gr/

