ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
(9ος Κύκλος, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021)
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).

Κωνσταντίνος Χούπης Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Πέμπτη
15/04/2021 "Διαχείριση διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αιμορραγίας.
20:30-21:30 Ασθενείς σε αντιθρομβωτική αγωγή."
Ο Κωνσταντίνος Χούπης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Αθήνας το 1986. Μετεκπαίδευτηκε στο Eastman Dental Hospital του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από το οποίο πήρε το Master το 1989. Παράλληλα ειδικεύτηκε
στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική εργαζόμενος στα Mount Vernon Hospitals,
University College και Eastman Dental Hospitals και είναι κάτοχος της ειδικότητας της
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από το 1993. Ολοκλήρωσε την διδακτορική
του διατριβή στο ΕΚΠΑ με άριστα το 2009. Εργάζεται αποκλειστικά σαν Στοματικός και
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός στα ιδιωτικά θεραπευτήρια «Υγεία» και «Mediterraneo» και
στο ιδιωτικό του ιατρείο.
Έχει διδάξει και εκπαιδεύσει, για πάνω από μια εικοσαετία, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σαν κλινικός
συνεργάτης της Κλινικής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει έντονη μεταπτυχιακή δραστηριότητα προσκεκλημένος σε πολλά συνέδρια,
οργανώνοντας σεμινάρια και δημοσιεύοντας εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και του
εσωτερικού. Είναι συγγραφέας ενός κεφαλαίου στο βιβλίο «Σύγχρονη Στοματική και Γναθοπροσωπική
Χειρουργική». Συμμετέχει στο ΔΣ της Στοματολογικής εταιρείας της Ελλάδος και έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού
συμβουλίου και ταμίας της «Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΕΕΣΓΧ),
πρόεδρος του HAOMS 2019 και συμμετείχε ενεργά στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή και πολλών
συνεδρίων της ΕΕΣΓΧ. Είναι μέλος της European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, της British Association
of Oral and Maxillofacial Surgeons, της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, και
της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος.

Πολλές φορές είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από μία εξαγωγή ή απλή χειρουργική πράξη μπορεί να
έρθουμε αντιμέτωποι με διαφορετικού βαθμού αιμορραγία. Επιπρόσθετα, συχνά καλούμαστε να
διαχειριστούμε ασθενείς σε αντιθρομβωτική αγωγή (αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακά), γεγονός που
απαιτεί ειδική προετοιμασία και κατάλληλο χειρισμό κατά τη εκτέλεση αυτών των χειρουργικών πράξεων
στη στοματική κοιλότητα.
Σκοπός λοιπόν αυτού του σεμιναρίου είναι αφενός η παρουσίαση της σωστής αντιμετώπισης τόσο
της διεγχειρητικής όσο και της μετεγχειρητικής αιμορραγίας και αφετέρου η παρουσίαση των νεότερων
δεδομένων για τη σωστή διαχείριση των ασθενών που βρίσκονται σε αντιθρομβωτική αγωγή γεγονός
που προϋποθέτει την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των σύγχρονων αντιαιμοπεταλιακών και
αντιπηκτικών φαρμάκων.

