
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 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). 

Πέμπτη 

20/05/2021 

20:30-21:30 

Μιχελογιαννάκης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής και Βοηθός Υπεύθυνου 
Προγράμματος (Assistant Program Director) στο τμήμα Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου 
Eastman Institute for Oral Health (EIOH), Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, NY  

"Ορθοδοντική μετακίνηση δοντιών με ελαττωμένη περιοδοντική 

στήριξη.  Υπάρχει συμφωνία;" 

Ο Δημήτριος Μιχελογιαννάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής και Βοηθός 

Υπεύθυνου Προγράμματος (Assistant Program Director) στο τμήμα Ορθοδοντικής του 

Πανεπιστημίου Eastman Institute for Oral Health (EIOH), Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, NY και 

ασκεί ορθοδοντική στην Πανεπιστημιακή κλινική. Αποφοίτησε το 2012 από την Οδοντιατρική 

Σχολή Αθηνών και μετέπειτα ολοκλήρωσε τριετή εξειδίκευση στην Ορθοδοντική με τίτλο 

Master στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ το 2017. Ο Δημήτριος Μιχελογιαννάκης είναι 

διαπιστευμένο μέλος κατόπιν εξετάσεων της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοδοντικής και είναι 

μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιριών, όπως των American Association of Orthodontists 

(AAO), American Dental Association (ADA) και American Dental Education Association 

(ADEA). Έχει παρακολουθήσει διάφορα επιστημονικά σεμινάρια πάνω στον τομέα της Ορθοδοντικής, όπως το 

Charles H. Tweed Study Course και Wilckodontics Certification in Accelerated Osteogenic Orthodontics. Στο 

ερευνητικό του έργο διευρευνά παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας, όπως 

το κάπνισμα, η παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα αναπτυξιακά προβλήματα, τα προβλήματα σύγκλεισης των δοντιών 

και τις προσδοκίες ασθενών σχετικά με την ορθοδοντική θεραπεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας ενός κεφαλαίου βιβλίου σχετικά με την χρήση 

ορθοδοντικών μικροεμφυτευμάτων. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε έρευνες σχετικά με την θεραπεία ενηλίκων 

ασθενών με διαφανείς νάρθηκες και την επίδραση στο εύρος του αεραγωγού και στο οστούν γύρω από τα δόντια. 

Η έρευνά του έχει βραβευτεί από το American Association of Orthodontists Foundation (AAOF) μέσω του 2020 

Subtelny, Baker, Eastman Teaching Fellowship Award. 
  

    Καθώς ο αριθμός ενηλίκων ασθενών που επιζητά ορθοδοντική θεραπεία αυξάνεται και η συχνότητα 

προσβολής από περιοδοντική νόσο αυξάνεται με την ηλικία, η ορθοδοντική θεραπεία ενηλίκων 

ασθενών περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και μετακίνηση δοντιών με ελαττωμένη περιοδοντική στήριξη. 

Υπάρχει έλλειψη συμφωνίας στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μεταξύ ερευνητών σχετικά με την επίπτωση 

της ορθοδοντικής μετακίνησης δοντιών με ελαττωμένη περιοδοντική στήριξη στους περιοδοντικούς 

ιστούς. Η μετακίνηση δοντιών με ελαττωμένη περιοδοντική στήριξη, γωνιώδεις οστικές βλάβες και 

παθολογική μετακίνηση θα συζητηθεί, όπως και οι επιπτώσεις της ορθοδοντικής μετακίνησης στους 

περιοδοντικούς ιστούς. 

http://services.korimvos.gr/

