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Χορήγηση 1 Μορίου Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

MΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Glaxosmithkline 
(Προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εκ των προτέρων απόκτηση ΚΩΔΙΚΏΝ. Για νέο κωδικό συνδεθείτε http://services.korimvos.gr  κι ακολουθήστε οδηγίες). 

Πέµπτη 
29/9/2022 
20:30-21:30 

Δρ. Νέστωρ Τζίµπουλας Ενδοδοντολόγος.  
«ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ- 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.» 
 

Ο Δρ. Νέστωρ Τζίµπουλας αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ το 2009, όπου και διετέλεσε 
επιστηµονικός συνεργάτης στο εργαστήριο και στην κλινική του τµήµατος Ενδοδοντίας ως το 2012. Το 2013 εισήχθη 
στο τριετές πρόγραµµα εξειδίκευσης στην Ενδοδοντία στο ACTA University of Amsterdam στην Ολλανδία το οποίο 
ολοκλήρωσε µε επιτυχία το 2016. Από το 2016 έως σήµερα εργάζεται σε εξειδικευµένο κέντρο Ενδοδοντίας στη Χάγη 
της Ολλανδίας ενώ από το 2019 έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και εργάζεται ως Ενδοδοντολογος στο ιδιωτικό ιατρείο 
Athens Endodontics and Microsurgery Center µαζί µε τον Ενδοδοντολόγο Σπύρο Φλωράτο στο κέντρο της Αθήνας. 
Κλινικά έχει διαχειριστεί και αντιµετωπίσει µε επιτυχία δεκάδες περιστατικά οδοντικού τραύµατος τόσο σε παιδιά όσο και 
ενήλικες. Το 2021 έγινε ο πρώτος Έλληνας οδοντίατρος που περνάει µε επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις οδοντικού 
τραύµατος της International Association of Dental Traumatology (IADT) και λαµβάνει το βραβείο Fellowship of the 
(IADT). Έχει συµµετάσχει σε διάφορες ερευνητικές εργασίες που έχουν δηµοσιευθεί σε αναγνωρισµένα διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά. Έχει πραγµατοποιήσει οµιλίες και έχει συµµετάσχει σε επιστηµονικά συνέδρια στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό αναπτύσσοντας κλινικά θέµατα που αφορούν τη διαχείριση του οδοντικού τραύµατος, τη θεραπεία του πολφού και θεραπείες 
µονίµων δοντιών µε αδιάπλαστα ακρορρίζια.  Επιµελήθηκε της µετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα της διεθνούς εφαρµογής πρώτων βοηθειών 
για οδοντικούς τραυµατισµούς “ToothSOS” της International Association of Dental Traumatology (IADT) καθώς και την επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα των αναθεωρηµένων επίσηµων κατευθυντήριων οδηγιών της IADT για τη διαχείριση των οδοντικών τραυµατισµών (Dental 
Trauma Guidelines 2020). Το 2021 ίδρυσε µία ολοκληρωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα www.dentaltrauma.gr. µε στόχο την πλήρη ενηµέρωση 
Ελλήνων ασθενών και οδοντιάτρων σχετικά µε πρόληψη, πρώτες βοήθειες και αντιµετώπιση πολύπλοκων περιστατικών οδοντικών τραυµατισµών.  
Είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Μελών της Διεθνούς Ένωσης Οδοντικού Τραύµατος (IADT),  της Διεθνούς Ένωσης 
Οδοντικού Τραύµατος (IADT), του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων (ΣΕΕ), του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΟΣΑ), του Αµερικάνικου 
Συλλόγου Ενδοδοντολόγων (AAE) και της Ολλανδικής Εταιρείας Ενδοδοντίας (NVvE). 

Το οδοντικό τραύµα αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισµένα επείγοντα περιστατικά που ο οδοντίατρος καλείται να αντιµετωπίσει 
στην καθηµερινή του κλινική πράξη. Τα κατάγµατα µύλης ή ρίζας των άνω προσθίων δοντιών αποτελούν τον συχνότερο τύπο 
οδοντικού τραύµατος στη µόνιµη οδοντοφυΐα. Είναι σηµαντικό ο οδοντίατρος να γνωρίζει και να µπορεί να εφαρµόσει τόσο τις 
πρώτες βοήθειες για κάθε διαφορετική περίπτωση οδοντικού κατάγµατος, όσο και να µπορεί να αξιολογεί όλους τους κλινικούς 
και ακτινογραφικούς παράγοντες ώστε να προετοιµάσει το κατάλληλο τελικό σχέδιο θεραπείας για τον ασθενή. Ο πολφός και η 
διατήρηση της ζωτικότητάς του αποτελεί συνήθως προτεραιότητα για την αντιµετώπιση τραυµατισµένων δοντιών µε κατάγµατα, 
ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις η εναποµείνασα υγιής µη τραυµατισµένη οδοντική ουσία, η έκταση του κατάγµατος, η ηλικία 
του ασθενή ή ακόµη και ο χρόνος παρέλευσης από τον τραυµατισµό είναι µερικοί από τους παράγοντες που µπορεί να 
επηρεάσουν την τελική µας απόφαση. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα η αντιµετώπιση χρήζει διεπιστηµονικής προσέγγισης 
διαφορετικών εξειδικεύσεων της οδοντιατρικής ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο αισθητικό, λειτουργικό και βιολογικό αποτέλεσµα 
για τον ασθενή µε στόχο πάντα τη διατήρηση του δοντιού στον φραγµό. Σκοπός  του διαδικτυακού σεµιναρίου είναι να: 

1: Αναλύσει τους διάφορους τύπους καταγµάτων µύλης, ρίζας ή και του συνδυασµού αυτών στη µόνιµη οδοντοφυΐα - 
Διάγνωση 

2: Συζητήσει διεξοδικά την επείγουσα αντιµετώπιση και χρόνους παρακολούθησης των καταγµάτων σύµφωνα µε τις 
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες οδηγίες της International Association of Dental Trumatology (IADT)- Πρωτόκολλα διαχείρισης 

3: Παρουσιάσει από ενδοδοντική σκοπιά σύγχρονες µεθόδους διατήρησης του πολφού σε δόντια µε κατάγµατα- Θεραπείες 
διατήρησης πολφού ενδείξεις και αντενδείξεις 

4: Αναπτύξει στρατηγικές αντιµετώπισης των καταγµάτων ανά περίπτωση. Ενδοδοντική θεραπεία και τελική αποκατάσταση σε 
τραυµατισµένα δόντια µε διαπλασµένα ή αδιάπλαστα ακρορρίζια- Σχέδιο θεραπείας και επανέλεγχοι. 


