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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
Ι' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ (16:00 – 18:00)
Στο μάθημα «Ορθοδοντική και Συνολική Οδοντιατρική Αντιμετώπιση» παρουσιάζονται οι
εφαρμογές της ορθοδοντικής ως μέρος της συνολικής οδοντιατρικής αντιμετώπισης σε
ασθενείς. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών ώστε να
κατανοήσουν σε βάθος τις εφαρμογές της ορθοδοντικής ως μέρος της συνολικής
οδοντιατρικής αντιμετώπισης, να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους ασθενείς τους
κατάλληλα και να πραγματοποιήσουν, σε συνδυασμό με την κλινική εμπειρία, τις
οδοντιατρικές παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για την
πραγματοποίηση της ορθοδοντικής θεραπείας όσο και για την ολοκλήρωση του
ορθοδοντικού αποτελέσματος.
Διδάσκουσα του μαθήματος είναι:
• κ. Ειρήνη Τσαγκάρη, Ορθοδοντικός
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής ΑΠΘ.

και

επιστημονική

συνεργάτης

του

Συνολικά η θεωρητική εκπαίδευση στο επιλεγόμενο μάθημα της Ορθοδοντικής το εαρινό
εξάμηνο (Ι’ Εξάμηνο) του ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 περιλαμβάνει 13 σεμινάρια.
Οι ημερομηνίες, το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των σεμιναρίων δεν αλλάζει. Σε
περίπτωση απώλειας ημερών κλινικών ή σεμιναρίων, υπάρχουν συμπληρωματικά στο
τέλος της περιόδου.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Διδακτέα ύλη Ι΄ εξαμήνου (εαρινό)
Η διδακτέα ύλη στο Ι΄ εξάμηνο περιλαμβάνεται στο εξής σύγγραμμα:
1. Mitchell L. Εισαγωγή στην Ορθοδοντική. Οδοντιατρικές Εκδόσεις Μπονισέλ, 2013.
Κεφάλαιο 14. Κυνόδοντες
Κεφάλαιο 15. Σχεδιάζοντας τη στήριξη
Κεφάλαιο 16. Συγκράτηση
Κεφάλαιο 20. Ορθοδοντική ενηλίκων
Κεφάλαιο 21. Ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική
Κεφάλαιο 22. Χειλεο-υπερωιο-σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
2. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Παπαδόπουλος ΝΑ. Χειλεο-γναθουπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Εκδόσεις
Μπονισέλ, 2013.
Κεφάλαιο 11. Ορθοδοντικές θεραπευτικές διαδικασίες σε ασθενείς με σχιστίες της
στοματογναθικής περιοχής

2

3. Τσαγκάρη Ειρήνη: Σημειώσεις «Ορθοδοντική και συνολική οδοντιατρική
αντιμετώπιση» Δίδονται στους φοιτητές που παρακολούθησαν το επιλεγόμενο
μάθημα στο τέλος του εξαμήνου, μετά την περάτωση των 13 σεμιναρίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών του Ι' εξαμήνου για το επιλεγόμενο μάθημα
συμμετέχουν:
Διδάκτορες
Ειρήνη Τσαγκάρη

Ορθοδοντικός,

Διδάκτωρ Οδοντιατρικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ι' ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
ΗΜΕΡΑ

Πέμπτη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Ειρήνη Τσαγκάρη

Αίθουσα 55 ατόμων,
Μανδαλίδειο

16:00 – 18:00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ι' ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
(05.03.2019 - 04.06.2019, Πέμπτη 16:00 - 18:00)
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ΜΑΡΤΙΟΣ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

05.03

Πέμπτη

Εισαγωγή στις εφαρμογές της ορθοδοντικής ως μέρος της
συνολικής οδοντιατρικής αντιμετώπισης. Σχεδίαση
συνδυασμένης ορθοδοντικής και συνολικής οδοντιατρικής
αντιμετώπισης ασθενών με σύνθετα οδοντιατρικά
προβλήματα

Ειρήνη Τσαγκάρη

12.03

Πέμπτη

Η ορθοδοντική θεραπεία ως μέρος του σχεδίου της
αντιμετώπισης περιοδοντικών ασθενών. Μικρές
χειρουργικές διορθωτικές επεμβάσεις πριν και μετά την
ορθοδοντική θεραπεία

Ειρήνη Τσαγκάρη

19.03

Πέμπτη

Άμεση αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος. Συνεργασία
οδοντιάτρου και ορθοδοντικού για την αντιμετώπιση
περιπτώσεων οδοντικού τραύματος

Ειρήνη Τσαγκάρη

26.03

Πέμπτη

Η χρήση των ορθοδοντικών μίνι εμφυτευμάτων στην
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συγκλεισιακών
προβλημάτων

Ειρήνη Τσαγκάρη
(Συνδιδασκαλία με
τον Διευθυντή του
εργαστηρίου κ.
Παπαδόπουλο)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

02.04

Πέμπτη

Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και η συμβολή τους στην
καλύτερη αντιμετώπιση των συγκλεισιακών προβλημάτων

Ειρήνη Τσαγκάρη

09.04

Πέμπτη

Η ορθοδοντική θεραπεία ως μέρος του σχεδίου της
αντιμετώπισης των μερικώς νωδών ασθενών (προπροσθετική ορθοδοντική)

Ειρήνη Τσαγκάρη

13/04/2020 - 26/04/2020 Διακοπές Πάσχα

30.04

Πέμπτη

Συνεργασία ορθοδοντικού και γναθοχειρουργού στη
διάγνωση και στον σχεδιασμό της συνολικής αντιμετώπισης
ασθενών με σοβαρά οδοντοσκελετικά προβλήματα
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Ειρήνη Τσαγκάρη

ΜΑΪΟΣ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

07.05

Πέμπτη

Πρόληψη έγκλεισης κυνοδόντων. Μικρές χειρουργικές
επεμβάσεις απαραίτητες για την πραγματοποίηση της
ορθοδοντικής θεραπείας (αποκαλύψεις εγκλείστων δοντιών,
εξαγωγές εγκλείστων τρίτων γομφίων, υπεραρίθμων κλπ)

Ειρήνη Τσαγκάρη

14.05

Πέμπτη

Υποτροπή της Ορθοδοντικής θεραπείας. Μόνιμη
συγκράτηση του ορθοδοντικού αποτελέσματος

Ειρήνη Τσαγκάρη

21.05

Πέμπτη

Αισθητικές οδοντιατρικές παρεμβάσεις για την
ολοκλήρωση του ορθοδοντικού αποτελέσματος. Βασικές
αρχές για την τοποθέτηση των ορθοδοντικών μίνιεμφυτευμάτων

Ειρήνη Τσαγκάρη

28.05

Πέμπτη

Η συμβολή της ορθοδοντικής στην ομάδα αντιμετώπισης ειδικών οδοντιατρικών ασθενών (σχιστίες, εξωδερμική
δυσπλασία, κλπ).

Ειρήνη Τσαγκάρη

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

04.06

ΗΜΕΡΑ

Πέμπτη

ΘΕΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η οδοντιατρική φροντίδα και η στοματική υγιεινή πριν,
κατά την διάρκεια και μετά την ορθοδοντική θεραπεία
(περίοδο συγκράτησης του αποτελέσματος) σε παιδιά,
εφήβους, περιοδοντικούς και χειρουργικούς ασθενείς

Ειρήνη Τσαγκάρη

08.06.2020 – 10.07.2020 Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου
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