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ΜΟΣχΟΣ Α. ΠΑΠΑδΟΠΟυλΟΣ
Καθηγητής & Διευθυντής Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής, Διευθυντής Εργα-
στηρίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο 
Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και Επίτιμος Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού 
«Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση», ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της 
Βαλκανικής Εταιρείας Ειδικών Ορθοδοντικών και της Ορθοδοντικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και Βοηθ. Διευθυντού Σύνταξης του 
περιοδικού «World Journal of Orthodontics». Επίσης διετέλεσε/
διατελεί Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε 19 και κριτής σε 42 

ορθοδοντικά, οδοντιατρικά και ιατρικά επιστημονικά περιοδικά και είναι μέλος σε περισσό-
τερες από 22 ελληνικές και ξένες επιστημονικές εταιρείες και επαγγελματικές οργανώσεις. 

Ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος έχει λάβει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία και διακρίσεις, 
μεταξύ των οποίων την τιμητική διάκριση «Έπαθλο Αποβλέποντος εις την Προώθησιν 
της Ελληνικής Ορθοδοντικής» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993), 
το «Ετήσιο Επιστημονικό Βραβείο» από την Εταιρεία Γερμανών Πλαστικών Χειρουργών 
(2004), το «Joseph E. Johnson Clinical Award» από την Αμερικανική Εταιρεία Ορθοδοντι-
κών (2009) το «David L. Turpin Award for Evidence-Based Research» από το περιοδικό 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (2013), το «Align Research 
Award» από την εταιρεία Align (2013), το βραβείο «Ιωάννης Μαργέλος» από την Ελληνική 
Ενδοδοντική Εταιρεία (2013), το «Βραβείο Καλύτερης Επιτραπέζιας Παρουσίασης» από την 
Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (2013), το «Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης» από 
την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, (2015), το «Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία 
σε Διεθνές Επίπεδο», το «Βραβείο Διεθνούς Αναγνώρισης και Επιρροής» (δύο φορές) από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2018) και το «Regional Award of Merit» από 
την World Federation of Orthodontists (WFO) (2018).

Τα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τα αντικείμενα της «ορθοδοντικής θεραπείας 
σε ασθενείς χωρίς συνεργασία», της «χρήσης των μίνι-εμφυτευμάτων στην ορθοδοντική» 
και της «ορθοδοντικής βασισμένης στην τεκμηρίωση». 

Το συγγραφικό έργο του κ. Μ. Α. Παπαδόπουλου είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μεταξύ των 
άλλων τα βιβλία «Orthodontic treatment for the Class II non-compliant patient: Current prin-
ciples and techniques», «Skeletal anchorage in orthodontic treatment of Class II malocclusion», 
και «Χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση», περισσότερα 
από 200 επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, 
καθώς και κεφάλαια βιβλίων. Τέλος ο κ. Μ. Α. Παπαδόπουλος έχει πραγματοποιήσει πάνω 
από 350 διαλέξεις, σεμινάρια και ανακοινώσεις σε όλο τον κόσμο.

ΝΕΟι ΟριζΟΝτΕΣ Στη θΕρΑΠΕιΑ ΣυγΚλΕιΣιΑΚώΝ 
ΠρΟΒληΜΑτώΝ τΑΞηΣ II ΜΕ ΜιΝι-ΕΜφυτΕυΜΑτΑ

Η ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, οι οποίοι παρου-
σιάζουν ανεπαρκή συμμόρφωση με τις συμβατικές μεθόδους, πολλές φορές μπορεί να 
είναι πολύ δύσκολη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές 
προσεγγίσεις με μειωμένες απαιτήσεις συνεργασίας, ωστόσο συνοδεύονται με μια σειρά 
ανεπιθύμητων παρενεργειών, οι οποίες μειώνουν την κλινική τους αποτελεσματικότητα. 
Τα μίνι-εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές συσκευές στήριξης 
(temporary anchorage devices, TADs) για την ενίσχυση της στήριξης. Όταν αυτά χρησι-
μοποιούνται κατάλληλα τότε μπορούν να αντισταθμίσουν αυτά τα προβλήματα. 

Σε αυτό το σεμινάριο παρουσιάζονται οι εμβιομηχανικές αρχές της άπω μετακίνησης 
των γομφίων και εξετάζεται μέσω κλινικών παραδειγμάτων η λογική της χρήσης των 
μίνι-εμφυτευμάτων σαν προσωρινές συσκευές στήριξης (TADs) για την αντιμετώπιση και 
θεραπεία των συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ που οφείλονται στο άνω οδοντικό τόξο. 

Ιδιαίτερα όμως, αυτό το σεμινάριο καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος 
άπω μετακίνησης γομφίων που υποστηρίζεται από μίνι-εμφυτεύματα, το amda®, το οποίο 
εκμεταλλεύεται τη σταθερή/σκελετική στήριξη όχι μόνο για να μετακινήσει τους γομφίους 
προς τα άπω, αλλά και τα πρόσθια δόντια, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αόρατη, 
εύκολη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη ορθοδοντική 
αντιμετώπιση ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, η οποία δεν απαιτεί τη 
συνεργασία των ασθενών και βοηθά στη αποφυγή διενέργειας εξαγωγών. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν οι εμβιομηχανικές αρχές, η κλινική 
χρήση και η αποτελεσματικότητα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι πιθανές επιπλοκές 
της παρουσιαζόμενης θεραπευτικής προσέγγισης. 

ΠρΟγρΑΜΜΑ
09.00-09.30 Εγγραφές

09:30-11:30 Μέρος Ι:  Βασικές αρχές της άπω μετακίνησης  
και της σκελετικής στήριξης 
Η θεραπεία της Τάξης ΙΙ με τη συσκευή amda® 

11:30-12:00 Διάλειμμα – Επίσκεψη στην Έκθεση

12:00-13:00 Μέρος ΙΙ: Κλινική χρήση της συσκευής amda® 

13:00-14:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Έκθεση

14:00-15:30 Μέρος ΙΙΙ: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών  



Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε. 
Dentalcom - Γ. Παπάζογλου Α.Ε.

Unident - K. Τζιβελέκας
Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε.

ΚΟΣτΟΣ
ΣυΜΜΕτΟχηΣ
& ΕγγρΑφη

Μέλη ΟΕΕ (ταμιακώς τακτοποιημένα) δωρεάν

Ορθοδοντικοί (Μη Μέλη ΟΕΕ), Οδοντίατροι 40 €

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές* δωρεάν

{*}  Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές Οδοντιατρικής, Ειδικευόμενους Ορθοδοντικούς  
με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η προεγγραφή σας 
μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο θα πρέπει να καταβληθεί  
μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019 στο λογαριασμό της Ο.Ε.Ε.: 
Τράπεζα Πειραιώς BIC: PIRBGRAA 
IBAN: GR42 0171 0170 0060 1704 0055 641

Το αντίστοιχο αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί στα γραφεία  
της Ο.Ε.Ε. με e-mail ή fax.

Εναλλακτικά ή για πληρωμή με πιστωτική κάρτα, απευθυνθείτε στα γραφεία  
της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος, Μαυρομιχάλη 95-97, 11472 Αθήνα, 
τηλ. - fax: 2103615432, info@grortho.gr.

ΜΟριΟδΟτηΣη
Το σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

με βάση το νέο σύστημα για τη «Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων»

TOΠOΣ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019  

στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Αθήνα, 
τηλ.: +30 210 92.88.400, fax.: +30 210 92.33.317, 

e-mail: info@royalolympic.com, website: http://www.royalolympic.com/EL/

γλώΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική.

χΟρηγΟι: 


