
30 - 31 януари 2015,
х-л Порто Палас, ул. “26-ти октомври” № 65 Солун

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА ГРЪЦКОТО ПАРОДОНТОЛОГИЧНО ОБЩЕСТВО
«Цялостно пародонтално лечение.

Запазване на естествените зъби- поставяне на зъбни импланти»

ГРЪЦКОТО 
ПАРОДОНТОЛОГИЧНО 
ОБЩЕСТВО 

Петък,  30-01-2015

08.30-09.25 Регистрация 
09.25.09.30 Откриване

  Първа сесия, Координатор: А.Константинидис
09.30-10.15 Рискови фактори за развитие на пародонтит. Нови аспекти.   С.Йепсен  
10.15-11.00 Взаимовръзката между пародонтита и периимплантита.    Н.Донос
11.00-11.15 Дискусия

  Втора сесия, Координатор: П.Коедис
11.15-11.45 Кафе пауза 
11.45-12.30 Консервативно хирургично лечение: критична съвременна оценка.  Ф.Грациани
12.30-13.15 Етапи на имплантатното лечение на пациенти,страдащи от пародонтит.     Н. Донос
13.15-13.30 Дискусия  
13.30-14.30  Обяд

15.00-17.00  Практически курс:   “Запазване на костната алвеола, посредством  приложението
  на колагенов матрикс (Mucograft)” .  Демонстрация и практически упражнения върху
  свински челюсти           Н. Донос
  Практически курс: 80 €

Събота, 31-01-2015

  Трета сесия, Координатор: П.Дамулис
09.00-09.45 Нов подход за оценка на пародонталното лечение, базиращ се на      
  възприятията на пациента                                            Ф.Грациани
09.45-10.30 Основни принципи на имплантиране във фронталната област. Част Ι  К.Демирел:  
10.30-11.00 Кафе пауза
11.00-11.45  ΒОсновни принципи на имплантиране във фронталната област. Част ΙI К.Демирел
11.45-12.00 Дискусия 
12.00-14.00 Кръгла маса. Интерактивна презентация на интересни клинични      
  пародонтални случаи.
  Медиатор: И.Вурос
  Лектори: К.Демирел, Н.Донос, Ф. Грациани, С. Йепсен

14.00-14.30 Заключение 

Всички лекции ще бъдат изнесени на английски език!

Информация - Регистрация
Мария Блазаки - понеделник, сряда и четвъртък 10:00-14:00
тел./факс: 210 7484167 / E-mail: helperio@periodontology.gr
Такса регистрация - Теоретична част: 80 €; Практически курс: 80 €



АВТОБИОГРАФИЯ НА ЛЕКТОРИТЕ: 

Професор д-р Коркуд  Демирел
През 1985г. получава своята диплома на лекар по дентална медицина и през 1992г. докторска степен  в Университета 
в Истанбул. От 2002г. той е професор в същия университет, Катедра по пародонтология. От 1985г. до 1989г и от 1991г 
досега той завършва и преподава в Университета в Истанбул, Катедра Пародонтология и от 1989 до 1990г. специализира 
в Университета в Стони Брук, Факултет по дентална медицина, Катедра Пародонтология. От 2005г. има актовна частна 
практика. Неговите области на интерес са пародонтална пластична хирургия, мекотъканна регенерация, дентални 
имплантати, остеоинтеграция и тютюнопушенето като фактор за пародонтални заболявания. Той е експрезидент на 
Турското Пародонтологично общество и на Европейската Пародонтологична  Федерация. Член е на Турското общество 
по Имплантология, Американска Академия по Пародонтология и Турски съюз на Лекарите по Дентална медицина. Турски 
съюз на Лекари по Дентална медицина

Професор д-р Николас Донос
Професор Николас Донос е ръководител Катедра пародонтология в Университета в Аархус, Дания, директор на научни 
изследвания и Програмен директор на MClinDent обучителна програма по пародонтология в Ийстман Дентал Институт, 
Лондон.  Още повече, проф.Донос е директор на Центъра по Клинични изследвания в Ийстман, който е специализиран в 
предоставянето на случайно контролирани клинични проучвания в клинично приложими транслационни изследвания. 
През 2009 г. проф. Донос е удостоен със званието почетен професор във Факултета по дентална медицина в Хонг Конг 
и през 2012 г. той е удостоен със званието хоноруван преподавател в Стоматологичния факултет, Griffith University, 
Австралия. Професор Донос  участва като редакционен член на борда на редица национални и международни научни 
списания в областта на пародонтологията и имплантологията, особено във връзка с възстановителните процедури и 
публикува подробно в двете области. През 2011 г. проф. Донос е удостоен с престижната награда IADR Periodontology 
Group в Пародонтално регенеративна медицина по време на годишната среща IADR в Сан Диего, Калифорния. Освен това, 
през юни 2011 г., професор Донос заедно със своя изследователски екип получават сертификат за похвала по време на 
престижния Medical Futures Event  за тяхната (UCLB) патентована технология, която се основава на тяхната изследователска 
работа върху синтетични пептидни лекарства за костите, кръвоносните съдове и нервната регенерация. Клиничната 
експертиза на проф.Донос е в областта на пародонтологията и имплантологията. Той има значителен опит и експертиза 
в регенерация периодонтална и костнотъканната регенерация, хирургични процедури, свързани с импланти, както и 
лечение на периимплантит, теми, които той редовно изнася на лекции на национално и международно ниво.

Д-р Филипо Грациани
Д-р Ф.Грациани е асистент и Клиничен изследовател в катедрата по Пародонтология на Университета в Пиза и хонорован 
преподавател по пародонтология в Юнивърсити Колидж, Лондон. Той е национален координатор на дентални проучвания 
за Италия, главен изследовател по проекта „ Пародонтитът като системно забоялване“ на италианското министерство на 
здравеопазването и е секретар на Италианското пародонтологично общество.
Д-р Грациани завършва Стоматология и получава магистърска степен по клинични проучвания в Университета в 
Пиза. Получава степента Доктор на науките (Phd) в областта на лицево-челюстната хирургия в Университета в Неапол. 
Специализира пародонтология в Ийстман Дентал институт Лондон и орална хирургия в Университета в Неапол. 
Той е автор на повече от 40 статии в международни журнали.  През 2005г. печели награда за дипломно проучване 
на Европейската Пародонтологична Федерация, а през 2013 – награда Робинсън на Американската Академия по 
Пародонтология. Д-р Грациани е рецензент на множество научни списания и член на редакционната колегия на Журнала 
по Клинична Пародонтология. Изследователската му дейност се фокусира върху пародонталното хирургично лечение и 
периомедицината.

Професор Д-р  Сьорен Йепсен  дмн  
Професор Йепсен е директор и председател на катедрата по Пародонтология, Оперативна и превантивна дентална 
медицина към Университетът в Бон, Германия. Преди това е бил асистент в Катедрата по Протетична дентална медицина 
към Университета на Хамбург, а по-късно става доцент към катедра по Консервативно зъболечение и Пародонтология в 
Университета в Киел. Дипломире се по специалностите дентална медицина и медицина в Университета в Хамбург през 
1981 и 1986 съответно, завършва специализацията си по пародонтология в Университета Лома Линда, Калифорния, САЩ 
през 1992. Дипломант е на Американския Борд по Пародонтология. Член е на  германското пародонтологично общество 
от  1998 до 2006. Професор Йепсен беше избран за член на Леополдина (Немската Национална Академия на Науките) 
през 2005.  През 2007 е поканен да заеме поста председатен на катедрата по пародонтология към Университета в Берн, 
Швейцария и получава наградата Кохран за доказателствено базирана денална медицина. От 2008 е говорител на 
Клинично изследователски отдел 208 „Етиология и следствие от заболяванията на пародонта ”, спонсориран от Фондация 
немски изследвания  (DFG) към университета в Бон. Към момента професорът е новоизбрания президент на борда на 
европейската федерация по Пародонтология. Изнасял е  лекции има множество публикации, получил е редица награди 
и е помощник редактор на Журнала по клинична пародонтология и член на редколегията на Изследвания в областта 
на оралната имплантология, Европейския Журнал по Орална имплантология и Китайския Журнал за Стоматологични 
изследвания.


