
 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες 
απόψεις για τη θεραπεία πολφού νεογιλών και νεαρών μόνιμων δοντιών σε παιδιά 
και εφήβους» το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00-14:00 στο Επιστημονικό 
Κέντρο της Εταιρείας, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.  
 
Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιαστούν οι  πιο πρόσφατες εξελίξεις, με  
αλλαγές  στα υλικά και στην κλινική μεθοδολογία, στην θεραπεία του πολφού των 
νεογιλών  και των νεαρών μονίμων δοντιών με ανοικτό ακρορρίζιο,  σύμφωνα με  
διεθνείς μελέτες και τις κλινικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής και τις αντίστοιχες της Ενδοδοντολογίας. Θα 
συζητηθούν η άμεση και έμμεση κάλυψης του νεογιλού πολφού, σε περιπτώσεις 
βαθιάς τερηδονικής βλάβης. Επίσης η πολφοτομή και η πολφεκτομή των νεογιλών 
και μονίμων τραυματισμένων αδιάπλαστων προσθίων δοντιών, σε περιπτώσεις μη 
αντιστρεπτής πολφίτιδας ή νεκρού πολφού. Τέλος θα αναλυθούν εκτενώς οι 
σύγχρονες προσεγγίσεις, με χρήση βιοενεργών υλικών και αντίστοιχων τεχνικών, για 
τη συντηρητική θεραπεία του φλεγμαίνοντος/μολυσμένου αλλά ζωντανού πολφού 
των νεαρών μονίμων αδιάπλαστων οπισθίων δοντιών, συχνά  απαραίτητη  σε βαθιά 
τερηδονική βλάβη.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
09.00 – 09.30 Εγγραφές και παραλαβή υλικού 

09.30 – 10.15 
Σύγχρονες απόψεις για την άμεση και έμμεση κάλυψη του 
νεογιλού πολφού.  
Νίκος Ν. Λυγιδάκης 

10.15 – 11.00 Πολφοτομή και πολφεκτομή στα νεογιλά δόντια. Πότε και Πως. 
Νίκος Α. Λυγιδάκης 

11.00 – 11.30 Διάλειμμα-καφές 

11.30 – 12.15 
Συντηρητική θεραπεία φλεγμαίνοντα/ζωντανού πολφού σε νεαρά 
μόνιμα οπίσθια δόντια με βαθιά τερηδονική βλάβη. 
Γιώργος Τζανετάκης 

12.15 – 13.00 
Κλινική αντιμετώπιση φλεγμαίνοντα/ζωντανού και νεκρού 
πολφού σε νεαρά μόνιμα πρόσθια δόντια μετά από τραυματισμό. 
Νίκος Α. Λυγιδάκης 

13.00 – 14.00 Συζήτηση 
 
Εισηγητές:  
Νίκος Α. Λυγιδάκης  Υφηγητής Παιδοδοντιατρικής Παν/μίου Leeds, UK 
Γιώργος Τζανετάκης  Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας, ΕΚΠΑ 
Νίκος Ν. Λυγιδάκης  Δρ. Παιδοδοντίατρος MPaedDentRCS (Engl) 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.  
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