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Βιογραφικό Κοσμίν Σάβα, DDS, MSc, CDT
Προσθετολόγος

Ο Κοσμίν Σάβα αποφοίτησε το 1996 από το τμήμα Οδοντοτεχνικής
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών.
Το 2001 αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2008 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές
(Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών) και έλαβε τον τίτλο του Master of Science
στην Προσθετική.
Από το 2009 είναι υποψήφιος διδάκτορας της Οδοντιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2006 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα
Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 2002 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Ελευσίνα με έμφαση
στην προσθετική και εμφυτευματολογία.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή
επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε
ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σε θέματα προσθετικής.
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Με την ευγενική
χορηγία της εταιρείας:

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μήνυμα Προέδρου
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας, συνεχίζοντας την «διά
βίου μάθηση», μέσα από τις επιστημονικές ημερίδες και στο
πλαίσιο της μοριοδότησης από τη ΣΕΕΟ, διοργανώνει ημερίδα
Ακίνητης Προσθετικής με τον διακεκριμένο συνάδελφο και εξέχοντα
ομιλητή κ. ΣΑΒΑ ΚΟΣΜΙΝ.
Πιστεύω ότι, η Προσθετική εκφράζει τη μέγιστη αρμονία
μεταξύ βιολογικού υπόβαθρου, λειτουργικότητας του
Στοματογναθικού Συστήματος και ικανοποιητικής αισθητικής
απόδοσης.
Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, εκτός από την αναβάθμιση
των γνώσεών μας, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα
σύγχρονα τεκταινόμενα, να μας λυθούν απορίες που μας έχουν
δημιουργηθεί, να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συναδέλφους.
Το θέμα επιλέχθηκε με βάση τις σύγχρονες απόψεις και τις
κλινικές εφαρμογές τους.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η συμμετοχή είναι αυτή
που αγιάζει την επιτυχία όλων των εκδηλώσεων (επιστημονικών
και μη), σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 27-01-2018 και ώρα
9,30 π.μ στη Τρίπολη στο ξενοδοχείο «ΜΑΙΝΑΛΟ»
Ευχαριστούμε την εταιρεία-χορηγό της ημερίδας UPPERDENTAL
του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

Ο πρόεδρος,
Γιαλαμάς Παναγιώτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές
10:00-11:30 Επιλογή κοπτικών εργαλείων οδοντικών παρασκευών.
Διαφορές παρασκευών ολοκεραμικών και
μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Θέση ορίου παρασκευής.
Προστασία ορίου παρασκευής.
Προστασία μαλακών ιστών.
Διαμόρφωση μαλακών ιστών.
Προστασία πολφού και οδοντικών κολοβωμάτων.
11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30 Τεχνικές και υλικά αποτύπωσης.
Συγκόλληση ολοκεραμικών και μεταλλοκεραμικών
Αποκαταστάσεων.
13:30-14:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση.
14:00 Λήξη ημερίδας.
“Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική περιγραφή βήμα-βήμα
όλων των σταδίων της κλινικής διαδικασίας παρασκευής των
οδοντικών κολοβωμάτων και της τελικής αποτύπωσης για την
κατασκευή ακίνητων αποκαταστάσεων. Μέσα από την παρουσίαση
κλινικών περιστατικών και video θα περιγραφούν αναλυτικά όλα τα
κλινικά στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για την σωστή
παρασκευή των οδοντικών κολοβωμάτων, την δημιουργία σωστού
ορίου και την λήψη ενός σωστού αποτυπώματος.”



Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν.
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης καθώς
και Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων.

