Βιογραφικό

Περίληψη Σεµιναρίου

Ο Δρ Tiziano Baccetti είναι Αν. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας
της Ιταλίας και στο τμήμα Ορθοδοντικής
και Παιδοδοντίας στο Πανεπιστήμιο του
Michigan, Ann Arbor των Η.Π.Α.
Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική του
Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, της
Ιταλίας το 1989 και το 1996 έλαβε το διδακτορικό του Δίπλωμα στην Οδοντιατρική
από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Έλαβε το 1994 το βραβείο για το καλύτερο poster στην Ορθοδοντική Έρευνα από την Ιταλική Ορθοδοντική
Εταιρεία (S.I.D.O.) και το 2ο βραβείο το 1995. Το 1996 κέρδισε το
Εθνικό Βραβείο της S.I.D.O. για το καλύτερο επιστημονικό άρθρο ενώ
το 2001 έλαβε το Βραβείο Henry Goldman από την Ιταλική Εταιρεία
Περιοδοντολογίας και το Βραβείο Έρευνας της «Angle Society»
για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Angle
Orthodontist από το 2001 έως το 2003 σε συνεργασία με τους Drs.
Franchi L. και McNamara JA Jr. Το 2006 έλαβε το Βραβείο «Joseph
E. Johnson» για την επιτραπέζια επίδειξη στο 106ο Συνέδριο της
Α.Α.Ο. στο Las Vegas.
Από το 2007 ο Δρ Baccetti είναι επίτιμος αναπληρωτής ερευνητής στο
τμήμα Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου CES στο Medellin της Κολομβίας και επίτιμο μέλος της Πολωνικής Ορθοδοντικής Εταιρείας.
Είναι ομιλητής στα ετήσια Συνέδρια της Α.Α.Ο. τα 12 τελευταία
χρόνια. Έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια σε
περισσότερες από 20 χώρες. Είναι κριτής στα περιοδικά American
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (A.J.O.D.O.),
Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics (E.J.O.), World
Journal of Orthodontics, Journal of Biomechanics και Progress in
Orthodontics. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100
άρθρα στα περιοδικά A.J.O.D.O., Angle Orthodontist και E.J.O..
Τέλος, είναι μέλος στην Ιταλική Ορθοδοντική Εταιρεία, Ιταλική
Παιδοδοντική Εταιρεία, Club International de Morphologie Facial,
E.O.S. και W.F.O.

Τα αποτελέσµατα της ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από τη βιολογική απόκριση του ασθενούς, πράγµα
το οποίο συσχετίζεται άµεσα µε το χρόνο έναρξης της θεραπείας
κάτι που πιθανόν να έχει µεγαλύτερη σηµασία για το αποτέλεσµα
ακόµη και από τον τρόπο παρέµβασης.
Στο παρόν σεµινάριο θα παρουσιαστεί ο ρόλος της ατοµικής σκελετικής ωρίµανσης (Cervical Vertebral Maturation -CVM method)
και της κρανιοπροσωπικής µορφολογίας στο θεραπευτικό αποτέλεσµα διαφόρων ανωµαλιών σύγκλεισης. Οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν, επιστηµονικά τεκµηριωµένες αρχές, που σχετίζονται
µε την ορθοδοντική/ορθοπεδική θεραπεία και θα βελτιώσουν την
ικανότητά επιλογής του βέλτιστου χρόνου έναρξής της.
Το κύριο µέρος της ηµερίδας αφορά την εφαρµογή των αρχών
της ατοµικής απόκρισης του ασθενούς σε διάφορα προβλήµατα
σύγκλεισης στα τρία πεδία του χώρου. Τέλος, θα παρουσιασθούν
βραχυπρόθεσµα & µακροπρόθεσµα θεραπευτικά αποτελέσµατα
ως συνάρτηση του χρόνου παρέµβασης.

∆ε θα υπάρχει παράλληλη µετάφραση στα Ελληνικά.

Εγγραφή
Μέλος ΕΟΓΜΕ & MOIP

Φοιτητές

Μη µέλος

60 €

30 €

120 €

Στόχοι Σεµιναρίου/Πρακτικές Οδηγίες
Στο τέλος του σεµιναρίου οι ακροατές θα είναι σε θέση:
1. Να διαγιγνώσκουν το βαθµό σκελετικής ωρίµανσης µε την
τεχνική CVM:
• Περιγραφή των σταδίων της µεθόδου CVM και συσχέτιση τους
µε την ανάπτυξη της κάτω γνάθου.
• Πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της ανάλυσης CVM
• Έλεγχος αξιοπιστίας της µεθόδου
2. Να επιλέγουν το κατάλληλο χρόνο έναρξης της θεραπείας
ανάλογα µε το στάδιο σκελετικής ωρίµανσης.
3. Να προβλέπουν την απόκριση ασθενών σε θεραπεία µε ορθοπεδικά µηχανήµατα:
• Ανάλυση σχέσης µορφολογίας της κάτω γνάθου µε τα αποτελέσµατα παρέµβασης µε ορθοπεδικά µηχανήµατα.
• Ανάδειξη αναγνωριστικών σηµείων ατοµικών σκελετικών αλλαγών που αποτελούν συνέπεια της ορθοπεδικής παρέµβασης.
4. Να γνωρίζουν τα αποτελέσματα πρόσφατων κλινικών ερευνών
για την ορθοπεδική θεραπεία / χρόνο παρέμβασης σε διάφορες
συγκλεισιακές ανωμαλίες. Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών που
ολοκληρώθηκαν από την ομάδα συνεργασίας του ομιλητή στοχεύουν
στο να προσδιορίσουν το ποιες πρέπει να είναι οι προσδοκίες από
μηχανισμούς όπως η προσωπική μάσκα, τα διάφορα λειτουργικά
μηχανήματα και το μηχάνημα ταχείας διεύρυνσης της υπερώας.

Great aesthetics

faster treatment time
total comfort...

Ηµερίδα

Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.

Σάββατο

24 Ιανουαρίου 2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΕΡΕΥΝΑΣ

Logic

Opx!bmtp!bwbjmbcmf;!
dptnfujd!dmfbs"

Modern Cosmetic Orthodontics needs speedy treatment times, total aesthetics and
maximum comfort. The unique features of new Logic LineTM Aesthetic Brackets,
developed by Leone to be used with SlideTM low friction ligatures, fully meet those
requirements.

Οµιλητής

Made using a micro-filled copolymer, available in the STEP
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Θέµα
«Oρθοδοντική-ορθοπεδική θεραπεία:
κλειδί επιτυχίας, η επιλογή
του χρόνου παρέµβασης»
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e-mail: dentapha@ath.forthnet.gr

Ξενοδοχείο “Στράτος Βασιλικός”
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα

