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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που τιμήσατε με τις επι-
στημονικές σας εργασίες και την ενεργή παρουσία σας το 23ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο της IAPD.

Το Συνέδριο αυτό, στο πλαίσιο του κύριου θέματός του,  
Διεπιστημονική Προσέγγιση της Παιδοδοντιατρικής, 
παρουσίασε την αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων των  επαγ-
γελματιών Υγείας για την εξασφάλιση της υγείας του παιδιού, 
του εφήβου και του ασθενή με ειδικές ανάγκες.

Αυτή τη χρονιά, το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιελάμβανε 
ένα Προ-συνεδριακό Συμπόσιο, δύο κλινικά Hands-on μαθή-
ματα συνεχούς εκπαίδευσης και ένα μεταπτυχιακό εργαστήριο. 
Όλες οι προσυνεδριακές συνεδρίες  είχαν τεράστια επιτυχία, 
πέρα από κάθε προσδοκία μας, χάρη στους εξαιρετικούς συ-
ντονιστές, ομιλητές και διδάσκοντες.

Το κύριο Επιστημονικό Πρόγραμμα περιείχε έξι Συμπόσια, 
μία συζήτηση και δεκαπέντε διαλέξεις. Πάνω από 70 ομιλητές, 
διακεκριμένοι στο χώρο τους, κάλυψαν σχεδόν κάθε πλευρά 
της φροντίδας της στοματικής υγείας του παιδιού και ενθάρρυ-
ναν την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή 
πρακτική της κλινικής.

Ένα σημαντικό συστατικό του Επιστημονικού Προγράμ-
ματος ήταν οι προφορικές (oral) και ανηρτημένες (poster)  
ανακοινώσεις. Εφέτος κατατέθηκαν 766 εργασίες και από αυτές 
οι 166 είχαν υποβάλει αίτηση για τα βραβεία BSBF, Morita και 
Jens Andreasen. Χάρη στη βοήθεια των έμπειρων συντονιστών 
καθώς και στην συνεισφορά σας, τα Συμπόσια, οι ομιλίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των Oral και Poster Παρουσιάσεων, ήταν 
πράγματι διαδραστικά και αποδοτικά. Πολλοί συμμετέχοντες 
ενθουσιάστηκαν με τον ομολογουμένως πολύ μεγάλο αριθμό 
ατόμων στα Αμφιθέατρα και στις Αίθουσες Ομιλιών.

Το Κοινωνικό Πρόγραμμα ήταν επίσης επιτυχημένο με τη 
συμμετοχή 500 συμμετεχόντων στο Gala Dinner και πάνω από 
650 ατόμων στο Beach Party.

Όλοι εσείς που συμμετείχατε στις κοινωνικές αυτές εκ-
δηλώσεις,  πιστεύω ότι απολαύσατε τις ελληνικές γεύσεις, με 
πολλή μουσική και χορό.

Για μία ακόμη φορά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
συναδέλφους μας από τις Παιδοδοντικές Ακαδημίες και Ορ-
γανισμούς, και πιο συγκεκριμένα την Australasian Academy of 
Paediatric Dentistry και την Australian & New Zealand Society 
of Paediatric Dentistry που μας στήριξαν ως χορηγοί σε 3 
κύριες ομιλίες και στο IAPD Pre-Congress Clinical Day course 
καθώς και την American Academy of Paediatric Dentistry που 
πρόσφερε σημαντική βοήθειά στην προώθηση του Συνεδρίου 
της IAPD.

Επιπλέον, παρ'όλη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας και όχι μόνο, αφού αυτό το φαινόμενο τείνει να 
γίνει παγκόσμιο, οι εμπορικές εταιρείες πείσθηκαν από τις 
προσπάθειές μας να συνεισφέρουν μέσω χορηγιών για την 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου αυτού.

Αυτό το Συνέδριο είχε από την αρχή την αναγνώριση και 
τη γενναιόδωρη υποστήριξη  της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και της Οδοντια-
τρικής Εταιρίας Αθηνών.

Τέλος, όλα τα μέλη του IAPD Board βοήθησαν από κάθε 
άποψη για την πραγματοποίηση αυτού του Συνεδρίου.

Πάνω απ'όλα, η ενεργή συμμετοχή όλων των συμμετεχό-
ντων που εκπροσώπησαν 80 χώρες και τα γενναιόδωρα σχόλια 
για τις προσπάθειές μας, ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τα 
περισσότερα από 4 χρόνια σκληρής δουλειάς για την πραγμα-
τοποίηση ενός ακόμη πολύ πετυχημένου Συνεδρίου της IAPD.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Καθηγήτρια Λίζα Παπαγιαννούλη

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
23ου IAPD Congress

Ευχαριστίες σε όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν  στην 
επιτυχία του 23ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της IAPD στην Αθήνα


