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Πρόγραμμα Μεικτής Εκμάθησης για τον Σύγχρονο
Βοηθό Οδοντιάτρου με Πρακτική Εξάσκηση

Η Εκπαίδευση του Βοηθού
Οδοντιάτρου από το Α έως το Ω
Με σκοπό την εκπαίδευση Βοηθών Οδοντιάτρων,
το Ινστιτούτο Μέριμνα - Ινστιτούτο
Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Οδοντιατρικής,
συνεργάστηκαν στην διαμόρφωση και τον
σχεδιασμό ενός κορυφαίου στο είδος του
εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται με
μεικτή εκπαίδευση και έχει διάρκεια τα 2 έτη.
Μέρος του προγράμματος πραγματοποιείται εξ
αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, και ένα μέρος πραγματοποιείται
μέσω πρακτικής άσκησης σε πιστοποιημένα
οδοντιατρεία/πολυοδοντιατρεία, υπό τη συνεχή
καθοδήγηση και υποστήριξη έμπειρων
εκπαιδευτών, οδοντιάτρων και βοηθών
οδοντιάτρου.
Το διαδικτυακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12
ενότητες εκ των οποίων η κάθε μια συσχετίζεται
με ένα συγκεκριμένο πεδίο του Βοηθού
Οδοντιάτρου. Οι ενότητες έχουνσχεδιαστεί ώστε
να παρέχουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, από το Α έως το Ω, στα αντίστοιχα
θέματα και παρουσιάζονται με διαδραστικό και
κατανοητό τρόπο για να
βοηθήσουν στην προώθηση της
ουσιαστικής γνώσης.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες συνοψίζονται
με διαδραστικές ασκήσεις, διαδραστικά
βίντεο, εικονογραφημένες
παρουσιάσεις και διαδραστικά τεστ
αξιολόγησης για να παρέχουν μια σειρά
από οπτικοακουστικές ευκαιρίες
μάθησης που ξεπερνούν πολύ το
παραδοσιακό μοντέλο
διδασκαλίας και ενθαρρύνουν τους
σπουδαστές να επικεντρωθούν στη
μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν
μία περισσότερο περιεκτική κατανόηση
του υλικού που παρουσιάζεται κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.
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Πλεονεκτήματα
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Διαδραστικές
Θεωρητικές Ενότητες
Πρωτότυπη οργάνωση και ανάπτυξη 82
θεωρητικών θεματικών ενοτήτων, ώστε ο
εκπαιδευόμενος να διαθέτει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις συμπεριφορές που θα
τον καταστήσουν ικανό στο να ανταποκριθεί
επαρκώς και με επιτυχία ως επαγγελματίας
Βοηθός Οδοντιάτρου, καθιστώντας τον
ικανό να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος
απαίτησης υπηρεσιών του επαγγέλματος.
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Live Webinars

25+ Ζωντανά εξ'αποστάσεως διαδραστικά
Webinars από καταξιωμένους ομιλητές της
Ελλάδας και του Εξωτερικού, με
μακροχρόνια εμπειρία στην οδοντιατρική
εκπαίδευση.

3 5
Master Course Workshops

Πιστοποιητικό
Περάτωσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10+ Master
Course Workshops που πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
Μέριμνα και της Οδοντιατρικής Μέριμνας
Αθηνών. Σκοπό έχουν την πρακτική
εξοικείωση και την προετοιμασία του
σπουδαστή για το επόμενο βήμα της
Πρακτικής Άσκησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος ο σπουδαστής θα λάβει
Πιστοποιητικό Επιτυχούς Περάτωσης ,
εξειδικευμένης δια βίου επιμόρφωσης
Βοηθού Οδοντιάτρου, από το Τμήμα
Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.

4
Πρακτική
Εξάσκηση

Δια ζώσης εκπαίδευση 600 ωρών σε
πιστοποιημένα
οδοντιατρεία/πολυοδοντιατρεία, υπό
τη συνεχή καθοδήγηση έμπειρων
εκπαιδευτών και οδοντιάτρων.

Ενσωμάτωση στο καθημερινό
σας πρόγραμμα
Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί
ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα
εκπαίδευσης ενός βοηθού
οδοντιάτρου και ταυτόχρονα να
είναι εύκολα κατανοητές και να
μπορούν να ενσωματωθούν στο
καθημερινό σας πρόγραμμα.
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Διδακτέα Ύλη
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε μετά
την ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος να
διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
συμπεριφορές που θα τον καταστήσουν ικανό
στο να ανταποκριθεί επαρκώς και με επιτυχία
ως επαγγελματίας Βοηθός Οδοντιάτρου,
καθιστώντας τον ικανό να ανταποκριθεί σε
όλο το εύρος απαίτησης υπηρεσιών του
επαγγέλματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Το επάγγελμα του Βοηθού
Οδοντιάτρου
1. Ιστορία της Οδοντιατρικής
2. Ο Επαγγελματίας Βοηθός Οδοντιάτρου
3. Η Οδοντιατρική Ομάδα
4. Οδοντιατρική Ηθική
5. Οδοντιατρική και Νομοθεσία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιστήμες στην Οδοντιατρική
6. Γενική Ανατομία
7. Γενική Φυσιολογία
8. Στοματική Εμβρυολογία και Ιστολογία
9. Ανατομία κεφαλής και τραχήλου
10. Ανατομικά στοιχεία του προσώπου και της
στοματικής κοιλότητας
11. Επισκόπηση των οδοντοφυϊών
12. Μορφολογία δοντιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Στοματική υγεία και πρόληψη των
οδοντιατρικών ασθενειών
13. Τερηδόνα
14. Περιοδοντική νόσος
15. Προληπτική Οδοντιατρική
16. Διατροφή
17. Παθολογία στόματος
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Master Course
Workshops

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πρόληψη λοιμώξεων στην
Οδοντιατρική
18. Μικροβιολογία
19. Μετάδοση ασθενειών και πρόληψη λοιμώξεων
20. Αρχές και τεχνικές απολύμανσης
21. Αρχές και τεχνικές επεξεργασίας και
αποστείρωσης εργαλείων-μηχανημάτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
22. Ρυθμιστικοί και συμβουλευτικοί οργανισμοί
23. Διαχείριση χημικών προϊόντων και αποβλήτων
24. Διαχείριση συστημάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης στις Οδοντιατρικές Μονάδες
25. Εργονομία Οδοντιατρείου
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ενημέρωση αρχείου και Αξιολόγηση
Ασθενών
26. Ο οδοντιατρικός φάκελος του ασθενούς
27. Ζωτικά σημεία
28. Στοματική Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας
29. Ο ασθενής με ειδικές ανάγκες και βεβαρυμμένο
ιατρικό ιστορικό
30. Αρχές Φαρμακολογίας
31. Παροχή βοήθειας σε ιατρική έκτακτη ανάγκη
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Βασικές αρχές Κλινικής
Οδοντιατρικής
32. Το Οδοντιατρείο
33. Παροχή οδοντιατρικής φροντίδας
34. Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός
35. Χειρολαβές και εξαρτήματα
36. Έλεγχος υγρασίας
37. Αναισθησία και έλεγχος πόνου
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ακτινογραφική απεικόνιση
38. Αρχές της ακτινολογίας, ακτινογραφικού
εξοπλισμού, και ακτινολογικής ασφάλειας
39. Οδοντιατρική Απεικόνιση, Οδοντιατρικό Φιλμ,
και Επεξεργασία Ακτινογραφιών
40. Νομικά θέματα, διασφάλιση ποιότητας και
πρόληψη λοιμώξεων
41. Ενδοστοματική απεικόνιση
42. Εξωστοματική απεικόνιση
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Οδοντιατρικά Υλικά
43. Επανορθωτικά και Αισθητικά Οδοντιατρικά
Υλικά
44. Ουδέτερα στρώματα, βασικά υλικά και
παράγοντες συγκόλλησης
45. Υλικά συγκόλλησης
46. Υλικά αποτύπωσης
47. Εργαστηριακά Υλικά και Διαδικασίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Παροχή βοήθειας στην
ολοκληρωμένη οδοντιατρική περίθαλψη
48. Γενική Οδοντιατρική
49. Επανορθωτική Οδοντιατρική και συστήματα
τεχνητών τοιχωμάτων
50. Ακίνητη Προσθετική
51. Προσωρινές Αποκαταστάσεις
52. Κινητή Προσθετική
53. Οδοντικά εμφυτεύματα
54. Ενδοδοντία
55. Περιοδοντολογία
56. Στοματική και Γναθοπροσωπική χειρουργική
57. Παιδοδοντία
58. Στίλβωση
59. Προληπτικά σφραγίσματα-Sealants
60. Ορθοδοντική
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Οδοντιατρική Διοίκηση και
Δεξιότητες Επικοινωνίας
61. Επικοινωνία στο Οδοντιατρείο
62. Λειτουργικά συστήματα επιχειρήσεων
63. Οικονομική Διαχείριση στο Οδοντιατρείο
64. Μάρκετινγκ και διαχείριση συστημάτων
κοινωνικής δικτύωσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Νέες Τεχνολογικές εξελίξεις στη
σύγχρονη Οδοντιατρική
65. Ολιστική οδοντιατρική
66. Ειδικές δεξιότητες στην χρήση νέων ψηφιακών
τεχνολογιών στην οδοντιατρική
67. Ψηφιακή αποτύπωση, εξωστοματικοί και
ενδοστοματικοί σαρωτές
68. 3D εκτύπωση εκμαγείων-προσωρινών
αποκαταστάσεων
69. Αισθητική του προσώπου στην Οδοντιατρική
70. Ψηφιακή αρχειοθέτηση ασθενών μέσω
φωτογραφιών και βίντεο
71. Ανασκόπηση Παγκόσμιας Οδοντιατρικής
Βιβλιογραφίας
72. Αγγλική οδοντιατρική ορολογία

ΕΞΤΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Περιλαμβάνει 24 Κεφάλαια
εκπαιδευτικού περιεχομένου.
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Πρακτική Εξάσκηση
Διάρκειας 600 Ωρών

Η πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων βοηθών
οδοντιάτρου γίνεται δια ζώσης και είναι υποχρεωτική για
όλους τους σπουδαστές. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του κάθε σπουδαστή είτε
αυτός εργάζεται ή δεν εργάζεται σε οδοντιατρείο.
Είναι διάρκειας 600 ωρών και ο κάθε σπουδαστής
επιλέγει από μια λίστα εγκεκριμένων και πιστοποιημένων
οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων σε όλη την Ελλάδα
και Κύπρο που συνεργάζονται για την υλοποίηση του
προγράμματος και την πρακτική εξάσκηση των
σπουδαστών.
Προαπαιτούμενο για όλους τους σπουδαστές είναι η δια
ζώσης συμμετοχή στα Master Course Workshops, τα
οποία αποτελούν μέρος της πρακτικής εξάσκησης.
Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
Μέριμνα και της Οδοντιατρικής Μέριμνας Αθηνών και
οργανώνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθήσει
όλους τους σπουδαστές να είναι έτοιμοι με επιπλέον
δεξιότητες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
εξάσκησης στα επιλεγμένα οδοντιατρεία ή στα
οδοντιατρεία που ήδη εργάζονται στο τέλος του
προγράμματος.
Οι εκπαιδευτές των Master course Workshops είναι
καταξιωμένοι οδοντίατροι και επαγγελματίες του είδους,
εξειδικευμένοι στο κάθε γνωστικό αντικείμενο με πολυετή
εκπαιδευτική εμπειρία.
Πλαισιώνονται από επιλεγμένες εμπορικές εταιρείες και
οδοντοτεχνικά εργαστήρια οι οποίες προσφέρουν τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους με τα οποία θα
εκπαιδευτούν οι σπουδαστές.

Το ταξίδι της εξειδίκευσης μόλις άρχισε.
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Σταδιοδρομία
μετά το πρόγραμμα
Το Ινστιτούτο Μέριμνα παραμένει
κοντά σας και μετά την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσής, προτείνοντάς
σας διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
η άμεση επαγγελματική σας
αποκατάσταση στον χώρο της
οδοντιατρικής.
Εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο
αριθμό συνεντεύξεων και
ανάλογα με την τελική σας
βαθμολογία, δίνουμε την
απαραίτητη συστατική επιστολή,
με τελικό σκοπό, την κατά το
δυνατό άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση του συνόλου των
σπουδαστών.

Master Course Workshops
1. Το επάγγελμα του βοηθού οδοντιάτρου
Εκπαίδευση-Πιστοποίηση
Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας
Ο χώρος του οδοντιατρείου-Εργονομία
Η Οδοντιατρική καρέκλα
Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης
2. Το Στόμα
Ο Οδοντικός φραγμός
Τα δόντια
Μαλακοί και σκληροί ιστοί
Οδοντοτεχνικό εργαστήριο
Αρχικά αποτυπώματα
Δημιουργία εκμαγείων μελέτης
Στοματική Υγιεινή
3. Υγιεινή και Έλεγχος διασποράς των
λοιμώξεων
Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
Μέτρα προφύλαξης διασποράς λοιμώξεων
Διαχείριση αποβλήτων
Άσηπτες και σηπτικές τεχνικές
αποστείρωσης-απολύμανσης
Έλεγχος υγρασίας στόματος-Αναρρόφηση

4. Εργαλεία-Οδοντιατρικά Υλικά-Βασικά σετ
(Δίσκοι)
Εργαλεία
Οδοντιατρικά υλικά
Διαχείριση και Αποθήκευση
5. Διευρυμένες λειτουργίες βοηθού
Λήψη ενδοστοματικών και εξωστοματικών
φωτογραφιών
Χρήση του ελαστικού απομονωτήρα
Λήψη ακτινογραφιών
Προσωρινές αποκαταστάσεις
6.Λειτουργία οδοντιατρείου και ψηφιακή
αρχειοθέτηση ασθενών
Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
Κανόνες προστασίας προσωπικών
δεδομένων-GDPR
Διοίκηση-Επικοινωνία
Γραμματειακή Υποστήριξη
Δημόσιες Σχέσεις
7. Πρώτες Βοήθειες
Ζωτικά σημεία
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Ασθενείς με ιδιαιτερότητες

8.Οδοντιατρική 4χειρώνΠροετοιμασία-Εργαλεία-Υλικά
Οδοντική Χειρουργική
Ενδοδοντία
Περιοδοντολογία
Προσθετική
Ορθοδοντική
Παιδοδοντιατρική
9.Οδοντιατρική 4χειρώνΠροετοιμασία-Εργαλεία-Υλικά
Στοματική & Γναθοπροσωπική
Χειρουργική
Εμφυτεύματα
Χειρουργική Στόματος
Στοματολογία
10. Ειδικές δεξιότητες στην χρήση
νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην
οδοντιατρική
Ψηφιακή αποτύπωση, εξωστοματικοί και
ενδοστοματικοί σαρωτές
3D εκτύπωση εκμαγείων-προσωρινών
αποκαταστάσεων
Αισθητική του προσώπου
στην Οδοντιατρική

Ποιός μπορεί να
συμμετάσχει;
Αίτηση συμμετοχής μπορεί να
υποβάλει οποιοσδήποτε
απόφοιτος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, απόφοιτος ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ της Ελλάδας και του
Εξωτερικού.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού
των θέσεων συμμετοχής, θα
τηρηθεί θέση προτεραιότητας με
βάση την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής.
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Η διαφοροποίηση του
συγκεκριμένου προγράμματος σε

σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα έγκειται
εκτος των άλλων στο οτι η διδασκαλία δεν
πραγματοποιείται μέσω pdf προς ανάγνωση,
αλλά μέσω διαδραστικών θεωρητικών
ενοτήτων που περιλαμβάνουν ηχητική
απόδοση του κειμένου μέσα από διαδραστική
παρουσίαση κειμένου, εικόνων και
εκπαιδευτικών βίντεο, καθώς και
διαδραστικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης
και ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Συχνές Ερωτήσεις
ΕΧΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;
Ανά 5 σπουδαστές, ορίζεται Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Προγράμματος, που αναλαμβάνει
να λύσει τις απορίες σας, να συμβουλέψει και να ελέγξει τη πορεία και τη
εκπαιδευτική πρόοδο σας.
ΤΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑ ΛΑΒΩ;
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα λάβει
Πιστοποιητικό Επιτυχούς Περάτωσης , εξειδικευμένης δια βίου επιμόρφωσης Βοηθού
Οδοντιάτρου, από το Τμήμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:
Για τη καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί ένας
επιτραπέζιος υπολογιστής. Ωστόσο η εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει φτιαχτεί έτσι
ώστε να έχετε τη δυνατότητα για παρακολούθηση από όλες τις δυνατές συσκευές
όπως για παράδειγμα laptop και tablet ή ακόμα και από το κινητό σας τηλέφωνο.
ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Η συνολική χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ενώ ο απαιτούμενος
“χρόνος ενασχόλησης” υπολογίζεται στις 1.360 ώρες. Η ολοκλήρωση του
προγράμματος ορίζεται “κοινή” για όλους.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ;
Ναι, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τόσο της σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης, όσο και της πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και
δομήθηκε έτσι ώστε να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση και να καθιστά τον
σπουδαστή 100% ικανό για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, για την
ειδικότητα του Βοηθού Οδοντιάτρου

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ;
Εάν η εξοικείωση σας με τα μέσα διδασκαλίας δεν είναι η δυνατή για τη παρακολούθηση του
προγράμματος, το Ινστιτούτο Μέριμνα, παρέχει Δωρεάν Πρακτική εκπαίδευση στη χρήση
υπολογιστών διάρκειας 12 ωρών και στη συνέχεια εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 100
ωρών σε πιο εξειδικευμένα θέματα, χρήσιμα τόσο για την παρακολούθηση του προγράμματος,
όσο και για την συμπλήρωση της επαγγελματικής σας κατάρτισης, χρήσιμα και απαραίτητα για
τις ανάγκες της εργασίας σας ως Βοηθός Οδοντιάτρου.
ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ;
Ο τρόπος εξέτασης έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει μία πραγματική αξιολόγηση της επίτευξης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε διδακτική ενότητα. Το θεωρητικό μέρος εξετάζεται
μέσω διαδραστικών Τεστ, ενώ το πρακτικό μέρος μέσω της ενεργής σας συμμετοχής κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης
Επιμόρφωσης πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό
μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ;
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα να το εντάξετε
στο δικό σας καθημερινό πρόγραμμα. Κατά συνέπεια μπορείτε να παρακολουθήσετε τις
θεωρητικές και διαδραστικές ενότητες, καθώς και τα Τεστ αξιολόγησης, όποτε εσείς το
επιλέξετε. Οι μόνοι χρόνοι που προσδιορίζονται είναι αυτοί των ζωντανών διαδραστικών
παρουσιάσεων από εκπαιδευτές μέσω webinar καθώς και οι ώρες της πρακτική σας
εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Βοηθού
Οδοντιάτρου

ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Βοηθός
Οδοντιάτρου
Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη
σταδιοδρομία σας;
Πληροφορίες / Εγγραφές

2109734000
www.e-merimna.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ
Ινστιτούτο Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης
Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος,
Αθήνα Τ.Κ.: 173 43
(Έξοδος σταθμού ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
Τηλ.: 210 97 34000
Email: info@merimnaseminars.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Οδοντιατρικής
6, Διογένους 2404 Έγκωμη
P.O. Box: 22006, 1516 , Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +357 22 713000
E-mail: info@euc.ac.cy

S CA N

M E

