
   

 

 

Kulzer Awards 
Μια ’μικρή‘ ιστορία για έναν ’μεγάλο‘ οδοντιατρικό θεσμό.. 

 

 Τί είναι τα βραβεία Kulzer; 

 

Τα βραβεία της Kulzer είναι ένας διαγωνισμός 

περιστατικών εκτεταμένης αποκατάστασης IVης ομάδας 

άνω πρόσθιου δοντιού, στον οποίον μπορούν να λάβουν 

μέρος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των εργαστηρίων 

Οδοντικής Χειρουργικής των Πανεπιστημίων Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την 

Kulzer με την συμμετοχή-συνδιοργάνωση των 

αντίστοιχων εργαστηρίων και των δύο Οδοντιατρικών 

Σχολών των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. Χορηγός του 

βραβείου είναι η εταιρεία - αντιπρόσωπος της Kulzer - 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ. 

 

 Κάθε πότε και πού λαμβάνουν χώρα; 

 

Η εκδήλωση Kulzer Awards λαμβάνει χώρα σε ετήσια 

βάση, εναλλάξ κάθε χρόνο στις Οδοντιατρικές Σχολές 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Φέτος την τελετή βράβευσης 

φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία η Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. 

H είσοδος στην εκδήλωση είναι (και θα είναι πάντα) δωρεάν για όλους! 

 

 Ποιά είναι η διαδικασία συμμετοχής στα βραβεία;  

 

Για να χαρακτηριστεί το περιστατικό ως εκτεταμένο και να συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό θα 

πρέπει να λείπει τουλάχιστον το ½ της κοπτικής γωνίας του δοντιού κατά μήκος και πλάτος. Στο 

διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν από 1ετείς μέχρι και 3ετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Οδοντικής Χειρουργικής, χωρίς περιορισμό στο πόσες φορές θα πάρουν μέρος σε αυτόν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους. Το περιστατικό στέλνεται για κρίση σε μορφή φωτογραφιών με 

τη συνοδεία επεξηγήσεων.  



 

 Ποιά υλικά χρησιμοποιούνται στο 

κλινικό κομμάτι; 

 

Όλα τα περιστατικά 

πραγματοποιούνται με το σύστημα 

συνθέτων ρητινών Charisma 

Diamond της Kulzer! 

 

  http://bit.ly/2y5vq1F 

 

 

 

 Πώς αξιολογούνται τα περιστατικά και ποιό είναι το βραβείο; 

 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των περιστατικών, η ατομική παρουσίαση την ημέρα των 

βραβείων συμμετέχει με 30% στη συνολική βαθμολογία, ενώ το 70% προέρχεται από την 

αξιολόγηση του περιστατικού μέσω των φωτογραφιών. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται κάθε 

χρόνο από 2 καθηγητές των Οδοντιατρικών Σχολών Αθήνας & Θεσσαλονίκης και 1 εξωτερικό 

κριτή εκτός Ελλάδας. Τα περιστατικά αποστέλλονται στους κριτές με πλήρη ανωνυμία, γεγονός 

που εγγυάται την δίκαιη και ομαλή έκβαση του αποτελέσματος.  

Το φετινό βραβείο ήταν η κάλυψη των εξόδων συμμετοχής & αεροπορικού εισιτηρίου της 

νικήτριας στο επόμενο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής (EAED). 

 

 Γιατί αυτός ο θεσμός είναι σημαντικός; 

 

Έπειτα απο πέντε χρόνια, τα Kulzer Awards αποτελούν ένα ορόσημo στα οδοντιατρικά δρώμενα 

της Ελλάδας. Νέοι οδοντίατροι γεμάτοι πάθος για το αντικείμενο ενώνουν τις δυνάμεις τους, 

συναγωνίζονται και βάζουν τα δυνατά τους για να διακριθούν. Μέσα από πραγματικά κλινικά 

περιστατικά και με τη συνεχή καθοδήγηση των καθηγητών τους, οι φοιτητές βελτιώνουν τις 

δεξιότητές τους και αναπτύσσουν τα κίνητρά τους. Ίσως το πιο σημαντικό σημείο του θεσμού 

Kulzer Awards είναι ότι έχει καταφέρνει μέσα στα πέντε αυτά χρόνια να φέρει κοντά το πιο 

ενεργό κομμάτι του κλάδου, τους νέους επιστήμονες της χώρας. Στην Kulzer είμαστε 

περήφανοι που και φέτος μέσω της εκδήλωσης των βραβείων Kulzer στηρίξαμε τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές στην δημιουργία τόσο αξιόλογων κλινικών περιστατικών! 

 

...Μετά απο όλα αυτά...  
Μήπως είστε περίεργοι να δείτε το νικητήριο περιστατικό των φετινών βραβείων..;  

Εάν η απάντηση είναι ναι, στείλτε μας email στο info-gr@kulzer-dental.com γράφοντας τη 

φράση ‘’περιστατικό Kulzer Awards 2017‘’ και θα σας το προωθήσουμε! 
 

(το περιστατικό ανήκει στην τριτοετή φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Οδοντικής 

Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, κα. Δόμνα Μολδοβάνη, την οποίαν και 

ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση του δικαιώματος προς δημοσίευση) 

http://bit.ly/2y5vq1F
mailto:info-gr@kulzer-dental.com

