Ευφημία Α.Τζοβάρα, Παιδοδοντίατρος
Η Ευφημία Α. Τζοβάρα γεννήθηκε στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας και μεγάλωσε σε
διάφορες πρωτεύουσες νομών σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Κατά την διάρκεια
των μαθητικών της χρόνων τιμήθηκε με Αριστεία Προόδου και με Βραβεία Διάκρισης.
Απόφοιτη της Οδοντιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με γενικό βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.Κατά την διάρκεια των σπουδών της της δόθηκε
Υποτροφία κατόπιν εξετάσεων από το κληροδότημα Παπαδάκη.
Εξασκήθηκε σε οδοντιατρεία τακτικών καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων του
Οδοντιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και στο οδοντιατρικό τμήμα
του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Στην συνέχεια εξιδεικεύτηκε με Υποτροφία του ΝΑΤΟ για 2 χρόνια στο πεδίο της
Παιδοδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο KING'S COLLEGE του Λονδίνου στην Μ. Βρετανία.
Certificate in Clinical Paediatric Dentistry στο King's College School of
Medicine and Dentistry, University of London.
Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών της σπουδών συμμετέχε για 2 χρόνια ως
Επιστημονικός συνεργάτης, στο τμήμα της Παιδοδοντίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εχει παρουσιάσει αρκετές επιστημονικές εργασίες πάνω στα αντικείμενο της
Παιδοδοντίας, σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
1. The selection of the most efficient radiographic survey for
paedodontic patients.1991.
2. A study of rampant caries in pre-school children.Aetiology,
social factors, complications and treatment planning.1990-1991.
3. A new technique for constructing sports mouthguards in the
dental practice.Εργαστηριακή τεχνική.1991.
4. A literature review of the types, materials, uses,
maintainance, requirements and aims of mouthguards.1991.
Οι παραπάνω τέσσερεις εργασίες είναι ολοκληρωμένες και κατατεθημένες στο τμήμα της Παιδοδοντίας του Κing's College,
London .
5. Longevity of S.S.C.s and restorative filling materials.1991.
6. Down's syndrome and its manifestations.1990.
7. Liver diseases and discolouration of teeth.1989.
Οι τρεις παραπάνω βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις έγιναν και
παρουσιάστηκαν μέσα στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης
στο τμήμα της Παιδοδοντίας του King's College,London.
8. Η Παρουσία του κακοποιημένου και παραμελημένου παιδιού στο
οδοντιατρείο και η αντιμετώπισή του.1989.
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
26-29/10/1994 :14ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο.
Στοματοερπητική λοίμωξη (HSV) σε ασθενείς

υπό ανοσοκαταστολή υποβληθέντες
σε
μεταμόσχευση μυελού των οστών και η
προφυλακτική χορήγηση ασυκλοβίρης.Γκούρλας Π.,
Λαμπαδάκης Ι., Τζοβάρα Ε..
01-03/09/1994 :ΚΘ' Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος.Η συμμετοχή
του βακτηριδίου Helicobacter Pylori, στην
αιτιοπαθογένεια του πεπτικού έλκους και η ανεύρεσή
του στο σάλιο και στην οδοντική πλάκα.Γκούρλας Π.,
Τζοβάρα Ε. , Λαμπαδάκης Ι..
01-03/09/1994 :ΚΘ' Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος.
Η οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς που πάσχουν
από απλαστική αναιμία.Γκούρλας Π., Τζοβάρα Ε.,
Λαμπαδάκης Ι..
18-21/06/1994 :2o Συνέδριο της Ευρωπαικής Ακαδημίας Παιδιατρικής
Οδοντιατρικής - Εuropean Academy of Paediatric
Dentistry (EAPD). Administering antibiotics to
children for the prevention of oral infection.
TZOVARA E., GOURLAS P., LAMBADAKIS I..
14-17/10/1992 :12ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αλλογενή
μεταμόσχευση μυελού των οστών.Στοματολογικά
ευρήματα και οδοντιατρική φροντίδα πριν, κατά την
διάρκεια και μετά την μεταμόσχευση. ΤΖΟΒΑΡΑ Ε. ,
ΓΚΟΥΡΛΑΣ Π..
21-25/09/1992 :80ο Ετήσιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της FDI.
Oral complications in children with GVHD (Graft
Versus Host Disease) after allogenic bone marrow
transplantation. GOURLAS P. , TZOVARA E.,
TZORTZIS G..
21-25/09/1992 :Burkitt's Lymphoma:Clinical presentation and
treatment planning.GOURLAS P., TZORTZIS G.,
TZOVARA E., DOKOS G..
06-08/06/1992 :22o Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο.
Δυσχρωμίες δοντιών και η θεραπευτική τους
αντιμετώπιση. ΤΖΟΒΑΡΑ Ε. , ΟΥΛΗΣ Κ..
06-08/06/1992:ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT:Κλινική εικόνα και θεραπευτική
αντιμετώπιση. ΤΖΟΒΑΡΑ Ε., ΓΚΟΥΡΛΑΣ Π., ΚΟΝΤΟΣ Δ..
06-08/06/1992:Στοματικές αλλοιώσεις κατά την νόσο του
μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD) σε ασθενείς
-παιδιά- που υποβλήθηκαν σε αλλογενή
μεταμόσχευση μυελού των οστών. ΤΖΟΒΑΡΑ Ε.,
ΓΚΟΥΡΛΑΣ Π..
16/05/1992 : Open Day. Dental School and Hospital. King's College,

London.
Rampant caries in children attending a London
teaching Hospital. A descriptive study. D.E. FUNG, E.
TZOVARA, V.E. HARRISON, K.M. BARNARD, D.J. COUPER.
Επίσης έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να ενημερώνεται μέσω συνεδρίων και
σεμιναρίων για το αντικείμενο της οδοντιατρικής στα παιδιά, τους εφήβους και στα
άτομα με ειδικές ανάγκες.

MΕΛΟΣ:

Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
Ευρωπαικής Ακαδημίας της Παιδοδοντίας ( EAPD ).
Από το 1992 διατηρεί εξειδικευμένο οδοντιατρείο γαι παιδιά στο κέντρο της Αθήνας
με αρκετά σπάνια οδοντιατρικά ευρήματα σε παιδικά δόντια, όπως ονυχοειδές φύμα,
βατράχιο γλώσσας κ.α.
Είναι η πρώτη που ασχολήθηκε ενεργά το 1993 και παρουσίασε τους νάρθηκες για
αθλητές (mouthguards) στον Ελλαδικό χώρο.
Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά καθώς και γαλλικά.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ:
ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΡΟΥΜΑΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
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