
ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ 
імені професора Миколи Федоровича Данилевського 

В РАМКАХ ВИСТАВКИ МЕДВІН: СТОМАТСАЛОН  

5 – 7 квітня 2017р. 
Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України, 
- Громадська платформа «Реформа стоматології» 
Співорганізатори: 
- Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації; 
- Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів; 
- Асоціація імплантологів України; 
- Українська ендодонтична асоціація; 
- Українська академія пародонтології; 
- Асоціація лазерної стоматології України; 
- Українська ендодонтична спільнота; 
- Асоціація студентів стоматологів; 
- Всеукраїнська спілка стоматологів ортопедів та зубних техніків; 
- Асоціація стоматологів Київської області 
- Асоціація стоматологів силових структур України. 
За підтримки: 
- виставкової компанії «МЕДВІН», 
- Київської обласної державної адміністрації; 
- Київської обласної ради. 

 

5 квітня Початок о 10.00 

Конференц-зал № 6 

Загальні збори Національної спілки стоматологів 
України. Головує – Мирон Угрин, президент Національної спілки стоматологів України, 
заступник голови координаційної ради Міністерства охорони здоров’я України з питань 
стоматології, к.мед.н., доцент ЛНМУ ім.Д.Галицького, паст-президент Асоціації стоматологів 
України, член Громадської ради МОЗ, Заслужений лікар України 

 

5 квітня Початок о 10.00 

День практичної пародонтології. Пародонтальна 
хірургія 
Конференц-зал № 3 

Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України,  
- Українська академія пародонтології 
 
9.00 Реєстрація 

10.00 - Регенеративна періо-хірургія 



Юрій Обухівський, лікар-стоматолог хірург, член Правління ГО “Українська Академія 
Пародонтології”, член Міжнародної Команди Імплантологів (ITI SK Kyiv Study Club Member) 
та Асоціації імплантологів України. 

11.00 - Анатомія пародонтальної хірургії. 

Христина Рижук, лікар-стоматолог, член Правління ГО “Українська Академія 
Пародонтології”, координатор молодіжної програми UAP- young, член Асоціації імплантологів 
України 

12.00 - Мінімально інвазивні техніки в пародонтології. 

Артем Дубнов, щелепно-лицевий та ортогнатичний хірург, член Асоціації імплантологів 
України, Асоціації Краніо-максило-фаціальних хірургів України та Української Академії 
Пародонтології 

13.00 – 14.00 Офіційне відкриття виставки та Лекторію. 
 
14.00 - Клапті в пародонтології: від OFD до M-MIST. 

Юрій Горішник, лікар-стоматолог хірург Клініки Symbiotyka, член Асоціації імплантологів 
України 

15.00 - Периімплантит. Оглядова лекція. 

Андрій Гук, лікар-стоматолог хірург Клініки естетичної стоматології М. Дрогомирецької 

Реєстрація учасників: 
Вартість участі – 400 гривень; для Членів УАП 200 гривень 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Контактна особа: Оксана Олешек, 097 22 33 443 
e-mail: info@uaperio.org 
Попередня реєстрація обов'язкова. 
 
  

5 квітня Початок о 10.00 

Конференц-зал № 5 

Ендодонтичний симпозіум. 
 
Організатори: Українська ендодонтична асоціація, Українська ендодонтична спільнота 
Модератори: Олександр Коваль - к.м.н., президент Української ендодотичної асоціації, м. 
Одеса  
Микола Корольчук - лікар-стоматолог ендодонтист, сертифікований тренер Dentsplay, 
приватна практика м. Хмельницький 
 
9.45 – 10.00 – Відкриття  
 
10.00 – 11.00 – Денис Подільчук – «Помилки і ускладнення ендодонтичного лікування» - 
лікар-стоматолог ендодонтист, співзасновник Українскої ендодонтичної спільноти, зам. 
гол. лікаря клініки Дубнової, м. Київ.  
 
11.00 – 12.00 – Василь Каращук – «Ятрогенні помилки і тактика лікаря» - лікар-стоматолог 
ендодонтист, клініка DMC, м. Київ.  
 
12.00 – 13.00 – Микола Корольчук – «Клінічний досвід лікування значних ендодонтичних 
уражень» - лікар-стоматолог ендодонтист, сертифікований тренер Dentsplay, приватна 
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практика м. Хмельницький.  
 
13.00 – 14.00 Офіційне відкриття виставки та Лекторію. 
 
14.00 – 15.00 – Андрій Половінщіков – «Біологічна концепція збереження зубів» - лікар-
ендодонтист, ендодонтична клініка ДентЛайф Вінниця, засновник DentalEducationClinic, 
спеціалізація з ендодонтії UPenn. 
 
15.00 – 16.00 – Ігор Чорненький – «Растрово - електроне дослідження видалення 
змазанного шару на поверхні тканини дентину зубів за допомогою методів: хімічних, 
механічних, звукових, ультразвукових, та в різних комбінуваннях» - ас. каф. ортопедичної 
стоматології інституту стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика. Консультант компанії 
Інтердент і опініон лідер компанії VDW України. 
 
16.00 – 16.30 – Олександр Ткаченко – «Сумнівні зуби. Зберігаєм чи видаляєм?» - лікар-
ендодонтист, центр естетичної стоматології «Еліт», м. Біла Церква.  
 
16.30 – 17.00 – Петро Серебряков – «Особливості ізоляції для ендо та відновлення зубів з 
дефіцитом твердих тканин» - лікар-ендодонтист, клініка Klovadent, м. Київ. 
 
17.00 – 18.00 – Станіслав Геранін – «Внутрішіні резобції. Особливості діагностики та 
лікування” - к.м.н, лікар-стоматолог, приватна практика «Махаон» м. Полтава. 
 
18.00 – Дискусія. 
 
Вартість участі для лікарів 800 грн., для студентів, інтернів – 600 грн.  
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Реєстрація на http://medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/445-endodontichnij-simpozium-2 
 
 
 
  

5 квітня  10.00-17.00 

Конференц-зал № 4 

Симпозіум"Тотальна эстетика"- інтеграція сучасних 
тенденцій естетичної стоматології у повсякденну 
клінічну практику. 
Організатор: Українська академія естетичної стоматології 

Естетична стоматологія об"єднує всі спеціальності у стоматологічній практиці- загальну 
стоматологію, ортопедичну, ортодонтію, імплантологію та хірургію, пародонтологію та дитячу 
стоматологію. 

Сучасний стоматолог повинен розуміти основні принципи естетичної реабілітаціі та їх 
застосування з урахуванням міждисциплінарного підходу. 

Цифрові технологіі планування та візуалізації в естетичній стоматологіі, сучасні 
цільнокерамічні матеріали та мінімально-інвазивні техніки, параметри рожевої та білої 
естетики, імплантація в естетичній зоні, можливості ортодонтії та косметичної 
пародонтології, естетика прямих реставрацій про все це та багато іншого ви дізнаєтесь на 
нашому семінарі від дійсних членів УАЕС. 
 
10.00 - «Технологіі планування та коммунікації в естетичній стоматологіі» 

http://medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/445-endodontichnij-simpozium-2


 
Тези лекції: огляд ключових факторів успішної реабілітації- аналіз діагностичних моделей в 
артикуляторі в ЦС, прямі та непрямі діагностичні проби "mock-up", віртуальний дизайн 
усмішки - DSD. 
 
Андрій Пешко - лікар-стоматолог, приватна практика м. Київ, дійсний член УАЕС 
 
11.00 - «Цифровий пацієнт. Віртуальне моделювання». 
 
Олексій Красножон - стоматолог-ортопед, засновник IDEA CLINIC, дійсний член УАЕС 
 
12.00 - «Сучасні тенденції в цільнокерамічному протезуванні». 
 
Віктор Кобрин - головний лікар стоматологічної клініки « Майстер-дент» м. Київ 
 
13.00 – 14.00 Офіційне відкриття виставки та Лекторію. 
 
14.00 - «Новий підхід у плануванні і веденні пацієнта: clinic cards». 
 
Ярослав Соломійчук - лікар-стоматолог,  Q-clinic м.Киів 
 
15.00 - «Естетика в дитячій стоматології». 
 
Тетяна Пешко - дитячий стоматолог/ортодонт приватна практика м.Київ 
 
16.00 - «Эстетика та функція прямих та непрямих композитних реставрацій». 
 
Владислав Толкачев - спеціаліст з реставраційної стоматології, клініка «Дарлін», м.Київ 
 
17.00 - Завершення лекційної програми, дискусія. 

 

Реєстрація учасників:  
Вартість участі у секції – 500 грн.; для студентів та інтернів – безкоштовно. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Контактна особа: Віолетта Тріщук, тел.: 032 251 25 41; 
e-mail: mm_clinic@ukr.net  
Попередня реєстрація обов’язкова 
 
 
 

5 квітня 14.00 На виставковому майдані 

Розіграш цінних призів від компанії ПАНМЕД 
Только на выставке "Медвин: СтоматСалон 2017", у Вас появится уникальная возможность 
поучаствовать в розыгрыше ПРИЗОВ от торговой марки "Панмед". 
Победителей будет несколько! 
1-е место - выигрыш 300 $- 1 победитель  
2-е место - выигрыш 200 $- 2 победителя 
3-е место - выигрыш 100 $- 3 победителя 
Условия розыгрыша:  
1. Принимать участия в розыгрыше могут исключительно стоматологи. 
2. Вы должны пройти регистрацию и получить порядковый номер.  
Регистрация:  
Вы должны предоставить следующие данные: ФИО, город проживания, электронный адрес. 
Данные для регистрации Вы можете предоставить удобным Вам способом:  
- Выслать в личные сообщения на нашу страничку в Facebook: https://www.facebook.com/TMPanmed/  
- Отправить письмо на нашу почту: panmed.ua@gmail.com  

mailto:mm_clinic@ukr.net
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- Зарегистрироваться на выставке "Медвин:СтоматСалон", на стенде "Панмед". 
Срок подачи регистрации заканчивается - 5 апреля в 13:00  
3. Если Вы уже обладатель любого изделия от "Панмед", Вы можете вместе с регистрацией выслать 
фото, на котором будете изображены Вы и изделие от "Панмед" на одном фото, тем самым удвоив 
свои шансы на выигрыш. 
Вам будет присвоено не один, а два номера. 
4. Стоп розыгрыша и объявление победителей состоится на выставке "Медвин: СтоматСалон", 5 
апреля в 14:00. Присутствие на розыгрыше обязательно!!!  
5. Победитель будет выбран с помощью жребия.  
6. Внимание! Ваш выигрыш можете потратить только на покупку изделия от Панмед.  
Если стоимость изделия превышает сумму выигрыша, ваш выигрыш становится автоматически 
скидкой от стоимости изделия.  
На нашем стенде всех ждут подарки и скидки на всю продукцию от торговой марки "Панмед"! 
Всем удачи! Удачи от Панмеда! 

 

6 квітня 10.00-17.00 

Конференц-зал № 5 

Лекційний курс «Філософія успішної імплантації». 
Організатори: Асоціація імплантологів України, Всеукраїнська спілка стоматологів ортопедів 
та зубних техніків. 
 
10.00 – Тотальна стоматологічна реабілітація пацієнта з використанням імплантів – 
поєднання класичних підходів із сучасними концепціями. 
Гук А.О., член Асоціації імплантологів України 
11.00 – Минимально инвазивные техники имплантации. 
Дубнов А.В., лікар – щелепно-лицевий та ортогнатичний хірург, член Асоціації імплантологів 
України, член Асоціації Краніо-максило-фаціальних хірургів України 
12.00 – Профіль прорізування на імплантатах. Функція і біологія, техніки і засоби. 
Костура К.І., член та лектор освітнього клубу «FSC» 
13.00 – Перерва. 
14.00 – Дентальна імплантація крізь призму століть. 
Камінський В.В., стоматолог-хірург вищої категорії, імплантолог 
15.00 - Цифрові технології – майбутнє чи реальність? 
Земка В.Б., керівник зуботехнічної лабораторії Калібра 
16.00 – Тотальна реабілітація стоматологічного пацієнта. Від планування до посмішки. 
Штагер О.О., «GlamSmile», стоматологія Штагера. 
16.40 – Дискусія. 
 
Реєстрація учасників:  
Вартість участі у секції – 300 грн.; для студентів та інтернів – безкоштовно. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Контактна особа: Віолетта Тріщук, тел.: 032 251 25 41; 
e-mail: mm_clinic@ukr.net 
Попередня реєстрація обов’язкова 
 
 
 

 6 квітня 10.00 - 15 00 

Лекційний курс«Шлях до приватної практики» 
Конференц-зал № 4 

 
Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України,  
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- Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів України 
Модератор:  
Таравнех Шакер Джаміль, президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів 
України 
10.00 – 15.00 – тривалість 
10.30 – 11.30 Приватна стоматологічна практика в світлі реформи охорони здоров’я 
Угрин М.М., доцент кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Д.Галицького, Перший 
та Почесний президент Асоціації імплантологів України, Президент ГС «Національна спілка 
стоматологів України» 
11.30 – 12.30 Стратегія приватної стоматологічної практики 
Заблоцький Я.В., доктор медичних наук, професор, практикуючий лікар, ректор приватної 
стоматологічної академії. Перший президент Асоціації приватних стоматологів України, паст-
президент Асоціації імплантологів України, президент Міжнародного Альянсу Імплантологів 
12.30 – 13.00 Додаткові шляхи подвоєння продаж очима практика 
Кузимичьова М.Ю., Коротков М., «Курапрокс», м.Київ 
13.00 – 14.00 Перерва. 
14.00 – 15.30 Ліцензування стоматологічної практики. 
Кравець Т.М., юрист Центру стоматологічної імплантації та протезування "ММ", ВГО 
"Асоціація імплантологів України", ВГО "Асоціація приватно практикуючих лікарів-
стоматологів", ГС "Національна спілка стоматологів України" 
15.30 Дискусія. 
 
Реєстрація учасників:  
Вартість участі у секції – 300 грн.; для студентів та інтернів – безкоштовно. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Контактна особа: Віолетта Тріщук, тел.: 032 251 25 41; 
e-mail: mm_clinic@ukr.net 
Попередня реєстрація обов’язкова 

  

6 квітня  10.00-17.00 

Симпозіум з питань седації та анестезії в 
стоматології 
Конференц-зал № 2 

Запрошуємо стоматологів, анестезіологів та медсестер - анестезисток до участі в симпозіумі. 

Запрошуємо Вас прийняти участь в організаційних зборах ГС «Національна спілка стоматологів України» 
6 квітня 2017 року о 10:00 год в приміщенні виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» за адресою: вул. 
Салютна, 2-Б, 3 павільйон, м. Київ 

Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України,  
- Українська асоціація седації та анестезії в стоматології 
 
10.00 – 11.00 Серцево- легенева реанімація в 21 столітті , можливості та реалії 
використання в стоматологіі. 
Фесенко У.А., д.мед.н., професор ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
11.00 – 11.30 Основні завдання роботи Української асоціації седації та анестезії в 
стоматології. 
Пайкуш В.А., к.мед.н., центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», клініка 
Заблоцького (м. Львів). 
11.30 – 11.45 Юридичні аспекти роботи анестезіолога в амбулаторній стоматології. 
Білоус А.М., центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», клініка 
Заблоцького (м. Львів). 
11.45 – 12.00 Забезпечення прохідності дихальних шляхів в умовах седації при 
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стоматологічному лікуванні. 
Сірий В.І., центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», (м. Львів). 
12.00 – 12.15 Анестезіологічне забезпечення стоматологічного лікування.  
Хмара О.А., стоматологічна клініка «Силк» (м. Харків). 
12.15 – 12.30 Стоматологічне лікування в умовах седації пацієнта з підвищеним 
блювотним рефлексом з посттравматичною енцефалопатією. 
Марінченко Н.В., стоматологічна студія “SMILE” (м. Запоріжжя). 
12.30 – 12.45 Досвід стоматологічної роботи в умовах загального знеболення у 
приватній клініці “MedinUa”. 
Мала І.В., клініка“MedinUa” (м. Дніпро). 
12.45 – 13.00 Клінічний досвід проведення седації у пацієнтів похилого віку в 
амбулаторній стоматологічній практиці.  
Колганова К.А., к.мед.н., «А2 clinic», (м. Дніпро).  
13.00 – 14.00 Перерва.  
14.00 – 14.20 Співпраця анестезіолога і стоматолога: робота в команді - запорука 
успіху. 
Солонько Г.М., доцент, к.мед.н., ЛНМУ імені Д. Галицького, центр стоматологічної 
імплантації та протезування «ММ», клініка Заблоцького (м. Львів). 
14.20 – 14.35 Досвід тривалих анальгоседацій при терапевтичному стоматлікуванні. 
Васильєва І.В., Новак А.О., клініка професора Заблоцького (м. Київ). 
14.35 – 14.50 Нові можливості оцінки рівней свідомості та болю при аналгоседації та 
наркозі. 
Левицький М.В., ОНМедУ, медичний центр “B'uteeth”, (м.Одеса). 
14.50 – 15.05 Особливості підготовки дітей до проведення стоматлікування під 
наркозом.  
Андрієвська Н.О., центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», клініка 
Заблоцького (м. Львів). 
15.05 – 15.20 Досвід роботи анестезіологічної групи в стоматології. 
Босенко М.А., Босенко Н.М., "Стоматологічна клініка ТОВ "БАГІТА" (м.Черкаси). 
15.20 – 15.35 Досвід стоматологічного лікування дітей під наркозом. 
Радчук Ю.О., Будзанівський В.М., клініка «Протезист» (м. Луцьк) 
15.35 – 16.00 Дискусія, засідання Української асоціації седації та анестезії в 
стоматології. 
Реєстрація учасників:  
Вартість участі у симпозіумі – 200 грн.; для лекторів, студентів та інтернів – безкоштовно. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно. 
Контактна особа: Сірий Володимир Ігорович 0673703330, uasadukr@gmail.com 
 
 
 
 
  
6 квітня  12.00-16.30 

Семінар Вадима Загородного на тему:"Художня 
реставрація фронтальних та бокових зубів" 
Конференц-зал № 6 

 
Організатори: Тризуб Дентал, Школа стоматологічної майстерності. 
Модератор: Вадим Загородний - лікар-стоматолог, переможець конкурсу "Призма-
чемпіонат 2008 р." 
  
Сучасний погляд на пряму реставрацію зубів 
Прості способи реставрації фронтальних та бокових зубів. 
Інкрементальна техніка реставрації. 
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Робота з фарбами. 
14.00 – 14.30 Перерва. 
 
Вартість участі у семінарі – 300 грн. Попередня реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА 
Для лікарів, які приймають участь у проектах Тризуб Дентал та інших схожих, в яких лікують солдатів у зоні АТО, - 
БЕЗКОШТОВНО. Попередня реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА 
Реєстрацію проводять  Ігор Ященко - 050 322 85 33, 098 896 11 82, Наталія Бабійчук - 067 765 17 06 
 
 

  

 7 квітня 

Конференц-зал № 6 

Семінар-нарада «Особливості організації надання 
стоматологічної допомоги в рамках єдиного 
медичного простору при проведенні АТО та 
надзвичайних ситуацій» 
7 квітня 2017 року в рамках Лекторію для практичного лікаря під час виставки МЕДВІН: 
СтоматСалон відбудеться нарада-семінар «Проблеми організації стоматологічної допомоги 
в умовах війни на Сході України та шляхи їх вирішення», на якій обговорюватимуться 
аспекти надання стоматологічної допомоги на всіх етапах її проведення — від призову, 
мобілізації, організації роботи на полігонах, у зоні проведення бойових дій, під час евакуації 
в госпіталях та демобілізації, а також членам сімей загиблих воїнів в рамках Єдиного 
медичного простору. Також будуть підніматися питання розширення надання гарантованої 
допомоги військовослужбовцям. До участі в нараді запрошені Голова Комітету Верховної 
Ради з питань охорони здоров΄я Ольга Богомолець, заступник міністра охорони здоров΄я 
Олександр Лінчевський, головний стоматолог міністерства оборони України Михайло 
Лищишин, керівники стоматологічних підрозділів силових структур, представники 
волонтерських стоматологічних організацій. 

Організатори:  

- ГО «Національна спілка стоматологів України»,  

- Громадська платформа «Реформа стоматології», 

- Асоціація стоматологів силових структур України, 

- стоматологічна клініка «Este-line» 

- волонтерські організації: «Санація», «Укроп-Дентал» 

За підтримки:  

- виставкової компанії «МЕДВІН»,  

- Київської обласної державної адміністрації;  

- Київської обласної ради; 

- Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 

Планується обговорення наступних питань: 



1. Проблеми та вирішення питань надання стоматологічної допомоги на всіх етапах проведення АТО. 
Створення єдиного медичного простору.  
Угрин М.М., президент Національної спілки стоматологів України, заступник голови 
Координаційної ради МОЗУ з питань стоматології, к.мед.н., доцент 
 
2. Досвід співпраці як приклад самоорганізації роботи професійної спільноти для вирішення проблем 
надання стоматологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях.  
Угрин М.М., президент Національної спілки стоматологів України, заступник голови 
Координаційної ради МОЗУ з питань стоматології, к.мед.н., доцент;  
Дацко М.І., керівник проекту “Санація”, координатор медичної служби Штабу національного 
спротиву 
 
3. Досвід роботи волонтерського проекту «Укроп-Дентал» в зоні АТО.  
Ященко І.А., керівник проекту «Укроп-Дентал» 
 
4. Інноваційні технології та мультидисциплінарний підхід у лікуванні високоенергетичної травми 
щелепно-лицевої ділянки.  
Рибак В.А., головний стоматолог Київської області;  
Копчак А.В., д.мед.н., професор 
 
5. Проблеми організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення 
антитерористичної операції на Сході України.  
Коваленко В.В., д.мед.н., полковник медичної служби;  
Лищишин М.З., головний стоматолог Збройних сил України, Начальник Центральної 
стоматологічної поліклініки МО України, полковник медичної служби 
 
6. Особливості надання спеціалізованої медичної допомоги пораненим у щелепно-лицьову ділянку. 
Федірко І.В., к.мед.н., полковник медичної служби, позаштатний головний щелепно-лицьовий хірург 
Міноборони України 
 
7. Особливості медичної реабілітації учасників АТО з захворюваннями та травмами щелепно-лицевої 
ділянки. 
Пономаренко В.О., зам. начальник Центральної стоматологічної поліклініки МО України, викладач 
Військово-медичної академії; 
Белявцев В.В., завідувач відділення Центральної стоматологічної поліклініки МО України 
 
8. Складності мобільної стоматології в зоні АТО. 
Салім Караме, директор стоматологічної клініки "Este-Line" 

 
Реєстрація учасників:  
Вартість участі у секції– безкоштовно. 
Контактна особа: Віолетта Тріщук, тел.: 032 251 25 41; 
e-mail: mm_clinic@ukr.net  
Попередня реєстрація обов’язкова 

 

 

В ПРОГРАМІ можливі уточнення та доповнення 
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