
ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ 

імені професора Миколи Федоровича Данилевського 
в рамках виставки МЕДВІН: СтоматСалон  

4 – 6 квітня 2018 р. в КиївЕкспоПлазі, вул. Салютна, 2-Б, 1 павільйон 
Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України 
(президент – Мирон Угрин) 
- 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; 
- Українська академія дитячої стоматології 
- Асоціація студентів стоматологів; 

  

- Всеукраїнська спілка стоматологів 
ортопедів та зубних техніків; 
- Українська академія естетичної 
стоматології 
- Українска асоціація седації та анестезії в 
стоматології 
- Асоціація стоматологів Київської області 
- Асоціація стоматологів силових структур 
України; 
- волонтерські організації: «Тризуб 
дентал»,  
- БО «БФ «Укроп Дентал Запоріжжя» 
За підтримки: 
- виставкової компанії «МЕДВІН», - 
Київської обласної державної 
адміністрації; - Київської обласної ради. 

Симпозіум  «Філософія успішної імплантації»  - 4 квітня     Конференц-зал № 2 

 

Організатори: Національна спілка стоматологів України, Асоціація імплантологів України 
Модератор: Євген Шелест, президент ВГО «Асоціації імплантологів України» 
10:00–10:05 Відкриття конференції 
10:05–11:00 “Негайне навантаження при 
одномоментній імплантації” 
Савчук Руслан, лікар-імплантолог, голова Івано-
Франківського осередку АІУ, засновник та керівник 
центру імплантації “Respect Dental”, м.Івано-
Франківськ. 
Радукан Віорел, лікар-імплантолог, голова 
Чернівецького осередку АІУ, член UAP, власник 
стоматології “Ra-dent”, м. Чернівці 
11:00–12:00 «Періо-концепція лікування 
імплантологічних пацієнтів» 
Шекера Оксана, к.мед.н., доцент кафедри 
терапевтичної стоматології НМУ імені 
О.О.Богомольця, член Правління ГО «Українська 
Академія пародонтології», м. Київ 
12:00–13:00 «Створення умов для тривалого 
функціонування дентальних імплантатів» 
Дегасюк Віктор, лікар-стоматолог-ортопед, 
член Асоціації імплантологів України, головний 
лікар «Імперія Дентис», м. Київ. 
13:00–14:00 Церемонія офіційного відкриття 
виставки, перерва 
14:00–15:00 «Методи об’єктивної оцінки 
стабільності імплантатів при визначенні термінів 
протезування” 

Добровольський Олександр, доцент, к.мед.н.. 
ВДНЗУ “УМСА”, кафедра ортопедичної 
стоматології та імплантології, м. Полтава 
15:00–17:00 “Вибір системи імплантатів для 
застосування в різних клінічних ситуаціях. Переваги 
та недоліки систем”. 
Соболевський Володимир, лікар-стоматолог-
імплантолог, дійсний член АІУ з 2007 року, член 
ІТІ, власник “Стоматологія Соболевського”, м. 
Черкаси. 
17:00–17:30 Дискусія, закриття конференції 
 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі у симпозиумі – 500 грн.; 
для студентів та інтернів – 200 грн. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно 
(АТОшники отримують бейджи на стенді 
виставкової компанії МЕДВІН) 
Попередня реєстрація обов’язкова за 
електронною адресою e-mail: mm_clinic@ukr.net 
* Всі учасники та лектори отримують 
іменний сертифікат від Асоціації 
імплантологів України 

Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на 
виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 

mailto:mm_clinic@ukr.net


Симпозіум  ТОТАЛЬНА ЕСТЕТИКА - 3 

4 квітня    Конференц-зал № 4 

 

Прямі та непрямі  реставрації: як досягти  максимальної клінічної ефективності 
 
Організатор: Українська академія естетичної 
стоматології (УАЕС) 
Модератор: Андрій Пешко, президент Української 
академії естетичної стоматології 
10.00 «Пряма реконструкція передніх зубів» 
Др.Сергій Радлінський, клініка та навчальний 
центр «Аполлонія», м.Полтава 
11.30 "Еволюція реставраційних технік"   
Др. Вадим Загородний, приватна практика, 
м.Хмельницький  
13:00–14:00 Церемонія офіційного відкриття 
виставки, перерва 
14.00 «Принципи біомеханічного аналізу, або як  
зробити правильний вибір між прямою та непрямою 
реставрацією» 
Др.Владислав Толкачев, клініка «Дарлін», м.Київ 
15.30 «Пряма реставрація проти непрямої в аспекті 
періо- та естетично-функціональної реабілітації 
пацієнтів. Від планування до реалізації!» 

Др.Віталій Богачук, Bogachuk dental studio, 
м.Вінниця 
17.00 Завершення лекційної програми, дискусія. 
 
* Всі учасники та лектори отримують іменний 
сертифікат від Української Академії Естетичної 
стоматології 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі у симпозиумі:  
При оплаті до 25.03 лікарі  – 800 грн.; студенти та 
інтерни – 500 грн. 
При оплаті з 25.03 до 03.04 лікарі  – 900 грн.; 
студенти та інтерни – 600 грн. 
При оплаті безпесередньо на виставці лікарі  – 
1000 грн.; студенти та інтерни – 700 грн. 
Попередня реєстрація обов’язкова на 
http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/576-
simpozium-totalna-estetika-3 

 
СИМПОЗІУМ З НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

4 квітня      Конференц-зал № 3 

 

 ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ у пацієнтів з 
ускладненнями від місцевої анестезії на стоматологічному прийомі 

 
Модератор – Тарас Городецький, Керівник практичного курсу з невідкладних станів  
Цільова аудиторія:     лікарі-стоматологи усіх спеціалізацій, асистенти стоматологів, медичні 
сестри, студенти, викладачі. 
 

http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/576-simpozium-totalna-estetika-3
http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/576-simpozium-totalna-estetika-3


10.00–12.00  Городецький Т.М., Керівник 
практичного курсу з невідкладних станів, 
інструктор-викладач, сертифікований 
Українським науково-практичним центром 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров'я 
України. Навчання за кордоном: BLS / ALS Provider 
Courses Європейської ради з реанімації. 
«Алергія в стоматології !  Що робити якщо у 
дитини позитивний тест на анестетик?» 
- Анафілактична реакція на місцеві анестетики: 
Міфи та реальність; 
- Проби на анестетики: про що вони свідчать; 
- визначення чутливості до анестетика (шкірна 
проба, конюктивальна проба, реакція преціпітації 
по Уаньє, рівень імуноглобулінів, прік-тест, 
провокаційна проба та інші методи) – що ми маємо 
право робити, а що ні? 
- Проби на анестетики: коли і які потрібно 
робити, що вони нам дають і чим вони нам 
поможуть ; 
- Як працює анестезія? Фармакодинаміка 
місцевих анестетиків, механізм дії, ускладнення. 
- Протипокази до місцевої анестезії. 
- Системна токсична дія місцевих 
анестетиків: чи актуальна ця проблема в 
стоматології; Антидоти; 
- Гемодинамічні ефекти адреналіну при 
місцевій анестезії; 
- Як розрахувати дозу анестетиків для дітей і 
для дорослих; 
- Анафілактичний шок, особливості 
диф.діагностики; 
- Вибір концентрації вазоконстриктора 
(покази та протипокази); 
- Як побороти  анафілактичний шок (покроковий 
протокол екстреної допомоги). 
 
12.30–14.00  Городецький О.Т., Лікар-
стоматолог і лікар-анестезіолог, інструктор з 
невідкладних станів, сертифікований Українським 
науково-практичним центром екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Міністерства 
охорони здоров’я України. Навчання за кордоном: 

BLS / ALS Provider Courses Європейської ради з 
реанімації, сертифікований інструктор з ITLS, 
член Української асоціації седації та анестезії в 
стоматології. 
«ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ 
ДОПОМОГИ на стоматологічному прийомі» 
- Відновлення прохідності дихальних шляхів 
при втраті свідомості; 

- Обструкція верхніх дихальних шляхів 
чужорідним тілом; 

- Покази до проведення конікотомії; 

- Необхідні засоби для конікотомії; 

- Техніка виконання конікотомії (власний 
досвід); 
14.00–14.30 Перерва 
14.30–16.00 Тарковський К.О., керівник 
Юридичного бюро «ТМ», фахівець з медичного 
права, юрист-міжнародник, автор і лектор 
багатьох навчальних заходів в сфері медицини з 
точки зору теоретичної і практичної 
юриспруденції. (м. Київ). 
«Де написано, що у стоматолога повинен бути 
дефібрилятор? Юридичні аспекти 
«невідкладки» простими словами» 
- Нормативні документи, які повинен знати 
кожен лікар. 

- Обов’язки стоматолога, про які мовчать в 
університеті. 

- Що буде стоматологу, коли станеться 
халепа. 
* Всі учасники отримують іменний сертифікат  
Вартість участі: 300 грн. (без ПДВ), студентам 
та лікарям-інтернам – 250 грн. 
При оплаті до 25 березня – 250 грн. (без ПДВ), 
студентам та лікарям-інтернам – 200 грн. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно 
(АТОшники отримують бейджи на стенді 
виставкової компанії МЕДВІН). 
Обов’язкова попередня реєстрація на сайті: 
http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/577-
simpozium-z-nevidkladnikh-staniv-4-04-18 

Симпозіум  

«НЕЙРОМ’ЯЗОВА ФІЗІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ В СТОМАТОЛОГІЇ» 

 

 «ФУНКЦІОНАЛЬНА ОКЛЮЗІЯ»   04-05 квітня   Конференц-зал № 1 

Організатори: Українська Асоціація Нейром’язової Стоматології та Функціональної Медицини 
Study Club «32-PEARLS» 
Модератор: Оксана Нікітіна, Президент Української Асоціації Нейром’язової Стоматології та 
Функціональної Медицини. 

http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/577-simpozium-z-nevidkladnikh-staniv-4-04-18
http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/577-simpozium-z-nevidkladnikh-staniv-4-04-18


 
4 квітня  
10:00 – 10:30 Вступне слово: 
Нікітіна Оксана, лікар-ортопед, ICCMO, ITI, 
Засновник клініки нейром’язової 
функціональної стоматології  «32 Перлини» (м. 
Київ) та  проекту STUDY CLUB «32-Рearls», 
Президент Української Асоціації Нейром’язової 
Стоматології та Функціональної Медицини. 
 
10:30 – 13:00 Доповідь: «Остеопатія в 
стоматології». 
Валерія Ботвинко,  асистент кафедри 
ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. 
Богомольця. 
1. Загальні поняття. 
2. Місця перетину інтересів лікаря-стоматолога 
з остеопатом. 
3. Коли необхідна допомога остеопата і 
навіщо. 
4. Методи остеопатії на озброєнні лікаря-
стоматолога. 
 
13:00 – 14:00 Кава-брейк:  
 
14:00 – 18:00 Майстер-клас: 
«БЕЗРЕЦИДИВНА ОРТОДОНТІЯ - подорож 
до успіху». 
Ольга Козик, головний лікар-ортодонт 
стоматології СмартДентал. Віце-президент 
Всеукраїнської Асоціації Міофункціональної 
терапії. Дійсний член Всесвітньої Федерації 
Ортодонтів, Американської Асоціації 
Ортодонтів, Євро-Азійської Асоціації 
Ортодонтів, Європейської Асоціації 
Ортодонтів, Міжнародної Асоціації Керування 
Росту Обличчя, сертифікований тренер 
Ірландської Міжнародної Бутейко Клініки. 
1. Правила в ортодонтії, які працюють завжди!  
2. Гарантія найкращого результату - 
переведення вертикального зростання в 
горизонтальне. 
3. Лікування сильної скупченості, 2-го та 3-го 
класу аномалій по Енглю, без вилучень та 
операцій. 
4. Лікування синдрому Нічного Апное Сну і 
ЛОР-захворювань за допомогою Ортотропії. 
5. Мотивація клієнтів - бізнес без стресу. 
 
5 квітня  
10:00 – 11:30 Доповідь: "Знайомство з 
пацієнтом. Складова успіху." 
Юлія Алешкевич, лікар ортодонт, закінчила 
УМСА, м. Полтава в 2001 р. Додаткова освіта 
- Московський Інститут Нейролінгвістичного 

Програмування. З 2016 р. практикуючий лікар 
в клініці Са-Ната, м. Київ. 
1. В чому полягає секрет успіху? 
2. Спілкування з пацієнтом. 
3. Засоби як заохотити та втримати пацієнта. 
4. Як розчарувати та втратити пацієнта. 
5. Синдром емоційного виснаження, як не 
стати його жертвою. 
6. Дискусія. Питання та обговорення. 
11:30 – 13:00 Доповідь: «Протокол роботи з 
оклюзією в комунікації з лабораторією». 
Валерій Земка, керівник зуботехнічної 
лабораторії «Калібра». 
1. Інструменти для комунікації з клінікою. 
2. Цифрові протоколи роботи. 
3. Що необхідно знати лікарю для ефективної 
співпраці з лабораторією. 
4. Ортотік - лікувальний апарат для корекції 
оклюзії. 
13:00 – 14:00 Кава-брейк:  
14:00 – 18:00 Майстер-клас: «Практичне 
визначення фізіологічної оклюзії». 
Надія Таранушенко, ICCMO, провідний лікар  
клініки нейром’язової стоматології «32 
Перлини», м. Київ. 
1. Чотири стовпа оклюзії. 
2. Теорія ортокраніальної оклюзії. 
3. Фактори, які визначають формування 
ідеального прикусу. 
4. Значення визначення фізіологічної оклюзії 
на ортопедичному та ортодонтичному прийомі. 
5. Практичне визначення висоти прикусу. 
Індекси. 
6. Протокол комунікації з лабораторією. 
 
* Всі учасники отримують іменний 
сертифікат  
 
Вартість  участі:    
При оплаті до 20 березня: 
1560 грн. за 2 дні., 
830 грн.- за день, або 
550 грн. за окремий МК, 
або 390 грн. за лекцію 
При оплаті після 20 березня: 
1700 грн. за 2 дні., 
950 грн.- за день, або 
600 грн. за окремий МК, 
або 450 грн. за лекцію 
Студентам та інтернам знижка - 20% 
Попередня реєстрація обов'язкова на сайті: 
http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/5
69-nejrom-yazova-kontseptsiya-4-5-kvitnya-2018
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Конференція для волонтерів лікарів-стоматологів  «КРАЩІ ДЛЯ КРАЩИХ» 
 

5 квітня      Конференц-зал № 2 
 

 
 

 
 

Організатори: Національна спілка стоматологів України, волонтерські організації: «Тризуб дентал», 
БО «БФ «Укроп Дентал Запоріжжя» 
Модератори:  
Мирон Угрин, президент Національної спілки стоматологів України 
Ігор Ященко, голова волонтерської організації «Тртзуб Дентал» 
 
10:00–10:05 Відкриття конференції 
 
10:05 – 11:30 “Відновлення зубів після ендодонтичного лікування”  
Загородній Вадим, приватна практика, м.Хмельницький  
 
11:30–13:00 “Злиття світів. Віртуальні інструменти” 
Красножон Олексій, лікар-стоматолог-ортопед, клініка «Clinic Idea», м. Київ 
 
13:00–14:00 Перерва 
 
14:00–15:30  ”Негайна імплантація — переваги та ризики протоколу”  
Камінський Валерій, лікар- імплантолог, хірург, к. мед.н., доцент кафедри щелепно-лицьової 
хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л.Шупика, член Німецької 
асоціації імплантологів DGZI, ITI, АСУ і АІУ. 
 
15:30–17:00 “Первинна діагностика: - Перший візит (опитувальна форма, РТГ, пальпація, 
оклюзіограма);- Види діагностики; - Формування «Діагнозу» ; - План лікування; - Клінічні випадки.” 
Клованець Андрій,  головний лікар та засновник клініко-діагностичного центру «Кловадент» 
 
17:00–17:30 Дискусія, закриття конференції 
 
Участь у конференції – безкоштовна 
Учасники та лектори отримують іменний сертифікат 
Попередня реєстрація обов'язкова за E-mail: mm_clinic@ukr.net 

mailto:mm_clinic@ukr.net


ЕНДОДОНТИЧНИЙ СИМПОЗІУМ 

5 квітня     Конференц-зал № 4 

 

Організатори: Українська ендодонтична асоціація, Українська ендодонтична спільноті 
Модератори:  
Олександр Коваль, президент Української ендодонтичної асоціації 
Денис Подільчук, співзасновник Української ендодонтичної спільноти 
 
10:00-11:00  «Сервісна складова успіху лікаря ендодонтиста» 
Подільчук Денис, Співзасновник Української ендодонтичної спільноти, лікар-ендодонтист "Клініка 
Дубнової", засновник проекту "Serviceday" 
 
11:00-12:00  «Vertical root fracture» 
Геранін Станіслав, к.мед.н., cтоматолог-фахівець у галузі ендодонтії та реставрації, Клініка 
Махаон (Полтава) 
 
12:00-13:00 «Анатомічні особливості. Топографія» 
Каращук Василь, лікар стоматолог-ендодонтист — DMC Dental Clinic  
 
13:00-14:00  Перерва 
 
14:00-15:00  «Доказова ендодонтія в практиці клініциста» 
Красна Світлана, лікар-ендодонтист "White & White" (Харків) 
 
15:00-16:00  «Травми постійних зубів у дітей та вибір тактики лікування. Які протоколи 
ендолікування?» 
Ткаченко Олександр, лікар-стоматолог, Центр естетичної стоматології «Еліт»  
 
16:00-17:00  «Причини поломки інструментів та їх профілактика» 
Ноєнко Ігор, член Української ендодонтичної спільноти, головний лікар клініки "Інодент" 
 
17:00-18:00 «З золотих юридичних правила ендодонтиста» 
Гришаков Олександр,  адвокат, керівний партнер компанії “Grishakov Law Company”, юрист, що 
спеціалізується на медичному праві, фармації, практиці вирішення суперечок та інтелектуальній 
власності, член Асоціації адвокатів України, Асоціації медичних организацій – АМО, ГО 
«Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів» 
 
* Всі учасники отримують іменний сертифікат  
 
Вартість участі:  
при попередній оплаті  до 25 березня - 700 грн., студентам та інтернам - 500 грн. 
при оплаті на місці - 800 грн., студентам та інтернам - 600 грн. 
Обов’язкова реєстрація на сайті: http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/572-endodontichnij-simpozium-
4-5-04-2018 
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Симпозіум:           ЛАЗЕРИ В СТОМАТОЛОГІЇ 

5 квітня 

 

Організатори: Національна спілка стоматологів України, Асоціація лазерної стоматології України 
Модератор – Адріана Бариляк, президент Асоціації лазерної стоматології України 
 
10.00-11.30 «Лазер в ендодонтії: аналіз клінічних випадків» 
Бариляк Адріана, президент ВГО «Асоціація лазерної стоматології України», к.мед.н. 
11.30-13.00 «Діодні лазери у роботі лікаря-стоматолога: клінічні випадки» 
Волковіцька Тетяна, к.мед.н., голова Харківського осередку Асоціації лазерної стоматології 
13.00-14.00 Перерва 
14.00-18.00 МАЙСТЕР-КЛАС «Застосування лазерів в ендодонтії та хірургії» 
Бариляк Адріана, президент ВГО «Асоціація лазерної стоматології України», к.мед.н. 
* Всі учасники отримують іменний сертифікат  
Вартість участі:  
при попередній оплаті  до 25 березня - 600 грн., вартість лекційної частини – 300 грн., вартість майстер-
класу – 400 грн. 
при оплаті після 25 березня - 700 грн., вартість лекційної частини – 350 грн., вартість майстер-класу – 450 
грн. 
Обов’язкова реєстрація на сайті: http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/581-lazeri-v-stomatologiji-4-18 
 

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ та АДМІНІСТРАТОРІВ 

від центру ЛІДЕР 

05-06 квітня      Конференц-зал № 3 

 

Доповідач – Сергій Єфремов, тренінг-центр «ЛІДЕР», директор, бізнес-тренер, коуч та консультант 
5 квітня  
10.00-14.00 Перемовини з пацієнтом 
15.00-18.00 Ораторське мистецтво при спілкуванні з пацієнтом 
6 квітня  
10.00-17.00 Курс для адміністраторів стоматологічних клінік 
Умови участі та попередня реєстрація на сайті: http://efremov.4leader.com.ua/ 
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