Прес-реліз
святкування Міжнародного Дня Стоматолога та
84-ої міжнародної спеціалізованої виставки «МЕДВІН: ЕкспоСтомат»
7-9 лютого, Акко Інтернешнл
9 лютого - Міжнародний день стоматолога. Саме цьому Дню присвячено 84-ту міжнародну
спеціалізовану виставку «МЕДВІН: ЕкспоСтомат», організаторами якої є ГО "Національна Спілка
Стоматологів України" (НССУ), яка об’єднує на сьогодні 13 профільних стоматологічних асоціацій та
3 волонтерських об’єднання (президент Мирон Угрин) та виставкова компанія МЕДВІН (засновники
– Наталія Івченко та Едвін Задорожний), за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, материнства та дитинства, а також Академії медичних наук України.
У виставці братимуть участь більше 80 фірм і організацій з України та з-за кордону.
Цьогорічний День Стоматолога вже традиційно присвячений волонтерам
стомАТОлогам України. 8 лютого о 16.00 буде проведено офіційне засідання громадських та
державних організацій з відзначення стоматологічних волонтерських організацій за їх важливий
внесок в санацію та лікування військовослужбовців України в зоні АТО за час 2014-2018 рр. На
засіданні будуть присутні: заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб України Г.Б.Тука, президент Академії медичних наук України академік
В.І.Цимбалюк, депутати Верховної Ради України, представники мас-медіа.
Національна Спілка стоматологів організує 8 лютого спеціальну конференцію для
волонтерів-стомАТОлогів з питань кваліфікованої допомоги пораненим "Кращі для Кращіх",
в якій візьмуть участь найбільш кваліфіковані спеціалісти України.
Під час виставки 7-9 лютого будуть проходити Лекторії для практикуючих лікарів, з доповідями
виступатимуть 47 лекторів. Програма лекторію розміщена на сайті:
https://www.medvin.kiev.ua/uk/events/stomatologiya/
Святкування Дня стоматолога відбудеться 8 лютого о 16.00 у виставковому центрі Акко
Інтернешнл, пр-т Перемоги, 40-Б, парк Пушкіна, метро Шулявська. Окрім засідання, на гостей чекає
святковий концерт за участі Анатолія Сердюка, Заслуженого діяча мистецтв України, Лауреата премії

«Червона Рута», композитора та співака; Київської школи Ірландського танцю Firedance, керівник – Ігор
Дорохін, Заслужений діяч культури України; Анастасії Мацегори, переможниці міжнародних та
всеукраїнських вокальних конкурсів, лауреата 1 ступеню вокального фестивалю конкурсу Арт Китен Фест
2018 в Болгарії , гран при фестивалю Харківські зорі, переможниця конкурсу "Диво Дитина 2017, переможниці
шоу «Розсміши коміка. Діти»

Контактна особа: Едвін Задорожний (050) 358 54 75

