
ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ 

імені професора Миколи Федоровича Данилевського 

В РАМКАХ ВИСТАВКИ МЕДВІН: ЕКСПОСТОМАТ 

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТОМАТОЛОГА,  

ПРИСВЯЧЕНОГО ВОЛОНТЕРАМ СТОМАТОЛОГАМ УКРАЇНИ,  

ПЕРШІЙ РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ 

8-10 лютого 2018 р. 
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 
- Українська асоціація профілактичної та 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. 
За підтримки: 
- виставкової компанії «МЕДВІН», - Київської обласної державної 
адміністрації; - Київської обласної ради. 

  

 

Лекційний курс «Філософія успішної імплантації» 

8 лютого                Конференц-зал № 2 

Організатори: Національна спілка стоматологів України, Асоціація імплантологів України 
Модератори: Євген Шелест, президент ВГО «Асоціації імплантологів України» 
Дубнов Артем, віце-президент ВГО «Асоціації імплантологів України» 
 
10.00–10.05 Відкриття конференції 
10.05–11:05  Костянтин Костура (Київ), «Клініка Дубнової «Стоматолог і Я»   

"Профіль прорізання — взаємодія периімплантних тканин з реставрацією" 
11:05–12:05 Сергій Федоров (Одеса), Стоматолог-ортопед-хірург, приватна практика у клініці «Євродент», опініон-лідер 

компанії Straumann, член ITI Study Club Kyiv "Фактори успіху при протезируванню на імплантантах"  
12:00–13:00 Артем Дубнов (Київ), віце-президент ВГО «Асоціації імплантологів України», лікар-щелепно-лицьовий і 

ортогнатичний хірург, директор ITI Study Club в Украіне. Клініка Дубнової "СТОМАТОЛОГ і Я" 
"Мінімально-інвазивна імплантологічне лікування"  
13:00–14:00 Відкриття виставки, перерва 
14:00–15:00 Олексій Штагер (Харків),  Стоматолог-імплантолог, ортопед, терапевт. Головний лікар стоматологічної клініки 

Glam Smile  
"Протокол All-in-Four" 
15:00–16:00  Макаренко Максим (КиЇв),  к.мед.н., Член Української Асоціації Цифрових стоматологічних технологій. Член 

Асоціації Імплантологів України. Співзасновник і директор центру сімейної стоматології iStomatolog  
«Прості рішення складних випадків в імплантації зубів або поєднання APRF з імплантацією» 
16:00–16:30 Дискусія, закриття конференції 

 

____________________________________________________________________________________________ 



Невідкладні стани в стоматології під час застосування 
інгаляційної аналгезії 

8 лютого    Конференц-зал № 3 

Модератор: Тарас Городецький, член Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології, головний лікар 
стоматологічного центру «Профідент Плюс» 

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. 
-  «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ у пацієнтів з анафілактичними реакціями на 
догоспітальному етапі.» 

- Анафілактична реакція на місцеві анестетики: Міфи та реальність; 
- Проби на анестетики: про що вони свідчать; 
- Анафілактичний шок, особливості диф.діагностики; 
- Вибір концентрації вазоконстриктора покази та протипокази; 
- Надання невідкладної медичної допомоги при анафілактичному шоку; 
- покроковий протокол екстреної допомоги при анафілаксії. 
- EpiPen (Epinephrine Auto-Injector). 
-  Системні ускладнення місцевої анестезії в стоматології. 
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ. 

- Заходи базової підтримки життя, включаючи ефективний зовнішній масаж серця, використання мішка Амбу, а також 
автоматичного зовнішнього дефібрилятора (AED); 
- Розпізнавання і невідкладна допомога при зупинці дихання та кровообігу: 
- протоколи обстежень пацієнта, - послідовність дій, - покази до дефібриляції, 
- види дефібриляторів (автоматичні, напів-автоматичні, професійні, дефібрилятор-монітор), 
- особливості використання різних дефібриляторів, 
- дефібриляційні та недефібриляційні ритми;  - ефективна робота реанімаційної команди. 
- Розпізнавання і невідкладна допомога при загрозливих порушеннях серцевого ритму і провідності, які призводять до 
зупинки кровообігу: 
- електроімпульсна терапія (кардіоверсія, кардіостимуляція).  
Надання невідкладної медичної допомоги при загрозливих станах: 
- алгоритми надання допомоги при невідкладних станах, згідно з новими протоколами. 
- Розбір ситуаційних задач. 
 
12.00–12.30 перерва на каву  

 
12.30–14.00  Шелковий Я.Є. 
Керівник медичного департаменту ТОВ "С Медіа" , офіційного та ексклюзивного дистриб'ютора Parker Hannifin Corp. 
Дитячий анестезіолог вищої категорії. «Інгаляційна анальгезія в стоматології.» 

- Історія застосування N2O в медицині; 
- Фізико-хімічні властивості закису азоту;  
- Фармакодинаміка; - Підбір пацієнтів; 
- Показання та протипоказання до застосування N2O; 
- Протокол застосування закису азоту при стоматологічних втручаннях; 
- Визначення глибини седації за різними шкалами; 
- Види седації; 
- Порівняльна характеристика різних видів інгаляційної анальгезії які застосовуються в стоматології. 
14.00–14.30 перерва на каву  
14.30–16.30  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). 
 «Застосування інгаляційної анальгезії в стоматологічній практиці: медичні та юридичні аспекти.» 
1. Юридична відмінність між наркозом, седацією та інгаляційною анальгезією: 

 Законодавче розмежування понять «наркоз», «седація» та «інгаліційна анальгезія»; 
 Хто з лікарів наділений правами виконувати наркоз, седацію та інгаляційну анальгезію. 
2. Матеріально-технічна база для належного надання медичної допомоги: 

 Табель матеріально-технічного оснащення для належного виконання наркозу, седації та інгаляційної анальгезії; 
 Правила поводження з медичними балонами; 
3. Документація юридичного характеру для проведення медичних маніпуляцій: 

 Договір про надання медичних послуг; 
 Анкети, інформовані згоди, протоколи маніпуляцій. 
4. Юридичні аспекти невідкладних станів під час застосування методів знеболення в стоматологічній практиці: 

 Що потрібно знати про невідкладні стани в стоматологічній практиці? 
 Надавати допомогу самостійно або зателефонувати на 103? 
5. Юридична відповідальність за ненадання, неналежне надання медичної допомоги під час застосування 
наркозу, седації та інгаляційної анальгезії: 

 Цивільно-правова відповідальність в медичній практиці; 
 Кримінальна відповідальність в медичній практиці. 



ДЕНЬ ПРАКТИЧНОЇ ПАРОДОНТОЛОГІЇ 

8 лютого  10.00 – 16.00  Конференц-зал № 4 

Організатор:  Національна спілка стоматологів України, Українська академія пародонтології, - Асоціація 

лазерної стоматології України  

Модератори: – Адріана Бариляк, Президент Асоціації лазерної стоматології України, - Христина Рижук, член 
правління Української академії пародонтології, координатор Молодіжної секції УАП, - Оксана Шекера, член 
правління Української академії пародонтології 

10.00-11.00 Христина Рижук 

Лікар-стоматолог хірург, Координатор молодіжної програми UAP-young, член правління UAP 
Тема: “Заповнення пародонтограми. Ергономіка пародонтологічного прийому” 
11.00-12.00 Володимир Студент 

лікар-рентгенолог Центру Медичної 3D Діагностики, асистент кафедри нормальної фізіології ЛНМУ імені Данила Галицького, 
член Асоціації радіології України, European Society of Radiology, European Academy of Dentomaxillofacial Radiology 
Тема: “Рентгенодіагностика періо пацієнтів” 
12.00-13.00 Оксана Шекера 

Лікар-стоматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. 
Богомольця, співзасновник та член правління Української Академії Пародонтології, автор наукових публікацій та підручників 
Тема: “Планування лікування пацієнтів із захворюваннями пародонта” 
13:00-14:00 Відкриття виставки. Перерва 
14.00-15.00 Олена Дихал  

Зубний гігієніст, провідний спеціаліст проекту "PerioCenter - центр пародонтології", Координатор програми UAP-hygenist, Член 
правління UAP 
Тема: “Тонкощі проведення професійної гігієни порожнини рота” 
15.00-16.00 Оксана Сов’як 

Лікар-стоматолог пародонтолог, Голова львівського осередку Української Академії Пародонтології, експерт з пародонтології 
Університету Комплютенс (Мадрид, Іспанія) 
Тема: “Зміна поведінкової моделі у періо-пацієнтів» 

9 лютого   10.00-17.00 
Практичні демонстрації на стенді «Галіт».  Демонстратори - Оксана Сов’як та Христина Рижук 

Деталі програми уточнюються 

 

Тренінги для лікарів та керівників від тренінг-центру «Лідер» 

8 лютого  Конференц-зал № 1 

Бізнес-тренер: – Сергій Єфремов, тренінг-центр «ЛІДЕР», директор, бізнес-тренер, коуч та консультант 

10.00-14.00 "Перемовини з пацієнтом"  

15.00-18.00 "Управління конфліктами та маніпуляції на прийомі" 
 

 День стоматолога від навчального центру «Аполлонія» 

9 лютого  Конференц-зал № 1 

Організатори: - Українська академія естетичної стоматології, Навчальний центр «Аполлонія», виставкова 
компанія МЕДВІН 
Модератор: Сергій РАДЛІНСЬКИЙ, президент Української академії естетичної стоматології 
10.00-10.30 Свята Аполлонія в мистецтві. Ерудит-лото 
10.30-12.00 Ксенія Лазарєва 
Прості рішення в реставрації зубів з CERAM.X One Sphere TEC 
12.00-13.00 Ольга Пономаренко 
Спеціальні ефекти в реставрації зубів 
13.00-14.00 Перерва 
14.00-15.00 Наталія Синицина 
Пряма реставрація передніх зубів вінірами 
 
15.00-17.00 Сергій Радлінський 
Системна реставрація зубів в прямій техніці 
  



Конференції для волонтерів лікарів-стоматологів 

«Кращі для кращих» 

9 лютого  Конференц-зал № 2 

Організатори:  - Національна спілка стоматологів України, волонтерські організації «Тризуб-Дентал», БО «БФ 
«Укроп Дентал Запоріжжя» 

9:00 – 9:05 Відкриття конференції 

Модератори: Бариляк А.,  Дубнов А.  

9:05 – 9:30 – Представлення  проекту «Слон» - високоспеціалізованого  мобільного  діагностично-лікувального 
стоматологічного  комплексу. «Класифікація протезних конструкцій з опорою на імплантати.» 

Угрин Мирон, президент Національної спілки стоматологів України 
 

9:30 – 10:15 – «Мікрохірургічні техніки при плануванні імплантологічної реабілітації.» 

Штука Орест, напрямок роботи - імплантологія, пародонтологія, мікрохірургія; віце президент НССУ, член Координаційноі 
ради МОЗ з питань стоматології 
 

10:15 – 11:00 – «Поняття естетики обличчя. Думка ортогнатичного хірурга» 

Дубнов Артем, лікар щелепно-лицевий та ортогнатичний хірург, віце-президент Асоціації імплантологів України, член 
International Team of Implantology 
 
11:00 – 11:45 - «Екстремальна адгезивна пряма реставрація зубів.» 

Радлінський Cергій, в.о. президента Української академії естетичної стоматології, головний лікар клініки-студії "Аполлонія", 
член Національної спілки стоматологів України 
 

11:45 – 12:30  - «Мікроскоп на загальному прийомі».  

Белоград Максим, засновник,   співорганізатор  MicroVisionGroup. 
 
12:30 – 13:15  - «Роль оптичного збільшення в ортопедичній стоматології», 

Гундяк Юрій, практикуючий лікар ортопед,  клініка мікроскопічної стоматології «Dynasty», учасник Massironi  Study Club, MeG 
Education, м. Яремче 
13:15 – 14: 00 – перерва 

Модератори: Мирон Угрин, Ігор Ященко 

14:00 – 14:45  - «СAD/CAM нова епоха функціональних та естетичних реставрацій» 

Казьо Ігор, лікар-стоматолог-ортопед, хірург, засновник та провідний спеціаліст практики цифрової стоматології, клініка 
"Гармонія", м. Київ 
 
14:45 – 15:30 -  "Цифровий протокол в зуботехнічній практиці від А до Я. Сучасні рішення старих проблем. Нові 
можливості 3D друку." 

Земка Валерій, керівник зуботехнічної лабораторії «Калібра» 
 
15:30 – 16:15 – «Злиття світів. Віртуальні інструменти». 

Красножон Олексій, лікар-стоматолог-ортопед, клініка «Clinic Idea», м. Київ 
 
16:15 – 17:00 – «Фотодинамічна терапія в пародонтології. Лікування  периімплантитів.» 

Бариляк Адріана, президент ВГО «Асоціація лазерної стоматології України»  
 
17:00 – 17:20  –  «Тактика базового пародонтологічного обстеження. Діагностичний мінімум для періо пацієнтів.» 

Рижук Христина, лікар-стоматолог, член правління Української Академії Пародонтології, координатор молодіжної програми 
UAP-young 
 
17:20 – 17:30 -  закриття конференції 

 
 
 
 
 
 

  



Клінічна ендодонтія 

9 лютого  Конференц-зал № 3 

Організатори: - Українська ендодонтична асоціація, - Українська ендодонтична спільнота 

Модератори: Олександр Коваль, президент Української ендодонтичної асоціації, Олег Кулигін, президент 
Української ендодонтичної спільноти 
10.00 - 10.15 Відкриття 
 10.15 - 11.30 Андрій Половінщіков, лікар-стоматолог ендодонтист, клініка «Дент Лайф», м. Вінниця  
Аспекти мікрохірургічної ендодонтіі 
11.45 - 13.00 Олександр Коваль, к.мед.н., президент Української ендодотичної асоціації, м. Одеса 
Сучасні тенденції інструментації кореневих каналів,  
13.15 - 14.30 Ігор Чорненький, лікар-стоматолог, приватна практика, м. Київ 
Іригаційні розчини, протоколи іригації 
14.45 - 15.30 Тетяна Пешко, дитячий лікар-стоматолог, приватна практика, член IAPD, UAPD, UAED, EAO, м. Київ  
Пульпіти тимчасових зубів 
15.45 - 17.00 Олег Кулигін, лікар-стомат. ендодонтист, к.мед.н,, співзасновник Укр. ендодонтичної спільноти, м. Київ 
Персистуючий апікальний періодонтит 

17.00 - 17.30 Дискусія 

Симпозіум «Травматичні пошкодження в щелепно-лицьовій 
ділянці у дітей» 

9 лютого  Конференц-зал № 4 

Організатор: - Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології, Українська академія дитячої 
стоматології 

Модератори: Лариса Хоменко, Президент Української асоціації профілактичної та дитячої стоматології, д.мед.н., 
професор; Наталія Біденко, Олександр Савічук, Галина Солонько 
 
10.00-10.40  Проф. Н.В.БІДЕНКО, проф. Л.М.ЯКОВЕНКО, ас. Т.О.КОВТУН  
Маршрут діагностично-лікувальних заходів дитини з травмою зуба відповідно до міжнародних протоколів 
 
10.40-11.20

 
 Доц. Г.М. СОЛОНЬКО, консул від EAPD в Україні   М.О. ДОЛГОВА 

 

Європейські протоколи в лікуванні травм тимчасових зубів 
 
11.20-12.00

 
 Проф. І.В.КОВАЧ 

 

Європейські протоколи в лікуванні травм постійних зубів у дітей 
 
12.00-12.30   Лікар-стоматолог дитячий   В.В.СЛАБКОВСЬКИЙ  
Лікування травм постійних зубів: тактика та результати 
 
12.30-13.00

 
 Ас. О.І.ЛЮТІКОВ 

 

Діагностика та лікування ускладнень травм постійних зубів у дітей 
 
13.00-13.30

 
  Проф. О.І. ОСТАПКО, доц. О.М. ПЛИСКА 

 

Сучасні остеопластичні матеріали та їх застосування при лікуванні посттравматичних періодонтитів 
 
13.30-14.30

  
- перерва 

 
14.30-15.00

  
Лікар-стоматолог дитячий   К. ГЕРАНІНА 

 

Клінічний випадок: ускладнений перелом коронки постійного зуба. Тактика лікування 
 
15.00-15.30

 
 Проф. О.В. ДЕНЬГА 

 

Спадкоємність терапевтичного та ортодонтичного лікування травм зубів у дітей 
 
15.30-16.00

 
 Лікар-стоматолог дитячий   Д. ТОЛКАЧОВА 

 

Клінічний випадок: травма постійного зуба після ортодонтичного лікування 
 
16.00-16.30

 
 Проф. А.В. КОПЧАК, доц. Ю.В. ЧЕПУРНИЙ, клінічний ординатор А.Ю. РОМАНОВА 

 

Травматичні ушкодження зубів і альвеолярного паростка при переломах кісток лицьового черепа: лікувальна тактика, 
прогноз, реабілітація на основі мультидисциплінарного протоколу 
 
16.30-17.00

 
    Доц. В.П. ЄФІМЕНКО, ас. Р.І. ЄГОРОВ, лікар-ортодонт В.А. СОКОЛОВСЬКИЙ 

 

Переломи нижньої щелепи у дітей. Діагностичний алгоритм та хірургічно-ортодонтична іммобілізація 
 
17.00-17.30

 
Дискусія : які є перешкоди на шляху до успіху при лікуванні травм зубів у дітей? 

 



  

КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні питання організації стоматологічної 

допомоги  під час проведення антитерористичної операції на 

Сході України» 

10 лютого  Конференц-зал № 1 

Організатори: - ГО «Національна спілка стоматологів України - Асоціація стоматологів силових структур України 

Модератори: Михайло Лищишин, головний стоматолог Збройних сил України - начальник Центральної 
стоматологічної поліклініки МО України, полковник медичної служби України 
Віктор Пономаренко, Президент Асоціації стоматологів силових структур,  заступник начальника Центральної 
стоматологічної поліклініки МО України, 

 

10:00 – 17:00, перерва 13:00 – 14:00 

1. Актуальні проблеми організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення 

антитерористичної операції на Сході України проблеми та шляхи їх вирішення;  

Лищишин М.З., головний стоматолог Збройних сил України - начальник Центральної стоматологічної поліклініки МО України, 

полковник медичної служби 

 

2. Актуальні проблеми організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення 

антитерористичної операції у МВС.  

Жданович.И.А. Центральная поликлиника МВС Украины. 

 

3. Актуальні проблеми організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення 

антитерористичної операції у СБУ. 

Сидоренко М.С. – начальник стоматологічного відділу Центральної поліклініки ВМУ СБУ. 

 

4. Актуальні проблеми організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення 

антитерористичної операції  

Загоруйко П.В. Начальник відділення Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України. 

 

5. Досвід роботи волонтерського проекту «Укроп-Дентал» в зоні АТО.  

Ященко І.А., керівник проекту «Укроп-Дентал» 

 

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. Комплексний підхід у лікуванні високоенергетичної травми щелепно-лицевої ділянки.    

Рибак В.А., головний стоматолог Київської області;  

 

8. Основні завдання вітчизняної стоматології, щодо підготовки  вступу України до НАТО.   

Коваленко В.В.,доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології УВМА, д.мед.н., полковник медичної служби;  

 

9. Особливості медичної реабілітації учасників бойових дій на Сході України  з захворюваннями та травмами щелепно-

лицевої ділянки   

Пономаренко В.О., заступник начальника Центральної стоматологічної поліклініки МО України, Бєлявцев В.В., начальник 

хірургічного відділення  Центральної стоматологічної поліклініки МО України 

 

10. Досвід роботи мобільного стоматологічного кабінету в зоні проведення АТО.  

Херсонська Т.В., старший ординатор ПСВ Центральної стоматологічної поліклініки МО України, капітан медичної служби 

11. Особливості надання стоматологічної допомоги в умовах АТО. Досвід стоматологічної служби Південного регіону під час 
проведення АТО.  
Мазур В.П.,  полковник мед.служби, начальник клініки ЩЛХ і стоматології ВМКЦ Південного регіону 

 

12. Профілактика ускладнень стоматологічної патології та травм щелепно-лицевої ділянки 
Кулібаба О.В.,  підполковник мед.служби, начальник відділення ЩЛХ ВМКЦ Південного регіону 

 

В ПРОГРАМІ можливі зміни та уточнення. 


