МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС, що відбудеться 25-27 квітня 2017 року
водночас із VIII Міжнародного медичного форуму, вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»
У рамках Конгресу
Н а п р я м « Пародонтология»

Симпозіум
«Perio-, Endo -, Resto – ІІ: Наука. Практика. Досвід»
Дата та час
проведення
Місце проведення
Організатор

26 квітня 2017 року, 10.00-18.00
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, конференц-зал № 1,
м. Київ
Асоціація лікарів-пародонтологів України

Співорганізатори

До уваги лікарів-стоматологів!
Ми знаємо, як вам допомогти в освоєнні практичних навичок!
Ми знову пропонуємо новий формат спілкування з широким використанням демонстрацій!
Ми не лише розповімо про сучасні новинки в стоматології, а й розберемо разом з вами цікаві клінічні
випадки, допоможемо в реальному часі опанувати навички, необхідні в практичній діяльності сучасного
лікаря-стоматолога!
ПРОГРАМА*

БЛОК PERIO
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Нові можливості в стоматологічній реабілітації пацієнтів із захворюваннями
тканин пародонта
Білоклицька Г.Ф., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології
ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України, лікарстоматолог вищої категорії, президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів
України» (м. Київ)
Особливості стоматологічного статусу, профілактики і лікування пацієнтів на тлі
біогеохімічних факторів і соматичної патології
Деньга О. В., заслужений лікар України, д.мед.н., проф., зав. відділу епідеміології та
профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та
ортодонтії ДУ «ІСЩЛХ НАМН України», зав. кафедри стоматології дитячого віку
ОНМедУ, член IAPD, член ICD, член робочої групи ERO-Prevention, член Європейської
асоціації громадського стоматологічного здоров'я, президент Асоціації гігієністів
зубних України
Новий погляд на антибактеріальну терапію захворювань пародонта
Олійник О. А., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології Вищого
приватного навчального закладу Київського медичного університету УАНМ (м. Київ)
Сучасний стан проблеми гіпосалівації та шляхи її вирішення
Новицька І. К., д.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Одеського
національного медичного університету (м. Одеса)

12:2013:20

Відкритий майстер-клас (покрокова демонстрація методики на моделях щелеп)
«Професійна гігієна порожнини рота з використанням магнітострикційного
скейлера «Cavitron» (Dentsply)»
Копчак О.В., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО
імені П. Л. Шупика, лікар-стоматолог вищої категорії, член ВГО «Асоціація лікарівпародонтологів України» (м. Київ)
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КАВА-БРЕЙК
БЛОК ENDO
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Принципи сучасного ендодонтичного лікування зубів на етапах формування
коренів
Парпалей К. А., к.мед.н., доцент кафедри дитячої стоматології ІС НМАПО
імені П. Л. Шупика (м. Київ)
Своєчасне діагностування, попередження та шляхи вирішення проблемних
клінічних ситуацій в ендодонтичному лікуванні
Іванчикова Л. М., лікар-стоматолог, сертифікований тренер Dentsply Sirona (м. Київ)
БЛОК RESTO
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Покрокова демонстрація етапів шинування: особливості застосування сучасних
композитних матеріалів світлового твердіння при міні-блоковому шинуванні
рухомих зубів
Ашаренкова О.В., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО
імені П. Л. Шупика, лікар-стоматолог вищої категорії, член ВГО «Асоціація лікарівпародонтологів України» (м. Київ)
Відкритий майстер-клас (покрокова демонстрація методики на моделях щелеп,
навчальний фільм) «Сучасна методика швидкого відновлення великих дефектів
бокової групи зубів»
Копчак О.В., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО
імені П. Л. Шупика, лікар-стоматолог вищої категорії, член ВГО «Асоціація лікарівпародонтологів України» (м Київ)
Менеджмент та юридичні особливості ведення стоматологічної практики
Савченко М. В., голова колегії стоматологів Національної медичної палати України,
директор Стоматологічного практично-навчального медичного центру НМАПО
імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної
стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика (м Київ)
Відповіді на запитання, дискусія. Вікторина
Переможці вікторини отримують приз від партнерів

Вручення сертифікатів!
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!
*У програмі можливі зміни та доповнення

