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
Напрям «Дитяча стоматологія»
Науково-практичний симпозіум
«Карієс зубів у дітей: сучасні шляхи вирішення проблеми»
Дата та час
проведення

26 квітня 2017 року, 10.00-17.00

Місце проведення

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №3, зал №11, м. Київ

Організатори

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології
Академія стоматологічного здоров’я

Модератори

Савичук Н.О., д.мед.н., д.мед., проф.;
Смоляр Н.І., д.мед.н.,проф.;
Савичук О.В., д.мед.н., проф.;

Трубка І.О., к.мед.н., доц.
компанія «Дельта Медікел» ТМ БіоГая
Спонсор заходу

ПРОГРАМА*
Карієс зубів у дітей: класифікація, ризик, контроль
Біденко Н.В., д.мед.н., проф. (м. Київ)
Інфекційний фактор ризику карієсу зубів
Савичук Н.О., д.мед.н., проф. (м. Київ)
Система надання стоматологічної допомоги дитячому населенню України та шляхи
її удосконалення
Скульська С.В., головний дитячий стоматолог Київської обл., головний лікар дитячої
стоматологічної поліклініки, к.мед.н. (м. Біла Церква)
Стоматологічна диспансеризація в умовах сучасної приватної практики
Беньямінова С.З., директор стоматологічної клініки «Стедлі» (м. Київ)
Шляхи підвищення карієсрезистентності емалі постійних зубів із різним рівнем
мінералізації
Хоменко Л.О., д.мед.н., проф.; Остапко О.І., д.мед.н., проф.; Сороченко Г.В., к.мед.н.,
доц. (м. Київ)
Профілактика фісурного карієсу у дітей
Смоляр Н.І., д.мед.н., проф.; Іванчишин В.В., к.мед.н., ас.; Стадник У.О., к.мед.н., доц.
(м. Львів)
Обґрунтування профілактики карієсу у дітей шкільного віку
Савичук Н.О., д.мед.н., проф.; Трубка І.О., к.мед.н., доц. (м. Київ)
Каріозні ураження фронтальних зубів у дітей дошкільного віку: лікувати чи ні?

Каськова Л.Ф. д.мед.н., проф.; Бережна О. Е.

Проблеми раннього карієсу у дітей, шляхи вирішення
Шешукова О.В., д.мед.н., проф.; Труфанова В.П., к.мед.н., доц. (м. Полтава)
Профілактика карієсу зубів у дітей із генетичною патологією
Назарян Р.С., д.мед.н., проф.; Іскоростенська О.В., Ткаченко М.В. (м. Харків)
ПЕРЕРВА 13:15-14:00
Перинатальна профілактика карієсу зубів у дітей
Парпалєй К.А., к.мед.н., доц. к.мед.н.; Корнієнко Л.В., доц. (м. Київ)
Розробка і впровадження регіональних програм стоматологічної профілактики
на прикладі Закарпатської області
Клітинська О.В., д.мед.н., доц. (м. Ужгород)
КРУГЛИЙ СТІЛ «Перспективи первинної профілактики карієсу зубів у дитячій
стоматології»
Вручення сертифікатів!
Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна!
*У програмі можливі зміни та доповнення

