МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС, що відбудеться 25-27 квітня 2017 року водночас із
VIII Міжнародним медичним форумом, вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»

У рамках Конгресу
Напрям «Медицина та стоматологія»

Науково-практична конференція
«Сучасні аспекти профілактики, лікування та реабілітації в стоматології»
Дата та час
проведення

26 квітня 2017 року, 10.00-18.00

Місце проведення

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ, павільйон №2, конференц-зал № 19

Організатори

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Модератор: Бургонський Валерій Георгійович, к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика, керівник робочої групи АСУ із впровадження лазерних технологій, фізіотерапії та
традиційної народної медицини в практичну стоматологію

Програма*
10.00 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.20

12.20 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.40

14.40 – 15.20

Відкриття конференції
Павленко Олексій Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології Інституту
стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, головний позаштатний стоматолог МОЗ України, віцепрезидент Асоціації стоматологів України, заслужений діяч науки і техніки України
Можливості ароматерапії для лікарів-стоматологів та їх пацієнтів
Ольга Корнюшина – Ph.D (захистила дисертацію в американському університеті University of Utah, 2002),
хімік, клінічний аромотерапевт (курс навчання в Канадському Інституті ароматерапії), засновниця студії
ароматерапії Magic Lavender, спеціаліст з медитативних та тілесно орієнтованих технік відновлення від
стресів і травмуючих подій (сертифікат від Bodynamics Internaltional)
Раціональне харчування стоматологічних хворих
Бургонський Валерій Георгійович – к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика, керівник робочої групи АСУ із впровадження лазерних технологій, фізіотерапії та
традиційної народної медицини в практичну стоматологію
Принципи біопрофілактики і пектинопрофілактики в стоматології
Луговський Сергій Павлович, д.мед.н., ст.н.с., зав. лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних
впливів ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»
Гірудотерапія в практичній стоматології
Юркіна Алла Валеріївна – асистент кафедри клінічної, лабораторної імунології і алергології НМАПО
імені П. Л. Шупика, лікар-алерголог, пульмонолог, клінічний імунолог першої кваліфікаційної категорії,
практикуючий спеціаліст з гірудотерапії
Перерва
Система психодіагностики, психопрофілактики і психокорекції стоматологічних хворих
Табачніков Станіслав Ісакович – президент Міжнародної академії освіти і науки, д.мед.н., професор,
зав. відділу соціальної та клінічної наркології УНДІ ССПН МОЗ України,
Президент Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України, головний редактор Міжнародного
психіатричного, психоаналітичного і психотерапевтичного журналу.
Табачнікова Вікторія Станіславівна – к.мед.н., член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки,
асистент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Традиційні психофізичні практики йоги і йога-терапії в комплексному лікуванні, профілактиці та
реабілітації стоматологічних хворих.
Юлія Шарапа – лікар-стоматолог з терапевтичної практики (з 2001 року), одна із засновників
стоматологічної клініки «Студія 32», закінчила ординатуру на кафедрі дитячої стоматології Інституту
стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика (2016), практикуючий спеціаліст з йоги, пілатесу та фізичної
реабілітації

15.20 – 16.00

16.00 – 16.40

16.40 – 17.10

17.10 – 17.40

Теоретичні основи застосування фотодинамічної терапії в клінічній практиці
Завадська Тетяна Станіславівна – головний лікар медичного центру «ЖИТТЯ-КИЇВ», експерт з
фотодинамічної терапії, лазеротерапевт, онкохірург, лікар вищої категорії
Сучасні аспекти використання фотодинамічної терапії в повсякденній діяльності лікарястоматолога
Бургонський Валерій Гергійович – к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика, керівник робочої групи АСУ із впровадження лазерних технологій, фізіотерапії та
традиційної народної медицини в практичну стоматологію
Миколайчук Святослав Ігоревич – лікар-стоматолог (приватна практика), ПП «ВР Стоматологія» (Київ),
закінчив ординатуру на кафедрі стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика (2016)
Практичні основи застосування хірургічного діодного лазера в повсякденній практиці лікарястоматолога
Барановський Віктор Іванович – лікар-стоматолог вищої категорії, приватна практика, клініка “Dental
innovations”, Одеса
Григорян Степан Ернестович – лікар-стоматолог, приватна практика, клініка Dental innovations, Одеса
Клінічні особливості проведення сучасного електричного скейлінгу
Бургонський Владислав Валерійович – хірург, імплантолог з багаторічним стажем роботи, спеціалізація з
ортопедичної, хірургічної, терапевтичної стоматології і ортодонтії, керівник навчально-методичного
центру компанії «Укр-Мед Маркет», лектор і співавтор курсів з імплантації, хірургічної стоматології,
пародонтології (Київ)
Ткачук Андрій Геннадійович – лікар-стоматолог, пародонтолог (приватна практика), медичний центр
«Студія 32» (Київ)
Дискусія

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

