
 

МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС, що відбудеться 25-27 квітня 2017 року в рамках VIII Міжнародного медичного 

форуму, вноситься до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році» 
 

У рамках Конгресу 
 

СИМПОЗІУМ «Мультидисциплінарний підхід в лікуванні: принципи спадковості. 

Погляди різних спеціалістів на медичні проблеми» 
 

Дата та час 

проведення 
25 квітня 2017 року, 10.30-16.00 

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

Організатори 
Національна академія медичних наук, Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика 
 

ПРОГРАМА* 
 

Модератори:  

Дорошенко О.М., д.мед.н, професор кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО 

імені П.Л. Шупика, директор Інституту стоматології 

Шнайдер С.А., д.мед.н, професор, директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України» 

Матюха Л.Ф., д.мед.н, професор, Президент Української Асоціації Сімейної Медицини 
 

10.30-11.00 
Пародонтит та серцево-судинні захворювання: оцінка ризиків та менеджмент 

Anders Gustafsson, професор, декан з наукової роботи Каролінського університету (Швеція) 

11.00-11.30 

Захворювання серцево-судинної системи 

Тодуров Б.М., д.мед.н., професор, заслужений лікар України, член-кореспондент 

Національної академії медичних наук України, директор Київського міського центру серця 

11.30-12.00 

Роль стоматолога в профілактиці серцево-судинних захворювань 

Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, 

президент Асоціації стоматологів України 

12.00-12.30 

Удосконалення діагностики, профілактики та лікування стоматологічних захворювань 

у пацієнтів із соматичною патологією 

Дєньга О.В., д.мед.н., професор, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України» 

12.30-13.00 

Цукровий діабет. Коморбідні стани 

Процюк О.В., к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та АПД НМАПО імені П. Л. 

Шупика 

13.00-13.30 

Цукровий діабет в практиці лікаря стоматолога 

Скиба В.Я., д.мед.н., професор, заступник директора з організаційно-методичної роботи 

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 

14.00-14.30 Перерва 

14.30-15.00 

Головний біль: основні підходи до диференційної діагностики та лікування 

Коваленко О.Є., д.мед.н., професор кафедри сімейної медицини та АПД НМАПО 

імені П. Л. Шупика 

15.00-15.30 
Одонтогенний біль в практиці лікаря-стоматолога 

Юнакова Н.М., к.мед.н., кафедра стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика 

15.30-16.00 Дискусія 
 

Вручення сертифікатів! 

Участь у симпозіумі «Мультидисциплінарний підхід в лікуванні: принципи спадковості. Погляди різних 

спеціалістів на медичні проблеми» безкоштовна! 
*У програмі можливі зміни та доповнення 


