
 
 

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 «Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я 

стоматологічного профілю: юридичні та практичні аспекти. Актуальні питання 

підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» 
 

Дата та час 

проведення 
26 квітня 2017 року, 10.00-17.30 

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

 

Організатор Інститут стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика 
 

ПРОГРАМА* 
 

Модератор: Хлєбас С.В., викладач ВУМСМО за фахом «Стоматологія» ІС НМАПО 

імені П. Л. Шупика 
 

10.00-10.15 Відкриття симпозіуму 

10.15-10.45 

Актуальні питання підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою 

Чернишенко Т.І., директор ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших 

спеціалістів» МОЗ України 

10.45-11.00 

Юридичні та практичні аспекти впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я стоматологічного 

профілю 

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

президент Асоціації стоматологів України 

11.00-11.30 

ВІЛ і його клінічні прояви 

Бацюра Г.В., к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини та АПД НМАПО 

імені П. Л. Шупика 

11.30-12.00 
Методики здійснення інфекційного контролю у стоматологічних клініках 

Щербак Л.О., викладач ВУМСМО за фахом «Стоматологія» ІС НМАПО імені П.Л. Шупика 

12.20-12.50 
Вірусні гепатити: етіологія, клініка, лікування, профілактика 

Уточнюється 

12.50-13.10 

Актуальні питання дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації 

стоматологічних інструментів 

Уточнюється 

14.20-15.20 

Майстер-клас «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу 

в стоматологічних клініках. Сучасні рекомендації щодо вибору засобів стерилізації» 

Щербак Л.О., викладач ВУМСМО за фахом «Стоматологія» ІС НМАПО 

імені П. Л. Шупика 

15.20-16.20 

Майстер-клас «Алгоритм здійснення екстреної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у 

працівників при виконанні професійних обов’язків» 

Уточнюється 

16.20-17.00 
Презентація підручника для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом 

«Стоматологія» 

17.00-17.30 Дискусія. Закриття симпозіуму 
 

Вручення сертифікатів! 

Участь у симпозіумі «Інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю: 

юридичні та практичні аспекти» безкоштовна! 
 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


