
ОРГАНІЗАТОРИ:

МІЖНАРОДНА СТОМАТОЛОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Актуальні питання 
стоматології» 

та відкрите засідання Координаційної ради
з питань стоматології МОЗ України.

М

• Міністерство охорони здоров’я України.

• Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

• Стоматологічний науково-клінічний центр „Стаміл”.

17-19 БЕРЕЗНЯ 2010



•  П Р О Г Р А М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц і ї

  Червоний зал Будинку Кіно.

 1000 – 1010

Урочисте відкриття конференції: 
О.В. Павленко – професор, Головний сто-
матолог МОЗ України, Директор ІС НМАПО              
ім. П.Л. Шупика.

 1010 – 1110 

 Лекція: 
«Раціональна діагностика та обсяг 
лікувальних заходів у пацієнтів з важкими 
формами вражень слизової оболонки по-
рожнини рота».

 Лектор: Н.О. Савічук
– головний дитячий стоматолог МОЗ України, 
доцент кафедри стоматології ІС НМАПО ім. 
П.Л.Шупика.

 1110 – 1210

 Лекція:
«Профілактика ризиків і ускладнень при 
лікуванні композитними адгезивними си-
стемами».

 Лектор: А.В. Борисенко
– професор НМУ ім. О.О. Богомольця, завідуючий 
кафедрою терапевтичної стоматології.

 1210 – 1230 – Перерва 

ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА. 17 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 17 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, ПОЧАТОК О 1000

 1230 – 1400

 Лекція: 
«Очевидні показання до застосування лазе-
ру при лікуванні захворювань пародонту та в 
інших випадках стоматологічної практики».

 Лектор: Д-р Франк Шнетцер, компанія 
Elexxion.

 1400 – 1500 – Обідня перерва
 1500 – 1700

 Лекція:
«Помилки та ускладнення при повторному 
ендодонтичному лікуванні».

 Лектор: О.В. Болячин
– к.м.н., гол. редактор журналу «Клінічна 
ендодонтія», приватна ендодонтична практи-
ка, Москва, Росія.

 1700 – 1720 – Перерва 
 1720 – 1800

 Лекція: 
“Гіперестезія зубів та інші можливі про-
блеми при відбілюванні вітальних зубів. 
Раціональна терапія та запобігання можли-
вих ускладнень».

 Лектор: С.В. Хлєбас 
– лікар-стоматолог вищої категорії, головний 
лікар СНКЦ «Стаміл».

Закінчення роботи 1-го дня конференції

 Майстер-клас:
«П’ять аспектів успішного протезування»

Теоретична частина:
Збереження твердих тканин зуба. Ретенція, 
тривкість, міцність, оптимальні крайові приля-
гання конструкцій. Здоровий пародонт.

Практична частина:
Виготовлення сіліконових  шаблонів. Препару-
вання моляра. Виготовлення провізорних коро-
нок. Фіксація коронок.

 Лектор: О.Г. Алєксєєва
– практикуючий лікар-стоматолог вищої 

категорії, лікар-ортопед СНКЦ «Стаміл».

Вартість участі – 450 грн.

Майстер-клас:
«Очевидні показання до застосування ла-
зеру при лікуванні захворювань пародонту 
та в інших випадках стоматологічної прак-
тики».

 Практична демонстрація.

 Лектор:
Д-р Франк Шнетцер, компанія Elexxion.

Вартість участі – 350 грн.

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА У ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ».



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 18 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, ПОЧАТОК О 1000

ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА. 18 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

  «Червоний» зал Будинку Кіно
 1000 – 1100

 Лекція: «Патологічне стирання твер-
дих тканин зубів. Діагностика, методи 
лікування та профілактика ускладнень».

 Лектор: В.І. Біда
– професор, зав. кафедрою ортопедичної 
стоматології ІС НМАПО ім. П.Л.Шупика.

 1100 – 1200

 Лекція: «Найсучасніша методика 
діагностики, лікування та профілактики 
бруксизму. Grindcare – як засіб реабілітації 
стоматологічних хворих із застосуванням 
дентальної імплантації».

 Лектор: Dr. Alexander Shterenberg
DDS, B.Sc, Ph.D., Zurich, Switzerland.

 1200 – 1230 – Перерва 
 1230 – 1300

 Лекція: 
«Проблеми бруксизму. Нові методологічні 
стандарти в дослідженні бруксизму та 
споріднених відхилень. Клінічні випадки та 
результати університету м. Аrhus (Данія)».

 Лектор: Dr. Pernille Wendelboe – клінічний 
спеціаліст компанії Medоtech, Данія.

 1300 – 1400

 Лекція: «Ускладнення та особливості за-
стосування стоматологічної імплантації у 
пацієнтів з хворобами пародонту».

 Лектор: П.В. Сідєльніков
– к.м.н., доцент кафедри стоматології ІС 
НМАПО ім. П.Л.Шупика.

 1400 – 1500 – Обідня перерва
 1500 – 1600

  Лекція: «Новітній остеотропний матеріал 
Easy Graft Crystal для тривалого заповнення 
кісткових дефектів та досвід використання 
класичних матеріалів Easy Graft у 2007–2009 
роках».

 Лектор: Dr. Alexander Shterenberg
DDS , B.Sc, Ph.D., Zurich, Switzerland.

 1600 – 1630 – Перерва
 1630 – 1800

 Лекція: «Запобігання помилок та усклад-
нень при естетичному цільнокерамічному 
протезуванні»

 Лектор: А.А Пєшко – лікар-стоматолог, 
дійсний член ESCD та FDI, консультант 
компанії 3M ESPE, приватна практика, м.Київ.

Закінчення роботи 2-го дня конференції.

 Майстер-клас: 
«Відбілювання зубів». 

 Теоретична частина:
Показання та протипоказання до відбілювання 
зубів. Систематизація методів відбілювання: 
відбілювання зовнішнє та внутрішнє; відбілювання 
домашнє та офісне. Вплив компонентів 
відбілюючих систем на зубні тканини. Відбілювання 
та профілактика карієсу (два в одному). Ендодон-
тичне відбілювання.

 Практична частина.
Демонстрація відбілювання на натуральних зу-
бах матеріалом Opalescence Boost PF.

Лектор: С.В. Хлєбас
– практикуючий лікар-стоматолог вищої 
категорії, головний лікар СНКЦ «Стаміл», 
професійний консультант компанії «Ultradent».

Вартість участі – 350 грн.

 Майстер-клас:
«Адгезивні мости на балках». 

 Теоретична частина:
Під час лекції ви дізнаєтесь про особливості 
відновлення відсутніх зубів за допомогою ба-
лочних адгезивних конструкцій: показання та 
протипоказання; особливості препарування і 
моделювання зубів під еластичні балки.

«ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ І ІМПЛАНТОЛОГІЯ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА У 

ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНЬ».



•  П Р О Г Р А М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц і ї

ЛЕКЦІЙНА ЧАСТИНА. 19 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

  «Червоний» зал Будинку Кіно

 1000 – 1130

 Лекція:
«Тактика вирішення конфліктів з 
пацієнтами в стоматологічній практиці».

 Лектор: С.В. Антонов

– к.ю.н., директор Центру медичного пра-
ва, адвокат з «медичних справ», науковий 
співробітник інституту держави та права            
ім. В.М. Корецького НАН України.

 1130 – 1200 – Перерва 

 1200 – 1330

 Лекція:

«Особливості трудових відносин та 
діловиконавчого забезпечення в медичних 
стоматологічних закладах».

 Лектор: С.В. Антонов

– к.ю.н., директор Центру медичного пра-
ва, адвокат з «медичних справ», науковий 
співробітник інституту держави та права            
ім. В.М. Корецького НАН України.

 1330 – 1400

 Лекція:

«Препарати фірми VOCO GmbH в 
повсякденній практиці лікаря-стоматолога».

 Лектор: О.Г. Алєксєєва – практикуючий 
лікар-стоматолог вищої категорії, лікар-ортопед 
СНКЦ «Стаміл».

 1400 – 1500 – Обідня перерва

 1500 – 1630

 Лекція:

«Сучасна техніка мотивації пацієнта на 
комплексне лікування. «Понятная Стома-
тология» в школах, як засіб підвищення 
стоматологічної грамоти та залучення 
пацієнтів до стоматологічного закладу».

 Лектор: Олександр Грінкевич

– лікар-стоматолог, керівник проекту «Понят-
ная Стоматология», Москва, Росія.

 1630 – 1650 – Перерва 

 1650 – 1740

 Лекція:

«Вибір профілактичних засобів з врахуван-
ням їх характеристик та стоматологічного 
статусу пацієнта, технологія їх використан-
ня. Лікування гіперестезії твердих тканин 
зубів різного ґенезу».

 Лектор: С.В. Хлєбас 
– лікар-стоматолог вищої категорії, головний 
лікар СНКЦ «Стаміл».

 1740 – 1800 

Підсумки роботи конференції та засідання 
Координаційної ради з питань стоматології 
МОЗ України: 

 Лектор: О.В. Павленко 

– професор, Головний стоматолог МОЗ 
України, Директор ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика

Закінчення роботи конференції.

 Практична частина:
на практичному занятті ви самостійно на 
боковій частині моделі зубного ряду будуєте 
балочний міст.

 Лектор: Т.В. Литвин
– практикуючий лікар-стоматолог СНКЦ 
«Стаміл», професійний консультант компанії 
«Ultradent».

Вартість участі – 450 грн.

Реєстрація на майстер-класи буде проходити

в холі Будинку Кіно на 4-му поверсі.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 18 БЕРЕЗНЯ

«ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ТА МАРКЕТИНГ У СТОМАТОЛОГІЇ. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ»

*В программе конференции возможны изменения!



•  П Р О Г Р А М А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц і ї

  «Малий» зал Будинку Кіно

 1000 – 1030

Про засади державної політики щодо виробів медичного стоматологічного призначення 
вітчизняного виробництва та підтримки вітчизняного виробника 

 Лектор: О.В. Павленко
– професор, Головний стоматолог МОЗ України, Директор ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика

 1030 – 1200

Виступи експертів, обговорення.

18 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ: 

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

ВАРТІСТЬ:

17-19 березня 2010 року

Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 6. Будинок Кіно.

При реєстрації до 15 березня: 

• вартість участі в 1-му дні конференції – 400 грн.
• вартість участі в 3-х днях конференції – 1 020 грн.

При реєстрації після 15 березня: 

• вартість участі в 1-му дні конференції – 500 грн.
• вартість участі в 3-х днях конференції – 1 275 грн.

Стоматологічний науково-клінічний центр компанії „Стаміл”, 
Головний офіс: 

• м. Київ, вул. Садова, 191, буд. 2, 
• тел./факс: +38 (044) 573-97-30, 573-97-60, 570-52-12

Лук'янівське відділення:

• м. Київ, вул. Бердичівська, 1 
• тел./факс: (044) 455-99-57, 228-18-69 

www.stamil.ua

ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ СТОМАТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА: МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:

Бордукова Елена Петровна, моб. 8 097 670 35 38 Окушко Вита Францевна, моб. 8 050 356 58 82



НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:

ПАРТНЕРИ:

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

ОРГАНІЗАТОРИ:

МОЗ України


