
АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

МЕДВІН: СТОМАТОЛОГІЯ

ПРОГРАМА 
міжнародного лекторію навчального

центру АСУ ім. професора
М. Ф. Данилевського

«Сучасні технології
лікування і прфілактики в
практичній стоматології»

В рамках 70-ого міжнародного
Київського стоматологічного

форуму АСУ та виставки

 

Експоцентр “КиївЕкспоПлаза”
(вул. Салютна, 2-Б)

2 - 4 вересня 2015 року

Семінари від учасників виставки

Міхаель Конен (Michael Kohnen), тренер по роботі 
з програмним забезпеченням, зубний технік.

10:00-10:15 Коротка презентація компанії exocad GmbH
10:15-11:15 Моделювання повного знімного протезу
11:15-11:30 Кава-брейк
11:30-12:00 Моделювання нічної капи
12:00-12:15 Кава-брейк
12:15-13:00 Створення разбірної моделі з аналогами
 імплантатів
13:00-14:00 Нове покоління програмного забезпечення – 
нові та розробляємі функції

3 вересня
Семінар від компанії "ProDigiDent"

УВАГА!
ПРОГРАМА ПОПЕРЕДНЯ, МОЖЛИВІ ЗМІНИ

ТА ДОПОВНЕННЯ
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ

www.medvin.kiev.ua

10:00–11:00 Засідання правління АІУ: «Підготовка 
до участі у ІІІ Національному стоматологічному 
конгресі АСУ»
Угрин М.М., президент АСУ
11:00–11:40 «Значення протоколів дентальної  
мплантації в системі загальної реформи охоро-
ни здоров'я» 
Угрин М.М., 
 Штука О.М., президент АІУ
11:40–12:20 «Розробка та впровадження медико-
технологічних документів, а саме уніфікованих 
та локальних протоколів в рамках стандартизації 
стоматологічноїдопомоги в Україні»
Городецький Т.М.

15:20–16:00 «Соціальний аспект імплантації на 
різних етапах розвитку» 
Шелест Є.Л
16:00–16:40 «Значення стоматологічної імплантації 
для повноцінної реабілітації  учасників АТО»
Лищишин М., Пономаренко В.,Коваленко В., 
Ліхота А.
16:40–17:30 Дискусія

президент АСУ

12:20–13:00 «Ключові фактори успіху і ефектив-
ності стоматологічного лікування із використан-
ням дентальної імплантації»
Калінчук В.В
13:00–14:00 Перерва
14:00–14:40 «Пародонтологічна санація перед 
імплантологічним лікуванням» 
Крижановський В.М.
14:40–15:20 « Реабілітація пацієнтів при верти0
кальній атрофії альвеолярного паростка» 
Лєснухін М.Л. 

Реєстрація учасників: 
Вартість участі у секції  – 300 грн.;

для студентів та інтернів – безкоштовно.
Контактна особа: Віолетта Тріщук, 

Тел.: 032 251 44 09, 032 251 2541;
 моб. тел.: 098 880 23 89

Е-mail: mm_clinic@ukr.net 
Попередня реєстрація обов'язкова

12.00 – 12.45 "Деталі адгезивної фіксації ультра-
тонких вінірів e.max"
Дмитро Аверін, лікар-стоматолог

Виставковий майдан (стенд С12)

2 та 3 вересня

Демонстрації программного забезпечення exocad

Конференц-зал № 1

10:00-10:15 Коротка презентація компанії exocad GmbH
10:15-11:15 Огляд програми exocad DentalCAD
11:15-11:30 Кава-брейк
11:30-12:00 Моделювання коронки з гвинтовою фіксацією з
 змінним кутом нахилу шахти гвинта
12:00-12:15 Кава-брейк
12:15-13:00 Моделювання моста з 3-х одиниць з індивіду-
альним абатментом, включаючи супраструктуру
13:00-14:00 Нове покоління програмного забезпечення – 
нові та розробляємі функції

Сесія 1
2 вересня

Сесія 2
3 вересня

15.00 -17.00 "Хірургічні шаблони для імплантації.
Для тих, кто буде працювати завтра." 

Конференц-зал № 1

3 вересня                                                  День 2

Секція стоматологічної імплантації
«Проблеми стоматологічної  імплантації в 
світлі реформи охорони здоров'я України. 

Протоколи дентальної імплантації»
(конференц-зал № 2)

Семінари учасників

Вхід вільний. Кількість місць обмежена.

2 вересня



2 вересня                                              День 1

9.30-13.00 Лекція з фантомною демонстрацією 
13.00-14.00 Перерва
14.00-17.00 Практичний фантомний майстер-клас
Кожемяк Олександр Анатолійович, м. Одеса 
(Україна). Лікар-стоматолог, сертифікований 
тренер компанії «Dentsply»
 

10.00–10.30 «Біль та запалення в стоматології: 
шляхи вирішення проблеми».
Савичук Н.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. 
Шупика, головний дитячий стоматолог МОЗ України.
10.30–11.15 «Системні та локальні чинники в роз-
витку хвороб пародонта та шляхи корекції» 
Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стомато-
логії ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
11.15–11.45 «Вітамін D в розвитку хвороб паро-
донта та методи медикаментозної корекції» 
Новошицький В.Є., викладач КУМСМО ІС НМАПО
 імені П.Л. Шупика
11.45–12.30 «Гострий біль в ендодонтії: алгоритм 
клі-нічних дій та фармакологічної підтримки».
Волосовець Т.М., д.мед.н., професор кафедри сто-
матології  НМАПО імені П.Л. Шупика,
Юнакова Н. М., к.мед.н., асистент кафедри стома-
тології  НМАПО імені П.Л. Шупика.
12.30–13.00 Кава—брейк.

Симпозіум 
«Сучасні концепції діагностики і лікування 
основних стоматологічних захворювань»

(конференц-зал № 4)

Модератори: Савичук Н.О., д.мед.н., професор, 
Мазур І.П., д.мед.н., професор 

Конференц-зал № 2

11.00–14.00 Спільне засідання Координаційної ради 
Асоціації стоматологів України, Координаційної ради 
МОЗ України з питань стоматології та Оргкомітету ІІІ 
Національного стоматологічного конгресу
Порядок денний: 
1. Про стан підготовки до Проведення ІІІ Національно-
го стоматологічного конгресу, 22-23 жовтня 2015р., 
м. Київ, «Стратегія розвитку стоматології в Україні».
Доповідач: М.Угрин, президент АСУ
2. Імплементація протоколів лікування в стоматоло-
гічну практику.
Доповідачі: І. Мазур, професор кафедри ІС НМАПО ім. 
П.Л. Шупика,
Лiщишина О. М., керівник Департаменту стандарти-
зації медичних послуг ДП «Державного експертного 
центру МОЗ України»
3. Різне

14.00 "Церемонія офіційного відкриття виставки 
«МЕДВІН:Стоматологія»

Виставковий майдан (стенд С12)

13.00–13.30 Вікторина, запитання – відповіді.

14.30–15.00 «Антибіотикотерапія в протоколі ліку-
вання периімплантитів». 
Ступницька О.М., доцент кафедри стоматології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, 
Габаль В.А., асистент кафедри стоматології  
НМАПО імені П.Л. Шупика.
15.00–15.30 «Iнновацiйнi вiтчизнянi розробки для 
профiлактики та лiкування стоматологiчних 
захворювань». 
Хлєбас С.В., викладач КУМСМО ІС НМАПО імені П.Л. 
Шупика
15.30–16.00  «Антибактеріальна терапія у хворих 
на генералізований пародонтит: сучасні підходи 
до вибору» . 
Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стомато-
логії  ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,
Слободяник М.В., клінічний ординатор кафедри сто-
матології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
16.00–16.45 Оголошення результатів вікторини, 
нагородження кращого лікаря – стоматолога за 
результатами вікторини.
16.45–17.00  Круглий стіл

13.30–14.00 «Протоколи застосування лазерних 
технологій в стоматології». 
Бариляк А.Я., к.мед.н., завідувач відділенням лазерної 
стоматології Центру стоматологічної імплантації 
та протезування ММ, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького
14.00–14.30 «Сучасні принципи діагностики та ліку-
вання стоматологічних захворювань у вагітних». 
Шекера О.О., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної 
стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.

Реєстрація учасників: 
Вартість участі у секції  – 300 грн.;

для членів АСУ  – 10% знижка,
 для студентів та  інтернів – 50% знижка.

Реквізити для оплати:
Отримувач: Асоціація стоматологів України

р/р 26000129194 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 00013008

У призначенні платежу обов'язково вказати: 
«За семінар 02.09.2015 р., ПІБ»

Контактна особа: Світлана Василівна Хлебас, 
Моб. тел.: +38 066 871 79 43

Е-mai: < >
Попередня реєстрація обов'язкова

khlyebassv@ukr.net

Семінар з реставрації від компанії 
«Dentsply» спільно з АСУ

(конференц-зал № 5)

Практичний курс 
«Повернення природної естетики зубів – 

нанокераміка у прямій реставрації»

-Оптичні характеристики композитних матеріалів, 
необхідні для відтворення природної естетики зубів, 
що реставруються
-Клінічне обґрунтування вибору композитного мате-
ріалу для реставрації фронтальних та бічних зубів
-Концепція кольору і пошарової техніки нанесення 
композиту–шлях до успіху в естетичній реставрації
-Вибір техніки адгезивів для реставрацій за клінічни-
ми показами
-Рішення для швидкого та ефективного полірування 
еставрації
У ході лекційної частини слухачам буде запропоно-
вана відеодемонстрація реставрації бічних зубів
Запропоновані покрокові протоколи стануть орієнти-
ром для щоденної роботи і дозволять зробити реста-
враційну практику зручною і простою

Під час практичної частини одночасно з відеодемонс-
трацією реставрації фронтальної групи зубів кожен 
курсант самостійно працюватиме на фантомній моделі.
-Відновлення фронтального зуба із застосуванням 
композитного матеріалу кожним учасником на фан-
томних моделях
Для зручності роботи курсанти можуть користуватися 
своїми моделювальними інструментами та оптичним 
збільшенням

Практична частина

Вартість участі у семінарі: 500 грн.
Для членів АСУ знижка 10% (450 грн.)

Реквізити для оплати:
Отримувач: Асоціація стоматологів України

р/р 26000129194 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 00013008

У призначенні платежу обов'язково вказати: 
«За семінар 02.09.2015 р., ПІБ»

Додаткова інформація та реєстрація
 за тел.: (044) 520-13-23; 520-13-09,

(095) 280-32-21, (050)442-89-27 
представництво «Dentsply» в Україні

www.dentsplycis.com 
www.facebook.com/dentsplycis

Теоретична частина
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