
25-27 жовтня 7’125-27 жовтня 7’1

в рамках Х міжнародної стоматологічної
виставки «Дентал – УКРАЇНА»

V
®

Органiзатори
форуму:

Інформаційні
партнери:

За підтримки:

Головного управління охорони здоров'я
Львівської обласної державної
адміністрації

25 жовтня

Організатор: Компанія « - »

Місце проведення: Конференц зал №2, цоколь, Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: компанія « »

Місце проведення: Конференц зал №3, 3 поверх, Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Компанія «Івокляр»

Місце проведення: Конференц зал №3, 3 поверх, Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Компанія Інспе

Місце проведення: Конференц зал №3, 3й поверх Львівського
палацу мистецтв (вул.Коперника, 17)

26 жовтня

Організатор: Компанія « & »

Місце проведення: Конференц зал №2, цоколь, Львівський палац
мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Компанія «Галіт»

Місце проведення: Конференц зал №3, 3 поверх, Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Компанія «Івокляр»

Місце проведення: Конференц зал №3, 3 поверх, Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Dentsply Sirona

Implantswiss

B B

10:00 – 18:00 Семінар

«Де знаходиться результат? 4 ключі для успішного
лікування. Діагностика. Ендодонтія. Реставрація.»

10:00 – 14:00 Майстер-клас

«Почніть свій шлях імплантолога з Implantswiss!
Практичний майстер-клас по установці дентальних
імплантантів»

14:00 – 16:00 Семінар

«Адгезивна фіксація безметалевих конструкцій»

16:00 – 18:00 Майстер-клас

«Навігація по цементуванню з практичною
демонстрацією»

10:00 – 13:30 Майстер-клас, демонстрація

«Методи ауто-трансплантації кісткової тканини при
усуненні дефектів щелеп»

10:00 – 13:00 Майстер-клас

«Творчість Цирконію згідно Zirkonzahn»

14:00 – 16:00 Семінар

«BPS (Біогенна Cистема Протезування) - принципи
планування протезування на імплантах при повній
адентії»

13:00 – 14:00 Семінар

«Професійна гігієна з іноваційною системою LUNOS від
DURR DENTAL»

14:00 – 18:00 Семінар

«Синус ліфтинг»

Організатор: Компанія « »

16:00 – 18:00 Семінар

«Цифрова комунікація між лікарем та техніком
у ортопедичній стоматології»

10:00 – 16:00 Лекція-демонстрація

Implantswiss

Місце проведення: Конференц зал №2 (цоколь) Львівський
палац

мистецтв (вул. Коперника, 17)

Організатор: Зуботехнічна лабораторія «Smile Energy»

Місце проведення: Конференц зал №3, 3 поверх, Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

27 жовтня

Організатор: Компанія «Кристал Фарма» (м.Одеса)

Місце проведення: Конференц зал №2 (цоколь) Львівський
палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

ПРОГРАМА РОБОТИ

МІЖНАРОДНОЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ВИСТАВКОЮ

Стоматологічний Форум проходить одночасно з



27 ( )жовтня п’ятниця26 ( )четвержовтня2 ер5 жовтня (с еда)

Міжнародна науково-практична конференція
«МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ПРАКТИЦІ

ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА»

Кожен учасник отримає сертифікат
З питань реєстрації та оплати участі в конференції звертатись
за тел.: (032) 2522541, (067) 7337605, mm_clinic@ukr.net,

Місце проведення: Конференц зал №1, (2 поверх)
Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Початок реєстрації: 09: 0 – 10:003

Інформаційний
партнер:

10:15 Урочисте відкриття конференції
10:15 – 10:50 «Конусно-променева комп'ютерна томографія:

від візуалізації до інтраопераційної навігації »

10:50 – 11:30 «Сучасні підходи до діагностики пародонтологічного
статусу»

11:30 – 12:10 «Міждисциплінарно про стан прийому у вагітних»

12:10 – 12:50 «Пластика вуздечок за допомогою різних типів лазерів»

12:50 – 13:00 Дискусія
13:00 – 14:00 Перерва
14:00 – 14:40 «Особливості проведення кісткової пластики при

дефіциті кісткової тканини»

14:40 – 15:20 «Розчеплення альвеолярного гребеня»

15:20 – 16:00 «Підготовка м'яких тканин до імплантації»

16:00 – 16:40 «Видалення доброякісних утворів діодним лазером»

16:40 – 17:20 «Керамічна реставрація, мотивація пацієнта»

17:20 – 18:00 Дискусія

Студент В., лікар-рентгенолог Центру медичної 3 діагностики,
ас.каф. нормальної фізіології ЛНМУ ім..Д.Галицького, учасник
міжнародної радіологічної школи. Член Асоціації радіологів
України,

Петрушанко Т.О. д.м.н.,зав. каф.терапевтичної стоматології
Української медичної академії, м. Полтава

Шекера О.О. к.м.н., доц. кафедри терапевтичної стоматології КНУ
ім.. Богомольця, співзасновник та член правління Української
академії пародонтології

Бариляк А.Я. к.м.н., ас.каф.терапевтичної стоматології ЛНМУ
ім.Д.Галицького , зав.підрозділу лазерної медицини ЦСІП «ММ»,
Президент Асоціації лазерної стоматології України

Проф. Гулюк А.Г. д.м.н., зав. хір. від. клініки «ГАЛСІ», м.Одеса

Prof.Dr. Mazen Tamimi

Глушко Н.Р. Член ІТІ, лектор-демонстратор компаній Megagen
та Geistlich

Волковіцька Т.А. к.м.н., ас. каф. хір. стом. ХНМУ
Лікар-стоматолог Клініка Доктор Алекс, голова Харківського
осередку Асоціації лазерної стоматології України

Гундяк Ю. Приватна практика «Династія», м. Яремче

D

Europian Society of Radiology

Партнер:

Привітальне слово Олени Полікарчик (Мацех)

10:00 – 11:30 «Мініінвазивне лікування і профілактика в дитячій
стоматології з використанням сучасних методик»

11:30 – 13:30 «Філософія стоматологічного здоровя українців.
Концепція Dental Care Office»

:3 – :30 Перерва

14:30 – 16:30 «Застосування операційного мікроскопу у сучасній
ендодонтичній практиці»

13 0 14

Марія Долгова – дитячий стоматолог. Клініка Заблоцького
(м.Львів). Член Української асоціації дитячої профілактичної
стоматології.

Ярослав Заблоцький - Доктор медичних наук, професор,
практикуючии лікар, керівник приватноі стоматологічноі
академіі, президент Асоціаціі імплантологів Украіни, Президент
Міжнародного Альянсу Імплантологів. Засновник та власник
бренду International Group of TM «Zablotskyy Clinic».

Андрій Піголєв - лікар-ендодонт клініки Silk (м.Харків).
Співзасновник і лектор української ендодонтичної спільноти
(UES). Практика в області консервативної і хірургічної ендодонтії
із застосуванням операційного мікроскопа.

̆ ̈ ̈

̈ ̈ ̈

Міжнародна науково-практична конференція
«МІНІІНВАЗИВНЕ ЛІКУВАННЯ – ТРЕНД МАЙБУТНЬОГО

В СТОМАТОЛОГІЇ. В РАМКАХ - В УКРАЇНІ»INSPE KAVO DAYS

Кожен учасник отримає сертифікат
З питань реєстрації участі в конференції звертатись
за тел.: (067) 6743779

Місце проведення: Конференц зал №1, (2 поверх)
Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Початок реєстрації: 09: 0 – 10:003

10:00 – 10:40 Перспективи діяльності. Статистика невідкладних
станів на стоматологічному прийомі в Україні. Алгоритм
дій при зомлінні

10:45 – 12:00 «Алергія в стоматології».

Сучасний протокол лікування анафілактичного шоку.
Відмінності в лікуванні дітей та вагітних жінок.
Дозування епінефрину. Як попередити важкий
анафілактичний шок у пацієнта з алергією.

12:30 – 14:00 Застосування седації та загального знечулення
в стоматології

14:00 – 14:30 Перерва

14:30 – 15:30 Надання невідкладної допомоги при раптовій серцевій
смерті. Сучасні світові протоколи.

Демонстрація серцево-легеневої реанімації на манекені.

Майстер-клас з залученням лікарів-стоматологів.

15:30 – 16:30 Токсична дія місцевих анестетиків. Системні
ускладнення місцевої анестезії в стоматології

16:30 – 17:30 Співпраця анестезіолога і стоматолога

Пайкуш В.А., к.м.н., лікар анестезіолог, президент Української
Асоціації седації та анестезії в стоматології

Городецький Т.М., керівник стоматологічної клініки «Ппрфідент
Плюс»

Пайкуш В.А. к. мед.н. , лікар анестезіолог, президент Української
Асоціації седації та анестезії в стоматології

Фесенко У.А. д.мед.н., проф. кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії ЛНМУ імені Данила Галицького (м. Львів)

К.м.н. Солонько Г. К.м.н. доцент кафедри стоматології дитячого
віку ЛНМУ імені Данила Галицького. Голова Львівського
обласного осередку УАПДС

Cемінар
«НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ

СТАНАХ. РОЛЬ СТОМАТОЛОГА»
Лекція супроводжується демонстрацією серцево-легеневої

реанімації на сучасному роботизованому манекені командою
інструкторів

Кожен учасник отримає сертифікат
З питань реєстрації участі в конференції звертатись
за тел.: (050) 3173639, (050) 3719600, (032) 2402407

Місце проведення: Конференц зал №1, (2 поверх)
Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Початок реєстрації: 09: 0 – 10:003

Організатори:

Організатор:

Партнер:

Організатор :и

Партнер:
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