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Більше 200 учасників 
Більше 10.000 відвідувачів 

Більше 7.000 кв м площі 
Більше 190 навчальних годин в рамках лекторію 

Більше 60 лекторів 
Більше 1100 слухачів Лекторію. 

 
В РАМКАХ ВИСТАВКИ ПРОЙШОВ  

ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ 
імені професора Миколи Федоровича Данилевського 

 
Організатори: 
- Національна спілка стоматологів України (президент – Мирон Угрин) 
- Громадська платформа «Реформа стоматології» 
Співорганізатори: 
- Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної 
адміністрації; 
- Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів; 
- Асоціація імплантологів України; 
- Українська ендодонтична асоціація; 
- Українська академія пародонтології; 
- Асоціація лазерної стоматології України; 
- Українська ендодонтична спільнота; 
- Асоціація студентів стоматологів; 
- Всеукраїнська спілка стоматологів ортопедів та зубних техніків; 
- Українська академія естетичної стоматології 
- Українска асоціація седації та анестезії в стоматології  
- Асоціація стоматологів Київської області 
- Асоціація стоматологів силових структур України. 
За підтримки: 
- виставкової компанії «МЕДВІН», - Київської обласної державної 
адміністрації; - Київської обласної ради. 

 
 
 
 
 

 

 
Ендодонтичний симпозіум – 13 вересня 
Організатори: - Українська ендодонтична асоціація, - Українська ендодонтична спільнота 
Модератор – Денис Подільчук, Співзасновник Української ендодонтичної спільности 
Симпозіум відвідали 200 стоматологів 
 

 
Лекційний курс «Філософія успішної імплантації» - 13 вересня 
Організатори: Асоціація імплантологів України, Всеукраїнська спілка стоматологів ортопедів та зубних техніків. 
Модератор -  Євген Шелест, президент Асоціації імплантологів України 
Лекційний курс відвідали 45 стоматологів 
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Конгрес гігієністів – 15-16 вересня 
Організатор: - Українська академія пародонтології 
Модератори -  Мирослав Солонько, президент Української академії пародонтології, Олена Дихал, віце-
президент Української академії пародонтології 
Конгрес складався з 2 частин. 
15 вересня пройшов лекційний день, який відвідало 160 стоматологів 
16 вересня -  4 майстер-класи, учасниками яких стали 70 стоматологів 
 

 
Семінар «Особливості надання стоматологічної допомоги в 
умовах сучасної війни» - 16 вересня 
Організатори: - ГО «Національна спілка стоматологів України», - Громадська платформа «Реформа 
стоматології», - Асоціація стоматологів силових структур України, - стоматологічна клініка «Este-line» 
- волонтерські організації: «Санація», «Укроп-Дентал» 
За підтримки: - виставкової компанії «МЕДВІН», - Київської обласної державної адміністрації;  
- Київської обласної ради; - Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 
Семінар відвідало 25 стоматологів 
 
 
Симпозіум з естетичної стоматології – 14 вересня 
Організатор: - Українська академія естетичної стоматології 
Модератор - Андрій Пешко,  Віце-президент Української академії естетичної стоматології  
Симпозіум відвідали 70 стоматологів 
 

 
Симпозіум з невідкладних станів – 13 вересня 
Модератор: Тарас Городецький, член Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології, головний лікар 
стоматологічного центру «Профідент Плюс» 
Симпозіум відвідали 130 стоматологів 
 
 
Лекційний курс «Юридичні особливості медичнох практики в 
рамках проведення реформ в медицині» - 14 вересня 
Організатори: - Національна спілка стоматологів України, - Асоціація приватно практикуючих лікарів-
стоматологів України 
Модератор – Шакер Таравнехт, президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України 
Лекційний курс відвідали 50 стоматологів 
 

 
Симпозіум «Лазери в стоматології» - 14 вересня 
Організатор: - Асоціація лазерної стоматології України 
Модератор – Адріана Бариляк, президент Асоціації лазерної стоматології України 
Симпозіум відвідали 60 стоматологів 
 

 
Симпозіум «Дитяча стоматологія. Актуальні питання та сучасні 
тенденції»  - 15 вересня 
Організатор:  - Українська академії дитячої стоматології 
Модератор: Катерина Гераніна, президент Української академії дитячої стоматології 
Рекорд виставки – 270 учасників 
 
 

Симпозіум «Нейром'язова фізіологічна концепція в стоматології. 
Мультидисциплінарний підхід» 13 – 15 вересня 
Організатори – Українська Асоціація Нейром’язової Функціональної Стоматології та Медицини, Українська 
Секція ICCMO (the International College of Craniomandibular orthopedics), офіційний 
представник Myotronics USA в Україні   



Модератор: Оксана Нікітіна, президент Української Асоціації Нейром’язової Стоматології та Функціональної 
Медицини, лікар-ортопед, ICCMO, ITI 
Конгрес складався з 2 частин. 
13 вересня пройшов лекційний день, який відвідало 45 стоматологів 
14 та 15 вересня -  4 майстер-класи, учасниками яких стали 40 стоматологів 
 
 
 
 
Симпозіум по цифровим технологіям – 14 вересня 
Модератори: Валерій Земко, Владислав Ісаков 
Симпозіум відвідали 80 стоматологів 
 

Симпозіум з профілактики – 14 вересня  

Доповідачі: 

Марк Дидеріх (Німеччина), Head of Product Management Hygiene and Prophylaxis  

Nardi Gianna Maria (Італія), Професор Стоматологічної Гігієни у Римському Університеті Ла  Сапієнца, 
Почесний член Італійського Союзу Стоматологів-гігієністів, Заступник Президента Академії Одонтостоматології 
та Превентивної Стоматології «Il Chirone» 

Фіськова Олександра, GlaxoSmithKline 

Симпозіум відвідали 60 стоматологів 
 

 

Семінар з естетичної стоматології DENTSPLY SIRONA – 14 
вересня 9.30-18.00 

«Єдність технології та природи для бездоганних прямих 
реставрацій» 

Доповідач - Олександр Кожемяк,  Сертифікований тренер DENTSPLY SIRONA 
Семінар відвідали більше 150 стоматологів 
 

Лекційний день «Сучасні скловолоконні системи в стоматології 
для художнього відтворення нової посмішки» - 13 вересня  
Організатор: компанія «Стаміл» 
Лекції відвідали понад 100 стоматологів 

 
Практична частина семінару 14 вересня 
Парктичну частину відвідали 34 стоматологи 
 

 

Лекція "Імлантологія. Сінус-ліфтинг - 13 вересня  
Організатор: компанія Arkona 

Доповідач: Ілля Мушеєв, д.мед.н., професор 

Лекцію відвідали 35 стоматологів 

 



 

Лекція для стоматологів та зубних техніків «Сучасні високотехнологічні 
матеріали, як новий стандарт в протезуванні на імплантах» - 14 вересня  

Організатор:  компанія УкрМедМаркет 

Доповідач: Князєв Олександр, міжнаровдний системний консультант та інструктор bredent GmbH&Co KG 

Лекцію відвідали 42 стоматологи 

 

 

Лекція "Імплантація в умовах слабкої первинної стабілізації" – 14 
вересня  

Організатор: компанія "Альфадент" 

Доповідач: Георгій Шурбладзе 

Лекцію відвідали 28 стоматологів 

 

Лекції по спеціальним інструментам, що обертаються - 14 
вересня  

Організатори:  компанія NTI-KahlaGmbH, Німеччина, компанія Вершина-Дент 

Доповідач: Андреас Зіменс, лектор компанії NTI-KahlaGmbH, Німеччина 

Лекцію відвідали 24 стоматологи 

 

 

Варто зазначити декілька цікавих експозицій виставки: 
 
- на виставці було представлено автоматизований стоматологічний кабінет, який було 

придбано, обладнано та забезпечено інструментами та матеріалами благодійними силами учасників 
виставки та передано на потреби АТО 

 
- компанія DOF (Корея) провела світову прем’єру сканера обличчя. Прототип цього приладу був 
показаний декілька місяців тому в ході IDS 2017.  Сканер обличчя – це новий напрям у цифровій 
стоматології, що дозволяє отримати 3D зображення обличчя пацієнта для того, щоб при 
моделюванні реставрації оператор cad/cam системи міг враховувати не лише положення зубного 
ряду та ясневі контури, але й антропометричні дані обличчя пацієнта. Презентацію сканера провів 
керівник німецького офісу компанії DOF - Грегорі Парк.  
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