
ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ 
імені професора Миколи Федоровича Данилевського 

В РАМКАХ ВИСТАВКИ МЕДВІН: ЕКСПОДЕНТАЛ-2017 
22-24 листопада 2017р. 

 
 

 

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 асоціація профілактичної та дитячої стоматології; 

- 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. 

 

Загальні збори Національної спілки стоматологів України 

22 листопада о 14.00 

Угрин Мирон Миронович, Президент Національної спілки стоматологів України 
 



Лекційний курс «Філософія успішної імплантації» 

22 листопада 10.00-17.00 

Організатори: Асоціація імплантологів України, Всеукраїнська спілка 
стоматологів ортопедів та зубних техніків. 
Модератори:  
Валерій Смаглюк,  
Артем Дубнов,  
 

10:00-11:00  Костура Костянтин Ігоревич, «Клініка Дубнової «Стоматолог і Я» 
Тема: Одиночний імплантат проти мостовидного протезу: успішність та        
раціональність заміщення одного відсутнього зуба. 
 
11:00- 12:00 Волинська Єлізавета Вікторівна, «Клініка Дубнової «Стоматолог і Я» 
Тема: Плазмотерапія в щоденній практиці лікаря-пародонтолога. 
 
12:00-13:00 Сідєльніков Павло Володимирович, доцент кафедри стоматології 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, паст-президент Асоціації імплантологів України, член ЄАО, 
дипломат ICOI. 
Тема: Дентальна імплантація та кісткова пластика у рішенні естетичних проблем. 
 
14:00-15:00 Нагорняк Іван Васильович, кандидат медичних наук, генеральний 
секретар АІУ, директор U-impl. 
Тема:  Хірургічний протокол встановлення дентальних імплантів, тривимірне 
моделювання та варіанти виготовлення стереолітографічних хірургічних шаблонів 
при реабілітації пацієнтів з крайньою атрофією верхньої та нижньої щелепи з 
використанням імплантів U-impl. 
 
15:00-16:00 Семеняка Марина Володимирівна,  
                      Кириленко Олександр Миколайович 
Тема: Цифрові технології: клініка – лабораторія - клініка. 
 
16:00-17:00 Смаглюк Любов Вікентіївна, доктор медичних наук, професор. 
Тема: Хірургічна складова ортодонтичного лікування. 
 

Реєстрація учасників: 
Вартість участі у симпозиумі – 500 грн.; 
для студентів та інтернів – 200 грн. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно (АТОшники отримують бейджи на стенді 
виставкової компанії МЕДВІН) 
Попередня реєстрація обов’язкова за електронною адресою 
e-mail: mm_clinic@ukr.net 
* Всі учасники та лектори отримують іменний сертифікат від Асоціації імплантологів 
України 

Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 
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Майстер-клас Сергія РАДЛІНСЬКОГО  
з відеодемонстрацією відновлення зуба на фантомі 

 
22 листопада 10.00-18.00 

 
Організатор: - Українська академія естетичної стоматології, 
Навчальний центр «Аполлонія», виставкова компанія «МЕДВІН» 
 

Реставрація переднього зуба від кореня  
Доповідач: Сергій Радлінський,  
 
- Біомеханіка зубних тканин і передніх зубів, 
- Конструкція реставрованого зуба, як триєдиний комплекс, 
- Принципи армування реставрації переднього зуба на корені,  
- Підготовка зубних тканин кореня до реставрації,  
- Ізоляція, адгезивна техніка й побудова коронки, 
- Досягнення кольору реставрації через біоміметику, 
- Побудова контактних поверхонь переднього зуба, 
- Моделювання, фінішна обробка, полірування. 
 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі – 1800 грн.; для студентів та лікарів-інтернів – знижка 20 %; 
Попередня реєстрація обов'язкова на сайті: www.medvin.kiev.ua 

Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 
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Симпозіум «Нейром'язова фізіологічна концепція 
 в стоматології» 

23 листопада 10.00-18.00 
 
Організатори – Українська Асоціація Нейром’язової Стоматології та Функціональної Медицини 
Study Club «32-PEARLS» 

 
Модератор: Оксана Нікітіна, Засновник клініки нейром’язової функціональної стоматології  “32 
Перлини”(м. Київ) та  проекту STUDY CLUB «32-pearls», Президент Української Асоціації 
Нейром’язової Стоматології та Функціональної Медицини  

10.00-11.30 Юрій Погорецький, к.м.н., кардіолог, сомнолог, Президент Української Асоціації 
Медицини Сну, головний лікар Лабораторії Сну «Укртелемед» 
Доповідь: «Обструктивне нічне апное сну. Фізіологічний підхід в діагностиці та лікуванні 
лікарем-стоматологом». 
- поняття  Синдрому Підвищеної Резистентності Верхніх Дихальних Шляхів(UARS); 
- діагностика Обструктивного Нічного Апное (OSA) – як частина скринінгу стоматологічного пацієнта 
на стоматологічному прийомі; 
- визначення груп ризику; 
- вплив патології дихання на функцію зубо-щелепної системи та оклюзію; 
- храп – симптом CНЩС, чи незалежне та самостійне захворювання; 
- полісомнографія. Домашня полісомнографія, показання для призначення. 
 
12.00-15.00 Надія Таранушенко,  ICCMO, ведучий лікар  клініки нейром’язової стоматології “32 
Перлини”, м. Київ. 
Доповідь:  «Дисфункція СНЩС. Протокол естетичної  реабілітації  згідно фізіологічної 
нейром’язової  концепції». 
-діагностика оклюзійних порушень; 
-визначення позиції нижньої щелепи згідно нейром’язової концепції; 
- діагностика в клініці. Необхідні інструменти; 
- передача даних в лабораторію; 
- контроль та корекція  оклюзійних співвідношень на різних етапах реабілітації;  
-демонстрація клінічних кейсів. 
 
15:00 – 15:45 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 
 
15.45-18.00 Ірина Михайлошина, Лікар, психоаналітик, сертифікований спеціаліст Європейської 
Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій, магістр гуманітарних наук по психології Університету 
м. Страсбург (Франція), координатор кризового центру Української Асоціації Психоаналізу; викладач 
Міжнародного Інституту Глибинної психології, викладач Магістратури гуманітарних та соціальних 
наук по психології Університету м. Ніца (Франція). Коуч по психоаналітичному бізнес-консультуванню, 
бізнес-тренер. Засновник навчально-консультаційного центру "Алсоль". 
МАЙСТЕР-КЛАС «Психосоматичні аспекти дисфункції СНЩС. Необхідність психоаналітика в 
протоколі стоматологічного лікування». 
- психосоматичні симптоми пацієнта, який страждає на дисфункцію СНЩС; 
- протокол прийому пацієнта з подібними  симптомами; 
- з якими  ситуаціями лікар- стоматолог не в змозі впоратись без допомоги психоаналітика;  
- інструменти переконання  пацієнта в необхідності допомоги профільного спеціаліста; 
- якому пацієнту краще відмовити в стоматологічному лікуванні і научитися казати Ні;  
- поради психоаналітика з досвіду успішної практичної  співпраці зі стоматологічною клінікою. 
 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі – 1000 грн.; для студентів та лікарів-інтернів – знижка 20 %; 
Попередня реєстрація обов'язкова на сайті: www.medvin.kiev.ua 
Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 
Додаткова інформація стосовно програми:  к. т. +38 097 32 32 7 32 - Батьканова Людмила,                                                 
куратор проекту Study Club «32-PEARLS», www.studyclub.32-pearls.com  

 

 

http://www.medvin.kiev.ua/
http://www.studyclub.32-pearls.com/


Симпозіум з ортодонтії 

23 листопада 10.00-15.00 

 
Модератори: 
ПОЛЯНИК Наталія Ярославівна, працює на посаді доцента кафедри ортодонтії НМАПО імені П.Л. 
Шупика. 
ЛИХОТА Костянтин Миколайович, доцент кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика 
 
 

1. Сучасні підходи лікування травматичного пошкодження зубів.  
Острянко В. А 

2. Ортодонтична допомога пацієнтам з обструктивним опноє.  
Поляник Н. Я 

3. Коренева резорбція - помилка чи ускладнення ортодонтичного лікування. 
Якимець А. В 

4. Функціональні аспекти лікування та профілактики зубощелепних аномалій  
 Лихота К.М 

5. Ортодонтичне переміщення ендодонтично лікованих зубів  
Р. Аршинніков 

6. Використання цифрових технологій в ортодонтії  
І. Гергель 

7. Комплексна діагностика як ключ до успішного ортодонтичного лікування  
А. Опанасюк 

8. Раннє міофункціональне лікування 
Т. Неспрядько-Монборн, А. Сірченко 

9. Клінічні аспекти раннього ортодонтичного лікування у дітей з мовним 
порушенням  
О. Петриченко 

10.  Взаємозв’язок ротового типу дихання та морфоестетичних 
характеристик обличчя 
В. Костів 
 
 

Реєстрація учасників: 
Вартість участі у симпозиумі – 400 грн.; 
для студентів та інтернів – 200 грн. 
Для учасників та лікарів АТО – безкоштовно (АТОшники отримують бейджи на стенді 
виставкової компанії МЕДВІН) 
Попередня реєстрація обов’язкова за електронною адресою 
e-mail: mm_clinic@ukr.net 

Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 
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Бізнес-семінар «Організаційні, маркетингові бізнесові аспекти 
стоматології» 

 
23 листопада 10.00-15.00 

 
 

10.00-12.00 Семінар-консультація «Ліцензування стоматологічної практики, 
дотримання ліцензійних умов, акредитація, ведення документації, приватна 
стоматологічна практика, організаційні та інші правові питання, з якими 
стикається стоматолог в свої повсякденній роботі» (у форматі запитання-
відповіді) 
 
На питання відповідатимуть: 
Антоніна Нижник, Директор ЮК МЕДКОНСАЛТИНГ  
Юлія Нахімчук, Провідний юрист ЮК МЕДКОНСАЛТИНГ  
 
12.00-15.00 Семінар «Визнання результатів оцінки відповідності 
стоматологічної продукції,  проведеної в Європейському Союзі (ЄС) 
 
Спікери:  
Микола Романьок, партнер компанії «Кратія», голова робочої групи по 
медичній техніці Американської Торгової Палати 
 
Євгенія Андрущенко, партнер компанії «Кратія» 
 
ПРОГРАМА 
• Назначение Уполномоченного представителя производителя в Украине;  
• Назначенные органы по оценке соответствия;  
• Законодательная основа процедуры признания и необходимые условия;  
• Перечень необходимых документов;  
• Пошаговое выполнение оценки соответствия путем признания СЕ-
сертификата;  
• Список нотифицированных органов ЕС, сертификаты которых возможно 
признать в Украине;  
• Срок действия сертификата, выданного путем признания и другие 
ограничения;  
• Декларация соответствия для сертификата, выданного путем 
признания; 
• Выполнение надзорных аудитов для сертификатов, выданных путем 
признания. 
 
 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі – 250 грн. 
Попередня реєстрація обов'язкова на сайті: www.medvin.kiev.ua 
Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 
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Філософія дитячого стоматологічного прийому 
Теоретичний семінар 

 
23 листопада 10.00-18.00 

 
 
Доповідач – Галина Солонько, кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології 
дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького, лікар вищої категорії, Голова Львівського 
обласного осередку Української Асоціації профілактичної та дитячої стоматології, член 
UAPD, головний дитячий стоматолог ЦДС “Клініка Заблоцького” та ЦСІіП “ММ”. 
 
Програма семінару: 
 
• Що впливає на лікарську тактику дитячого стоматолога? 
• Теоретичні основи стоматології дитячого віку: - стадії розвитку тимчасових та постійних 
зубів, особливості будови зубних тканин, фізіологія та патологія прорізування, терміни 
формування зубів. 
• Особливості лікування захворювань зубів у різні вікові періоди: 
Глибокий карієс: діагностика і протокол лікування: 
- ранній або «пляшечковий» карієс - проблема педіатра і стоматолога, як його уникнути і як 
його лікувати? 
- ендодонтія тимчасових зубів, покази та протипокази, техніки виконання, критерії вибору 
медикаментів для іригації та матеріалів для обтурації; пульпотомія чи екстирпація? 
Аналіз клінічних випадків: 
- покази до видалення чи збереження тимчасових  зубів, які фактори на це впливають; 
- передчасне видалення тимчасових зубів – чим це загрожує? 
- хронічні одонтогенні вогнища інфекції, їх вплив на соматичне та стоматологічне здоров`я 
дитини. 
• Санація під загальним знеболенням – можливість надання якісної стоматологічної  
допомоги дітям. 
- організація , покази, особливості роботи лікаря в умовах наркозу, рентабельність. 
Міфи та реальність 
- особливості лікування карієсу несформованих постійних зубів. 
Профілактичне пломбування молярів. Вибір пломбувальних матеріалів. Сучасні способи 
збереження вітальності зуба 
• Профілактика карієсу - протоколи рем. терапії, герметизації, професійної гігієни у дітей 
різного віку. Принципи підбору засобів гігієни. Рекомендації щодо харчування 
• Організація стоматологічної допомоги дітям. 
• Рентгенологічні дослідження у дітей, їх значення, покази, вікові особливості 
• Психологічні аспекти дитячого стоматологічного прийому. 
- Побудова довготривалих позитивних відносин, підготовка дитини до візиту. Робота з  
батьками. 
- Що таке “контактні” та “неконтактні” діти? 
- Управління поведінкою дитини. “Психологічні секрети” лікаря. 
- Тривалість прийому в залежності від віку дитини. 
 
 
 
 
 
Реєстрація учасників: 
Вартість участі – 1500 грн. 
Попередня реєстрація - НЦ"ММАКСИМУС",  тел:  067 341 56 03,   факс: 032 260 14 64 
www.maximus.biz.ua 
e-mail: info@maximus.biz.ua 
Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 

 



ТРЕНІНГИ для стоматологів та керівників клінік від тренінг-
центру «ЛІДЕР» 

23 листопада 10.00-15.00 
 

 

Тренер - Єфремов Сергій, Тренінг-центр «ЛІДЕР», директор, бізнес-тренер, 
коуч та консультант 
 
1. ПЕРЕМОВИНИ З ПАЦІЄНТОМ: ЯК ПРОПОНУВАТИ КОМПЛЕКСНІ ПЛАНИ  
ЛІКУВАННЯ 
 
- встановлення контакту та створення першого враження 
- презентація комплексного плану лікування, способи переконання пацієента 
- правильна аргументація та створення цінності послуги 
- відпрацювання заперечень пацієнта 
- формування довіри пацієнта 
 
2. УПРАВЛІНСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ 
 
- психологія управління 
- планування у діяльності керівника 
- мотивація та контроль персоналу 
- управлінський цикл 
- створення надійної команди 
 
 
Реєстрація учасників: 
http://efremov2.4leader.com.ua/?ref=40 
Реєстрація на виставці – з 9.30 (до 9.30 вхід на виставку – ЗАБОРОНЕНО!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://efremov2.4leader.com.ua/?ref=40


Симпозіум з ортопедії від компанії 3М 

23 листопада 

10.00-13.15 Владислав Толкачов, Лікар-стоматолог першої категорії, Член 
Асоціації Стоматологів України, провідний фахівець в області реставраційної 
стоматології клініки «Дарлін», м.Київ. 
Тема: Принципи біомеханічного аналізу, або як зробити правильний вибір між 
прямий і непрямий реставрацією. 
 
13.15 Кава-брейк 
 
14.00-17.15 Ігор Ковшар, Стоматолог-ортопед, лікар вищої категорії, кандидат 
мед. наук, доктор філософії, головний лікар багатопрофільної клініки «Катрін-
Лайф», провідний ортопед клініки сучасної стоматології «Mr. Smile ». 
Тема: Протезування на імплантатах. Як з «неідеальної» ситуації, яку нам 
підготував хірург, зробити прогнозований і 100% успішний результат 
 
17.15 Розиграш призів 
 
 
Умови участі: 
1. з 1 по 23 листопада включно купіть* матеріали 3М™ для непрямих реставрацій** на суму від 
6 000 грн 
2. зберіжіть чеки / документи про покупку 
3. зареєструйтесь на подію онлайн – кількість місць обмежено, реєстрація обов'язкова 

https://goo.gl/uFAVgF 
4. приходьте 23 листопада в КиївЕкспоПлазу за адресою вул. Салютна, 2-Б, реєстрація з 9.30 
 
Пропозиція дійсна: 
*при покупці виключно у офіційних дистриб’юторов  
**при покупці таких матеріалів: ретракційна паста (ARP), Impregum™, Monophase, 
Express™ XT, Protemp™ 4, RelyX™ Temp NE, RelyX™ Ultimate, RelyX™ U200, RelyX™ Luting 
2, Pentamix™ та аксесуари 
Додаткова інформація: +38 067 555 48 15 

 

Демонстрація на стенді компанії «Галіт» 

22 – 23 листопада 
Andrej Renz, Регіональний менеджер по продажам Dürr Dental  
 

11.00 та 15.00 демонстрацію на стенді нової сситеми профілактики: "Концепція профілактики 
лінійки Lunos фірми Dürr Dental". 

 
В програмі можливі доповнення! 

Актуальна програма на сайті: 
http://medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/505-lektorij-dlya-praktichnogo-likarya-22-24-listopada 

 

https://goo.gl/uFAVgF
https://goo.gl/uFAVgF
https://goo.gl/7Dj2NT
http://medvin.kiev.ua/index.php/news/dent/505-lektorij-dlya-praktichnogo-likarya-22-24-listopada
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