
17.00-17.30 Керамічні нініри. Естетика її деталях 
Гундяк Ю. - клініка «Династія»
17.30-18.00 -  Методи ортопедичного пікуп.піни
хворих з дефектами зубних рядів
естетичними конструкціями
Обідняк В.З. - к.мед.н., доцент кафедри
ортопедичної стоматології ІФНМУ
Радько В. І. - к.мед.н., доцент кафедри ортонидич
ної стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупикп
Криеанич В.М. -  к.мед.н., доцент кафедри
стоматології ПО УжНУ.

Вартість участі в конференції - 600 грн. 
для членів АСУ - 500 грн 

За участь в конференції буде 
видаватись сертифікат (5 балів) 

Для студентів та лікарів-інтернів - 
безкоштовно

Стендові доповіді
Діагностика гігієнічного стану ротово ї порожнини у 
пац ієнтів  із знімними протезами 
Дмитришин Т. М. - д. мед. н., професор кафедри 
стоматології ННІПО ІФНМУ

Удосконалені клінічні етапи ортопедичного л ікування 
естетичними незнімними протезами 
Хопта P.M. - к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

Переваги та клінічні особливості непрямих естетичних 
реставрацій
Кумгир І.Р. - к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

Безпосереднє протезування на дентальних  імплантатах
Кокоєва Ю. В. - аспірант кафедри ортопедичної стомато
логії Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. ПІупика

З 'єднання  гідрогелю  - адгезивно активного полімеру із 
знімним  пластинковим  протезом .
Комариця О. Й. - кафедра хірургічної та ортопедичної 
стоматології ФПДО, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького;
Земке В. М. - кафедра хімічної технології переробки 
пластичних мас Національний університет "Львівська 
Політехніка’’

В пл и в  комплексного л ікування катарального гінгівіту в 
підлітків з хрон ічним  гастродуоденітом  на антилізоцим- 
ну активн ість  м ікроф лори порожнини рота 
Лісецька І.С. - асистент кафедри дитячої стоматології 
ІФНМУ

М етодика реконструкції коронкової частини зуба 
куксовими вкладкам и із оксиду циркон ію  з зап ірними 
скловолоконним и  ш тиф тами 
Ананевич О.В. - асистент кафедри ортопедичної

Застосуипннм  шин-кппп для л ікування п а їол о іічн о ї 
с т р и м . ї ї  ів іірдих іканим зубів, поєднаної і цпф ок іам и  
зубних рядів, захворю ванням и  тканин народ ов і а in 
зубощагіамними даф орм ац іям и 
Потришин С н  асистент кафедри ортопедичної 
слюмптоловії ІФНМУ

Клінічні аспекти гальван ічних прояв ів  у ротовій  
порожнині
Якошін О М асистент кафедри ортопедично) 
стоматології ІФНМУ

Удосконалені комплексні методи л ікування дітои її 
звуж енням ворхньо ї щелепи на ф оні Л О Р  патології.
Волик Ю.М асистент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

О собливост і клінічного обстеження і ортоподичного 
л ікування пацієнтів  з деф ектами зубних рядів і 
розладам и скронево-ниж ньощ елепного суглоба 
Ожоган Р.З. - аспірант кафедри стоматології ННІПО ІФНМУ

О собливост і д іагностики і л ікування пац ієнтів  із зубо- 
щ олепними деф орм аціями 
Коваток A.B. - асистент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

О собливост і безпосереднього естетичного протезування 
при генерал ізованому пародонтиті 
Куи/лик А.П. - лікар-стоматолог Центру стоматології 
Університетської клініки ІФНМУ

О собливост і конструкцій та методи виготовлення 
незнімних протезів  на основ і оксиду циркону 
Бібен A.B. - асистент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ
Сенишин О.В. - асистент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

В пл и в  ф ункц іональних відбитк ів на р івновагу повних 
знімних протезів
Рипан В. І. - асистент кафедри ортопедичної стоматології 
ІФНМУ

В пл и в  психоф ізіології особистості на ф орм ування 
стом атологічно ї мотивації
Янковецька І.М. - асистент кафедри ортопедичної 
стоматології ІФНМУ

О собливості обстеження і клініки у хворих з генералізова- 
ним пародонтитом на тлі цукрового діабету 
Ожоган Ю.М. - асистент кафедри патологічної фізіології 
ІФНМУ

О собливості встановлення і ф іксації абат ментів у ротовій
порожнині при незнімному протезуванні
Челій C. Т. - асистент кафедри ортопедичної стоматології
ІФНМУ

УВАГА!
ПРОГРАМА ПОПЕРЕДНЯ, МОЖЛИВІ ЗМІНИ 

ТА ДОПОВНЕННЯ 
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ

п / ш ш  m n / J i/ ln  Іг ід і/  na

Івано-Франківським національний 
медичним університет 

'  Г0  «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ» 
Асоціація стоматологів-ортопедів і 

зубних техніків України 
Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика 
Виставкова компанія «МЕДВІН»

ПРОГРАМА
Науково-практичної конференції 

з міжнародною участю

«Інноваційні технології в 
сучасній стоматології»

(внесено до реєстру МОЗУ)

23 березня 2018 року 

Івано-Франківський національний 
медичний університет, 

Кіноконцертний зал, Арена Центр 
вул. Незалежності, 44

&
В рамках VII Івано-Франківського 

стоматологічного форуму 
та виставки

МЕДВІН :СТОМАТОЛОГІЯ
22 - 24 березня 2018 року

Івано-Франківський національний 
медичний університет, 

спорткомплекс 
вул. Целевича, 34



22 березня
10.00-17.00 Тренінги для стоматологів 
«Перемовини з пацієнтом» та «Управління 
конфліктами та маніпуляціями пацієнта на 
прийомі». Проводить Сергій Єфремов,
бізнес-тренер та директор тренінгового 
центру «Лідер»
Умови участі та реєстрація на сайті: 
http://efremov2.4leader.com.ua/

13.00 Офіційне відкриття виставки
Івано-Франківський національний медичний 
університет, вул. Целевича, 34.

23 березня

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній 
стоматології»

09.00 -  Реєстрація учасників
10.00 -  Відкриття конференції.

Модератори: проф. Рожко М.М., 
проф. Ожоган З.Р., проф. Герелюк В.І., 
проф. Мельничук Г.М., проф. Пюрик В.П., 
доц. Бугерчук О.В., доц. Пелехан Л.І., 
доц. Кирилюк М.І.

10.00-10.15 Сучасні досягнення Івано- 
Франківського національного медичного 
університету.
Рожко М.М. -  д.мед.н., професор, Ректор Івано-Фран
ківського національного медичного університету 
10.15-10.30 Особливості впровадження 
наукових досягнень у практичну мережу 
охорони здоров'я 
Павленко О.В. -  д.мед.н., професор, 
заступник Гзлови Координаційної Ради МОЗ 
України з спеціальності «Стоматологія», 
завідувач кафедри стоматології ІС НМАПО 
імені П.Л.Шупика, віце-президент Асоціації 
стоматологів України
10.30-11.00 Діагностика та лікування 
захворювань пародонта лікарем стоматоло
гом загальної практики: порівняльний аналіз 
європейських та американських клінічних 
настанов

Мазур І.П. - Президент ГО «Асоціація стома
тологів України», д.мед.н., професор кафедри 
стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика.
11.00-11.30 Сучасні підходи до комплексної 
реабілітації пацієнтів з дефектами зубних 
рядів і поєднаною патологією
Ожоган З.Р - д. мед. н., професор, завідувач 
кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ, 
Президент Асоціації стоматологів Івано- 
Франківщини, обласний позаштатний стома
толог, віце-президент Асоціації стоматологів- 
ортопедів та зубних техніків України.
11.30-12.00 Морфо-функціональні зміни зубо- 
альвеолярного комплексу та особливості 
заміщення дефектів зубних рядів при патоло
гічному стиранні твердих тканин зубів, 
обтяженому бруксизмом
Біда В.І. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології ІС НМАПО 
імені П.Л.Шупика.
12.00-12.30 Конусно-променева комп'ютерна 
томографія в стоматології
Палійчук І.В. -  д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри стоматології ННІПО ІФНМУ 
Палійчук В.І. -к.мед.н., доцент кафедри 
стоматології ННІПО ІФНМУ 
Палійчук М.І. - лікар-стоматолог центру 
стоматології університетської клініки ІФНМУ.
12.30-13.00 Цифрова революція. Філософія 
роботи в М Vision clinic. Аналоговий метод 
проти цифрового. Плюси та мінуси обох 
підходів. Побудова команди міжнародного 
рівня. Поетапні клінічні та лабораторні кроки 
Михайлюк Н.Б. -  М. Vision, стоматологічна 
практика Михайлюка.
13.00-13.30 Цифрові технології в дентальній 
імплантації
Леоненко П. В. - д.мед.н., професор кафедри 
ортопедичної стоматології ІС НМАПО 
імені П. Л. Шупика, віце-президент Асоціації 
стоматологів-ортопедів та зубних техніків 
України;
Леоненко Г. П. - к.мед.н., доцент кафедри 
ортодонтії та пропедевтики ортопедичної 
стоматології НМУ імені О. О. Богомольця
13.30-14.00 -  Кава - перерва

14.00-14.30 Терапевтичний ефект частково
го знімного протезування при патології 
пародонта
Рожко М.М. - д.мед.н., професор,
Ректор Івано-Франківського національного 
медичного університету 
Герелюк В.І. - д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ 
Ільків М.М. -  асистент кафедри хірургічної 
стоматології ІФНМУ
14.30-15.00 Як стати Призма-чемпіоном? 
Загородній В.В. - приватна стоматологічна 
практика із використанням операційного 
мікроскопу, засновник проекту «Школа 
стоматологічної майстерності».
15.00-15.30 КПКТ - як інструмент планування 
стоматологічної реабілітації. Введення в 
остеонекроз, остеосклероз, остеоліз, остео- 
пенію. КТ-характеристика періапікальних та 
об'ємних уражень щелеп
Дахно Л.О. - Стоматологічна клініка доктора 
Дахно, Central Laboratory Diagnosis 
Of The Head (м. Київ)
15.30-16.00 Сучасні методи хірургічного 
лікування генералізованого пародонтиту 
Пюрик В.П. - д.мед.н., професор, завідувач 
кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ 
Проць Г.Б. -  к.мед.н., доцент кафедри 
хірургічної стоматології ІФНМУ 
Деркач Л.З. - к.мед.н., доцент кафедри 
хірургічної стоматології ІФНМУ.
16.00-16.30 Судова стоматологія. Оцінка 
якості надання стоматологічної допомоги 
Костенко Є.Я. - д.мед.н., професор кафедри 
ортопедичної стоматології, декан 
стоматологічного факультету УжНУ, 
Президент Асоціації стоматологів-ортопедів 
і зубних техніків України
16.30-17.00 Цифрові засоби для комунікації 
при плануванні та узгодженні плану 
лікування
Філіппенкова Л. О. -  к.мед.н., доцент кафедри 
ортопедичної стоматології та ортодонтії 
ПВНЗ «Київський медичний університет», 
Президент Асоціації цифрових стоматологіч
них технологій, фірма Zirkontek

http://efremov2.4leader.com.ua/

