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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР ХI Стоматологічний Форум «МЕДВІН: 

СТОМАТОЛОГІЯ – 2023» (22-25 березня 

2023 року)  та науково-практичній 

конференції з міжнародною участю  

«Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» (24 березня 2023 року). 

Додатково в рамках конференції 

планується проведення майстер-класу з 

оволодіння практичними навичками 

«Сучасний підхід у професійній гігієні та 

профілактиці стоматологічних 

захворювань». 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

1002 

Івано-Франківський національний 

медичний університет 

3. Виконавець/виконавці заходу Ожоган Зіновій Романович 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Стоматологія,  

Дитяча стоматологія,  

Ортопедична стоматологія,  

Терапевтична стоматологія,  

Хірургічна стоматологія,  

Пародонтологія,  

Ортодонтів,  

Щелепно-лицева хірургія,  

Організація та управління охороною 

здоров’я 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 1000 

7. Організаційний комітет Рожко М.М., Ожоган З.Р., Бугерчук О.В. 

8. Резолюція заходу З доповідями на конференції 

виступлять провідні вчені України,  

Німеччини, Великобританії з питань 

сучасних методів лікування 

стоматологічних захворювань, організації 

стоматологічної служби на Україні під час 

війни. Будуть розглянуті питання 

викладання стоматології на додипломному 

і післядипломному рівні, надання 

стоматологічної допомоги в умовах 

військового стану. Ряд питань буде 

присвячено сучасним технологіям 

терапевтичного, хірургічного і 

ортопедичного лікування хворих із 

захворюваннями тканин пародонта, 
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дефектами зубних рядів і твердих тканин 

зубів, зубощелепними деформаціями і 

захворюваннями СНЩС. Одним із 

напрямків, які планується висвітлити на 

конференції будуть особливості 

проведення імплантологічного лікування, 

протезування на імплантатах, сучасні 

методи рентгендіагностики і цифрові 

технології в стоматології.  

Питання до обговорення: 

Проведення науково-практичної 

конференції і стоматологічної виставки 

сприятиме удосконаленню стандартів і 

протоколів надання стоматологічної 

допомоги, особливостей надання 

стоматологічної допомоги в умовах війни, 

оволодінню лікарями-стоматологами 

сучасними технологіями профілактики і 

лікування хворих із захворюваннями 

пародонту, патологією твердих тканин 

зубів, дефектами зубних рядів і щелепно-

лицевої ділянки. У роботі конференції і 

стоматологічної виставки приймуть участь 

студенти закладів вищої освіти України, 

лікарі-інтерни та лікарі-стоматологи. 

Робота Форуму сприятиме поширенню 

стоматологічних знань серед населення 

регіону та покращенню стану 

стоматологічного здоров’я населення.  

Науково-практична конференція 

проводиться на базі Івано-Франківського 

національного медичного університету за 

сприяння Департаменту охорони здоров’я 

Івано-Франківської ОДА та Асоціації 

Стоматологів Івано-Франківщини. 

Конференція вирішила: 

- з метою покращення доступності 

населення України до медичної 

стоматологічної допомоги визначити та 

затвердити у встановленому порядку 

гарантований державою рівень безоплатної 

стоматологічної допомоги.  

- розробити та затвердити стандарти 

надання гарантованого державою рівня 

безоплатної стоматологічної допомоги; 

розроблений нормативний акт ввести у дію 

відповідною постановою Кабінету 

Міністрів України.  

- визначення та нормативне 

забезпечення порядку оплати 

стоматологічних послуг окремим 

пільговим категоріям населення з 
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державного бюджету України відповідно 

до діючого законодавства та створення 

нового нормативного акту Кабінету 

Міністрів України.  

- впроваджувати сучасні технології 

та новітні методики лікування із 

застосуванням естетичних конструкцій і 

дентальних імплантатів для підвищення 

якості життя пацієнтів; 

- покращувати якість ранньої 

діагностики стоматологічних захворювань, 

і зокрема онкопатології щелепно-лицевої 

ділянки. 

- рекомендувати Департаменту 

охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

та Івано-Франківській обласній раді 

зберегти структуру, кадровий потенціал 

стоматологічної служби Івано-

Франківської області 

 

9. Мета заходу Підвищення рівня знань з питань сучасних 

технологій лікування в стоматології. 

Мета майстер-класу. Відпрацювання і 

удосконалення навичок проведення 

професійної гігієни порожнини рота у 

дітей, у дорослих з інтактним пародонтом 

та із захворюванням пародонта, із 

дентальними імплантатами та із брекетами 

. 

10. Форма заходу Поєднання особистої та дистанційної 

участі  

11. Кількість балів БПР Участь у заході тривалістю 2 дні - 10 балів 

усна доповідь – 30 балів,  

участь у майстер-класі – 15 балів 

12. Дата заходу БПР 24-25.03.2023 р. 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Науково-практична конференція: Івано-

Франківськ, вул. Мазепи, 114, аулиторія 7. 

Майстер клас: Івано-Франківськ, вул. 

Незалежності, 17 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

1. Рожко Микола Михайлович 

2. Ожоган Зіновій Романович 

3. Гередюк Віталій Іванович 

4. Мельничук Галина Михайлівна 

5. Докашенко Оксана 

6. Палійчук Іван Васильович 

7. Орішко Анастасія  

8. Проць Галина Богданівна 

9. Обідняк Василь Зіновійович 

 

Тренер Майстер-класу  -Когут Наталія 

Василівна 

15. Резюме доповідачів 1. Рожко Микола Михайлович -ректор 
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ІФНМУ, д.мед.н., професор, член-

кореспондент НАМН України 

2. Ожоган Зіновій Романович 

завідувач кафедри ортопедичної 

стоматології, д.мед.н., професор 

3. Гередюк Віталій Іванович -завідувач 

кафедри терапевтичної стоматології, 

д.мед.н., професор 

4. Мельничук Галина Михайлівна - 

завідувач кафедри дитячої стоматології, 

д.мед.н., професор  

5. Докашенко Оксана - менеджер по роботі 

зі стоматологічною спільнотою 

та  клнічної освіти Dentsply Sirona 

6. Палійчук Іван Васильович - завідувач 

кафедри стоматології ПО, д.мед.н., 

професор 

7. Орішко Анастасія BDS, MJDF RCS, 

Master of Clinical Dentistry (Periodontology) 

UCL; Cert in Periodontology (EFP); MPerio 

RCS (Великобританія). 

8. Проць Галина Богданівна д.мед.н., 

професор кафедри хірургічної стоматології 

9. Обідняк Василь Зіновійович к.мед.н., 

доцент кафедри ортопедичної стоматології 

 

Тренер Майстер-класу: Когут Наталія 

Василівна - лікар- стоматолог  

Сертифікований тренер Swiss Dental 

Academy (Electro Medical Systems SA). 

Член Асоціації Пародонтологів України  

Учасник багатьох міжнародних 

конференцій та навчань 

 

16. Програма заходу БПР Програма майстер-класу 

Теоретична частина : 

-Сучасне уявлення про біоплівку . 

-Роль мікробної біоплівки у розвитку 

захворювань пародонта та 

периімплантитних тканин  

-Апаратні  техніки зняття зубних 

відкладень. 

- Алгоритми проведення професійної 

гігієни пацієнтів в залежності від клінічної 

ситуації  

-Фторування зубів  

- Підбір засобів гігієни при певній кличній 

ситуації  

 

Практична частина : 

-Ергономіка при проведенні професійної 

гігієни порожнини рота  



5  

- Заповнення електронної 

пародонтологічноі карти  

- Індикація зубних відкладень 

- Відпрацювання технологій AIR- FLOW , 

PERIO- FLOW та PIEZON на 

стоматологічних моделях та пацієнтах 

-Підбір засобів індивідуальної гігієни 

порожнини рота 

 

 

Програма Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю у 

процесі формування 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


