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Ми раді вітати вас у столиці Слобожанщини!  У різні часи свого розвитку Слобожанщина завжди по-
казувала свій потенціал і завжди була на передових рубежах. Сьогодні зароджується нова традиція - 
Слобожанський стоматологічний форум. Я пишаюся тим, що маю можливість працювати разом з вами 
на відродження славних традицій Харкова і Харківської області. Бажаю учасникам Форуму плідної пра-
ці на гостинній землі першої столиці, нових наукових та творчих відкриттів, професійних досягнень!

Добкін М. М.
Голова Харківської обласної державної адміністрації

Ми раді вітати учасників і гостей Слобожанського стоматологічного Форуму у нашому прекрасному міс-
ті! Харків - це місто творчої інтелігенції, науковців та талановитої молоді. Промисловість, наука і освіта 
- це основа, на якій Харків історично будує свій добробут. Перспектива нашого міста формується вже 
сьогодні, тут і зараз. Ініціатива харків’ян - проведення ІІ Слобожанського Форуму - значуща подія для 
фахівців не тільки Харківського регіону, але і всієї України. Я переконаний, що найбільші досягнення 
Харкова ще попереду, і саме нашому поколінню  необхідно закласти надійний фундамент великого  
європейського майбутнього нашого міста.

Кернес Г.А.
Харківський міський голова
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Проведення ІІ Слобожанського форуму є значною подією для стоматологів України. Проведення його в 
серці України – місті Харкові є підтвердженням значних здобутків Харківської стоматологічної школи.
Стоматологія - це галузь медицини, яка динамічно розвивається, використовує новітні досягнення на-
уки і техніки, демонструє постійну націленість фахівців на прогрес. Тому зустрічі в рамках професійних, 
наукових, практичних заходів - це нагальна потреба і основа успіху у вирішенні будь-яких завдань, 
виникаючих перед стоматологами. У цьому контексті Другий Слобожанський Форум - це особливий 
захід, бо об’єднує в собі всі основи і ознаки події високого рівня: високий професіоналізм учасників, 
об’єднання потенціалу науковців і практиків, участь різних регіонів України та зарубіжних країн.
Особливим акцентом цього форуму повинно стати конференція молодих вчених харківських медичних 
ВУЗів, що позволить побачити майбутнє розвитку стоматології в Україні.
Хочу подякувати адміністрації області та міста, керівництву та професорсько-викладацькому складу 
харківських медичних ВУЗів, Асоціації стоматологів України та профільним асоціаціям, практичним 
лікарям та керівництву презентаційно-виставковому центру «РАДМІР ЕКСПОХОЛ» за підтримку та ак-
тивну участь в організації ІІ Слобожанського форуму.
Вітаємо з відкриттям Форуму та бажаємо плідної праці та творчого натхнення! 

Угрин М.М.
Координатор ІІ Слобожанського форуму,

Заслужений лікар України, президент Асоціації приватно-практикуючих стоматологів
України, віце-президент Асоціації стоматологів України, почесний президент Асоціації

імплантологів України. Доцент Львівського національного медичного університету. Керівник
Центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ»

Шановні колеги!
Вітаємо вас на знаменній події в стоматологічному світі України - ІІ Слобожанському Форумі. Такі зна-
чні, важливі заходи вже стають доброю традицією. Вони збирають широке коло відомих фахівців і за-
сновані на співробітництві з видатними вченими і практиками в галузі стоматології. Ми надзвичайно 
пишаємося, що подія такого рівня відбувається саме у нашому місті, адже Харків – історично науковий, 
культурний та інтелектуальний центр. 
Проведення вже другого Форуму говорить про інтерес наших колег до досягнень сучасної стоматоло-
гії, не лише вітчизняної, але й світової. Бажаємо всім учасникам та гостям Форуму цікавих дискусій, 
успішної та плідної роботи, і нехай тепла атмосфера осіннього Харкова залишить приємні враження від 
перебування у першій столиці України!

Удовиченко Н.М.
Головний спеціаліст зі стоматології Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, 

к.н. з держ. упр., доцент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я  Харківського національного медичного університету,  головний лікар КЗОЗ «Харківська міська 

стоматологічна поліклініка №7»
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Шановні колеги!
Досягнення Харківської стоматологічної школи відомі не тільки в Україні, але в цілому світі. 
Тому проведення Слобожанського стоматологічного форуму покликано показати, насамперед, здобут-
ки цієї школи та її вплив на розвиток стоматології. 
 Презентуючи досягнення сучасної української школи, ми сподіваємося на зацікавленість наших колег, 
як вітчизняних, так і зарубіжних. Тільки разом, у спільноті активних і талановитих колег, ми зможемо 
сподіватись на перспективу розвитку сучасної стоматології.
Бажаю учасникам форуму плодотворної роботи та творчих здобутків.

Павленко О. В.
Головний позаштатний стоматолог МОЗ України,

 Президент АСУ, д. мед. н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України

ІІ СЛОБОЖАНСЬКИЙ
стоматологічний форум
ІІ СЛОБОЖАНСЬКИЙ
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Медичні виставки та творчі зустрічі фахівців підсумовують основні стратегічні напрямки та пріоритети 
галузі, дають можливість покращити співпрацю між професіоналами, державними та приватними сек-
торами, сприяють залученню нових медичних технологій.
Важливо відмітити, що подібні заходи сприяють просуванню сучасних технологій та світового досвіду 
в практичну медицину.
Сподіваюсь, що кожен учасник Форуму за час його проведення отримає для себе щось нове, цікаве, 
плідно втілюване в роботу. Бажаю всім учасникам та гостям ІІ Слобожанського Форуму плідної праці, 
успіхів у досягненні поставлених цілей. 

Товстиженко О.В.
Член оргкомітету, генеральний директор ПрАТ «Радмір-Центр»

Сьогодні стоматологія, є, мабуть, однією з найбільш інноваційних галузей медицини, що інтенсивно 
розвиваються. Зміни, що відбулися в цій сфері за останні роки, дозволили зробити справжній якісний 
прорив і значно підвищити рівень стоматологічної допомоги. На ІІ Слобожанський Форум приїхали 
експерти зі світовими іменами, головні лікарі стоматологічних клінік і представники компаній, що за-
ймаються виробництвом і постачанням сучасного обладнання і матеріалів для стоматології. Ця зна-
менна подія дозволяє зробити ще один крок у бік провадження нових технологій, професійного удо-
сконалення, оснащення наших стоматологічних клінік сучасним обладнанням, а значить - підвищення 
доступності та якості їх послуг.

Шелест Є Л.
Співголова оргкомітету, заслужений лікар України,  головний позаштатний  спеціаліст зі 

стоматологічної  імплантації  Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради., асистент 
кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Харківської медичної Академії післядипломної 

освіти, член Асоціації імплантологів України. Голова Асоціації імплантологів України в Харківській 
області. Член і дипломант Всесвітнього Конгресу Імплантологів (ICOI)

Шановні колеги!
Від імені стоматологічного співтовариства Слобожанщини ми раді вітати вас на відкритті ІІ Слобожан-
ського Форуму. Наш захід покликаний об’єднати професіоналів, вчених і зарубіжних колег, сприяти 
розвитку стоматології та розширенню міжнародного співробітництва. Ми переконані, що подібні зу-
стрічі дають можливість глибокого професійного спілкування, обміну науковими ідеями та практичним 
досвідом. Це дозволить зробити нові кроки у розвитку сучасної стоматології!

Шакер Таравнех
Голова організаційного комітету ІІ Слобожанського форуму,

Голова Харківського обласного осередку Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів 
України, директор стоматологічного центру С&T Dent, 

асистент Харківської медичної академії післядипломної освіти

Шановні учасники ІІ Слобожанського стоматологічного форуму!
Мені дуже приємно вітати вас від себе особисто і від імені багатотисячного колективу співробітників 
та студентів Харківського національного медичного університету з прекрасною нагодою зустрітися й 
обмінятися професійними, науковими, особистими здобутками. У цьому контексті ІІ Слобожанський 
стоматологічний форум є особливим заходом, бо поєднує в собі всі засади й ознаки події високого 
рівня: високий професіоналізм учасників, поєднання потенціалу науковців та практиків, представни-
ків багатьох регіонів України та зарубіжних країн, участь у форумі знаних вчених, практиків, молодих 
науковців та спеціалістів. Впевнений, що ІІ Слобожанський стоматологічний форум буде етапною по-
дією в житті стоматологічної спільноти нашої країни. Вітаючи вас з відкриттям Форуму, хочу побажати 
плідної праці, творчого натхнення, всіх гараздів!

Мясоєдов В. В.
Голова наукового комітету, Д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи ХНМУ

ПРИВІТАННЯ
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Щиро вітаю гостей та учасників ІІ Слобожанського Форуму!
Наш Форум - прекрасна можливість взаємодії між представниками охорони здоров’я, науки та бізнесу 
для прийняття ключових інноваційних рішень. Ця подія дасть можливість не тільки показати  рівень 
розвитку вітчизняної стоматології, але і сприяти реалізації актуального завдання – впровадженню пе-
редових світових технологій в медичну практику. Формат Форуму та виставки дає можливість пред-
ставити всі основні напрямки стоматології із залученням відомих вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Впевнений, що активні дискусії і  обмін досвідом дадуть можливість підвести підсумки вже зробленому 
та визначити цілі на майбутнє. 

Удовиченко А.О.
Член оргкомітету, директор ТОВ «Центр інноваційних технологій 

«Планета стоматології»

Щиро вітаю учасників ІІ Слобожанського стоматологічного Форуму, східно-української стоматологічної 
виставки!
Форум продовжує традиції відомої та знаної Харківської школи стоматологів. Він демонструє зростання 
уваги до дитячої стоматології, оскільки розглядається надзвичайно важливе для галузі питання анес-
тезіологічного забезпечення у дітей. 
Розвиток стоматології дитинства України – крок до збереження здоров’я майбутнього нації. 
Бажаю Всім плідної праці та творчого натхнення. 

Хоменко Л.О.
Член організаційного та наукового комітету ІІ Слобожанського стоматологічного Форуму,

президент Асоціації профілактичної та дитячої стоматології, професор

Шановні колеги!
Щиро вітаю учасників та гостей ІІ Слобожанського Форуму, який представляє велику, важливу сферу 
медицини – стоматологію. Суспільна значимість стоматологічної допомоги та проблем галузі постійно 
зростає. Не менш важливим є розуміння необхідності проведення заходів такого рівня, які дозволять 
значно підвищити рівень як наукових досліджень, так і надання практичної стоматологічної допомоги.
Можу з упевненістю сказати, що нинішній Форум позначиться подальшими успіхами, сприятиме ви-
робленню нових спільних успішних наукових ідей, шляхів до вирішення нагальних проблем стомато-
логії і надасть суттєвого прогресу стоматологічній практиці.

Заблоцький Я.В.
Член оргкомітету ІІ Слобожанського стоматологічного Форуму, 

д. мед. н., професор кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
керівник Центру Стоматологічної Імплантації «Клініка професора Заблоцького», м.Київ

Щиро вітаю всіх з початком роботи ІІ Слобожанського Форуму!
Сьогодні стоматологія по праву займає почесне місце серед інших медичних дисциплін. За останні 
роки відбулися фундаментальні зміни у вітчизняній стоматології, пов’язані з впровадженням сучасних 
методик діагностики та лікування. Такі зустрічі стоматологічної спільноти дають можливість поєднати 
потенціал науковців та практиків, сприяти плідній роботі, творчим успіхам та розвитку стоматологічній 
галузі в цілому.

Дрогомирецька М.С.
Член оргкомітету ІІ Слобожанського стоматологічного Форуму, 

д. мед. н., проф., завідувач кафедрою ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика. Заслужений лікар України. 
Головний ортодонт МОЗ України. Президент Асоціації Ортодонтів України. Віце-президент Асоціації 

приватно практикуючих лікарів – стоматологів України. Член Міжнародної Асоціації ортодонтів. Член 
Європейської Асоціації ортодонтів

ПРИВІТАННЯ
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ОРГАНІЗАТОРИ
Координатор форуму

Угрин М. М.

Голова оргкомітету

Таравнех Ш. Д.

Співголови оргкомітету

Удовиченко Н.М. 
Шелест Є.Л.

Члени оргкомітету

Бахуринський М. Ю. (Україна) 
Бірюкова М.М. (Україна)
Боян А.В. (Україна)
Боян А.М. (Україна)
Рябова М.С. (Україна)
Володіна М.В. (Україна)
Волосов Є.В. (Україна)
Гризодуб В.І. (Україна)
Горбунова-Рубан С.О. (Україна)
Дроб’язго М.Г. (Україна)
Дрогомирецька М. С. (Україна)
Заблоцький Я. В. (Україна)
Камалова С. В. (Україна)
Катурова В.В. (Україна)
Кацюба Т. Б. (Україна)
Кошилов М. (Росія)
Леоничева О.О. (Україна)

22 листопада 23 листопада 24 листопада

9.00 Реєстрація учасників Реєстрація учасників Реєстрація учасників

10.00 Прес-конференція
Урочисте відкриття 

виставки
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Урочисте відкриття форуму

Робота секцій
 форуму

11.00
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Робота пленарних 
засідань форуму

12.00

13.00

14.00 Обідня перерва Обідня перерва

15.00

Робота пленарних 
засідань форуму

Робота секцій
 форуму16.00

17.00

18.00

19.00

20.00 Гала-вечір

РОЗКЛАД РОБОТИ ФОРУМУ

Лєсовий В.М. (Україна)
Мотенко А.В. (Україна)
Назарян Р. С. (Україна)
Нечипоренко А.Ф. (Україна)
Опришкіна О.І. (Україна)
Островерх Т.М. (Україна)
Пчельник В. Б. (Україна)
Пчельник Л. В. (Україна)
Солонько Г. М. (Україна)
Сороколат Ю.В. (Україна)
Товстіженко О. В. (Україна)
Удовиченко А. О. (Україна)
Хоменко Л.О. (Україна)
Чабанов В.О. (Україна)
Шелест Л. Є. (Україна)
Штука О. М. (Україна)
Янковський А.А. (Україна) 

Голова наукового комітету

Мясоєдов В. В.

Члени наукового комітету
Алтунина С.В. (Україна) 
Бариляк А. Я. (Україна)
Біденко Н. В. (Україна)
Боян А. В. (Україна)
Голік В. П. (Україна)
Гризодуб В. І. (Україна)
Грюмер С. (Німеччина)
Десятиченко (Росія)
Дзюба М. В. (Україна)
Дроботько Л. М. (Росія)
Дрогомирецька М. С. (Україна)
Істрамов Е. В (Росія)
Істрамов Л. П. (Росія)
Карамишев Д. В. (Україна)
Кісельнікова Л. П. (Росія)
Корнієнко Л. В. (Україна)
Кулигін О. Б. (Україна)
Курдюмов С. Г. (Росія)
Куцевляк В. І. (Україна)
Куцевляк В. Ф. (Україна)
Лисенко В. В. (Україна)
Лісова І. Г. (Україна)
Лісовий В. М. (Україна)
Любий В. В. (Україна)
Мазур І. П. (Україна)

Назарян Р. С. (Україна)
Одушкіна Н. В. (Україна)
Остапко О. І. (Україна)
Пайкуш В. А. (Україна)
Радлінський С.В. (Україна)
Рузін Г. П. (Україна)
Рябоконь Є. М. (Україна)
Савичук Н. О. (Україна)
Соколова І. І. (Україна)
Солонько Г. М. (Україна)
Старикова С.Л. (Україна)
Тома Д. (Швейцарія)
Угрин М. М. (Україна)
Удовиченко Н. М. (Україна)
Фадєєва Є. М. (Росія)
Фесенко У. А. (Україна)
Харьков Л. В. (Україна)
Хвисюк О. М. (Україна)
Хоменко Л. О. (Україна)
Чехова І. Л. (Україна)
Челяпіна О.О. (Україна)
Чумакова Ю. Г. (Україна)
Шабанович О. В. (Білорусь)
Штелле О. О. (Росія)
Яковенко Л. М. (Україна)
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МАЙСТЕР-КЛАСИ

22 листопада 2012 року  |  Зал № 1 (2 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

10.00 - 14.00 Швидко та незнімно». Сучасний по-
гляд на концепцію «все на чотирьох» 
від «А» до «Я»

Дробязго М.Г. (Україна), директор клініки Дентал – 
Арт, практикуючий стоматолог-ортопед, лікар -кон-
сультант фірми bredent з питань протетики, заслуже-
ний лікар АР Крим, лектор навчального центру клініки 
Дентал – Арт, лектор зуботехнічного коледжу.
Шамрай О.М. (Україна), стоматолог-хірург, практику-
ючий технологію «Fast&Fixed», Член Асоціації імп-
лантологів України, щелепно-лицевий хірург клініки 
Дентал – Арт, лікар І категорії, лектор навчального 
центру клініки Дентал – Арт.
Потлог Є. (Україна), зубний технік-демонстратор

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 -18.00 Цифрові технології в імплантації: 
хірургічні шаблони і планування «від 
ортопедії»

Черепов Я.В. (Україна), лікар-ортопед клініки Дентал 
– Арт.
Буякевич М. (Україна), провідний спеціаліст клініки 
Дентал - Арт в області технологій комп’ютерного пла-
нування імплантації. Лектор вченого центру клініки 
Дентал - Арт.
Добровольська О. (Україна), зубний технік-демонстра-
тор клініки Дентал-Арт

22 листопада 2012 року  |  Зал № 2 (2 поверх), Радмір Експохол

10.00 - 14.00 Особливості сучасних естетичних 
реставрацій (прямі і непрямі   рестав-
рації). Імітація природи зуба. Секрет 
успіху

Фецич А. Ю. (Україна), опініон-лідер компанії 
«Micerium», член Європейського товариства кос-
метичної стоматології (ESCD), клінічний консультант 
компанії «Лігея»

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 -18.00 Особливості сучасних естетичних 
реставрацій (прямі і непрямі   рестав-
рації). Імітація природи зуба. Секрет 
успіху

Фецич А. Ю. (Україна), опініон-лідер компанії 
«Micerium», член Європейського товариства кос-
метичної стоматології (ESCD), клінічний консультант 
компанії «Лігея»
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МАЙСТЕР-КЛАСИ

22 листопада 2012 року  |  Зал № 3 (2 поверх), Радмір Експохол

10.00 - 14.00 Діагностика, планування і тимчасова 
реабілітація при тотальному протезу-
ванні зубних рядів

Лєснухін М. Л. (Україна), опініон-лідер Ivoclar 
Vivadent, лікар-консультант Ivoclar Vivadent в Україні,  
головний лікар стоматологічної клініки Натюрелле

14.00 – 15.00 Перерва

15.00-18.00 Центральна оклюзія. Центральне 
співвідношення. Звична оклюзія. Від 
понять до практики

Крижановський В. В. (Україна), приватна практика. 
Основні напрямки практики – високоестетична і функ-
ціональна реабілітація пацієнтів зі стоматологічними 
захворюваннями порожнини рота

22 листопада 2012 року | Стоматологічна клініка ТзОВ «Elite Denta», 
вул. Данилевського 26, оф. 4-В

10.00 - 14.00  Естетика і функція на імплантатах. 
Протокол успіху. Хірургічні та ортопе-
дичні аспекти

Бахуринський М. Ю. (Україна), лікар-ортопед, за-
сновник і керівник клінічного та освітнього «Центру 
стоматологічної імплантації», Асоційований член 
Європейської академії естетичної стоматології (ЕАЕD).
Копилов М.В. (Росія), лікар хірург-стоматолог клініки 
«Центр Міждисциплінарної Стоматології і Неврології», 
клінічної бази кафедри нервових хвороб ФППОВ Пер-
шого Московського державного медичного універси-
тету ім. І.М. Сеченова, м. Москва

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 -18.00 Естетика і функція на імплантатах. 
Протокол успіху. Хірургічні та ортопе-
дичні аспекти

Бахуринський М. Ю. (Україна), лікар-ортопед, за-
сновник і керівник клінічного та освітнього «Центру 
стоматологічної імплантації», Асоційований член 
Європейської академії естетичної стоматології (ЕАЕD).
Копилов М.В. (Росія), лікар хірург-стоматолог клініки 
«Центр Міждисциплінарної Стоматології і Неврології», 
клінічної бази кафедри нервових хвороб ФППОВ Пер-
шого Московського державного медичного універси-
тету ім. І.М. Сеченова, м. Москва

22 листопада 2012 року  | Зал № 4 (2 поверх), Радмір Експохол

10.00-14.00 Дентальна імплантація в умовах дефі-
циту кісткової пропозиції

Каленчук В.В. (Україна), керівник клініки дентальної 
імплантації навчального центру Radix, м. Чернівці. 
Член АІУ, ЄАО, МКОІ

14.00 – 15.00 Перерва
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15.00- 18.00 Необхідність проведення конусно-
променевої комп'ютерної томографії 
під час планування стоматологічного 
лікування

Куріцин А.В. (Україна), асистент кафедри хірургічної 
стоматології ХНМУ, головний лікар стоматології «Леа-
Шанс»

22 листопада 2012 року  | Зал № 5 (3 поверх), Радмір Експохол

11.30 – 14.00 Вступ до роботи з системою Invisalign Дрогомирецька М.С. (Україна), д. мед. н., проф., за-
відувач кафедрою ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика. 
Заслужений лікар України. Головний ортодонт МОЗ 
України. Президент Асоціації Ортодонтів України. 
Віце-президент Асоціації приватно практикуючих 
лікарів – стоматологів України. Член Міжнародної 
Асоціації ортодонтів. Член Європейської Асоціації 
ортодонтів

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 Засідання Асоціації ортодонтів України

22 листопада 2012 року  | Актова зала СП №7 (1 поверх)

13.00 -19.00 Знечулення в дитячій стоматоло-
гії - загальне і місцеве. Особливості  
стоматологічного лікування дітей в 
умовах наркозу. Невідкладні стани  в 
дитячій стоматологічній практиці.

Солонько Г.М. (Україна), к.мед.н., доцент кафедри 
стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галиць-
кого, зав. відділом дитячої стоматології ЦСІіП «ММ», 
«Клініка Заблоцького». Голова Львівського обласного 
осередку АПДС України
Пайкуш В.А. (Україна), к.мед.н., лікар - анестезіолог 
ЗУСДЦ,  ЦСІІП «ММ», «Клініка Заблоцького»

Хірургічна зала СП №7 (2 поверх)

12.00-18.00 Направлена регенерація кістки 
навколо імплантатів з використанням 
імплантатів «U-Impl», «Simpl Swiss» 
та кістковопластичних матеріалів 
Bio-Oss, колагенових мембран 
Bio-Gide

Угрин М. М. (Україна), заслужений лікар України, 
президент Асоціації приватно практикуючих стомато-
логів України, віце-президент Асоціації стоматологів 
України, почесний президент Асоціації імплантологів 
України. Доцент кафедри ортопедичної стоматології 
Львівського національного медичного університету 
ім. Данила Галицького. Керівник Центру стоматологіч-
ної імплантації та протезування «ММ», Львів.
Притула О. М. (Україна), лікар-імплантолог, президент 
компанії «U-Impl», заслужений лікар України, прези-
дент-елект Асоціації імплантологів України
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22 листопада 2012 року  | Ортопедична зала СП №7 (3 поверх)

10.00-14.00 Ідеальна оклюзія – гарантований 
успіх. Спілкування з артикуляторами  
Stratos (IVOCLAR VIVADENT), Artex 
(AMANNGIRRBACH) на «ТИ»

Сохань М. В. (Україна), директор клініки «SoVa Dent». 
Член Асоціації приватно практикуючих лікарів-стома-
тологів. Завідувач ортопедичним відділенням СП № 7. 
Лікар-стоматолог-ортопед вищої кваліфікаційної ка-
тегорії. Сертифікат «KOBLAGH, AUSTRIA/PFORZHEIM, 
GERMANY».
Якутенко Д. О. (Україна), зав. зуботехнічною лабо-
раторією, зубний технік вищої кваліфікаційної кате-
горії, сертифікат «KOBLAGH, AUSTRIA/ PFORZHEIM, 
GERMANY»

14.00 – 15.00 Перерва

15.00-18.00 Ідеальна оклюзія – гарантований 
успіх. Спілкування з артикуляторами  
Stratos (IVOCLAR VIVADENT), Artex 
(AMANNGIRRBACH) на «ТИ»

Сохань М. В. (Україна), директор клініки «SoVa Dent». 
Член Асоціації приватно практикуючих лікарів-стома-
тологів. Завідувач ортопедичним відділенням СП № 7. 
Лікар-стоматолог-ортопед вищої кваліфікаційної ка-
тегорії. Сертифікат «KOBLAGH, AUSTRIA/PFORZHEIM, 
GERMANY».
Якутенко Д. О. (Україна), зав. зуботехнічною лабо-
раторією, зубний технік вищої кваліфікаційної кате-
горії, сертифікат «KOBLAGH, AUSTRIA/ PFORZHEIM, 
GERMANY»

22 листопада 2012 року  | Готель «Рейкартц»

13.00-16.00 Репаративні та регенеративні мето-
дики в імплантології та пародонтології 
з використанням матеріалів Geistlich 
Pharma AG (Швейцарія)

Штука О. М. (Україна), лікар-хірург ЦСІП «ММ» член 
правління АІУ, член АЛПУ, АППЛУ, ІТІ, ІАР. Лікар-паро-
донтолог, лікар-консультант компанії Geistlich Pharma 
AG (Швейцарія)

16.00 – 17.00 Перерва

17.00-19.00 Репаративні та регенеративні методи-
ки в імплантології та пародонтології

Штука О. М. (Україна), лікар-хірург ЦСІП «ММ» член 
правління АІУ, член АЛПУ, АППЛУ, ІТІ, ІАР. Лікар-паро-
донтолог, лікар-консультант компанії Geistlich Pharma 
AG (Швейцарія)

23 листопада 2012 року, майстер-клас  | Зал № 1 (2 поверх), Радмір Експохол

11.30 – 14.30 Успішний стартап. Психологічні 
бар’єри. Стоматолог - успішно, пре-
стижно, значимо

Шматов С. (Україна), керівник компанії 
«StepanShmatovEducation», займається проведенням 
освітніх програм, корпоративних тренінгів, навикових 
тренінгів (конфлікти, ведення переговорів, cashflow і 
т. д.), а також тренінгів особистого зростання.
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14.30 – 15.30 Перерва

15.30 – 19.00 Ефективна побудова команди. Управ-
ління та оптимізація колективу з 
метою збільшення потоку пацієнтів

Шматов С. (Україна), керівник компанії 
«StepanShmatovEducation», займається проведенням 
освітніх програм, корпоративних тренінгів, навикових 
тренінгів (конфлікти, ведення переговорів, cashflow і 
т. д.), а також тренінгів особистого зростання.

23 листопада 2012 року, лекційний курс | Зал № 2 (2 поверх), Радмір Експохол

11.30 – 13.00 Збереження параметрів післяекстрак-
ційних лунок: коли і як  оптимізувати 
профіль альвеолярного гребеня з 
використанням матеріалів Bio-Oss, 
Bio-Gide

Даніель Тома (Швейцарія), доцент кафедри постій-
ного і знімного протезування та стоматологічного 
матеріалознавства Центру дентальної і оральної 
медицини та щелепно-лицевої хірургії, Університет 
Цюріха, Швейцарія, Співавтор книги «Аугментація 
м’яких тканин з використанням колагенових матриць 
– об’ємний аналіз»

23 листопада 2012 року, майстер-клас | Зал № 4 (2 поверх), Радмір Експохол

11.30 – 15.30 Правка балансу і зварювання метале-
вих каркасів зубних протезів на  зва-
рювальному апараті Блискавка 3.0.

Акуленко А. Л. (Україна), зас. гол. конструктора НПК 
АВЕРОН, зав. лабораторії навчального центру АВЕРОН

23 листопада 2012 року, майстер-клас | Зал № 5 (3 поверх), Радмір Експохол

11.30 Інструментальне забезпечення при 
проведенні професійної гігієни

Ткач  О. (Україна), практичний досвід роботи гігієніс-
та 10 років. Член Асоціації лікарів  -  пародонтологів 
України. Психолог

24 листопада 2012 року, майстер-клас | СП №7 

10.00-18.00 Новий погляд на резекцію верхівки 
кореня з ретроградним пломбуванням 
кореневого каналу та заповненням 
кісткового дефекту кістковопластич-
ним матеріалом. Демонстрація опера-
ції в умовах реального часу.

Демковський В.С. (Україна), лікар-стоматолог-хірург 
вищої кваліфікаційної категорії. Член Асоціації імп-
лантологів України, член Асоціації приватно практи-
куючих лікарів-стоматологів України. Сертифікат The 
Chicago Center for Advanced Dentistry
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СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Донцова Д.О., Куфтеріна Н.С.

22 листопада 2012 року | Конференц-зала, Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

11.30 – 11.40 Лікування, діагностика та профілакти-
ки обструктивного апное сну і хропіння 

Ganesh Krishna Gadig (Луганськ, Україна)

11.40 – 11.50 Лікування з точки зору щелепно-лице-
вої хірургії в майбутньому

Dr. Amith Shivanaa, Dr. Suchak Vishesh, Dr. Sumanth 
Kabbala (Івано-Франківськ, Україна)

11.50 – 12.00 Аналіз помилок при препаруванні ка-
ріозних порожнин І-V класів за Блеком

Бурега І.Ю., Карплюк Я.С. 
(Запоріжжя, Україна) 

12.00 – 12.30 КТ діагностика у повсякденній прак-
тиці лікаря-стоматолога. Переваги та 
недоліки

Крижановський В.Н. (Київ, Україна)

12.30 – 12.40 Ефективність ендодонтичного лікуван-
ня зубів з використанням ультразвуко-
вих систем

Фоміна Т.В. (Донецьк, Україна)

12.40 – 12.50 Порівняльне клінічне дослідження 
відновлень бічних зубів

Хачатурова К.М. (Донецьк, Україна)

12.50 – 13.00 Сучасні підходи до клінічної оцінки по-
верхні реставрацій зубів

Челях О.М. (Донецьк, Україна)

13.00 – 13.10 Кількісна оцінка виконання зубопро-
тезних робіт зі сплавів дорогінних 
металів стоматологами м. Бєлгорода

Ременнікова І.О. (Бєлгород, Росія)

13.10 – 13.20 Вивчення усадки вітчизняних кераміч-
них блоків «Керамос» для CAD/CAM 
технологій

Пивоваров В.І. (Бєлгород, Росія)

13.20 – 13.30 Зміни NO-ергічної системи в тканинах 
пародонта щурів за умов тривалого гіпо-
ацидітету та впливу мультипробіотика

Микитенко А.О. (Полтава, Україна)

13.30 – 13.40 Послідовність етапів лікувального 
процесу у хворих з одонтогенними 
верхньощелепними синуситами

Волошан О.О. (Харків, Україна)

13.40 – 13.50 Імунологічні зміни в епітелії ясен у 
хворих на ішемічну хворобу серця, що 
приймають препарати ацетилсаліци-
лової кислоти

Ємельянов Д.В. (Харків, Україна)
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СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Час Тема Доповідачі

13.50 – 14.00 Спосіб лікування генералізованого 
пародонтиту у хворих на червоний 
плоский лишай

Єлісєєва О.В.  (Харків, Україна) 

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 15.10 Імунологічна ефективність бактеріаль-
них лізатів при застосуванні незнімної 
апаратури

Луганський Д.Е., Бакулін В.А., Колесніченко М.В. 
(Луганськ, Україна)

15.10 – 15.20 Комплексна методика лікування 
хворих на токсичний остеомієліт 
щелепних кісток на фоні наркотичної 
залежності

Огієнко С.А. (Івано-Франківськ, Україна)

15.20 – 15.50 Протезна реабілітація на імплантатах - 
функція чи естетика?
Протезная реабилитация на имплан-
татах - функция или эстетика?
Implant related prosthetic rehabilitation 
– function or esthetic?

Угрин М.М. (Львів, Україна)
Координатор ІІ Слобожанського форуму, заслужений 
лікар України, президент Асоціації приватно-практи-
куючих стоматологів України, віце-президент Асоціації 
стоматологів України, почесний президент Асоціації 
імплантологів України, керівник Центру стоматологіч-
ної імплантації та протезування «ММ»

15.50 – 16.00 Скронево-нижньощелепний суглоб як 
частина жувально-мовного апарату

Трушицина Ю., Шарун Е. (Запоріжжя, Україна)

16.00 – 16.10 Фотодинамічна терапія — альтерна-
тивний метод впливу на мікрофлору 
порожнини рота при ерозивно-вираз-
кових ураженнях

Кармалькова І.С. (Мінськ, Республіка Білорусь)

16.10 – 16.20 Ризики пошкодження коренів зубів 
при відкритій репозиції вилицевої 
кістки, вилицево-орбітального та ви-
лицево-верхньощелепного комплексів

Павлов О.М. (Мінськ, Республіка Білорусь)

16.20 – 16.30 Вивчення інформованості населення м. 
Запоріжжя про правила та засоби інди-
відуальної гігієни порожнини рота при 
наявності ортопедичних конструкцій

Романюк В.М.  (Запоріжжя, Україна)

16.30 – 16.40 Вплив голковколювання на динамі-
ку показників метаболізму кісткової 
тканини при  травматичному пошко-
дженні нижнього альвеолярного нерва 
в умовах експерименту

Карпович Р.Ю. (Мінськ, Республіка Білорусь)

16.40 – 16.50 П’ятий спосіб визначення робочої до-
вжини зуба

Тарасова Д. А. (Луганськ, Україна)



14

ІІ Слобожанський стоматологічний форум | 22-24 листопада 2012 року

СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Час Тема Доповідачі

16.50 – 17.00 Застосування програмного комплек-
су  «3D-MathDent» для тривимірної 
реконструкції зубощелепної  системи

Полуян М.С. (Мінськ, Республіка Білорусь)

17.00 – 17.10 Використання аутологічного кісткового 
мозку в лікуванні хворих з післяопера-
ційними кістковими дефектами щелеп

Пюрик Я.В. (Івано-Франківськ, Україна)

17.10 – 17.20 Оптимізація ендодонтичного лікування 
з використанням матеріалів вітчизня-
ного виробництва

Любченко О.В. (Харків, Україна)

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:
Редуто К.В. (Мінськ, Республіка Білорусь) 
Основні підходи в малоінвазійній стоматології

Пустовойтова Н.Н. (Мінськ, Республіка Білорусь) 
Досвід використання 3d обтурації і латеральної конденсації 
гутаперчі при пломбуванні кореневих каналів студентами-
стоматологами 

Ісаєв Д.В. (Міньск, Республіка Білорусь) 
Можливість застосування функціональної ендоскопічної 
хірургії пазух (FESS) у пацієнтів з одонтогенними синуситами

Жданов В.Є. (Донецьк, Україна)  
Жувальна ефективність часткових знімних протезів залежно 
від їх конструкції

Силенко Б.Ю. (Полтава, Україна) 
Спосіб профілактики негативного впливу акрилової пластма-
си на тканини протезного ложа

Геранін С.І. (Полтава, Україна) 
Сучасний погляд на використання іригантів в ендодонтичній 
практиці

Бутвиловський А.В., Кармалькова І.С. (Мінськ, Республіка 
Білорусь) 
Вивчення мікроморфології кристалів гідроксиапатиту в ході 
проведення сріблення 38%-ним розчином фториду диаммин-
серебра

Слинько Ю.О. (Харків, Україна) 
Гіпокінезія як фактор ризику виникнення хвороб пародонту

Черепинська Ю.А., Рябоконь Е.Н. (Харків, Україна) 
Динамика змін імунологічних показників ротової рідини в 
комплексному лікуванні хворих на генералізований паро-
донтит

Сухіна І.С. (Харків, Україна)  
Клінічні прояви стоматотоксичності  у хворих на рак молочної 
залози

Полуян М.С. (Мінськ, Республіка Білорусь)  
Куріння за Фрейдом. Експрес-метод для вибору антисептика 
в ендодонтії

Ковач Г.М. (Полтава, Україна) 
Профілактика захворювань пародонта у пацієнтів з дефіци-
том секреторного імуноглобуліну А

Рутковська А.С. (Мінськ, Республіка Білорусь) 
Соматичний статус у пацієнтів з плоским лишаєм слизової 
оболонки порожнини рота

Павлов О.М. (Мінськ, Республіка Білорусь) 
Показання для відкритої репозиції вилицевої кістки, вилице-
во-орбітального та вилицево-верхньощелепного комплексів

Донцова D.O. (Харків, Україна) 
Профілактичне застосування рідин для полоскання рота і їх 
вплив на мікрофлору порожнини рота
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ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

23 листопада 2012 року | Зал 1, Радмір Експохол

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Угрин М.М., Удовиченко Н.М.

Час Тема Доповідачі

11.00 – 11.30 Основні тенденції розвитку стоматоло-
гічної імплантації на сучасному етапі 
розвитку стоматології

Угрин М. М. (Україна) - заслужений лікар України, 
президент Асоціації приватно практикуючих стомато-
логів України, віце-президент Асоціації стоматологів 
України, почесний президент Асоціації імплантологів 
України. Доцент кафедри ортопедичної стоматології 
Львівського національного медичного університету 
ім. Данила Галицького.
Керівник Центру стоматологічної імплантації та про-
тезування «ММ», Львів

11.30 -12.00 Діодний лазер - 940 нм! Показники 
кількості енергії, що використовується 
в пародонтології. Клінічні дослідження 
Аахенського Центру Лазерної стома-
тології

Стефан Грюмер - доктор медичних наук  DDS, MSc, 
PhD Голова Аахенського Центру Лазерної стоматоло-
гії, м. Аахен, Німеччина

12.00-12.30 Зміна концепцій дентальної імпланта-
ціі на етапах її розвитку

Шелест Є.Л. (Україна)  - заслужений лікар України,  
головний позаштатний  спеціаліст зі стоматологіч-
ної  імплантації. Департамента охорони здоров'я 
Харківської міської ради, асистент кафедри щелеп-
но-лицевої хірургії та стоматології Харківської медич-
ної Академії післядипломної освіти, член Асоціації 
імплантологів України. Голова осередку Асоціації 
імплантологів України в Харківській області. Член і 
дипломант Всесвітнього Конгресу Імплантологів (ICOI)

12.30-13.00 Основні парадигми розвитку ортодон-
тії на сучасному етапі

Дрогомирецька М. С. - д. мед. н.,проф., завідувач 
кафедрою ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика.
Заслужений лікар України. Головний ортодонт МОЗ 
України. Президент Асоціації Ортодонтів України.
Віце-президент Асоціації приватно практикуючих 
лікарів – стоматологів України. Член Міжнародної 
Асоціації ортодонтів. Член Європейської Асоціації 
ортодонтів

13.00-13.30 Мультидисциплінарний підхід у комп-
лексному лікуванні хворих на генера-
лізований пародонтит

Чумакова Ю.Г. (Україна) - д.мед.н.,с.н.с., зав. відді-
лом захворювань пародонта ДУ «Інститут стоматології 
НАМН України»

13.30-14.00 Збереження параметрів після екстра-
кційних лунок - коли і як оптимізувати 
профіль альвеолярного гребеня

Даніель Тома (Швейцарія) — доцент кафедри не-
знімного і знімного протезування та стоматологічно-
го матеріалознавства Центру дентальної і оральної 
медицини та щелепно-лицевої хірургії, Університет 
Цюріху, Швейцарія.

09.30 – 11.00   УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО СЛОБОЖАНСЬКОГО ФОРУМУ 
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ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.00-15.00 Перерва

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ:  Лісова І.Г., Заблоцький Я.В 

Час Тема Доповідачі

15.00 – 15.30 Новітні стандарти стоматології. Погляд 
в майбутнє

Бахуринський М.Ю. (м. Одеса) - лікар-ортопед , за-
сновник і керівник клінічного та освітнього «Центру 
стоматологічної імплантації», Асоційований член 
Європейської академії естетичної стоматології (ЄАЕD)

15.30 - 16.00 Пацієнт чи клієнт? Навіщо стоматоло-
гам маркетинг та менеджмент?

Заблоцький Я. В. (Україна) — д. мед. наук, президент 
Асоціації імплантологів України, ректор Приватного ви-
щого навчального закладу післядипломної освіти «Сто-
матологічна академія Заблоцького», керівник Міжна-
родної групи ТМ «Клініка Заблоцького». Автор першої 
в Україні монографії з стоматологічної імплантації

16.00 – 16.30 Швидко і незнімно. Сучасний погляд 
на концепцію «все на чотирьох» від 
«А» до «Я»

Дробязго М. Г. —  лікар-консультант фірми bredent з 
питань ортопедії.  Заслужений лікар АР Крим.   Лек-
тор навчального центру клініки Дентал-Арт. Лектор 
зуботехнічного  коледжу.

16.30 – 17.00 Препарування твердих тканин зуба за 
допомогою лазера на терапевтичному 
прийомі

Бариляк А.Я. - к. мед. н., асистент кафедри терапев-
тичної стоматології ЛНМУ, дипломований спеціаліст 
Академії лазерної стоматології SOLA (Відень, Австрія), 
завідувач відділенням лазерної стоматології, Центр 
стоматологічної імплантації та протезування «ММ»

17.00-17.30 Застосування різних імплантаційних 
систем з метою розширення ортопе-
дичних можливостей у різноманітних 
клінічних випадках

Штелле О. О. (Росія) - к. м. н., член Асоціації Європей-
ського товариства  імплантологів, співавтор розробок 
та впровадження інноваційних методів в імплантології

17.30-18.00 Матеріали для регенерації кісткової 
тканини в терапевтичній та хірургічній 
стоматології

Істранов Л.П., Істранова Є.В., Десятниченко К.С., Кур-
дюмов С. Г., (Росія)

18.00 – 18.30 Фармакологічна підтримка дентальної 
імплантації

Сідельніков П. В. (Україна) - канд. мед. н., доцент 
кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, віце-
президент Асоціації імплантологів України, дипломант 
ICOI, член ЕАО.
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ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

23 листопада 2012 року | Зал 2

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ:  Біденко Н.В., Назарян Р.С., Хоменко Л.О. 

Час Тема Доповідачі

11.00- 11.30 Здоров’я порожнини рота дитини – 
питання на часі

Хоменко Л.О. - д. мед. н., професор, зав. кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань НМУ імені О.О. Бого-
мольця, президент Української асоціації профілак-
тичної і дитячої стоматології, заслужений діяч науки і 
техніки України

11.30-12.00 Дистракція та компресія в ортогнатич-
ній  та ортодонтичній хірургії

Куцевляк В.І. (Україна) — проф., д.мед.н., академік 
Української академії наук, зав. каф. стоматології дитя-
чого віку, ортодонтії та імплантології ХМАПО, заслуже-
ний діяч науки і техніки України

12.00-12.30 Удосконалення способів хірургічного 
лікування незрозщення верхньої губи 
у дітей

Назарян Р.С. — д.мед.н., професор, зав. кафедри  
стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої 
хірургії та імплантології ХНМУ 
Шевчук В.А. — к.мед.н., доцент кафедри  стоматології 
дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та 
імплантології ХНМУ
Одушкіна Н.В. — к.мед.н., асистент кафедри  стомато-
логії дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії 
та імплантології ХНМУ

12.30 - 13.00 20-річний досвід роботи Центру 
дитячої анестезіології в стоматології 
(перейменовано у 2009 році, до цього 
МАЦПС) з лікування дітей  в умовах 
загального знеболення

Удовиченко Н.М.  – головний позаштатний спеціа-
ліст зі стоматології Департаменту охорони здоров’я 
Харківської міської ради, к. н. з держ. упр., доцент ка-
федри соціальної медицини, організації та еконо-
міки охорони здоров’я  ХНМУ,  головний лікар КЗОЗ 
«Харківська міська стоматологічна поліклініка №7»,
Курочка С.В. — зав.центру дитячої анестезіології в 
стоматології, лікар-стоматолог вищої категорії
Кульчицька Я.О. – лікар стоматолог – терапевт вищої 
категорії, зав. дитячого відділенням

13.00-13.30 Особливості проведення знеболю-
вання при оперативних втручаннях у 
дітей з вродженими вадами розвитку 
тканин щелепно-лицевої ділянки

Харьков Л.В. - д.мед.н., професор, член – кор. НАМНУ, 
зав. кафедри хірургічної стоматології та щелепно-ли-
цевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О. Богомольця
Яковенко Л.М. - д.мед.н., професор кафедри хірургіч-
ної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого 
віку НМУ імені О.О. Богомольця
Чехова І.Л. - к.мед.н. доцент кафедри  хірургічної 
стоматології та щелепо-лицевої хірургії дитячого віку 
НМУ імені О. О. Богомольця
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ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Час Тема Доповідачі

13.30-14.00 Особливості проведення стоматоло-
гічного лікування дітей дошкільного 
віку в умовах седації зі збереженою 
свідомістю

Кісельнікова Л.П. — д.мед.н., професор, зав. кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології МДМСУ, Консул 
від Росії в EAPD
Дроботько Л.М. —  к.мед.н., доцент кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології МДМСУ
Фадєєва Є.М. —  к.мед.н., доцент кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології МДМСУ
Золотуський А. Г. — аспірант кафедри дитячої тера-
певтичної стоматології МДМСУ

14.00 – 15.00 Перерва 

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ:  Остапко О.І., Солонько Г.М.

15.00-15.30 Місцеве знеболення в дитячій стома-
тології, особливості, причини усклад-
нень, наслідки

Фесенко У.А. — д. мед. н., професор кафедри анес-
тезіології, травматології та екстремальної медичної 
допомоги ХНМУ

15.30-16.00 Ранній карієс тимчасових зубів: вибір 
тактики лікування

Біденко Н.В. — к. мед. н., доцент  кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології НМУ імені акад. О.О. Бого-
мольця

16.00-16.30 Аналіз показів до санації дітей  під за-
гальним знеболенням в амбулаторних 
умовах

Солонько Г.М. — доцент кафедри стоматології дитячо-
го віку ЛНМУ ім. Данила Галицького, зав. відділенням 
дитячої стоматології ЦСІІП «ММ» та  «Клініки За-
блоцького»

16.30-17.00 Особливості загального знеболення 
дітей в амбулаторній стоматологічній    
практиці

Пайкуш В.А. — к.мед.н., лікар - анестезіолог ЗУСДЦ,  
ЦСІІП «ММ» та «Клініки Заблоцького»

17.00-17.30 Особливості стоматологічної  санації в 
умовах загального знеболювання

Корнієнко Л.В. — к. мед. н., доцент   кафедри стома-
тології дитячого віку НМАПО ім. П.Л.Шупика 

17.30-18.00 Профілактика захворювань пародонту 
в промислово розвинутому регіоні

Остапко О.І. — д.мед.н., доцент кафедри  дитячої те-
рапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця
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СЕКЦІЯ ОРТОДОНТІЇ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Дрогомирецька М.С., Камалова С.В., Куцевляк В.І., Самсонов А.В. 

24 листопада 2012 року | Зал № 1 (2 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

10.00 – 11.30 Визначення необхідності в ортодон-
тичному лікуванні. Ортодонтичні  міфи. 
Що ми знаємо про розширення підне-
біння

Дрогомирецька М.С. (Україна) — д. мед. н.,проф., за-
відувач кафедрою ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика.
Заслужений лікар України. Головний ортодонт МОЗ 
України. Президент Асоціації Ортодонтів України.
Віце-президент Асоціації приватно практикуючих 
лікарів – стоматологів України. Член Міжнародної 
Асоціації ортодонтів. Член Європейської Асоціації 
ортодонтів

11.30 – 12.00 Кава-перерва

12.00 – 13.00 Незнімна ортодонтична техніка «вчо-
ра» та «сьогодні». Еволюція клінічного 
мислення

Нечипоренко А.Ф. (Україна) —  лікар-ортодонт вищої 
кваліфікаційної категорії, Член Асоціації ортодонтів 
Росії, Європейської асоціації ортодонтів (EOS), Всес-
вітньої федерації ортодонтів (WFO)

13.00 – 14.00 Останні тенденції сучасної ортодонтії Камалова С.В. (Україна) — лікар-ортодонт вищої 
кваліфікаційної категорії, Член Асоціації ортодонтів 
України,Член Європейської асоціації ортодонтів (EOS)

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 18.00 Лікування аномалій 2 класу: застосу-
вання незнімних коректорів.

Проценко Д.В. (Росія) — лікар-ортодонт вищої ква-
ліфікаційної категорії, лектор та лікар-консультант 
компанії 3M Unitek, Діючий член Асоціації ортодонтів 
Росії, Європейської асоціації ортодонтів (EOS), Всес-
вітньої федерації ортодонтів (WFO)
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СЕКЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Бариляк А.Я., Бірюкова М.М., Соколова І.І., Чумакова Ю.Г. 

24 листопада 2012 року  | Зал №2 (2 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

09.00 - 10.30  Адгезивні мостоподібні конструкції. 
Прямий метод. Нові можливості

Пономаренко О.В. (Україна) — лікар стоматологіч-
ної клініки-студії «Аполонія», клінічний координатор 
«Призма-чемпіонату», викладач фантомних курсів у 
навчальному центрі «Аполонія», лектор навчального 
центру «Аполонія»

10.30 - 11.30 Основні принципи та методи антимі-
кробної терапії в стоматології

Чумакова Ю.Г. (Україна)  —  д.мед.н., с.н.с., зав. відділу 
захворювань пародонта ДУ «Інститут стоматології» 
НМАПО ім. П.Л. Шупика

11.30 – 12.00 Кава-перерва

12.00 - 13.00 Що визначає «КОЛІР» у стоматології? 
Як зробити реставрації невидимими?

Фецич А.Ю. (Україна)  — опініон-лідер компанії 
«Micerium», член Європейського товариства косметич-
ної стоматології (ESCD), клінічний консультант компанії 
«Лігея»

13.00 - 14.00 Реставрація бічних груп зубного ряду 
та відновлення  контактного пункту

Ладигіна Л.О. (Україна) — лікар-консультант і сертифі-
кований тренер компанії Dentsply. Лікар стоматолог-те-
рапевт, клініка «Silk»

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 - 16.00 Препарування твердих тканин зуба за 
допомогою лазера на терапевтичному 
прийомі

Бариляк А.Я. (Україна) - к. мед. н., асистент кафедри 
терапевтичної стоматології ЛНМУ, дипломований спе-
ціаліст Академії лазерної стоматології SOLA (Відень, 
Австрія), завідувач відділенням лазерної стоматології, 
Центр стоматологічної імплантації та протезування 
«ММ», практикуючий лікар.

16.00 - 17.00 Показники кількості енергії, які ви-
користовуються в пародонтології. 
Клінічні дослідження Аахенського 
Центру лазерної стоматології, м. Аа-
хен, Німеччина

Стефан Грюмер (Німеччина) - доктор медичних наук  
DDS, MSc, PhD, голова Аахенського Центру Лазерної 
стоматології, м. Аахен

17.00 - 18.00 Застосування лазерів у консерватив-
ній пародонтології

Ірина Мазур (Україна) − д.мед.н., проф. кафедри сто-
матології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика
Передерій В.А. (Україна) - асистент кафедри стомато-
логії ІС НМАПО П.Л. Шупика
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СЕКЦІЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Боян А.М., Григоров С.Н., Заблоцький Я.В., Каленчук В.В.,  
Любченко А.Л., Сідельніков П.В., Угрин М.М., Шелест Є.Л.

24 листопада 2012 року  |  Зал №3 (2 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

09.30 – 11.00 Остеологічні аспекти при проведенні 
дентальної імплантації

Угрин М.М. (Україна) − заслужений лікар України, пре-
зидент Асоціації приватно практикуючих стоматологів 
України, віце-президент Асоціації стоматологів України, 
почесний президент Асоціації імплантологів України, 
доцент кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. 
Данила Галицького. Керівник Центру стоматологічної 
імплантації та протезування «ММ»

11.00 – 11.30 Кава-перерва

11.30 – 13.00 Збереження та моделювання зони 
прикріплених ясен як етап поперед-
ження виникнення періімплантитів.

Штука О.М. (Україна) − лікар-хірург ЦСІІП «ММ» член 
правління АІУ, член АЛПУ, АППЛУ, ІТІ, ІАР, лікар-паро-
донтолог,  лікар-консультант компанії Geistlich Pharma 
AG (Швейцарія)

13.00 – 14.00 Повна адентія щелеп. 20-річний до-
свід реабілітації

Шелест Є.Л. (Україна) − заслужений лікар України,  
головний позаштатний  спеціаліст зі стоматологічної  
імплантації, департаменту охорони здоров’я Харківської 
міської ради, асистент кафедри щелепно-лицевої хірур-
гії та стоматології Харківської медичної Академії після-
дипломної освіти. член Асоціації імплантологів України. 
Голова Асоціації імплантологів України в Харківській 
області. Член і дипломант Всесвітнього Конгресу Імп-
лантологів (ICOI)

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 16.00 Дентальна імплантація в умовах дефі-
циту кісткової пропозиції

Каленчук В.В. (Україна), керівник клініки дентальної 
імплантації навчального центру Radix, м. Чернівці. 
Член АІУ, ЄАО, МКОІ

16.00 – 17.00 Остеопластичні матеріали і методики 
спрямованої тканинної регенерації в 
аугментаційній хірургії альвеолярних 
відростків щелеп

Шабанович О.Б. (Білорусь) − доцент кафедри щелеп-
но-лицевої хірургії БДМУ, к.мед.н., член Європейської 
асоціації черепно-щелепно-лицевої хірургії, Болгар-
ської академії естетичної стоматології, спеціалізація 
- дентальна імплантація, реконструктивні методики 
аугментації щелеп

17.00 – 17.30 Системний підхід до аугментації твер-
дих тканин автогенними кістковими 
блоками.

Дзюба М.В. (Україна) − к.мед.н., доцент кафедри 
хірургічної стоматології ДонМУ, головний лікар клініки 
«Імплантології та естетичної стоматології», керівник 
освітнього центру «Donetsk Dental Implant Training 
Сenter», дійсний член ЄАО, ITI
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СЕКЦІЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Бахуринський М.Ю., Боян А.М., Голик В.П., Крижановський В.В.,  
Лєснухін М.Л., Насанкіна Є.І, Пчельнік Л.В. 

24 листопада 2012 року | Зал №4 (2 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

09.30 – 11.30 Гармонія білої і рожевої естетики Бахуринський М.Ю. (Україна) − лікар-ортопед , за-
сновник і керівник клінічного та освітнього «Центру 
стоматологічної імплантації», Асоційований член Євро-
пейської академії естетичної стоматології (ЄАЕD)

11.30 – 12.00 Кава-перерва

12.00 – 14.00 Тотальне протезування зубних рядів: 
клінічний і лабораторний протоколи

Лєснухін М.Л. (Україна) − опініон-лідер Ivoclar Vivadent, 
лікар-консультант Ivoclar Vivadent в Україні,  головний 
лікар стоматологічної клініки Натюреллє

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 16.30 Високоестетичне протезування на 
дентальних імплантатах

Крижановський В.В. (Україна) − лікар-стоматолог, 
приватна практика. Основні напрямки практики – ви-
сокоестетична і функціональна реабілітація пацієнтів зі 
стоматологічними захворюваннями порожнини рота

16.30 – 18.00 Цифрові технології в імплантації. 
Хірургічні шаблони та планування «від 
ортопедії»

Черепов Я.В. (Україна), лікар-ортопед 
клініки Дентал – Арт
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СЕКЦІЯ ЕНДОДОНТІЇ

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЇ: Белоград М., Кулигін О.Б., Піголєв А.Д., Ткаченко М.

24 листопада 2012 року | Зал №5 (3 поверх), Радмір Експохол

Час Тема Доповідачі

09.30 – 11.30 Анатомічна будова зуба як умова, що 
визначає успіх ортоградної ревізії

Піголєв А.Д. (Україна) − головний лікар спеціалізова-
ної практики Microdental Studio

11.30 – 12.00 Кава-перерва

12.00 – 13.00 Топографічна анатомія порожнини 
зуба та її клінічне значення

Каращук В.Д. (Україна) − лікар-ендодонтист клініки 
«Порцелян» і «Порцелян» на Воздвиженській», поза-
штатний консультант компанії «Олімпекс»

13.00 – 14.00 Новітні тенденції в ендодонтії. Огляд 
літератури

Подільчук Д.В. (Україна) − практикуючий ендодонтист, 
Член ЄЕС

14.00 – 15.00 Перерва

15.00 – 16.00 Ятрогенні перфорації кореня зуба Кулигін О.Б. (Україна) − к. мед. н., практикуючий лікар-
стоматолог ендодонтист, член Американської асоціації 
ендодонтистів, завідувач відділенням ендодонтії «ТОВ 
«Імплантологічний центр»

16.00 – 18.00 Від ендодонтії до реставрації.  
Мінімально інвазійні рішення

Белоград М. (Україна) − керівник навчального клубу 
та студії мікроскопної стоматології «Білий Град», м. 
Кременчук. Посол в Українї  Європейського товариства 
Мікроскопної стоматології. Автор серії публікацій з 
ендодонтії та естетичної стоматології. Член редакційної 
колегії журналу «Эстетическая Стоматология», Росія, 
Санкт-Петербург. Автор навчального курсу «Ендодонтія 
за правилами». Переможець Українського Призма-
чемпіонату 2009 (Prizma Championship)
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