«Сучасні можливості стоматології - від діагностики
до ортогнатичної хірургії»
Дата : 26.10.2018,
час проведення: 10.00 - 18.00
Організатори: НССУ, АСССУ, волонтерські організації: БО "БФ Об'єднання
волонтерів Запоріжжя", БФ "Санація", БО «Благодійний фонд «Укроп Дентал
Запоріжжя», ВО "Тризуб Дентал"
Оргкомітет: голова - Угрин М.,
члени оргкомітету – Нестор Р., Сидорак Х.,
Науковий комітет:
співголови - Бариляк А., Гринишин О., Солонько Г.М., Фецич О.

Програма:
Модератори: Бариляк А., Гринишин О.
10.00-10.45 - «Логістика пародонтологічного прийому в приватній практиці».
Сов'як О., лікар-стоматолог, к.мед.н., експерт з клінічної пародонтології
Університету Комплютенс (Мадрид, Іспанія), голова Львівського осередку
Української Академії Пародонтології.
10.45-11.30 - "Відновлення естетики з мінімальною інвазією"
Фецич О., лікар-стоматолог-ортопед, приватна практика у Львові, Україна.
Освіта: Львівський національний медичний університет, доктор медичних наук,
2004. Засновник та викладач FSC, Член Української академії естетичної
стоматології (UAED), опініон- лідер "Micerium S.p.A.", (Італія) .
Спеціалізація: мінімальна інвазивна естетична та функціональна реабілітація з
використанням композиційних та керамічних матеріалів.
11.30 - 12.15 - "Поняття успіху і невдачі в ендодонтичному лікуванні"
Сидорак Х., лікар, стоматолог - ендодонтист, аспірант кафедри стоматології
НМАПО імені Шупика, приватна практика у клініці "Naturelle", спеціалізація ендодонтичний прийом, опініон-лідер компанії FKG в Україні.
12.15-13.00 - «Спрощені хірургічні техніки стоматологічної імплантації:
короткі імплантати та навігаційна хірургія»
Павлів Роман, лікар-стоматолог, хірург, ортопед, стоматологічна
«MaestroClinic», м. Львів

клініка

13.00 – 13.30 - Дискусія
13.30-14.30 - Обідня-перева
Модератори:Угрин М., Солонько Г.
14.30-15.15 - «Естетика обличчя. Лікування скелетних аномалій зубо-щелепної
системи».
Дубнов А., лікар щелепно-лицевий та ортогнатичний хірург, віце-президент
Асоціації імплантологів України, член International Team of Implantology

15.15-16.00 - "Діагностика-Х в практиці лікаря-стоматолога"
Студент В., головний лікар мережі Центр Медичної 3D Діагностики, лікаррентгенолог, член Асоціації радіологів України, European Society of
Radiology, International
Association
of
DentoMaxilloFacial
Radiology
(IADMFR), Opinion leader Vatech.
16.00-16.45 - “Більше ніж зуби”
Тарас Стецишин, приватна практика, м.Івано-Франківськ.
16.45-17.30 - "Ефективні рішення в протезуваннні"
Нестор Р., лікар-стоматолог, Ph.D., к.мед.н., магістр медицини, засновник,
головний лікар міжнародного медично-навчального центру стоматології та
косметології NESTORCLINIC., головний лікар КНП "Стоматологічна
Поліклініка №4", Президент організації “Клуб Молодих Стоматологів”, член
організації International Team for Implantology, член організації Національна
спілка стоматологів України, член організації Ukrainian Academy of
Periodontology.
17.30-18.00 – «Нові технології для реабілітації військовослужбовців»
Угрин М.М. - к.м.н., Президент НССУ, керівник «Центру стоматологічної
імплантації та протезування ММ»
Бариляк. А. - к.м.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології ЛНМУ,
завідувач лазерним відділенням ЦСІП ММ, Президент Асоціації лазерної
стоматології України, дипломований спеціаліст Академії лазерної стоматології
SOLA
Дискусія та підведення підсумків конференції
Кожен учасник отримає сертифікат
З питань реєстрації участі в конференції звертатись:
+38 032 251 25 41
mm_clinic@ukr.net
Місце проведення: Конференц-зал № 1, (2 поверх)
Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)
Початок реєстрації: 09:00 – 10:00

