25 жовтня 2017р., «Дентал Україна»
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
10:15 – Відкриття
10:15 – 10:50

Студент В., лікар-рентгенолог Центру медичної 3D діагностики, ас.каф.
нормалльної фізіології ЛНМУ ім..Д.Галицького, учасник міжнародної
радіологічної школи. Член Асоціації радіологів України, Europian Society of
Radiology
«Конусно-променева комп’ютерна томографія: від візуалізації до
інтраопераційної навігації »

10:50 – 11:30

Петрушанко Т.О. д.м.н.,зав. каф.терапевтичної стоматології
медичної академії м. Полтава
«Сучасні підходи до діагностики пародонтологічного статусу»

Української

11:30 – 12:10

Шекера О.О. к.м.н., доц. кафедри терапевтичної стоматології КНУ ім..
Богомольця, співзасновник та член правління Української академії
пародонтології
«Міждисциплінарно про стан прийому у вагітних»

12:10 – 12:50

Бариляк А.Я. к.м.н., ас.каф.терапевтичної стоматології ЛНМУ
ім..Д.Галицького, зав.підрозділу лазерної медицини ЦСІП «ММ», Президент
Асоціації лазерної стоматології України
«Пластика вуздечок за допомогою різних типів лазерів»

12:50 – 13:00 Дискусія
13:00 – 14:00 Перерва
14:00 – 14:40
14:40 – 15:20

15:20 – 16:00

Проф. Гулюк А.Г. д.м.н., зав. хір. від. клініки "ГАЛСІ". (Одеса)
«Особливості проведення кісткової пластики при дефіциті кісткової тканини »
Prof.Dr. Mazen Tamimi
«Естетичні та функціональні аспекти на імплантах»
Глушко Н.Р. Член ІТІ, лектор-демонстратор компаній Megagen і Geistlich
«Підготовка м’яких тканин до імплантації»

16:00 – 16:40

Волковіцька Т.А. к.м.н., ас. каф. хір. стом. ХНМУ
Лікар-стоматолог Клініка Доктор Алекс, голова Харківського осередку
Асоціації лазерної стоматології України
«Видалення доброякісних утворів діодним лазером»

16:40 – 17:20

Гундяк Ю. Приватна практика «Династія», м. Яремче
«Керамічна реставрація, мотивація пацієнта»

17:20 – 18:00 Дискусія
Вартість участі 400 грн, контактна інформ mm_clinic@ukr.net, 032-252-25-41, 067-733-76-05

25 October 2017р., «Dental Ukraine»
INTERDISCIPLINARY APPROACH IN DENTAL PRACTICE
10:15 –Opening ceremony
10:15 – 10:50 Student V., doctor radiologist Center Medical 3D diagnostic, department of normal
physiology LNMU, member of international radiological school, member of Ukrainian radiology society,
Europian Society of Radiology
«Cone-ray computed tomography: from visualization to intraoperative navigation »
10:50 – 11:30 Petrushanko T.O., prof., head of department therapeutic dentistry . д.м.н.,зав. Ukrainian
Medical Acedemy, Poltava
"Modern approaches to the diagnosis of periodontal status"
11:30 – 12:10 Shekera O.A., assos. prof. department of therapeutic dentistry KNU, co-founder and
member of board of Ukrainian Academy of Periodontology
"Interdisciplinary about the state of pregnancy"
12:10 – 12:50 Barylyak A.Y., dmd, phd, ass.prof. department of therapeutic dentistry LNMU, head of
department of laser dentistry Center of dental implantation and prosthetic dentistry MM, President of
Ukrainian laser dental society
«Frenulotomy with using different types of lasers»
12:50 – 13:00 Discussion
13:00 – 14:00 Break
14:00 – 14:40 Gulyuk A.G., prof., head of surgical department of dental clinic"ГАЛСІ"(Odesa)
«Features of conducting bone plastics with defective bone tissue»
14:40 – 15:20

Prof.Dr. Mazen Tamimi

«Esthetic and functional aspects on implants»
15:20 – 16:00 Glushko N.R., member of ITI, lector, presenter of Megagen і Geistlich company
«Preparation of soft tissues for implantation»
16:00 – 16:40 Volkovitska T.A., dmd, phd., ass.prof. of surgical department of HNMU, doctor of Doctor
Alex Clinic, head of Charkov center Ukrainian laser dental society
«Removal of benign formations by diode laser»
16:40 – 17:20 Gundyak Y., privat practice “Dynasty”, Yaremche
«Ceramic restoration, motivation of the patient»

17:20 – 18:00 Discussion
Price for participation 400 grn, contact info: mm_clinic@ukr.net, 032-252-25-41, 067-733-76-05

