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НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

www.medexpert.com.ua
Группа компаний «МедЭксперт» является организатором образовательных проектов, направленных на повышение
квалификации специалистов в области медицины и фармации. В рамках реализации данных проектов мы организуем
проведение на высоком уровне семинаров для врачей и фармацевтов по всей территории Украины и за ее пределами,
а также издаем медицинские научно!практические журналы.
GOOD CME
PRACTICE GROUP

АСОЦІАЦІЯ
СТОМАТОЛОГІВ
УКРАЇНИ

«Сучасні стратегії
профілактики та лікування
стоматологічних
захворювань: світовий досвід
та перспективи розвитку»
Міжнародний журнал

Украина, 04211, г. Киев, а/я 80
Тел/факс (044) 498"08"80,
(044) 498"08"34

1 500 000
читателей
ежемесячно

e"mail: seminar@med"expert.com.ua;
pediatr@med"expert.com.ua
www.med"expert.com.ua

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР
у форматі телемосту

«Київ — Харків — Суми»
27 вересня 2017 р.

Читайте нас на сайті: http://med expert.com.ua

Шановний колего!
Маємо високу честь запросити Вас
до участі у циклі навчальних семінарів

«Сучасні стратегії

профілактики та лікування
стоматологічних захворювань:
світовий досвід
та перспективи розвитку»
у форматі телемосту,
який відбудеться

м. Київ
вул. В. Васильківська, 55, Центр досягнень братів Кличків,
« Klitschko Expo», (м. Олімпійська, через центральний
вхід НСК Олімпійський,праворуч);
м. Харьків
вул. Полтавський Шлях, 4, КСКЦ «Спецвузавтоматика»;
м. Суми
вул. Іллінська, 7&А, Сумська ТПП.

Програма лекцій
08.30$09.15

— Ранкова кава, реєстрація учасників семінару

09.15$09.20

— Вітальні слова

Першого проректора НМАПО імені П.Л. Шупика, члена&кореспондента
НАМН України, професор
Вдовиченко Юрія Петровича
Віце&президента Асоціації стоматологів України,
Головного позаштатного стоматолога МОЗ України
Павленко Олексія Володимировича
09.20$10.00

— Комплексне лікування інфекційнозапальних
захворювань порожнини рота
Савичук Наталія Олегівна, доктор мед. наук, професор, Проректор
з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, Головний позаштатний
дитячий стоматолог МОЗ України та ГУОЗ м. Києва

Читайте нас на сайті: http://med expert.com.ua
Пародонтит та дентальна імплантація:
сучасні методи реабілітації, основні ризики ускладнень,
відповіді на питання пацієнта:
10.00$10.40

— Алгоритм діагностики та лікування
генералізованого пародонтиту
Мазур Ірина Петрівна, доктор мед. наук, професор
кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,
президент Асоціації стоматологів України
10.40$11.25

— Особливості планування та проведення
дентальної імплантації і протезування
у пацієнтів з генералізованим пародонтитом
Леоненко Павло Вікторович, доктор мед. наук, професор
кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені
П.Л. Шупика, керівник секції дентальної імплантології
Асоціації стоматологів-ортопедів та зубних техніків України
11.25$11.50

— Підтримувальна терапія хворого на
генералізований пародонтит: прогноз,
віддалені результати лікування, ускладнення
Мазур Ірина Петрівна, доктор мед. наук, професор
кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,
президент Асоціації стоматологів України
11.50$12.00

— питаннявідповіді

Біль та запалення в стоматології:
12.00$12.30

— Запальні процеси в порожнині рота
та шляхи їх превенції.
Хлєбас Світлана Василівна, лікар-стоматолог вищої
кваліфікаційної категорії, викладач НМАПО імені П.Л. Шупика,
член Ученої Ради ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
12.30$13.00

— Біль і запалення в ендодонтії.
Сучасні протоколи лікування та
профілактики
Юнакова Наталія Миколаївна, кандидат мед. наук,
доцент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
13.00 — закінчення семінару,
видача сертифікатів

