
Поліморбідність в стоматологічній
практиці. Взаємодія з лікарями
інших спеціальностей

Фахова школа

Захід розрахований на лікарів наступних спеціальностей: Стоматологія, дитяча стоматологія,
пародонтологія, терапевтична стоматологія, загальна стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія, управління та організація охорони здоров'я

Бали нараховуються за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до
додатку 4 Порядку проведення атестації лікарів, що затверджений наказом МОЗ України від 18.08.2021 №1753
"Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року №446
Зареєстрований у Міністерстві юстицій України 13 жовтня 2021 року за "1338/36960"

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 5817

ТОВ «Група компаній МедЕксперт» зареєстрована як провайдер заходів БПР, який відповідає всім вимогам
Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 725 з набуттям офіційного статусу під номером 043:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369

Реєстрація на сайті Групи компаній МедЕксперт www.med-expert.com.ua
Робочі мови заходу: українська, англійська, російська
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31 травня 2022р. 

о 10:00 online
Вся Україна

https://moz.gov.ua/uploads/6/33666-dodatok_4_kriterii.pdf
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369
http://www.med-expert.com.ua/


Орган�зац�йно-методичн� заходи та медико-техн�чне
забезпечення сп�впрац� л�кар�в стоматолога-х�рурга,

стоматолога-ортопеда та зубних техн�к�в на етапах надання
сучасної високотехнолог�чної стоматолог�чної допомоги населенню України

Коморб�дн�сть в дитяч�й стоматолог�ї

Особливост� л�кування стоматолог�чних захворювань 
у кард�фолог�чних хворих

Профілактика розвитку інфекційного
ендокардиту внаслідок транзиторної бактерієміі
при проведенні стоматологічних втручань.

Модератор - професор Мазур Ірина Петр�вна 

Організаційні і медико-технологічні аспекти
надання послуг дентальної імплантації та
протезування на імплантатах населенню
стоматологами з використанням сучасних 3D
технологій: покрокові дії команди стоматолога-
хірурга, стоматолога-ортопеда і зубного техніка
при плануванні, погодженні та проведенні
етапів дентальної імплантації

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

Дискусія 
Особливості надання стоматологічної допомоги
хворим з кардіологічними захворюваннями

Стоматити у дітей: що має знати лікар першого
контакту? (точка зору педіатра і дитячого
стоматолога)

Прояви інфекційних захворювань в порожнини
роту – на що звернути увагу стоматологу при
огляді.

10:10-12:40

13:00-13:40

13:50-14:10

15:00-15:40

15:40-16:10

16:40-17:00

ЗАВЕРШЕННЯ ЗАХОДУ

питання-в�дпов�д�12:40-13:00

БЕКЕТОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
САВІЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

ПАЛАТНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

СЛОБОДЯНИК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА
СЛОБОДЯНИК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кардіоваскулярні захворювання 
та стоматологія: поради кардіолога

16:10-16:40
КРИКУНОВ ОЛЕКСІЙ АНТОНОВИЧ

ЛЕОНЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Дискусія 
Взаємодія стоматолога, педіатра та дитячого
інфекціоніста – комплексний підхід

14:20-14:50
САВІЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
БЕКЕТОВА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПАЛАТНА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Особливості стоматологічного прийому у
пацієнтів з серцево-судинною патологією. 

П�дключення, в�тання, орган�зац�йн� питання10:00-10:10
МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

Тема на замовлення слухач�в

Дискусія 
Аналіз результатів. Відповіді на запитання 

17:30-18:00
МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА
СЛОБОДЯНИК МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Самодіагностика ступеню професійного
вигорання, аналіз результатів та техніки
зниження впливу негативних факторів на стан
людини

17:00-17:30
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА



ЛЕОНЕНКО 
ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

професор кафедри ортопедичної стоматолог�ї
Нац�онального ун�верситету охорони здоров’я України

�мен� П. Л. Шупика, DMD, MDS, DScD, в�це-президент
Асоц�ац�ї стоматолог�в-ортопед�в та зубних техн�к�в

України

МАЗУР 
ІРИНА ПЕТРІВНА

професор кафедри стоматолог�ї Нац�онального
ун�верситету охорони здоров’я України �мен� П.Л.

Шупика, президент ГО «Асоц�ац�я стоматолог�в
України», голова правл�ння Нац�ональної л�карської

ради України, доктор медичних наук, професор

САВИЧУК 
НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

проректор з наукової роботи Нац�онального
ун�верситету охорони здоров’я України �мен� 

П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

СЛОБОДЯНИК 
МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

викладач центру удосконалення молодших
спец�ал�ст�в з медичною осв�тою за фахом

«Стоматолог�я» Нац�онального ун�верситету охорони
здоров'я України �мен� П.Л. Шупика, 

кандидат медичних наук

Сп�кери заходу

ПАЛАТНА 
ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри дитячих �нфекц�йних хвороб
Нац�онального медичного ун�верситету �мен� 

О.О. Богомольця,  кандидат медичних наук

БЕКЕТОВА 
ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Заслужений л�кар України, зав�дувач кафедри дитячих �
п�дл�ткових захворювань Нац�онального ун�верситету

охорони здоров'я України �мен� П.Л. Шупика, член-
кор.НАМН України, доктор медичних наук, професор

КРИКУНОВ 
ОЛЕКСІЙ АНТОНОВИЧ

кер�вник в�дд�лу х�рург�чного л�кування �нфекц�йного
ендокардиту НІССХ �мен� М. М. Амосова Київ, Україна,

доктор медичних наук

МЕЛЬНИК 
ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

медичний психолог, л�кар-психотерапевт, робота з
насл�дками насильства (в тому числ�, сексуального),

науково-практичний курс "травма в�йни" гуман�тарного
штабу "Допоможемо" (2015 - 2016р.р.)


