Міністерство охорони здоров'я України
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Харківська медична академія післядипломної освіти
Навчально-науковий інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХМАПО
Асоціація стоматологів України
Громадська асоціація «Стоматолог»

ПРОГРАМА
науково-практичної конференції з міжнародною участю

"Стоматологічна наука і практика
на Слобожанщині:
історія, надбання і перспективи розвитку"

5-6 жовтня 2017 року, м. Харків

http://solutions.3m.com
http://www.3-d.com.ua/

http://www.bubnovsky.com.ua/center-xarkov/

Вельмишановний (а)
____________________________________________________________!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з
міжнародною участю "Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія,
надбання і перспективи розвитку", 5-6 жовтня 2017 року, м. Харків.
Конференція відбудеться на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти, що
розташована за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58

Реєстрація учасників конференції відбудеться у центральному корпусі ХМАПО на першому
поверсі в холі перед актовою залою з 800 до 945 05.10.2017 року. Проїзд від м. Академіка
Барабашова автобусами №10 та №281, тролейбусом №24.
Відкриття конференції - 05.10.2017 року о 1000 в актовій залі ХМАПО.
Оргкомітет

ОРГКОМІТЕТ
науково-практичної конференції з міжнародною участю
"Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і
перспективи розвитку", 5-6 жовтня 2017 року, м. Харків
Головуючий:
Співголови:

проф. Хвисюк Олександр Миколайович
проф. Хвисюк Микола Іванович
проф. Павленко Олексій Володимирович

Члени:

проф. Мазур Ірина Петрівна
проф. Дорошенко Олена Миколаївна
проф. Марченко Віра Григорівна
проф. Георгіянц Маріне Акопівна
доц. Каафарані Аббас Махмуд
доц. Кривобок Віктор Іванович
Непша Сергій Павлович
доц. Рогова Олена Геннадіївна
Кузменко Олена Сергіївна
проф. Діасамідзе Елгуджа Джемалович
проф. Гризодуб Василь Іванович
проф. Лісова Ірина Григорівна
проф. Шаповалова Вікторія Олексіївна
доц. Гірка Віра Дмитрівна
к.мед.н. Пастух Василь Вікторович
Волосов Євген Віталійович

Удовиченко Наталія Миколаївна
Курочка Сергій Вікторович
Конєва Людмила Володимирівна
Шепилєв Володимир Вікторович
Тіщенко Володимир Володимирович
Любий Віктор Володимирович
Дудука Сергій Васильович

ректор ХМАПО
почесний ректор ХМАПО
головний позаштатний стоматолог МОЗ України,
академік
УАННП,
заступник
голови
Координаційної Ради зі стоматології МОЗ
України, член Центральної атестаційної комісії
МОЗ України
Президент асоціації стоматологів України,
д.мед.н., професор кафедри стоматології НМАПО
ім. Щупика П.Л.
Директор Інституту стоматології НМАПО
ім. Щупика П.Л., д.мед.н., професор
перший проректор ХМАПО
проректор з наукової роботи ХМАПО
проректор з науково-педагогічної та міжнародної
роботи ХМАПО
проректор з лікувальної роботи ХМАПО
заступник ректора ХМАПО з АГД
голова профкому ХМАПО
начальник інформаційно обчислювального центру
директор ННІСтаЩЛХ ХМАПО
завідувач кафедри ортопедичної стоматології та
ортодонтії дорослих ХМАПО
завідувач кафедри хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та стоматології ХМАПО
завідувач кафедри медичного та фармацевтичного
права, загальної та клінічної фармації ХМАПО
директор медичного коледжу ХМАПО
голова Ради молодих вчених ХМАПО
головний позаштатний спеціаліст зі стоматології
департаменту Охорони здоров’я харківської
обласної державної адміністрації, головний лікар
КЗОЗ «Обласна стоматологічна поліклініка»
головний позаштатний спеціаліст зі стоматології
Департаменту охорони здоров’я Харківської
міської ради, к.н. з держ.упр.
головний лікар, завідувач терапевтичним
відділенням №2
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 1”
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 2”
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 3”
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 4”, к.мед.н.,
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 5”

Панков Олександр Олександрович

головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 6”
головний лікар комунального закладу охорони
здоров’я “Харківська міська стоматологічна
поліклініка № 8”
Комунальний
заклад
охорони
здоров’я
“Харківська міська дитяча стоматологічна
поліклініка № 1”
доцент кафедри ортопедичної стоматології та
ортодонтії дорослих ХМАПО
доцент кафедри ортопедичної стоматології та
ортодонтії дорослих ХМАПО
доцент кафедри ортопедичної стоматології та
ортодонтії дорослих ХМАПО
асистент, к.мед.н., каф. хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та стоматології
асистент, профорг каф. хірургічної стоматології,
щелепно-лицевої хірургії та стоматології

Дікало Олександр Валеріанович
Курченко Людмила Яківна
Секретарі:

доц. Жуков Костянтин Вікторович
доц. Ткаченко Юлія Вячеславівна
доц. Гордієнко Світлана Анатоліївна
Ткач Тетяна Валеріївна
Ковальчук Вікторія Валеріївна

05 жовтня 2017 року
800 - 945
1000 - 1030
1030 - 1300
1300 - 1315
1315 - 1400
1400 - 1700
1730

Реєстрація учасників конференції
Відкриття конференції
Перше пленарне засідання
Фотосесія
Перерва
Друге пленарне засідання
Дружня вечеря

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.
Актова зала ХМАПО, м. Харків, вул. Амосова, 58
Регламент доповідей: 10 хвилин
1000 - 1010
1010 - 1020

1020 - 1025
1025 - 1030

проф.
Хвисюк
Миколайович
проф.
Павленко
Володимирович

Олександр ректор ХМАПО
Олексій

Матвієнко Анатолій Сергійович
Хвисюк Микола Іванович

головний позаштатний стоматолог
МОЗ України, академік УАННП,
заступник голови Координаційної
Ради зі стоматології МОЗ України,
член Центральної атестаційної комісії
МОЗ України
народний депутат України
почесний ректор ХМАПО

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.
Актова зала ХМАПО, м. Харків, вул. Амосова, 58
Головуючий: проф. Хвисюк Олександр Миколайович
Президія: проф. Павленко Олексій Володимирович, проф. Хвисюк Микола Іванович,
проф. Марченко Віра Григорівна, проф. Діасамідзе Елгуджа Джемалович.
Секретар: доц. Ткаченко Юлія В’ячеславівна
Регламент доповідей: 10 - 15 хвилин
1030 - 1045

Мазур Ірина
Петрівна

1045 - 1055

Роль та досвід органів місцевого
самоврядування
Харківської
області, реформування медичної
галузі
охорони
здоров’я
стоматології
в
умовах
децентралізації влади та зростаючої
ролі громадянського суспільства
Каафарані
проректор
з
науково- Роль кафедр стоматологічного
Аббас Махмуд педагогічної та міжнародної напрямку у розвитку міжнародних
роботи ХМАПО
відносин ХМАПО
Діасамідзе
директор ННІС та ЩЛХ Становлення
та
розвиток
Елгуджа
ХМАПО
післядипломної освіти стоматологів
Джемалович
у харківський медичній академії
післядипломної освіти (від кафедри
до навчально-наукового інституту)
Рябоконь
д.мед.н.,
проф.,
завідувач До 115-ї річниці одонтологічного
Євген
кафедри
терапевтичної з'їзду у Харкові
Миколайович стоматології ХНМУ
Рогожин
доцент кафедри соціальної Історія Харківського медичного
Борис
медицини,
управління
та товариства
Анатолійович бізнесу в охороні здоров’я
ХМАПО
Пастух Василь голова Ради молодих вчених Молоді вчені – майбутнє нашої
Вікторович
ХМАПО
держави
Руденко
асистент каф. терапії, нефрології
Тетяна
та загальної практики - сімейної
Анатоліївна
медицини ХМАПО
Гризодуб
д.мед.н.,
проф.,
завідувач Кафедра ортопедичної стоматології
Василь
кафедри
ортопедичної та ортодонтії дорослих: історія
Іванович
стоматології та ортодонтії заснування,
розвиток
та
дорослих ХМАПО
перспективи
Лісова Ірина д.мед.н., професор, зав. каф. Історія розвитку щелепно - лицевої
Григорівна
хірургічної
стоматології, хірургії
та
стоматології
на
щелепно-лицевої хірургії та Слобожанщині,
етапи
стоматології ХМАПО
післядипломної освіти лікарів

1055 - 1100
1100 - 1110

1110 - 1130
1130 - 1150

1150 - 1200

1200 - 1215

1215- 1230

1230 - 1240
1240 - 1300

д.мед.н.,
проф.
НМАПО
ім. П.Л. Щупика, президент ГО
«Асоціація
стоматологів
України»
Волосов Євген головний позаштатний спеціаліст зі
Віталійович
стоматології департаменту Охорони
здоров’я харківської обласної
державної адміністрації, головний
лікар
КЗОЗ
«Обласна
стоматологічна поліклініка»

Чеховський
Вячеслав
Віталійович
Куцевляк
Валентина
Федорівна

Президент ГО «Стоматолог»

Роль
громадської
організації
«Асоціація стоматологів України» в
реформуванні стоматології

Підприємництво в стоматологічній
практиці
та
лікарське
самоврядування
д.мед.н., проф., зав. каф. Науково-практичні досягнення та
стоматології та терапевтичної внесок
кафедри
стоматології,
стоматології ХМАПО
терапевтичної стоматології ХМАПО
в розвиток стоматології України

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.
Актова зала ХМАПО, м. Харків, вул. Амосова, 58
Головуючий: проф. Дорошенко Олена Миколаївна
Президія: Волосов Євген Віталійович, доц. Каафарані Аббас Махмуд, Удовиченко
Наталія Миколаївна
Секретар: доц. Жуков Костянтин Вікторович
Регламент доповідей: 10 хвилин

1400 - 1410

Мазур
Петрівна

Ірина

Хлебас Светлана
Васильевна
1410 - 1420
ПоходенькоЧудакова Ірина
Олегівна
1420 - 1430

Сурін Артем
Володимирович
ПоходенькоЧудакова Ірина
Олегівна

1430 - 1440
Шевела Татьяна
Леонидовна

Марку
Дмитріва

1440 - 1450

Діана

Чобану Сергій
Ферапонтович
д.м.н., профессор

д.мед.н.,
проф.
НМАПО
ім. П.Л. Щупика, президент ГО
«Асоціація
стоматологів
України»
лікар-стоматолог
вищої
кваліфікаційної
категорії,
викладач
НМАПО
імені
П.Л. Шупика, член Вченої Ради
ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної
стоматології
Білоруського
державного
медичного університету
аспірант кафедри хірургічної
стоматології
Білоруського
державного
медичного
університету
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної
стоматології
Білоруського
державного
медичного університету
к.мед.н.,
доцент
кафедри
хірургічної
стоматології
Білоруського
державного
медичного університету
к.м.н.,
доцент
кафедри
одонтології, пародонто-логії та
захворювань слизової оболонки
порожнини роту, Державний
університет медицини і фармації
ім. Н. Тестеміцану (Республіка
Молдова, Кишинів)
д.м.н.,
профессор
кафедри
одонтології, пародонто-логії та
захворювань слизової оболонки
порожнини роту, Державний
університет медицини і фармації
ім. Н. Тестеміцану (Республіка
Молдова, Кишинів)

к.м.н.,
доцент
кафедри
одонтології, пародонто-логії та
захворювань слизової оболонки
Ені
Лідія
порожнини роту, Державний
Степанівна
університет медицини і фармації
ім. Н. Тестеміцану (Республіка
Молдова, Кишинів)

Сучасні протоколи діагностики,
лікування
та
профілактики
захворювань пародонту
Запальні процеси в порожнині
рота та шляхи їх превенції.

Оцінка
ефективності
поблажливого
хірургічного
лікування
одонтогенного
хронічного сінусита в ділянці
дна верхньощелепової пазухи

Вплив
вогнищ
хронічної
одонтогенної інфекції на стан
кісткової тканини щелеп при
операції дентальної імплантації

Застосування біопрепаратів при
лікуванні кандидозу слизової
оболонки порожнини рота у
хворих
з
хронічним
генералізованим пародонтитом

14 - 15

Турянська
Наталія Ігорівна

1500 - 1510

Біда
Віталій
Іванович

50

00

Біда
Олексій
Віталійович
1510 - 1520
Леоненко Павло
Вікторович.
1520 - 1530

Леоненко Галина
Петрівна
Кокоева Ю.В.
Куроєдова
Дмитрівна

1530 - 1540

Віра

Галич Людмила
Борисівна

Галич Людмила
Вікторівна
Макарова
Олександра
Миколаївна
1530 - 1540
Куроєдова
Дмитрівна

Довженко
Андрій
Віталійович
1540 - 1550
Куроєдова
Дмитрівна

аспірант кафедри терапевтичної Поширеність
захорювань
стоматології
НМАПО твердих тканин зубів у осіб
імені П.Л. Шупика
молодого віку
Міждисциплінарний підхід в
д.мед.н., професор, завідувач комплексній
реабілітації
кафедри
ортопедичної стоматологічних
хворих
з
стоматології НМАПО імені патологічним стиранням твердих
П.Л.Шупика
тканин
зубів,
ускладненим
зниженням висоти прикусу
к.мед.н.,
доцент
кафедри Діагностичні
особливості
стоматології НМАПО імені оклюзійних
порушень
при
П.Л.Шупика
зубощелепних
деформаціях,
обумовлених частковою втратою
зубів
д.мед.н., професор кафедри Ефективні протоколи дентальної
ортопедичної
стоматології імплантації та протезування на
НМАПО імені П.Л.Шупика
імплантатах
к.мед.н.,
доцент
кафедри
ортодонтії та пропедевтики
ортопедичної стоматології НМУ
імені О.О. Богомольця
лікар-стоматолог
д.мед.н., проф., зав. каф. Надання комплексної допомоги
післядипломної освіти лікарів пацієнтам
із
незрощенням
стоматологів-ортодонтів
верхньої губи та піднебіння
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доц..
каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортодонтів
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
к.мед.н., Інститут стоматології
Сумського
державного
університету,
кафедра
стоматології
к.мед.н., ас. каф. післядипломної Асиметрія губ у пацієнтів з
освіти лікарів стоматологів- асиметричним ІІ класом по
ортодонтів ВДНЗУ «Українська E.H. Аngle
медична
стоматологічна
академія»

д.мед.н., проф., зав. каф.
післядипломної освіти лікарів
Віра
стоматологів-ортодонтів
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
ас. каф. післядипломної освіти Рухомість
зубів
під
час
лікарів стоматологів-ортодонтів ортодонтичного лікування в
ВДНЗУ «Українська медична залежності від статі
стоматологічна академія»
д.мед.н., проф., зав. каф.
післядипломної освіти лікарів
Віра
стоматологів-ортодонтів
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»

Аветіков Давід
Соломонович

1550 - 1600

Каплун Дмитро
Володимирович

Гаврильєв Віктор
Миколайович

Нідзельський
Михайло Якович

Давиденко Ганна
Миколаївна
00

10

16 - 16

Давиденко Вадим
Юрійович

СокологорськаНикіна
Юлія
Костянтинівна
1610 - 1620
Куроєдова
Дмитрівна

Віра

Стасюк Олексій
Анатолійович
1620 - 1630
Виженко Євгеній
Євгенович

д.мед.н.,
проф.,
завідувач
кафедри
хірургічної
стоматології
та
щелепнолицевої хірургії з пластичною та
реконструктивною
хірургією
голови
та
шиї
ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
аспірант кафедри хірургічної
стоматології та щелепно-лицевої
хірургії
з
пластичною
та
реконструктивною
хірургією
голови та шиї ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія»
к.мед.н., асистент
кафедри
хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії з
пластичною
та
реконструктивною
хірургією
голови
та
шиї
ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
д.мед.н., проф., зав. каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доц.
каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
асистент
каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
ас. каф. післядипломної освіти
лікарів стоматологів-ортодонтів
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
д.мед.н., проф., зав. каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортодонтів
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
к.мед.н., ас. каф. післядипломної
освіти лікарів стоматологівортодонтів ВДНЗУ «Українська
медична
стоматологічна
академія»
к.мед.н., ас. каф. післядипломної
освіти лікарів стоматологівортодонтів ВДНЗУ «Українська
медична
стоматологічна
академія»

Вдосконалення
методики
підйому та мобілізації слизових і
слизово-окісних
клаптів
у
порожнині рота на етапах
аугментації
альвеолярного
відростку

Причини
змін
смакової
чутливості та особливості їх
визначення

Аналіз структури соматичної
патології у дітей із вадами слуху
та зубощелепними аномаліями

Зміни
скроневонижньощелепневого суглобу при
зубощелепних
аномаліях,
надійшли до оргкомітету та
передані
для
перевірки
відповідальним
редактором
збірника

1630 - 1640

1640 - 1650

1650 - 1700

д.мед.н., проф., зав. каф.
післядипломної освіти лікарів
Куроєдова Віра
стоматологів-ортодонтів
Дмитрівна
ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доцент
кафедри
Гармаш
Ольга терапевтичної
стоматології
Володимирівна
Харківського
національного
медичного університету
д.мед.н., професор кафедри
пропедевтики
внутрішньої
Питецька Наталя медицини №1, основ біоетики та
Іванівна
біобезпеки
Харківського
національного
медичного
університету

Стоматологічний статус осіб
різного віку, які народилися
великими до гестаційного віку
Варікозна хвороба в практиці
терапевта і стоматолога

Оптимізація
лікування
асистент кафедри терапевтичної
хронічного
апікального
Жданова Наталія стоматології
Харківського
періодонтиту з використанням
Олексіївна
національного
медичного
фотоактивованої
дезінфекції
університету
кореневих каналів

ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ
учасники конференції

1730

06 жовтня 2017 року
800 - 945

Реєстрація учасників конференції

1000 - 1200

Засідання секції терапевтичної, дитячої
стоматології,
профілактики
стоматологічних
захворювань
та
формування здорового способу життя
Засідання
секції
хірургічної
стоматології, щелепно - лицевої
хірургії та імплантології

1000 - 1345

1000 - 1550

Засідання
секції
стоматології

ортопедичної

1000 - 1430

Засідання секції ортодонтії

хол навчально - наукового інституту
стоматології та щелепно - лицевої
хірургії ХМАПО, Харків, вулиця
Салтівске шосе, 268
зала Спец. ради, головний корпус
ХМАПО, Харків, вулиця Амосова,
58
лекційна зала № 20 навчально наукового інституту стоматології та
щелепно - лицевої хірургії ХМАПО,
Харків, вулиця Салтівске шосе, 268
Аудиторія № 23 навчально наукового інституту стоматології та
щелепно - лицевої хірургії ХМАПО,
Харків, вулиця Салтівске шосе, 268,
другий поверх
Аудиторія № 19 «Зала Вченої ради
навчально - наукового інституту
стоматології та щелепно - лицевої
хірургії ХМАПО», Харків, вулиця
Салтівске шосе, 268, другий поверх

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ, ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ,
ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.
зала Спец. ради, головний корпус ХМАПО, Харків, вулиця Амосова, 58
Головуючий: Куцевляк Валентина Федорівна
Президія: Циганова Наталія Борисівна, Сирота Ольга Миколаївна
Секретар: Велігоря Ірина Євгеньєва
Регламент доповідей: 10 хвилин

1000 - 1010

1010 - 1020

1020 - 1030

1030 - 1040

к.мед.н.,
зав.
відділення
"Стоматологія"
Комунального
Косенко
вищого навчального закладу
Валентина
"Житомирський
інститут
Миколаївна
медсестринства" Житомирської
обласної ради
д.мед.н.,
доцент
кафедри
загальної фармації та безпеки
Кузнєцова
ліків
Інститут
підвищення
Валентина
кваліфікації спеціалістів фармації
Михайлівна
Національного фармацевтичного
університету
к.фарм.н.,
доцент
кафедри
загальної фармації та безпеки
Домар
Ніна ліків
Інститут
підвищення
Анатоліївна
кваліфікації спеціалістів фармації
Національного фармацевтичного
університету
д.фарм.н., профессор, завідувач
кафедри загальної фармації та
Шульга
безпеки
ліків
Інститут
Людмила
підвищення
кваліфікації
Іванівна
спеціалістів
фармації
Національного
асистент кафедри патологічної
Огнева Лилия фізіології ім. Д.О. Альперна
Гарриевна
Харківського
національного
медичного університету
Комаров
студент
Харківського
Дмитрий
національного
медичного
Алексеевич
університету
асистент кафедри стоматології
Комаров
дитячого віку, дитячої щелепноАлексей
лицьової хірургії і імплантології
Кимович
Харківського
національного
медичного університету
асистент кафедри патологічної
Шаповал
фізіології ім. Д.О. Альперна
Ксенія
Харківського
національного
Андріївна
медичного університету
асистент кафедри патологічної
Альгіна
фізіології ім. Д.О. Альперна
Анастасія
Харківського
національного
Дмитрівна
медичного університету
Огнєва
Лілія асистент кафедри патологічної
Гаррієвна
фізіології ім. Д.О. Альперна

Навчання
дітей
молодшого
шкільного віку правилам гігієни
порожнини рота з використанням
елементів
технології
"Едьютейнмент"

Формування культури здорового
способу життя

Современные аспекты этиологии
воспалительных заболеваний

Нарушение
функций
щитовидной
железы,
как
основная причина возникновения
клиновидного дефекта твердых
тканей зубов

1040 - 1050

1050 - 1100

1100 - 1110

1110 - 1120

1120 - 1130

1130 - 1140

Харківського
національного
медичного університету
к.мед.н.,
асистент
кафедри
Ковальцова
патологічної
фізіології
ім.
Марина
Д.О. Альперна
Харківського
Вікторівна
національного
медичного
університету
к.мед.н.,
асистент
кафедри
Ковальцова
патологічної
фізіології
ім.
Марина
Д.О. Альперна
Харківського
Вікторівна
національного
медичного
університету
студентка
Харківського
Івантеева Юлія
національного
медичного
Ігорівна
університету
студентка
Харківського
Курчанова
національного
медичного
Юлія Віталіївна
університету
Сміянов Юрій Асистент кафедри стоматології
Владиславович Сумського
державного
університету
Рожко Микола д.мед.н.,
професор,
ректор
Михайлович
ІФНМУ
Косенко
к.мед.н.,
доцент
кафедри
Світлана
стоматології
ННІПО
ДВНЗ
Валентинівна
«Івано-Франківський
національний
медичний
університет»
Гаврилів
к.мед.н.,
доцент
кафедри
Галина
стоматології
ННІПО
ДВНЗ
Михайлівна
«Івано-Франківський
національний
медичний
університет»
Куцевляк
д.мед.н., проф. завідувач кафедри
Валентина
стоматології та терапевтичної
Федорівна
стоматології ХМАПО
Бобровська
аспірант кафедри стоматології та
Наталія
терапевтичної
стоматології
Павлівна
ХМАПО
Колупаева
cтарший науковий працівник
Тамара
відділу генетики НДІ біології
Василівна
ХНУ ім. Каразіна В.Н.
д.мед.н., професор, завідувач
Непорада
кафедри медичної, біоорганічної
Каріне
та біологічної хімії ВДНЗ
Степанівна
«Українська
медична
стоматологічна академія»
доцент
кафедри
медичної,
Гордієнко
біоорганічної та біологічної хімії
Людмила
ВДНЗ «Українська медична
Петрівна
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
викладач
кафедри
Сухомлин
медичної,
біоорганічної
та
Андрій
біологічної
хімії
ВДНЗ
Анатолійович
«Українська
медична
стоматологічна академія»

Патофізіологічна роль апоптозу в
розвитку захворювань пародонту

Патогенетические
основы
развития кариеса молочных
зубов
и
возможности
их
антенательной профилактики

Терміни збереження в зубах
реставрацій з композиційних
матеріалів

Основні ресурси для сучасної
оптимізації
педагогічного
процесу при підготовці лікарівінтернів
за
фахом
«стоматологія»

Електрофоретична
активність
клітин букального епітелію у
робочих професійного ризику по
свинцю

Вплив мультипробіотика на
розвиток
вільно-радикальних
процесів у слинних залоз за умов
глутамат-індукованого ожиріння

Кобзар
Олександр
Борисович

1140 - 1200

Пархоменко
Марина
Всеволодівна
Прокопець
Костянтин
Олександрович

доцент кафедри оперативної
хірургії і топографічної анатомії
Національного
медичного
університету ім. О.О. Богомольца
доцент кафедри оперативної
хірургії і топографічної анатомії
Національного
медичного
університету
ім.
О.О.
Богомольца
доцент кафедри оперативної
хірургії і топографічної анатомії
Національного
медичного
університету
ім.
О.О.
Богомольца

Дидактична роль біологічних
засобів навчання для забезпеченя
компетентнісного підходу при
вивченні
морфологічних
дисциплін

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.
Аудиторія № 23 навчально - наукового інституту стоматології та щелепно лицевої хірургії ХМАПО, Харків, вулиця Салтівске шосе, 268, другий поверх
Головуючий: Гризодуб Василь Іванович
Президія: Голубничий Олексій Павлович, Сторожев Віктор Анатолійович
Секретар: Гордієнко Світлана Анатоліївна
Регламент доповідей: 10 хвилин
1000 - 1010

1010 - 1020

1020 - 1030

Діасамідзе
Елгуджа
Джемалович

Діагностика
та
корекція
мікроциркуляторних порушень у
тканинах пародонту у пацієнтів із
супутніми захворюваннями в разі
Монзер Ахмад Стоматологічний
центр
протезування знімними зубними
Салман
ННІСтаЩЛХ ХМАПО
протезами
д.мед.н.,
професор
каф.
Король
післядипломної освіти лікарів
Михайло
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Дмитрович
«Українська
медична
стоматологічна академія»
д.мед.н.,
проф.,
зав.
каф.
Нідзельський
післядипломної освіти лікарів Визначення
витривалості
Михайло
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ пародонта інтактних зубів до
Якович
«Українська
медична навантаження
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
асистент
каф.
Цветкова
післядипломної освіти лікарів
Наталія
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Володимирівна «Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доц.
каф.
Давиденко
післядипломної освіти лікарів
Ганна
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Миколаївна
«Українська
медична
Педагогічні освітні технології
стоматологічна академія»
формування здорового способу
к.мед.н.,
асистент
каф.
життя
Кузнецов
післядипломної освіти лікарів
Віктор
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Васильович
«Українська
медична
стоматологічна академія»
проф., директор
ХМАПО

ННІСтаЩЛХ

к.мед.н.,
асистент
каф.
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доц.
каф.
Писаренко
післядипломної освіти лікарів
Олег
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Анатолійович
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доц.
каф.
Цветкова
післядипломної освіти лікарів
Наталія
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Володимирівна «Українська
медична
стоматологічна академія»
клін.ординатор
каф.
Ксенжук
післядипломної освіти лікарів
Маргарита
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Андріївна
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
асистент
каф.
післядипломної освіти лікарів
Линник Юлія
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Євгеніївна
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
доцент
каф.
післядипломної освіти лікарів
Шиян Євгеній
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Григорович
«Українська
медична
стоматологічна академія»
к.мед.н.,
асистент
каф.
Соколовська
післядипломної освіти лікарів
Валентина
стоматологів-ортопедів ВДНЗУ
Михайлівна
«Українська
медична
стоматологічна академія»
Фастовець
д.мед.н., завідувач
кафедри
Олена
ортопедичної стоматології ДЗ
Олександрівна «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»
Глазунов
аспирант кафедри ортопедичної
Анатолій
стоматології
ДЗ
Олегович
«Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»
Фастовець
д.мед.н., завідувач
кафедри
Олена
ортопедичної стоматології ДЗ
Олександрівна «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»
Глазков
асистент кафедри ортопедичної
Олександр
стоматології
ДЗ
Олександрович «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»
Глазкова Юлія лікар-стоматолог
Станіславівна.
Фастовець
д.мед.н., завідувач
кафедри
Олена
ортопедичної стоматології ДЗ
Олександрівна «Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»
Чикор
Валентин
Пктрович

1030 - 1040

1040 - 1050

1050 - 1100

1100 - 1110

1110 - 1120

1120 - 1130

Індивідуалізація діагностичних
заходів
при
ортопедичному
лікуванні парафункції жувальних
м’язів

Аналітичний огляд застосування
знімних
протезів
із
телескопічною фіксацією

Способи
біосумісності
полімерів

покращення
протезів
із

Покращення
щільності
прилягання
базисів
повних
знімних
протезів
шляхом
модифікації
методики
функціонального відбитка
Проблеми оцінки якості зубного
протезування

Оклюзійні
патогенезі
пародонтиту

порушення
в
генералізованого

Маліновський
Віталій
Григорович

аспирант кафедри ортопедичної
стоматології
ДЗ
«Дніпропетровська
медична
академія МОЗ України»

1140 - 1150

Савченко
Володимир
Віталійович

к.мед.н.,
головний
лікар
Обласного комунального закладу
охорони
здоров'я
«Сумська
обласна дитяча стоматологічна
поліклініка

1150 - 1200

Жуков
Костянтин
Вікторович

1300 - 1310

Боян Аркадий
Максимович

Оцінка
ризиків
можливої
доцент кафедри ортопедичної біологічної несумісності при
стоматології
та
ортодонтії протезування дефектів зубного
дорослих ХМАПО
ряду великої протяжності або
при повній відсутності зубів
(АФГ)
як
к.мед.н.,
доцент
кафедри Артрофонорафія
об’єктивний
метод
ранньої
ортопедичної стоматології та
і
контролю
ортодонтії дорослих ХМАПО, діагностики
лікування
патологій
скроневогенеральний
директор
ТОВ
нижньощелепового
суглобу.
«фірма РЦСІ, ЛТД»

Круковский
Александр
Анатольевич
1320 - 1330
Гризодуб
Дмитро
Васильович
1330 - 1340

Гризодуб
Євген
Васильович
Данилов Павло
Іванович

1340 - 1350

Боян Аркадий
Максимович

Бессонов
Володимир
Інокентієвич
1350 - 1400
Варв’янський
Павло
Юрійович
1400 - 1410

Гордієнко
Світлана
Олександрівна

Особливості лікування набутих
дефектів та деформацій зубо щелепової ділянки зі зниженням
прикусу

Врач стоматолог-ортопед ТОВ
«фірма РЦСІ, ЛТД»
Комплексная оценка состояния
тканей протезного поля при
доцент кафедри ортопедичної
протезировании
съемными
стоматології
та
ортодонтії
бюгельными протезами лиц с
дорослих ХМАПО
непереносимостью
к
конструкционным материалам
к.мед.н.,
доцент
кафедри Порівняльна
характеристика
ортопедичної стоматології та впливу тимчасових знімних
ортодонтії дорослих ХМАПО
реставрацій на м'які тканини
ложа
при
к.мед.н.,
доцент
кафедри протезного
ортопедичної стоматології та протезуванні на імплантатах
ортодонтії дорослих ХМАПО
к.мед.н.,
доцент
кафедри Необхідність
ортопедичної
ортопедичної стоматології та підготовки хворих з синдромом
ортодонтії дорослих ХМАПО, м’язово-суглобової дисфункції
генеральний
директор
ТОВ скронево-нижньощелепових
«фірма РЦСІ, ЛТД»
суглобів (МСД СНЩС) перед
естетичними
і
к.мед.н.,
доцент
кафедри складними
ортопедичної стоматології та функціональними реабілітаціями
ортодонтії дорослих ХМАПО
Підвищення
фізико-хімічних
властивостей знімних зубних
асистент кафедри ортопедичної
протезів
із
самотвердіючої
стоматології
та
ортодонтії
пластмаси “Протакріл-М“ за
дорослих ХМАПО
допомогою структурування їх в
полі струму високої частоти.
доцент кафедри ортопедичної Вивчення
стану
тканини
стоматології
та
ортодонтії пародонту при протезуванні
дорослих ХМАПО
стоматологічних хворих

1410 - 1420

1420 - 1430
1430 - 1440

1440 - 1450
1450 - 1500

1500 - 1510

1520 - 1530
1530 - 1540

1540 - 1550

Сторожев
Віктор
Анатолійович
Сторожева
Лідія
Вікторівна

доцент кафедри ортопедичної
стоматології
та
ортодонтії
дорослих ХМАПО
лікар стоматолог інтерн

Удосконалена
методика
отримання
відбитків
для
виготовлення литої кускової
вкладки
при
використанні
готової
цільнолитої
або
металокерамічної конструкції
старший
лаборант
кафедри Порівняння якості незнімних
Пилипенко
ортопедичної стоматології та зубних конструкцій і цементів з
Тетяна Ігорівна
ортодонтії дорослих ХМАПО
різними механізмами дії
Сторожев
доцент кафедри ортопедичної Стан тканин пародонту у
Віктор
стоматології
та
ортодонтії стоматологічних хворих при
Анатолійович
дорослих ХМАПО
протезуванні
незнімними
Гордієнко
доцент кафедри ортопедичної конструкціями протезів до і
Світлана
стоматології
та
ортодонтії після лікування
Олександрівна дорослих ХМАПО
Іваніщенко
доцент кафедри ортопедичної Сучасний погляд на викладання
Людмила
стоматології
та
ортодонтії ортопедичної стоматології в
Олексіївна
дорослих ХМАПО
післядипломній освіті
30 років Республіканському
генеральний
директор
ТОВ центру
стоматологічної
Боян А.М.
«фірма РЦСІ, ЛТД»
імплантації. Історія створення та
розвитку
Чітадзе Нодар
Стоматологічна
клініка Навчання у клінічній ординатурі
Тбіліського
державного ХМАПО
університету, Грузія
Томашвілі
приватна практика, м. Руставі,
Іраклій
Грузія
Діасамідзе
Парестезія слизової оболонки
проф., директор ННІСтаЩЛХ
Елгуджа
порожнини рота у практиці
ХМАПО
Джемалович
ортопедичної стоматології
Жуков
Цифрові
технології
в
доцент кафедри ортопедичної
Костянтин
навчальному процесі кафедри
стоматології
та
ортодонтії
Вікторович
ортопедичної стоматології та
дорослих ХМАПО
ортодонтії дорослих ХМАПО
доцент кафедри ортопедичної Математичне
обґрунтування
стоматології
Національної використання
універсальної
Гурин
Петро
медичної
академії розбірної
пародонтологічной
Олексійович
післядипломної освіти імені П.Л. шини
у
хворих
на
Шупика
генералізований пародонтит
Аспірант кафедри стоматології
В’юн
Ганна
ДЗ
“Луганський
державний
Ігорівна
медичний університет”

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ОРТОДОНТІЇ.
Аудиторія № 19 «Зала Вченої ради навчально - наукового інституту стоматології
та щелепно - лицевої хірургії ХМАПО», Харків, вулиця Салтівске шосе, 268, другий
поверх
Головуючий: Волосов Євген Віталійович
Президія: Діасамідзе Елгуджа Джемалович, доцент Алтуніна Світлана Володимирівна,
Панков Олександр Олександрович,
Секретар: Ткаченко Юлія Вячеславівна
Регламент доповідей: 30 хвилин

1000 - 1030
Шевченко
Наталья
Станіславівна

1030 - 1100

Алтуніна
Світлана
Володимирівна

1100 - 1130
Ткаченко Юлія
Вячеславівна
Госткіна Олена
Віталіївна
Васильківський
В’ячеслав
Анатолійович
1130 - 1200
Гладких Дар’я
Петрівна
1200 - 1230
Зотов В'ячеслав
Сергійович

Левитска Лілія
Миколаївна
1230 - 1300
Ткаченко Юлія
Вячеславівна
1300 - 1330
Дмитренко
Марина
Іванівна
1330 - 1400

Хлэбас Олег
Олегович

1400 - 1430

Логоша Юлія
Іванівна

д.мед.н.,
завідувач
відділення
кардіоревматології
Державної
установи
«Інститут охорони здоров'я
дітей
та
підлітків
Національної
академії
медичних наук України»
к.мед.н., доцент кафедри
ортопедичної стоматології
та ортодонтії дорослих
ХМАПО
к.мед.н., доцент кафедри
ортопедичної стоматології
та ортодонтії дорослих
ХМАПО
директор ОАО «центр
доктора Бубновского С.М.»
травматолог-ортопед,
кинезиотерапевт в ОАО
«центр
доктора
Бубновского С.М.»
к.мед.н.,
терапевт,
рефлексотерапевт,
кінезитерапевт, приватна
практика
головний лікар кабінетів
конусно-променевої
комп'ютерної
томографії
«3D діагностика»
к.мед.н., лікар-рентгенолог
кабінетів
конуснопроменевої комп'ютерної
томографії
«3D
діагностика»
к.мед.н., доцент кафедри
ортопедичної стоматології
та ортодонтії дорослих
ХМАПО
д.мед.н., доцент кафедри
ортодонтії
Вищого
державного
навчального
закладу
України
«Українська
медична
стоматологічна академія»
торгівельний представник
відділу
стоматологічної
продукції компанії 3 М
ESPE у центральному,
північному та східному
регіоні України
логопед,
приватна
практика

Ортодонтам просто про складне: обмін
сполученотканных
структур
в
соматичній патології

Скронево-нижньощелеповий суглоб:
анатомія, функція и біомеханіка

Комп’ютерна
стабілометрія
та
відеорастростереографія в практиці
ортодонта

М’язове
тестування
та
основи
кінезіотерапії захворювань скроневонижньощелепового суглобу
3D конусно-променева комп'ютерна
томографія
скронево
нижньощелепного
суглоба:
можливості та деякі рентгенологічні
аспекти

Визначення м’язового балансу в клініці
ортопедичної стоматології і ортодонтії
з точки позиції доказової медицини
Нові можливості у ортодонтичному
лікуванні пацієнтів із дистальним
прикусом, ускладненим скупченістю
зубів
Clinpro - комфортна гігієна ротової
порожнини. Продукти та концепція

Корекція функціональних порушень у
пацієнтів
із
зубо-щелеповими
аномаліями з позиції співпраці
логопеда і ортодонта.

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ, ЩЕЛЕПНО ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ ТА ІМПЛАНТОЛОГІЇ.
лекційна зала № 20 навчально - наукового інституту стоматології та щелепно лицевої хірургії ХМАПО, Харків, вулиця Салтівське шосе, 268
Головуючий: проф. Лісова Ірина Григорівна
Президія: Михайленко Ніна Миколаївна, Хасанова Галина Бахтимірівна
Секретар: Ткач Тетяна Валеріївна
Регламент доповідей: 10 хвилин
1000 - 1015

1015 - 1025

д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології та
Григоров
щелепно-лицевої хірургії
Сергій
Харківського
Миколайович
національного медичного
університету
д.мед.н.,
професор
кафедри
хірургічної
стоматології та щелепноРузін Геннадій
Новий погляд на оцінку якості
лицевої
хірургії
Петрович
лікування в щелепо-лицевій хірургії
Харківського
національного медичного
університету
к.мед.н., доцент кафедри
хірургічної стоматології та
Вакуленко
щелепно-лицевої хірургії
Катерина
Харківського
Миколаївна
національного медичного
університету
д.мед.н., проф., зав. каф. Сучасний
підхід
до
проблеми
хірургічної стоматології та психоемоційного стану пацієнтів із
щелепно-лицевої хірургії з патологічними рубцями голови та шиї
пластичною
та
Аветіков Давід
реконструктивною
Соломонович
хірургією голови та шиї
ВДНЗУ
«Українська
медична стоматологічна
академія»
аспірант
кафедри
хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії з
пластичною
та
Буханченко
реконструктивною
Ольга Петрівна
хірургією голови та шиї
ВДНЗУ
«Українська
медична стоматологічна
академія»
кандидат медичних наук,
асистент
кафедри
хірургічної стоматології та
Іваницька
щелепно-лицевої хірургії з
Олена
пластичною
та
Сергіївна
реконструктивною
хірургією голови та шиї
ВДНЗУ
«Українська

1025 - 1035
Тимофєєв
Олексій
Олександрович
Ушко Наталія
Олексіївна

1035 - 1045
Неханевич
Жанна
Михайлівна
1045 - 1100
Кравцов
Микита
Сергійович
1100 - 1115
Яковенко
Людмила
Миколаївна

Кисельова
Наталія
Валентинівна.
Герасимчук
Валерія
Олегівна
1130 - 1145
Яковенко
Людмила
Миколаївна

Єфименко
Владислав
Петрович.

1145 - 1200

Думенко
Михайло
Вікторович
Лісова Ірина
Григорівна

медична стоматологічна
академія»
д.мед.н., професор, зав.
каф.
щелепно-лицевої
хірургії
Національної
медичної
академії
післядипломної
освіти
Амелобластоми щелеп (діагностика,
імені П.Л. Шупика
клініка, лікування, профілактика
рецидивів)
к.мед.н., доцент кафедри
щелепно-лицевої хірургії
Національної
медичної
академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
асистент
кафедри
хірургічної стоматології,
Застосування різних фракцій
імплантології
та
аутоплазми крові (prf, а-prf та і-prf) при
пародонтології
ДЗ
хірургічному лікуванні ретинованих
«Дніпропетровська
третіх молярів нижньої щелепи
медична академія МОЗ
України»
аспірант
кафедри
Вивчення впливу синтетичного
стоматології
дитячого
остеопластичного матеріалу на
віку,
ортодонтії
та
кістковий дефект у зоні проведення
імплантології Харківської
імплантації (експерементальномедичної
академії
морфологічне дослідження).
післядипломної освіти
д.мед.н., професор. зав.
каф.
хірургічної
стоматології та щелепнолицевої хірургії дитячого
віку
НМУ
ім.
Холтерівський моніторинг ЧСС та
О.О. Богомольця
серцевого ритму при лікуванні
к.мед.н., асистент кафедри
неселективними ß–адреноблокаторами
хірургічної стоматології та
дітей з дитячою гемангіомою щелепнощелепно-лицевої хірургії
лицевої ділянки.
дитячого віку НМУ імені
О.О. Богомольця
студентка
медичного
факультету №1 НМУ імені
О.О. Богомольця
д.мед.н., професор. зав.
каф.
хірургічної
стоматології та щелепнолицевої хірургії дитячого
віку НМУ імені О.О.
Гіпертрофія вінцевого відростка
Богомольця
нижньої щелепи при анкілозах
к.мед.н., доцент кафедри
скронево-нижньощелепового суглобу у
хірургічної стоматології та
дітей та визначення показань до його
щелепно-лицевої хірургії
остеотомії.
дитячого віку НМУ імені
О.О. Богомольця
студент
4
курсу
стоматологічного
факультету
д.мед.н., проф., зав. каф.
Історія розвитку щелепно-лицевої
хірургічної стоматології,
хірургії та стоматології на

1200 - 1215

Лісова Ірина
Григорівна
Михайленко
Ніна
Миколаївна

1215 - 1230

Лісова Ірина
Григорівна
Ткач
Тетяна
Володимирівна
Волосов Євген
Віталійович

1230 - 1245

Лісова Ірина
Григорівна
Хасанова
Галина
Бахтимірівна

1245 - 1300

Лісова Ірина
Григорівна
Ковальчук
Вікторія
Валеріївна

1300 - 1315

Лісова Ірина
Григорівна
Російський
Петро
Вікторович

1315 - 1330
Думенко
Михало
Вікторович

щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
к.мед.н., доцент кафедри
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
к.мед.н., асистент кафедри
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
головний
позаштатний
спеціаліст зі стоматології
департаменту
Охорони
здоров’я ХОДА, головний
лікар КЗОЗ «Обласна
стоматологічна
поліклініка»
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
к.мед.н., доцент кафедри
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
асистент
кафедри
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
д.мед.н., проф., зав. каф.
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
к.мед.н., асистент кафедри
хірургічної стоматології,
щелепо-лицевої хірургії та
стоматології ХМАПО
здобувач
кафедри
хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії
дитячого
віку
Національного медичного
університету імені О.О.
Богомольця

Cлобожанщіні, етапи післядипломної
освіти лікарів
Особливості післядипломної освіти
лікарів-стоматологів з питань
невідкладної допомоги при критичних
станах та онконастороги
Аналіз ускладнень амбулаторного
стоматологічного прийому

Патоморфологічні зміни у
поднижньощелепних слиних залозах
при сіалолітіазі у осіб різних вікових
груп

Частота персистенції герпесвірусної
інфекції у хворих на щелепно-лицеву
патологію

Особливості
проведення
субперіостальної
імплантації
у
пацієнтів із чисельною та повною
втратою зубів

Визначення показань до резекції
вінцевого відростку нижньої щелепи у
дітей з анкілозами та вторинний
деформуючий остеоартроз скроневонижньощелепного суглоба

1330 - 1345

к.мед.н., доцент кафедри
хірургічної стоматології та
Єфименко
щелепно-лицевої хірургії
Владислав
дитячого
віку
Петрович
Національного медичного
університету імені О.О.
Богомольця
здобувач
кафедри
щелепно-лицевої хірургії
Олекшій Петро
Львівського національного
Васильович
медичного університету
ім. Данила Галицького
к.мед.н., асистент кафедри
Уштан
щелепно-лицевої хірургії
Світлана
Львівського національного
Володимирівна медичного університету
ім. Данила Галицького
д.мед.н, проф., завідувач
кафедри
клінічної
Лаповець
лабораторної діагностики
Любов
ФПДО
Львівського
Євгенівна
національного медичного
університету ім. Данила
Галицького

Цитокіновий профіль сироватки крові
осіб, після проведення дентальної
імплантації та застосування
магнітотерапії

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.
Актова зала ХМАПО, м. Харків, вул. Амосова, 58
Головуючий: проф. Хвисюк Олександр Миколайович
Секретар: доц. Жуков Костянтин Вікторович
1550 - 1620

Звіти головуючих секцій
Оголошення проекту резолюції конференції
Обговорення резолюції конференції
Прийняття резолюції
Закриття конференції

