
"Цифровий суглобовий сплінт “Easy
Splint”: етапи виготовлення,

особливості   цифрового дизайну"

асистент кафедри ортодонтії інституту 
стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика,

 Президент Асоціації Цифрової Ортодонтії, 
член Європейської Асоціації ортодонтів

"Міофункціональний підхід в
реабілітації ортодонтичного

пацієнта" 

29 жовтня
2021 р.

 

За ініціативи кафедри ортодонтії ЛНМУ ім. Д. Галицького

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ:

"ГНАТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ОРТОДОНТІЇ"
"GNATOLOGICAL APPROACHES IN ORTHODONTICS"

ФАХОВА ШКОЛА ЛІКАРІВ-ОРТОДОНТІВ

Риберт Юрій
доктор мед. наук, доц. кафедри 

терапевтичної стоматології ФПДО 
ЛНМУ імені Данила Галицького

Ганчук ВеронікаПабло Ечаррі

"Ортодонтичне лікування пацієнтів
із краніо-мандибулярними

розладами" 

професор Стоматологічного Інституту 
АTHENЕA, віце-президент Світової Асоціації 

лінгвальної ортодонтії, президент 
Іберо-Американської Асоціації ортодонтів

Дрогомирецька Мирослава

"Чому ми бруксуємо? 

заслужений лікар України, доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної

академії післядипломної освіти імені ''П.Л. Шупика'', член
Європейської Асоціації ортодонтів.

 

АСОЦІАЦІЯ ОРТОДОНТІВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

м. Львів, 
Палац Мистецтв
вул. Коперника, 17



“Протокол лікування патології
прикусу з дисфункцією СНЩС та
краніоцервікальною адаптацією

у пацієнтів з головним болем”
 

За участь у конференції Асоціації ортодонтів України
нараховуються 10 балів для обліку їх при атестації на

присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії у
відповідності з наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446

Реєстрація за тел:

+38(098)-027-75-05 

Єзерська Орися
лікар-ортодонт, приватна практика 
“Перфект-Дент”, член Європейської 

Асоціації ортодонтів

Чухрай Наталія
доктор мед. наук, професор, завідувач

кафедри ортодонтії ЛНМУ імені Данила
Галицького, член Європейської Асоціації
ортодонтів, голова Львівського осередку

Асоціації ортодонтії України

Студент Володимир

"Рентгенодіагностика стану та
патологічних змін скронево-
нижньощелепових суглобів" 

лікар-рентгенолог, Центр Медичної
3D Діагностики

“Критерії оцінки впливу
дисфункції СНЩС на перебіг

ортодонтичного лікування згідно
принципів холістичної медицини”

 

Войтович Олег
лікар-стоматолог, ортодонт, гнатолог, 

остеопат, приватна практика

Кулінченко Руслан

“Особливості диференціальної
діагностики скронево-

нижньощелепних розладів у
дорослих пацієнтів”

доцент кафедри ортоопедичної стоматології 
ЛНМУ імені Данила Галицького

Ухач Наталія

“Концепція школи VieSid в
міждсциплінарному лікуванні
стоматологічних пацієнтів"

лікар-ортодонт, клініка "Ухач Дент"

Міськів Андрій
кандидат медичних наук, доцент,
кафедри ортодонтії ЛНМУ імені

Данила Галицького, член
Європейської Асоціації ортодонтів

Лещук Світлана
канд. мед. наук, асистент

кафедри стоматології дитячого
віку ЛНМУ імені Данила

Галицького,  лікар-ортодонт 

“Філософія FACE. ЕМГ - як один із методів 
 супроводу ортодонтичного лікування”

 

Вартість участі: 3500 грн
для членів АОУ - 2500 грн


