
ФАХОВА ШКОЛА ДИТЯЧИХ СТОМАТОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ 

УЧАСТЮ «УСКЛАДНЕННЯ В ДИТЯЧІЙ СТОМАТОЛОГІЇ – 

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ» 

 

27 жовтня 2021, м. Львів, Коперніка,17. Початок: 10:00. 
Організатори: ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра стоматології 

дитячого віку, УАПДС. 

Голова оргкомітету – Галина Солонько 

За підтримки: 

 

 

 
 

10:00-10:15 Відкриття конференції, вітальне слово 

 

Олександр Колесніченко, зав. кафедри стоматології дитячого віку 

ЛНМУ імені Данила Галицького, Ірина Сенюта, зав. кафедри медичного 

права ЛНМУ імені Данила Галицького, Ян Куніш, почесний гість, професор 

кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології, Університет 

Мюнхена. 

 

10:15-12:15 Молярно - різцева гіпомінералізація (MIH) - Що ми знаємо і що 

ми повинні знати? 

 

Ян Куніш (Jan Kuhnisch), професор кафедри терапевтичної 

стоматології та пародонтології, Університетська клініка, Університет імені 

Людвіга Максиміліана, Мюнхен, Німеччина. 

 

12:15-13:15 Правові аспекти для безпечного провадження стоматологічної 

практики 

 

Ірина Сенюта - професор, зав. кафедри медичного права ЛНМУ імені 

Данила Галицького, президент ГО «Фундація медичного права та біоетики 

України», національна представниця Європейської асоціації медичного 

права в Україні. 

 

13:15-13:45 Комунікація з батьками як інструмент уникнення ускладнень 

 

Долгова Марія – дитячий стоматолог Клініки Заблоцького, консул 

EAPD в Україні. 

 

13:45 -14:30 Каво-перерва 



14:30 – 15:00 Рання втрата постійних перших молярів –поширеність, 

причини, наслідки, планування лікування 

 

Дидик Наталія – канд. мед. наук, доцент кафедри ортопедичної 

стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького, клініка Заблоцького. 

 

15:00 – 15:40 Приопераційні ускладнення при анестезіологічній підтримці у 

дитячій стоматології 

 

Пайкуш Володимир – канд.мед. наук, президент УАСАС, головний 

анестезіолог ЦСІіП ММ, Пародент. 

 

15:40 - 16:20 Діагностика захворювань щелепно–лицевої ділянки у дітей: 

особливості, помилки та складнощі 

 

Володимир Студент - медичний директор, лікар рентгенолог мережі 

Центр Медичної 3D діагностики, лікар-консультант Львівського обласного 

бюро судово-медичної експертизи. 

 

16:20 – 17:00 Покази до видалення тимчасових зубів – як прийняти 

правильне рішення 

 

Солонько Галина – канд. мед. наук, доцент кафедри стоматології 

дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького, експерт МОЗ. 

 

17:00 – 17:40 Використання кальцій силікатних цементів при лікуванні 

ускладненого карієсу 

 

Гринишин Ольга – канд.мед. наук, доцент кафедри стоматології 

дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького, лікар - ендодонтист ЦСІіП 

ММ, Пришко Зоряна – канд. мед. наук, доцент кафедри стоматології 

дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького. 

17:40 – 18:00 Дискусія та підведення підсумків конференції 

Кожен учасник отримає сертифікат 

З питань реєстрації участі в конференції звертатись: +38 068 567 88 00 – Ліліана 
Місце проведення: Конференц зал №1 (2 поверх), Львівський палац мистецтві 

(вул. Коперника, 17) 
Початок реєстрації: 09:00-10:00 
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