
Програма конференції 

Фахова школа дитячих стоматологів: 

«Сучасні аспекти дитячої стоматології» 

 

10:00 – 10:15   Відкриття конференції  

Вітальне слово Олександр Колесніченко, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, Наталія 

Чухрай –проф., зав.каф. ортодонтії ЛНМУ імені Данила Галицького, Ніна Смоляр – професор 

кафедри ортодонтії ,  Галина Солонько  – голова оргкомітету 

 

10:15-11:00 Проблеми надання стоматологічної допомоги дітям з бульозним епідермолізом. 

Шляхи вирішення   

Вікторія Іванчишин  - к.мед.наук., доц. кафедри стоматології дитячого віку  

Андрій Кузик – к.мед.наук, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ імені Данила 

Галицького  

  

11:00 – 11:45  Лікування травм тимчасових зубів з точки зору доказової медицини   

Долгова Марія – дитячий  стоматолог Клініки Заблоцького, консул EAPD в Україні   

 

11:45 – 12:30 Відновлення тимчасових зубів цирконієвими та металевими коронками 

Мартинович Оксана   дитячий стоматолог, магістр медицини,   

Клініки  Ortholux, Симбіотика, Еліт-Дента (Харків-Львів) 

 

12:30-13:30 . Успішні методики лікування постійних зубів з несформованими коренями та 

некрозом пульпи 

Гринишин Ольга - к.мед наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила 

Галицького, лікар - ендодонтист ЦСІіП ММ 

   

13:30 -14:30  каво-перерва 

 

14:30 – 15:15 Заспокоєння дитини на стоматологічному прийомі. Шлях від психологічної 

адаптації до наркозу. 

 Пайкуш Володимир – к.мед. наук, паст президент УАСАС, гол. анестезіолог ЦСІіП ММ, 

Пародент  

  

 15:15 – 16:00 Гіпохлоритна аварія в практиці дитячого стоматолога. Погляд анестезіолога 

на вирішення проблеми  

 Галина Губич  - лікар анестезіолог відділення реанімації ЗУДМЦ, клініка Солонько Сов’як  

 

16:00 – 16:45  Седація закисом азоту чи наркоз. Критерії вибору для дитячого стоматолога  

 

Юлія Миць  - дитячий стоматолог медичного центру» БеллаДент». Засновник ГО «Школа 

седації закисом азоту», член EAPD 

 

 16:45 – 17:30. Видалення тимчасових зубів – як прийняти правильне рішення, 

міждисциплінарний підхід  

Солонько Галина – к.мед. наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила 

Галицького,експерт МОЗ 

  

17:30-18:00 Дискусія 

 

Конференція є в переліку заходів БПР за № 1005488,  дає 10 балів БПР 

 

Вартість участі – 1500 грн 

Для членів УАПДС, EAPD, студентів та інтернів – 1300 грн 

Частину коштів буде скеровано на потреби ЗСУ. 


