
Програма науково-практичної конференції 

 «Стоматологічний фронт. Проблеми організації та надання стоматологічної 

допомоги в умовах повномасштабної війни» 

Дата проведення — 27 жовтня 2022р. 

час: 10:00 – 15:30 

Організатори: Національна спілка стоматологів України 

Модератори – Угрин М.М., Білик М.А., Солонько М.Ю.    

  

10:00 – 10:40 – Проєкт «Стоматологічний фронт» 

Білик Маріанна Андріївна, президент Асоціації імплантологів України 
 

10:40 – 11:20 – Особливості матеріального та технічного забезпечення 

стоматологів в умовах війни. Проєкти: "Збережи усмішку дитині" та "Купуй 

офіційне - Підтримуй армію" 

Злотнікова Наталія, координатор гуманітарних проєктів; 

Мазуркевич Людмила, керівник відділу комунікацій, INSPE 
 

11:20 – 12:00 – Міжнародні стандарти пародонтологічного та стоматологічного 

здоров‘я у військових 

Солонько Мирослав Юрійович, Спеціаліст з пародонтології та імплантології, 

сертифікований Європейською Федерацією Пародонтологів, Докторант кафедри 

стоматології III Університету Комплутенсе (Мадрид, Іспанія), Стипендіат 

програми ITI Scholarship, Університет Гонконгу (Гонконг, Китай), Засновник та 

головний лікар стоматологічного центру «Solonko Sovyak Dentistry Centre” і 

навчального центру «S-Education”, Співзасновник та почесний президент ГО 

“Українська Академія Пародонтології” 

 

12:00 – 12:40 – Пародонтологічне здоров’я захисників України 

Рижук Христина Андріївна, Лікар стоматолог-хірург, пар одонтолог, Президент-

елект, член правління Української Академії Пародонтології, член International 

Academy of Periodontology. 
 

12:40 – 13:00 – Організація обліку та логістки засобів для металоостеосинтезу 

Романко Андрій Ігорович, стоматолог-хірург, Центр стоматологічної 

імплантації та протезування «ММ» 
 



13:00 – 13:40 – Стоматологічна допомога дітям під час війни, що треба врахувати 

Солонько Галина Миронівна, к.мед.наук, доцент кафедри стоматології дитячого 

віку ЛНМУ ім.Данила Галицького, експерт МОЗ України з питань дитячої 

стоматології 
 

13:40 – 14:15 – Особливості лікування поранених у щелепно-лицеву ділянку в 

умовах сучасної війни. Акценти. 

Синюк Микола Володимирович, хірург-стоматолог ІІ-ї категорії, підполковник 

медичної служби Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 
 

14:15 – 15:15 - Особливості та організація надання стоматологічної допомоги 

пораненим у щелепно-лицеву ділянку. Мобільні евакуаційні медико-

стоматологічні комплекси. 

Угрин Мирон Миронович, президент ГО «Національна спілка стоматологів 

України» 

  

15:15 – 15:30 –  дискусія, закриття конференції 

 
 

  

Конференція благодійна. 

Розмір благодійного внеску від 200 грн. 

100% виручених коштів ми передаємо на ЗСУ! 

 


