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ітаємо учасників 2-го Національного українського стоматологічного конгресу! Вже вдруге стоматологи проводять конгрес
в України, який координується Міністерством охорони здоров’я
України за активної участі Асоціації стоматологів України. Значні
темпи оновлення медичної та стоматологічної інформації, інтеграція у світову стоматологію зумовлюють необхідність тісного
спілкування, обміну досвітом, інформування тридцятитисячної
громади лікарів-стоматологів України про нові досягнення та інновації у стоматології. Стратегія розвитку світової стоматології,
представлена в документі «Vision – 2020» Всесвітньої федерації
стоматологів (FDI), передбачає створення умов для доступної
та ефективної стоматологічної допомоги завдяки оптимізації
роботи лікарів стоматологів, модернізації устаткування та впровадження нових моделей післядипломної освіти лікарів сто-

матологів. Робота Асоціації стоматологів України, проведення
Національного конгресу відбувається за підтримки Всесвітньої
федерації стоматологів та її очільника Орландо Монтейра да
Сильва. Налагодження тісної співпраці зі стоматологами країн
СНД, всебічної підтримки Національних стоматологічних асоціацій з боку FDI, проведення низки спільних заходів – головні
пріоритети роботи Всесвітньої федерації стоматологів. Тому до
роботи Другого конгресу залучено вчених з інших країн, створено реальні умови для обміну досвідом української та світових
стоматологічних шкіл.
Об’єднавши зусилля стоматологів, талановитих вчених України та світу, впроваджуючи наші з Вами здобутки, ми зможемо
сподіватись на перспективу підвищення якості надання стоматологічної допомоги українцям. Запрошуємо Вас до співпраці!

Голова наукового комітету, віце-президент АСУ,
член-кор. НАМН України,
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доктор медичних наук, професор
Костянтин Косенко
Співголова наукового комітету,
віце-президент АСУ,
доктор медичних наук, професор
Анатолій Борисенко
Співголова наукового комітету,
доктор медичних наук, професор,
директор Навчального центру АСУ
Наталія савичук

Щ

иро вітаємо учасників та гостей 2-го Національного українського стоматологічного конгресу з міжнародною участю,
який є вагомою подією у галузі вітчизняної медицини і стоматології.
Профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань залишається суспільно значимою проблемою в Україні. Сучасні
наукові дослідження в галузі стоматології орієновані на створення
вітчизняних клінічних протоколів та стандартів надання всіх видів
стоматологічної допомоги дитячому та дорослому населенню. Наукові розробки ґрунтуються на джерелах доказової медицини та
актуальному вітчизняному досвіді. Саме тому програма конгресу
включає доповіді провідних науковців та практиків з найбільш актуальних проблем вітчизняної стоматології — міждисциплінарного
підходу та технологій превентивної стоматології, управління болем
у практиці лікаря-стоматолога, цифрових технологій та біотехнологій у межах симпозіуму «Сучасні технології в пародонтології»,
який проводиться за підтримки компаній «Крым-Медмаркет» та
«DENTSPLY».
Орієнтуючись на стратегію розвитку світової стоматології, представленої в документі «Vision – 2020» Всесвітньої федерації стоматологів (FDI), навчальний центр АСУ в рамках конгресу проводить
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симпозіум «Стоматологічні прояви загальносоматичних захворювань: принципи спадкоємності». Завданням цього симпозіуму є
формування єдиної точки зору фахівців різних спеціальностей на
проблеми діагностики, профілактики та лікування стоматологічних
захворювань, перебіг яких пов’язаний з патологією органів і систем
організму людини.
Важливою подією конгресу є проведення симпозіуму «Ендо-періоімпла-орто – концепція міждисциплінарного підходу», в рамках
якого будуть розглянуті питання міждисциплінарного підходу в лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонта; складових
успішного протоколу ендодонтичного, імплантологічного та ортодонтичного лікування, променевої діагностики внутрішньосуглобових порушень скронево-нижньощелепних суглобів.
Переконані, що конгрес сприятиме формуванню нових спільних
підходів до вирішення актуальних питань стоматології, запровадженню безперервної медичної освіти в галузі стоматології і надасть
суттєвого прискорення стоматологічній науці і практиці в Україні.
Бажаємо конгресу плідної роботи, нових наукових ідей, а всім учасникам —подальших творчих успіхів та проведення натхнення на
професійній ниві.

Другий
національний
український
стоматологічний
конгрес
з міжнародною
участю

Організатори

Організатори

Інформаційна підтримка

Міністерство охорони здоров’я України
Асоціація стоматологів України
Координаційна рада Міністерства охорони
здоров’я України з питань стоматології

Новини стоматології
Современная стоматология
Пародонтологія та відновна стоматологія
Імплантологія Пародонтологія Остеологія
Профілактична та дитяча стоматологія
Світ ортодонтії
Дентаклуб
ДентАрт
Управління закладами охорони здоров’я
студія «Спектр»

За підтримки
Всесвітньої федерації стоматологів FDI
СФУЛТ
ВУЛТ

Офіційний партнер

Видавничий партнер
Видавництво ГалДент

2-го Національного Українського
стоматологічного Конгресу
з міжнародною участю —
виставкова компанія «МЕДВІН»
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2-й Національний український стоматологічний
конгрес з міжнародною участю «СТОМАТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ –
ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Час

4 вересня 2013

зал №3

Тема

Доповідачі

10:00 - 11:00 Привітання учасникам конгресу
10:00 -11:30

Сучасна модель стоматології в
Україні: сьогодення та перспективи

Павленко О.В.
президент АСУ, Головний стоматолог МОЗ України, директор Інституту
стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор

11 -12
:30

:00

Стоматологічна наука в Україні:
шлях до доказової медицини

Косенко К.М.
директор Інституту стоматології НАМН України, член-кореспондент НАМН
України, професор

12 -12
:00

:15

12:15 -12:30

12:30 -13:30
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Савичук Н.О.
Стоматологічна допомога дітям
головний
дитячий стоматолог МОЗ України, зав. кафедри стоматології
України — сьогодення та перспекдитячого віку ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика, професор
тиви
Мазур І.П.
Єдиний стоматологічний простір –
інтеграція АСУ у світову стоматоло- професор кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика
гічну спільноту
Спільне засідання Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології та Координаційної
ради Асоціації стоматологів України «Затвердження плану реалізації протокольного рішення
розширеного засідання Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології»

2 -й національний український стоматологічний конгрес

Симпозіум
«ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ –
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»
Модератор:
член-кореспондент НАМН України, професор КОСЕНКО К.М.

Час

14 - 14
:00

:40

14:40 -15:40

15:40 -16:10

16:10 -16:30

16:30 -17:00

17:00 -17:20

17:20 -17:50

17:50

4 вересня 2013

зал №3

Тема

Доповідачі

Сучасна стратегія до профілактики
основних стоматологічних захворювань у контексті світового досвіду,
геохімічних та соціальних аспектів в
Україні
Корекція мікробіоценозу та стану
неспецифічної резистентності порожнини рота при профілактиці та
лікуванні основних стоматологічних
захворювань
Наукове обґрунтування мультидисциплінарного підходу при лікуванні
генералізованого пародонтиту
Сучасні підходи до профілактики
та лікування захворювань слизової
оболонки порожнини рота
Особливості відновлення піднебінно-глоточного комплексу у дітей
оперованих з приводу вродженого
незрощення піднебіння
Разработка и применение средств
для профилактики поражений слизистой оболочки полости рта при
сахарном диабете 2 типа
Гіпосалівація: причини та наслідки в зв’язку зі стоматологічним
здоров’ям
Урочисте відкриття торговомедичного центру та учбовомедичного центру за адресою
пр. Перемоги, 9/47.
Фуршет

Косенко К.М.
директор Інституту стоматології НАМН України, член-кореспондент НАМН
України, професор

Дєньга О.В.
д.мед.н., професор, Інститут стоматології НАМН України

Чумакова Ю.Г.
д.мед.н., Інститут стоматології НАМН України

Скиба В.Я.
д.мед.н., професор, Інститут стоматології НАМН України

Гулюк А.Г.
д.мед.н., професор, Інститут стоматології НАМН України

Скиба А.В.
к.мед.н., Інститут стоматології НАМН України

Новицька І.К.
к.мед.н., доц. Інститут стоматології НАМН України

Програма конгресу

5

Симпозіум
«Управління болем
у практиці лікаря–стоматолога»
За підтримки компанії «SANOFI»

Час

15 -17
:00

:00

4 вересня 2013

зал №6

Тема

Доповідачі

Ультракаїн - інноваційний підхід до Хлєбас С.В.
місцевого знеболення в стоматології викладач НМАПО імені П.Л.Шупика

СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТОМАТОЛОГІВ АСУ
Модератори:
професор Мазур І.П.
доцент УГРИН М.М.

4 вересня 2013		
Час

Тема

13 - 16
:00
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зал №6

:00

Стендові доповіді молодих вчених стоматологів АСУ

2 -й національний український стоматологічний конгрес

симпозіум
«Стоматологічні прояви загальносоматичних
захворювань: принципи спадкоємності»
Модератори:
професор Мазур І.П.
професор САВИЧУК Н.О.

Час

10 -11
:00

:00

5 вересня 2013

зал №2

Тема

Доповідачі

Кісткова система та захворювання
пародонта

д.мед.н., професор, Президент Української асоціації остеопорозу, член

Поворознюк В.В.
правління Всесвітньої асоціації остеопорозу, президент Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ
«Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, заслужений
діяч науки і техніки України

11 -11
:00

:40

Кандидоз порожнини рота: сучасна
концепція діагностика та лікування

Савичук Н.О.
д.мед.н., професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України, ГУОЗ м. Києва, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Бекетова Г.В
д.мед.н., професор, головний підлітковий терапевт МОЗ України, завідувач
кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

11 -12
:40

:20

Ендокринні аспекти пародонтології:
сучасна парадигма

Мазур І.П.
д.мед.н., професор кафедри стоматології Національної медичної академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

12 -13
13:00 -13:40
:20

:00

Перерва
Стоматологія і гастроентерологія:
клінічні паралелі

Романенко І.Г.
д.мед.н., професор, зав. кафедри стоматології ФПО ДУ «Кримский державний медичний університет ім. С.І. Георгієвского»

Дудар Л.В.
д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

13 -14
:40

:20

Онкологічна настороженість у клінічний практиці лікаря-стоматолога

Процик В.С.
д.мед.н., професор, зав. науково-дослідного відділення пухлин голови та
шиї Національного інституту раку

14 -15
:20

:00

Захворювання порожнини рота
алергологічного ґенезу

Завєрна А.М.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Програма конгресу
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Час

15 -15
:00

:40

Тема

Доповідачі

Сучасні проблеми галітозу:
взаємозв’язок із загальносоматичною патологією

к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного ме-

СІдельнікова Л.Ф.
дичного університету ім. О.О. Богомольця

Дуднікова М.О.
к.мед.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця

15 -15
:40

:50

15:50 -16:00

16:00 -16:10

16:10 -16:30

Роль захворювань печінки інфекційного ґенезу у формуванні та прогресуванні стоматологічних захворювань у дітей
Захворювання верхніх відділів
травного каналу у дітей як фактор
ризику стоматологічних захворювань у дітей
Туберкульоз: прояви у порожнині
рота, тактика профілактики і лікування стоматологічних захворювань
Порушення метаболізму кальцію у
дітей як фактор ризику формування
карієсу та захворювань пародонта

Корнієнко Л.В.
к.мед.н, доцент кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Клітинська О.В.
к.мед.н., доцент, зав. кафедри стоматології дитячого віку Ужгородського
державного університету

Єрмакова Л.Г.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Савичук Н.О.
д.мед.н., професор, головний дитячий стоматолог МОЗ України, ГУОЗ м.
Києва, зав. кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної
академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Трубка І.О.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної
академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

16 -16
:30

:40

Вплив хвороб верхніх дихальних
шляхів на стоматологічне здоров’я

Мазур І.П.
д.мед.н., професор кафедри стоматології Національної медичної академія
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Харченко-Севрюкова Г.С.

16:40 -16:50

16 -17
17:30
:50

8

:30

Профілактика розвитку інфекційного ендокардиту у практиці лікаря –
стоматолога
Дискусія
Банкет

Харченко Н.Л.
кафедра стоматології Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика

2 -й національний український стоматологічний конгрес

симпозіум
«Цифрові технології у стоматології»
Модератори:
професор Камалов Р.Х.
доцент Лихота К.М.

Час

09 -09
:00

:20

09:20 -10:00

5 вересня 2013

зал №4

Тема

Доповідачі

Лихота К.М.
Планування ортодонтичного
к.мед.н., доцент ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика
лікування в програмі «3Shape
OrthoAnalyzer» — порівняння запланованого лікування та отриманих
результатів
Лихота К.М.
Easy Align — невидиме рішення
естетичних проблем. Використання к.мед.н., доцент ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика
Голік Е.В.
цифрових технологій в ортодонтії
КП КМСП

10 -12
:00

:00

12:00 -13:00

Алесандро Манзолі
Нові 3D технології в ортодонтії та
Італія, науковий консультант компанії «Dolphin Imaging» в Європі
хірургії (програмне забезпечення
«Dolphin Imaging», США)
Герхард Гшладт
Застосування датчика контролю
лікар,
винахідник пристрою для контролю за використаням внутрішньоносіння ортодонтичних апаратів для
ротових апаратів та апное, голова компанії «Theramon», Австрія
мотивації пацієнта
Антоніна Фартушна

запрошенний лікар-ортодонт клініки Gottfried Вельс, Австрія

13:00 -14:00
14:00 -14:30

Обідня перерва
Функціональне програмування в
концепції WEB-архітектури оклюзійної поверхні зубів

СТУПНИЦЬКА О.М.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

ПАВЛЕНКО М.О.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

СІРЕНКО О.Ф.
к.мед.н., асистент кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

ФІЛІПЕНКОВА О.В.
кафедра стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика

14:30 -16:00

16:00 -16:30

Практичне застосування ОПГ, ТРГ,
КТ, прицільної рентгенографії в
ортодонтичній практиці для підвищення якості лікування пацієнтів
Досвід застосування програми
«Dolphin Imaging»

Лужковська А.І.
ОЦ «Алента»

Камалов Р.Х.
професор кафедри щелепно-лицової хірургії та стоматології УВМА

Гусарова Т.Г.
ЦСП МОУ

16:30 -17:30

Застосування внутрішньоротового
цифрового сканера TRIOS® у стоматологічній практиці

Іванов Ю.
лікар-консультант компанії «3Shape», Данія, в країнах східної Європи

Програма конгресу
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СИМПОЗІУМ
«БІОТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ»
Модератор:
професор Петрушанко Т.О.
професор Удод О.А.

Час

09 -09
:15

:35

5 вересня 2013

зал №5

Тема

Доповідачі

Біомеханічний підхід до шинування
рухомих фронтальних зубів

д.мед.н, професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ

Петрушанко Т.О.
«Українська медична стоматологічна академія»

Бєлікова Н.І.
асистент кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного
медичного університету

09 - 12
:35

:15

12:15 -13:45

13:45 -14:00
14:00 -15:00

15:00 -17:00

Біологічні аспекти використання
остеотропних матеріалів, що резорбуються чи частково резорбуються.
Аналіз клінічних випадків з практичною демонстрацією різних методик
хірургічного збільшення об’єму
кісткової тканини
Клінічні результати використання
остеоіндуктивних матеріалів easygraft® и easy-graft® CRYSTAL при
заміщенні кісткових дефектів щелеп
Перерва
Біологічні і психологічні аспекти
місцевої анестезії в стоматології.
Підвищення ефективності, небезпеки і ускладнення, їх профілактика
і лікування
Новий погляд на ендодонтію: від
етіології до прогнозів

DR. HENRIK-CHRISTIAN HOLLAY
стоматолог-дослідник, Мюнхен

ШТЕРЕНБЕРГ АЛЕКСАНДР
к.мед.н, B.Sc.Ph.D, університет Торонто, Канада; лектор-консультант
з питань стоматології компанії «Sunstar Guidor» ( Цюріх, Швейцарія);
«Dentium» (Південна Корея); «Medotech» (Копенгаген, Данія)

БІЧУН А.Б.
к.мед.н., лікар-анестезіолог-реаніматолог, доктор психології,
викладач СПб МАПО

САУЛЮС ДРУКТЕЙНИС
д.мед.н., (PhD), Центр клінічної одонтології, Інститут одонтології, медичний факультет, Вільнюський університет

17 -17
:00

:30

Полімеризація фотокомпозитів:
стан проблеми та сучасні погляди

Удод О.А.
проф., д.мед.н., декан стоматологічного факультету ДоНМУ

Мороз Г.Б.
к.мед.н., доцент кафедри пропедевтичної стоматології ДоНМУ

17 -18
:30

10

:30

ХЛЄБАС С.В.
Вініри «Едельвейс» — мінімально
інвазивна, біотолерантна і економіч- лікар-стоматолог вищої категорії, викладач ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
но ефективна інновація в естетичній
стоматології

2 -й національний український стоматологічний конгрес

СИМПОЗІУМ
«еНДО-ПЕРІО-ІМПЛА-ОРТО –
КОНЦЕПЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ»
Модератори:
професор БІЛОКЛИЦЬКА Г.Ф.
професор ПОЛІТУН А.М.
професор БІДА В.І.
професор ДРОГОМИРЕЦЬКА М.С.
доцент СІДЕЛЬНІКОВ П.В.

Час

10 -11
:00

:10

6 вересня 2013

зал №2

Тема

Доповідачі

Міждисциплінарний підхід в лікуванні генералізованих захворювань
тканин пародонта — запорука збереження зубів

БІЛОКЛИЦЬКА Г.Ф.
д.мед.н., професор, Директор СПНЦ НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач
кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика, Президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

ГОДОВАНА О.І.
к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

11 -12
:10

:20

12:20 -13:30

ПОЛІТУН А.М.
Складові успішного протоколу
ендодонтичного лікування – альтер- д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології КМІ
натива видалення зубів і дентальної УАНМ, Президент Української Ендодонтичної Асоціації
імплантації
УГРИН М.М.
Ендо-періо-імпла?
к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, віце – президент Асоціації стоматологів України

13:30 -13:45
13:45 -14:55

14:55 -16:05

Перерва
ДРОГОМИРЕЦЬКА М.С.
Ортодонтичні методи в комплекд.мед.н, професор, завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної
сному лікуванні стоматологічних
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
пацієнтів
БІДА В.І.
Променева діагностика внутрішньосуглобових порушень скронево- д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО
імені П.Л. Шупика, Клочан С.М. к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної
нижньощелепних суглобів
стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

16 -16
:05

:30

Обговорення доповідей. Дискусія

6 вересня 2013

16:00 -17:00 прийняття резолюції конгресу

Програма конгресу
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СИМПОЗІУМ
«Сучасні технології в пародонтології»
За підтримки компаній «Крым-Медмаркет» та «DENTSPLY»
Модератор:
професор Петрушанко Т.О.

Час

09 -10
:30

:20

6 вересня 2013

зал №3

Тема

Доповідачі

Клінічна ефективність фотодинамічної терапії за методом Хельбо

Німеччина, практикуючий лікар-стоматолог, консультант компанії

Сабрина Тайль
«bredent»

10 - 14
:20

:00

Консервативна пародонтологія. Нові Д-р Маріса Ронкаті
Італія, стоматолог, гігієніст, лектор з питань пародонтології та імплантотехнології та протоколи. Лекційна
логії, магістр із застосування стоматологічної лазерної терапії Римського
програма
університету ла Сапієнца, магістр з імплантології Болонського
університету

14:00 -15:00

Перерва

15 -18

Консервативна пародонтологія. Нові Д-р Маріса Ронкаті
технології та протоколи. Практична Італія, стоматолог, гігієніст, лектор з питань пародонтології та імплантології, магістр із застосування стоматологічної лазерної терапії Римського
частина

:00

:00

університету ла Сапієнца, магістр з імплантології Болонського
університету

12

2 -й національний український стоматологічний конгрес

ВСЕСВІТНЯ ФЕДЕРАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ FDI
Ми ведемо світ до оптимального здоров’я порожнини рота

Всесвітній голос стоматології — FDI — налічує 200 асоціацій-членів Федерації, до складу яких
входить понад мільйон стоматологів з більш ніж 130 країн світу.
FDI — це неурядова міжнародна організація, штаб-квартира якої розташована в м. Женеві
(Швейцарія), що тісно співпрацює з ООН, ВООЗ, професійними спілками та асоціаціями з метою
покращення стану здоров’я порожнини рота людей у всьому світі.

ПРОВІДНА РОЛЬ У СТОМАТОЛОГІЇ
FDI — всесвітня організація керівників та спеціалістів-стоматологів, яка займається питаннями співпраці
та обміну інформацією, підтримки своїх членів, стоматологічної практики, освіти та науки, розвитку та
впровадження стандартів етики і майстерності у стоматології.

ОПТИМАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ПОРОЖНИНИ РОТА
Мета FDI, яка впливає на прийняття рішень з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань
порожнини рота, — сприяти оптимальному здоров’ю порожнини рота в усіх людей у всьому світі, використовуючи досвід стоматологів різних країн.

ГОЛОС СТОМАТОЛОГІЇ
Завдяки багаторічній історії та безцінному досвіду у галузі стоматологічної освіти, охорони здоров’я та
доступу до медичного обслуговування FDI — це всесвітній, авторитетний і незалежний голос стоматології, що пропагує необхідність профілактики та ретельного догляду за порожниною рота.

www.fdiworldental.org
Програма конгресу
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генеральні ПАРТНЕРИ

Золотий ПАРТНЕР

срібний ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

www.udenta.org.ua

Захід внесено
в реєстр МОЗ
України

Організаційний комітет
04050, м.Київ,
вул. Пимоненка, 10а,
тел.: (044)482-08-52,
факс: (044)482-32-81,
тел/факс: (044)486-48-00,
(044)486-48-23,
e-mail: asu_uda@ukr.net

