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Øàíîâí³ êîëåãè!

Ñåðäå÷íî â³òàþ ó÷àñíèê³â òà äåëåãàò³â IÕ (XVI) Ç’¿çäó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Àñîö³àö³ÿ ñòîìàòîëîã³â Óêðà¿íè» «Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà ïðîô³ëàêòèêè îñíîâíèõ 
ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ÿê ñêëàäîâà äåðæàâíî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè».

Ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñòîìàòîëîã³÷íà ãàëóçü çîêðåìà, ïîòðåáóþòü ðåôîðìóâàííÿ. 
² áåç âàãîìî¿ ï³äòðèìêè ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè, ¿õ äîñâ³äó òà ïðàãíåííÿ çì³í íà êðàùå 
áóäü-ÿê³ ðåôîðìè ñèñòåìè ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, áóäóòü íåìîæëèâ³.
Îá’ºäíàâøè çóñèëëÿ, ìè ìàºìî ïðîâîäèòè âàæëèâ³ êðîêè ç ïîáóäîâè ñîö³àëüíî¿ ìåäèöè-
íè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîêðàùåííÿ äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çìåíøåííÿ 
çàõâîðþâàíîñò³ é ñìåðòíîñò³ òà çá³ëüøåííÿ òðèâàëîñò³ ÿê³ñíîãî ùàñëèâîãî æèòòÿ óêðà¿íö³â. 
Äîñÿãíåííÿ îçíà÷åíî¿ ìåòè ìîæëèâå çà óìîâè ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðîãðàì ç ïðîô³ëàêòèêè 
íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, â³ä ÿêèõ ñüîãîäí³ ïîìèðàº 80% óêðà¿íö³â, âïëèâ íà ÷èííèêè ðèçèêó öèõ 
çàõâîðþâàíü, ïðîô³ëàêòèêó îñíîâíèõ ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü òà ñóòòºâå ¿õ çìåíøåííÿ. 

Ïðîâåäåííÿ IÕ (XVI) Ç’¿çäó ñòîìàòîëîã³â ïðîõîäèòü â ïåð³îä ñâÿòêóâàííÿ ñòîð³÷÷ÿ 
ôîðìóâàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ øêîëè! Ïîòóæí³é êàäðî-
âèé ïîòåíö³àë – ìàéæå 26 òèñÿ÷ ë³êàð³â – ñòîìàòîëîã³â, ñèñòåìà êîìóíàëü-
íèõ ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàêëàä³â (1843 çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ) òà ïðèâàòíèõ 
ñòîìàòîëîã³÷íèõ êë³í³êàõ íàäàþòü âèñîêîïðîôåñ³éíó äîïîìîãó íàñåëåííþ Óêðà¿íè! 
Àäæå, äîñòóïí³ñòü ³ ÿê³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè – íàø êëþ÷îâèé íàö³îíàëüíèé ïð³îðèòåò.
Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ìè äîñÿãíåìî óñï³õó òà â³äðîäèìî ìåäè÷íó ãàëóçü â Óêðà¿í³.
Íåõàé Âàøà ãðîìàäÿíñüêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä óêðà¿íñüêèì ñóñï³ëüñòâîì, ë³êàðñüêà
÷åñòü ³ âèñîêà ìîðàëüí³ñòü áóäóòü íàä³éíèì äîðîãîâêàçîì ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ùèðî áàæàþ Âàì ïë³äíî¿ ðîáîòè íà ç’¿çä³, çì³ñòîâíî¿ äèñêóñ³¿, êîíñòðóêòèâíèõ ð³øåíü! 

Ãîëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ïðîôåñîð Î.Â. Áîãîìîëåöü
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Щиро вітаю учасників та делегатів IX (XVI) З’їзду 
громадської організації «Асоціація стоматологів України»!

З’їзд «Національна програма профілактики основних стоматологічних захворювань як складова державної системи 
охорони здоров’я України» є надважливою подією.
Сьогодні перед нами стоять надзвичайно складні виклики, зумовлені  внутрішніми та зовнішніми факторами.
З 1 липня цього року в Україні розпочалася реалізація медичної реформи. Поки що це тільки первинна ланка, але вже 
є позитивні її результати. 
З 2019 року має розпочатися реформування закладів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, в 
тому числі і закладів з надання стоматологічної медичної допомоги.

Галузь має терміново виконати багато поточних завдань у процесі медичної реформи. Вважаю, що збереження і забез-
печення здоров`я кожної людини – наші основні пріоритети.

Необхідно професійно провести комплекс організаційних заходів, щоб система охорони здоров`я в Україні працювала 
ефективно, зокрема це стосується розвитку системи організації стоматологічної допомоги. Найголовнішим елементом 
ефективності проведення медичної реформи є ваш професійний досвід та активна участь у процесі реформування 
галузі.
Питання напрямів розвитку системи організації стоматологічної допомоги перебуває у центрі уваги.
Занепокоєння викликає стабільно висока поширеність стоматологічних захворювань у всі вікові періоди, особливо се-
ред вагітних жінок та дітей.
Високою також залишається питома вага вроджених вад розвитку, пухлин, онкологічних та запальних захворювань, 
травм щелепно-лицевої ділянки, тощо.
Тому, дуже важливо підвищувати рівень доступності, якості та ефективності стоматологічної допомоги.
Розвиток національної стоматології (як професійної діяльності та науки) суттєво гальмує відсутність в державі 
інституту стоматологічного самоврядування. Адже в усьому світі, зокрема, в країнах ЄС, саме професійне  самовряду-
вання у сфері охорони здоров’я стоїть на боці належного захисту прав пацієнтів та медиків.
Стоматологічна служба має свої особливості, відмінні від всіх інших медичних спеціальностей і, фактично, вже 
функціонує як окрема підгалузь охорони здоров’я, що відповідає практиці більшості європейських країн.
Стоматологічна допомога повинна зберегти свою відокремленість та відноситися до медичної допомоги первинного 
контакту. Держава має замовляти нові підходи до стоматологічних послуг, стимулюючи цільові профілактичні заходи. 
Розвиток стоматології без прямого контролю з боку держави за останні двадцять років відзначився значним прогресом 
технологій та зростанням приватних інвестицій до цього сектору.
Вважаю, що Парламент повинен найближчим часом розглянути законопроект з професійного самоврядування у сфері 
охорони здоров’я.
Важко переоцінити важливість розвитку стоматології в Україні, адже кількість звернень громадян за стоматологічними 
послугами посідає друге місце серед загальної кількості звернень за медичною допомогою. Саме тому необхідно на за-
конодавчому рівні визначити організаційно-правову роль лікарів-стоматологів, удосконалити рівень їх юридичного 
захисту. У проекті Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» реєстр. № 6634 від 
22.06.2017, який знаходииться на розгляді у Парламенті, сформульовано роль лікарів-стоматологів на первинній ланці 
медичної допомоги.
Зміни, що відбуваються сьогодні, направлені насамперед на створення належних умов для професійної діяльності ме-
дичних працівників, адже тільки за таких обставин українські пацієнти зможуть отримувати якісну медичну допомогу.
Рада тому, що прийняті нами закони про автономізацію закладів охорони здоров’я, про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення та про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості нарешті дали країні шанс на побудову ефективної системи охорони здоров’я.
 

Дякую за плідну співпрацю! 
Народний депутат України, 
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  
Ірина СИСОЄНКО
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 Громадська організація

Щиро вітаю учасників та делегатів IХ (XVI) З’їзду громадської організації «Асоціація 
стоматологів України» «Національна програма профілактики основних стоматологічних 
захворювань як складова державної системи охорони здоров’я України». Українських 
науковців та лікарів вітаю з ювілейною датою – сторіччям формування Української наукової 
стоматологічної школи.

Стоматологічна спільнота є однією із найактивніших лікарських спільнот, що приймає участь 
в процесах реформування медичної галузі. Згуртованість, взаєморозуміння і наполегливі 
кроки в реформуванні – запорука розбудови медичної галузі в Україні. 

Враховуючи високу смертність від неінфекційних захворювань серед українців важливим за-
вдання в охороні здоров’я є прийняття державної системи первинної профілактики з метою 
превенції основних чинників ризику цих захворювань. Стоматологи безпосередньо впли-
вають на ці чинники ризику, що задекларовано спільною Політичною заявою Всесвітньої 
федерації стоматологів та Організацією об’єднаних Націй.  

В Україні є потужній кадровий потенціал – майже 26 тисяч лікарів – стоматологів, та ство-
рена інфраструктура – система комунальних стоматологічних закладів та приватних 
стоматологічних клініках, що надають високопрофесійну допомогу українцям!
Впевнений, що з’їзд буде тим майданчиком, де будуть запропоновані, обґрунтовані, а згодом, 
і впроваджені зміни в стоматології та медицині загалом.

Спільними зусиллями ми досягнемо успіху та відродимо медичну галузь в Україні.

Щиро бажаю Вам плідної роботи на з’їзді, активних дискусій, доленосних рішень! 
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Вітаю учасників та делегатів IХ (XVI) З’їзду громадської організації «Асоціація 
стоматологів України» «Національна програма профілактики основних стоматологічних 
захворювань як складова державної системи охорони здоров’я України».
 
З’їзд зібрав у залі лікарів - стоматологів з усіх регіонів України, членів громадських організацій, 
науковців та викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів, керівників системи 
охорони здоров’я з метою висловити позицію професійного медичного співтовариства щодо 
реформування медицини та стоматологічної галузі зокрема. Державна політика в сфері ме-
дицини має спиратися на консолідовану думку медичних та стоматологічних фахівців. 

Щоб разом добитися результату, нам потрібен постійний діалог, ефективні механізми 
зворотно-го зв’язку. І тому важливо, що в порядку денному конгресу дійсно сутнісні, 
найактуальніші питання: нові інноваційні міждисциплінарні підходи до діагностики 
та лікування соматологічних захворювань, ефективні протоколи реабілітації 
стоматологічних хворих, а також сучасні підходи до організації стоматологічної 
допомоги, професійні та правові аспекти діяльності медичних працівників.

Впевнений, що на з’їзді лікарів – стоматологів відбудеться змістовна розмова і всі конструктивні 
ідеї, пропозиції обов’язково будуть затребувані на практиці, в реалізації нашої державної політики.

Бажаю вам плідної роботи, цікавих дискусій та конструктивних рішень! Дякую  за вашу пра-
цю, за ваше служіння людям, за вашу вірність професійному обов’язку. 
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Шановні колеги!

Щиро вітаю учасників та делегатів IХ (XVI) з’їзду Громадської 
організації «Асоціація стоматологів України», присвяченому 
Національній програмі профілактики основних стоматологічних за-
хворювань як складовій державної системи охорони здоров’я України. 

2018 рік у нас ювілейний – Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика святкує сторіччя з дня заснування. Протягом всіх цих років 
наша академія пліч-о-пліч допомагала лікарям в оволодінні новими знаннями, 
технологіями, впроваджувала новітні наукові розробки в практичну охорону здоров’я. 

Стоматологічна спільнота святкує сторіччя Української наукової стоматологічної 
школи. До цих двох знаменних подій до Вашої уваги підготовлено видання – довідник 
«Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008 – 2018 роки», в 
якому представлено ретельний аналіз надання стоматологічної допомоги в Україні впро-
довж останнього десятиріччя та відображено найбільш визначні наукові стоматологічні 
форуми – з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково - практичні 
конференції як вітчизняні, так і з міжнародною участю. Все це – резуль-
тат наполегливої роботи потужної стоматологічної спільноти у співпраці 
з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика та науковцями інших закладів вищої медичної освіти України.

Нехай і надалі втілюються наукові розробки, нові знання в практичну охорону здоров’я. 
Бажаю учасникам та делегатам З’їзду здоров’я та добробуту, нових професійних звер-
шень, продуктивних рішень та їх втілення в життя! 

З повагою

Ректор Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
академік НАМН України професор     Юрій Вороненко
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Ðîëü ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àñîö³àö³ÿ 
ñòîìàòîëîã³â Óêðà¿íè» â ñòîìàòîëîã³÷í³é 

ñï³ëüíîò³ Óêðà¿íè 

  Громадська організація «Асоціація 
стоматологів України» є всеукраїнською гро-
мадською організацією, яка об’єднує на основі 
єдності інтересів та за професійною ознакою 
громадян України – лікарів-стоматологів, інших 
лікарів суміжних професій, а також спеціалістів 
з інших галузей знань, чия професійна 
діяльність пов’язана з проблемами стоматології.
 
   Діяльність ГО «Асоціація стоматологів 
України» здійснюється на території України че-
рез створені територіальні осередки Асоціації 
та профільні асоціації. Асоціація стоматологів 
України заснована 23 жовтня 1994 року і є право-
наступницею Українського Республіканського 
наукового товариства стоматологів України, 
яке було створено у 1956 році І.Й. Новиком 
та тривалий час його очолював М.Ф. Дани-
левський. Асоціація нараховує близько 10 ти-
сяч лікарів-стоматологів, зубних лікарів, зуб-
них техніків та об’єднує всі регіони України.

      Основною метою діяльності Асоціації є за-
доволення та захист законних соціальних, 
економічних, творчих, вікових та інших спільних 
інтересів своїх членів; сприяння професійній і 
науковій діяльності спеціалістів стоматологічного 
профілю, спрямованої на поліпшення рівня 
вітчизняної стоматологічної науки та практики.

       Міжнародна діяльність. ГО «АСУ» є членом 
Всесвітньої федерації стоматологів (FDI) з 1998 
року та Європейського регіонального відділу 
Всесвітньої федерації стоматологів ERO FDI. 
Асоціація стоматологів активно співпрацює із 
Всесвітньою федерацією стоматологів, Всесвітньою 
організацію охорони здоров’я і Організацію 
Об’єднаних Націй. Члени АСУ приймають актив-
ну участь, в тому числі із доповідями, на щорічних 
конгресах Всесвітньої федерації стоматологів. 
АСУ співпрацює з фаховими асоціаціями 
Німеччини, Австрії, Білорусі, Казахстану, 

Польщі, Грузії, Азербайджану, Молдови,
Вірменії, Туреччини, Литви та інших країн.

 Безперервний професійний розвиток 
лікарів –  стоматологів  здійснюється науково 
- викладацьким колективом фахівців,науково-
педагогічними працівниками стоматологічних 
факультетів вищих навчальних медичних 
закладів України, котрих об’єднує ГО «АСУ». 
Знаменним є проведення вже чотирьох  (2012, 
2013, 2015, 2017 рр.) Національних українських 
стоматологічних конгресів з міжнародною участю.
 
 Протягом 2018 року Асоціація 
співпрацює з Європейською академією 
безперервної медичної освіти
та професійного розвитку (European CME-CPD 
Academy),   що уповноважена організовувати 
та проводити освітні заходи на міжнародному 
рівні в рамках безперервної медичної освіти 
та присвоювати учасникам міжнародні креди-
ти (European CME-CPD Academy CME credits).   

   Координація професійної діяльності з 
Міністерством охорони здоров’я України. 
ГО «АСУ» співпрацює з Міністерством 
охорони здоров’я для координації та 
регулювання професійної діяльності 
лікарів - стоматологів в Україні.

   Координація професійної діяльності з 
комітетом з охорони здоров’я Верховної ради 
України. Проблеми надання стоматологічної 
допомоги на первинному рівні, забезпечен-
ня гарантованого державного рівня надання 
стоматологічної допомоги пільговим категоріям 
населення України та організація стоматологічної 
допомоги сільському населенню обговорю-
ються в комітеті з охорони здоров’я Верховної 
Ради України з народними депутатами, пред-
ставниками МОЗ України (13 квітня 2018 року).
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   Наукова діяльність. ГО «АСУ» об’єднує 
науковців – професорів, докторів та кандидатів 
медичних наук, молодих науковців Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, державної установи «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України» (м. Одеса), Національного медично-
го університету імені О.О.Богомольця, а також 
14 провідних стоматологічних факультетів ви-
щих навчальних медичних закладів України. 

  Під егідою Асоціації видається щорічний 
довідник  «Стоматологічна допомога в Україні», 
в якому проводиться аналіз діяльності 
стоматологічної служби та допомоги в Україні. 

         У 2017 році видано монографію «Стоматологія 
України: історичні нариси» до сторіччя формуван-
ня Української наукової стоматологічної школи. 
Видання присвячено історії розвитку стоматології 
в України, де висвітлено роль наукових товариств 
в розвитку стоматології, основні віхи формуван-
ня наукової школи, створення мережі лікувально-
профілактичних закладів в різних регіонах 
України, що надають стоматологічну допомогу. 

   До IХ (XVI) З’їзду громадської організації 
«Асоціація стоматологів України» підготовлено 
видання довідника зі стоматології 
«Стоматологічна допомога в Україні: основні 
показники діяльності за 2008 – 2018 роки», під 
редакцією проф. Вороненко Ю.В., проф. Пав-
ленко О.В., проф. Мазур І.П. В довіднику прове-
дено аналіз діяльності стоматологічної допомо-
ги в Україні протягом останнього десятиріччя, 
надано основні показники діяльності 
стоматологічних закладів різних форм власності, 
представлено визначні події стоматологічної 
спільноти протягом останнього десятиріччя. 

   Сприяння професійному розвитку моло-
дих вчених лікарів – стоматологів. До скла-
ду ГО «АСУ» входить Рада молодих вчених, 
метою якої є сприяння професійного і науко-
вого розвитку талановитої молоді, підтримка 
їх навчання в тому числі і за межами України. 

Асоціація в рамках Національних 
українських стоматологічних конгресів, 
з’їздів проводить симпозіуми молодих вче-
них, де висвітлюються основні наукові 
та практичні здобутки молодих вчених. 

 Міжпрофесійна взаємодія стоматологів 
з лікарями загальної практики. Асоціація 
стоматологів України  співпрацює з Національною 
академією медичних наук України, з провідними 
науковцями науково-дослідних інститутів, ви-
щих навчальних медичних закладів, медичними 
асоціаціями з метою проведення науково-прак-
тичних досліджень з вивчення взаємозв’язку 
між здоров’ям порожнини рота та загально со-
матичним здоров’ям. Асоціація співпрацює 
з Всеукраїнським лікарським товариством, 
Національною лікарською Радою України з пи-
тань впровадження лікарського самовряду-
вання в Україні (Проект Закону України про 
лікарське самоврядування від 06.04.2018).
Видавнича діяльність. ГО «АСУ» проводить 
координацію та видання науково-практичних 
фахових журналів  «Сучасна стоматологія», 
«Вісник стоматології», міжнародний 
науково – практичний журнал «Стоматологія. 
Естетика. Інновації», «Дентаклуб».

           «Орден Святої Аполлонії» –  Почесна відзнака 
за досягнення в розвитку стоматології України, 
професіоналізм та милосердя започаткована ГО 
«АСУ» 21 березня 2018 року з метою відзначення 
видатних вчених, лікарів, організаторів охо-
рони здоров’я, громадських діячів, колективів 
співробітників за багатолітню плідну працю, 
активну роботу в реформування практичної 
охорони здоров’я, системи освіти і розвитку на-
уки та з нагоди святкування сторіччя формуван-
ня Української наукової стоматологічної школи.
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Голова оргкомітету З’їзду

      Шановні колеги!

   Вітаємо учасників та делегатів IХ (XVI) З’їзду 
громадської організації «Асоціація стоматологів 
України» «Національна програма профілактики 
основних стоматологічних захворювань як складо-
ва державної системи охорони здоров’я України». 

    Громадське об’єднання «Асоціація стоматологів 
України» проводить традиційне зібрання лікарів 
– стоматологів  з метою обговорення важливих 
питань стоматології, організації стоматологічної 
допомоги в умовах реформовання медичної 
галузі, визначення місця та ролі стоматолога на 
первинній ланці надання медико-профілактичної 
допомоги населення України. В рамках наукової 
програми з’їзду, з нагоди святкування сторіччя 
Української наукової   стоматологічної шко-
ли буде підведемо своєрідний підсумок на-
укових та практичних досягнень в стоматології.
 
  До друку підготовлено історичне видання 
«Стоматологічна допомога в Україні: основні по-
казники діяльності за 2008 – 2018 роки», під 
редакцією проф. Вороненко Ю.В., проф. Пав-
ленко О.В., проф. Мазур І.П. В довіднику про-
ведено аналіз діяльності стоматологічної до-
помоги в Україні протягом останнього 
десятиріччя, надано основні показники діяльності 
стоматологічних закладів різних форм власності, 
представлено визначні події стоматологічної 
спільноти протягом останнього десятиріччя. 

 Діяльність майже тридцятитисячної 
стоматологічної громади спрямована на покращен-
ня здоров’я порожнини рота та організму в цілому, 
профілактику стоматологічних захворювань, 
поліпшення стандартів надання стоматологічної до-
помоги. Сьогодні важливим питання є підготовка 
Національної державної програми основних 
неінфекційних та стоматологічних захворювань, 
які мають спільні чинники ризику. В свою чергу, 
Національна програма буде враховувати побудо-
ву необхідної інфраструктури стоматологічних 
лікувально-профілактичних закладів та забез-
печення стоматологічними кадрами. Впровад-
жуючи наші з Вами здобутки, сподіваємося на 
підвищення якості життя людини та перспекти-
ву реального оздоровлення населення України.
IХ (XVI) З’їзду громадської організації «Асоціація 
стоматологів України»  проводиться за активної 
участі профільних стоматологічних асоціацій, 
комітету з охорони здоров’я Верховної Ради 
України та МОЗ України. Спільна співпраця по-
значиться подальшими успіхами, виробленню 
нових спільних успішних наукових ідей, шляхів 
до вирішення загальних проблем практичної 
стоматології та надасть суттєвого прискорен-
ня розвитку стоматологічної науки в Україні. 
    Бажаємо  учасникам  та делегатам IХ (XVI) З’їзду успіхів 
та плідної роботи, продуктивного діалогу та дискусії, 
нових наукових  ідей та подальшого впровадження  
в охорону здоров’я, успіхів на професійній ниві!

 
 

 
професор, Голова наукового комітету З’їзду
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Ïëàí çàõîä³â Ç’¿çäó:          

18.10.2018 10.00 – 14.00 Конгрес-хол Симпозіум «Актуальні питання стоматології. Сучасні аспекти 
стоматологічної допомоги в Україні»

18.10.2018 10.00 – 13.00 Конференц 
зала 

Cимпозіум «Інфекційний контроль в стоматологічній 
практиці: європейські настанови». Симпозіум для 

організаторів стоматологічних клінік, медичних сестер.                                         

18.10.2018 15.00 – 17.50 Конференц 
зала 

Науково-практичний симпозіум «Мультидисциплінарний 
підхід до скронево-нижньощелепних розладів 

(Temporomandibular disorders)»

18.10.2018 15.00 – 17.00 Конгрес-хол Симпозіум «Фармакологічні та профілактичні  засоби в 
практиці лікаря - стоматолога»

    
 19.10.2017 10.00 – 15.00 Конференц 

зала 
Симпозіум молодих вчених та лікарів 

19.10.2017 10.00 – 15.00 Конгрес-хол Робота IХ (XVI) З’їзду громадської організації «Асоціація 
стоматологів України»

19.10.2017 16.00 – 17.00 Конгрес-хол Прийняття резолюції IХ (XVI) З’їзду громадської організації 
«Асоціація стоматологів України».

Засідання Координаційної ради ГО «АСУ»

Під час проведення IХ (XVI) З’їзду громадської організації «Асоціація стоматологів України» в залах, де 
будуть проходити симпозіуми, буде проведено відеореєстрацію лекцій. 

Крім того, в Конгрес-холі буде проведено виставку стоматологічного обладнання, 
демонстрацію нових технологій та методик для діагностики, лікування та профілактики 
в стоматології, майстер-класи з використанням сучасних стоматологічних матеріалів.
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Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ñèìïîç³óì 

 Модератори: проф. Білоклицька Г.Ф., проф. Петрушанко Т.О. 

18.10.2018   10.00-14.00   Конгрес-хол
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний 

навчальний заклад

10.00-10.30 проф. 
Білоклицька Г.Ф. 

Класифікація захворювань тканин 
пародонта: сучасний погляд

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, 
Президент ВГО «Асоціація 
лікарів-пародонтологів 
України»

10.30-10.50 проф. 
Петрушанко Т.О.

Пошкоджуючі та адаптивні механізми 
стресорного ураження пародонта

Українська медична 
стоматологічна академія

10.50-11.10 д.мед.н.
Чумакова Ю.Г., 
Бороденко Д.І.

Комбіновані ендодонто-пародонтальні 
ураження: етіологія, особливості 
діагностики та лікування

Кафедра загальної 
стоматології Одеського 
інститута міжнародного 
гуманітарного університету.

11.10-11.30 доц. Дерейко Л.В. Резективна хірургія в пародонтології. 
Її види, методи проведення.

Львів

11.30-11.50 проф. 
Білоклицька Г.Ф., 
доц. Копчак О.В.

Регенеративна терапія в комплексному 
лікуванні генералізованих захворювань 
тканин пародонта

НМАПО імені П.Л.Шупика

11.50-12.10 проф. 
Борисенко А.В., 
Куваєв О.С.

Корекція порушень метаболізму оксиду 
азоту в комплексному лікуванні хворих 
на генералізований пародонтит

НМУ імені О.О.Богомольця

12.10-12.30 проф. Куцевляк В.Ф., 
Бобровська Н.П.

Особливості кумуляції свинцю аль-
веолярному відростку при його 
надмірному надходженні до організму

ХМАПО

12.30-13.15 к.мед.н.
Попов Р. В.

Застосування адгезивних технологій в 
пародонтологічній практиці 

НМУ імені О.О. Богомольця, 
лікар – стоматолог клініка 
«ArtSmile»

13.15-13.35 д.мед.н. 
Новіцька І.К.,
к.мед.н., 
Косенко Д.К.

Вплив резекції шлунка та 
гемігепатоектомії на стан тканин 
порожнини рота щурів

ДУ «Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України»

13.35-14.00 Дискусія

Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ñòîìàòîëîã³¿. Ñó÷àñí³ àñïåêòè 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè â Óêðà¿í³. 

Тема: «Êë³í³÷íà ïàðîäîíòîëîã³ÿ» 

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П. Л. ШУПИКА
Науковий симпозіум до 100-річчя заснування НМАПО імені П.Л.Шупика
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Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ñèìïîç³óì 

18.10.2018   9.00 – 13.00   Конференц зала   
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний 

навчальний заклад
09.00–
10.00

Реєстрація учасників симпозіуму

10.00–
10.10

Вітання учасників симпозіуму, вступне слово

10.10–
10.30

Хлєбас С.В. Клініка очима пацієнта. Що важливо для 
пацієнта під час проведення стоматологічного 
прийому

викладач ВУМСМО за фа-
хом «Стоматологія» 
ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика

10.30–
12.00

Бабич О.І, 
адвокат

Токсичний» пацієнт стоматолога – 
як лікарю себе захистити

Юридичне бюро Олени 
Бабич

12.00–
12.30

Малюга В. Д. Дезінфекція: роль і місце в системі інфекційної 
безпеки при наданні стоматологічної 
допомоги

Лікар- епідеміолог, 
ТОВ Дана Медікал

12.30–
12.45

Єрмакова Л.Г., 
доц. Парпалей 
К.О.,  Циганко І. 
А. (асистент)

Інфекційна безпека медичного персоналу під 
час проведення стоматологічного прийому 
хворих на туберкульоз

к. м. н., доцент кафедри 
стоматології  НМАПО імені 
П. Л. Шупика

12.45– 
13.00

Корнієнко Л. 
В., Трубка І.О., 
Гостєва З.В. 
(асистент), 
Стулікова В.С. 
(асистент)

Стан стоматологічного здоров’я дітей з 
хронічними вірусними гепатитами та шляхи  
корекції

к. м. н., доцент кафедри 
стоматології дитячого віку  
НМАПО імені П. Л. Шупика

Дискусія. Відповіді на запитання. Вікторина.

Модератори:  Хлєбас С.В., Кізім А.В.

«²íôåêö³éíèé êîíòðîëü â ñòîìàòîëîã³÷í³é 
ïðàêòèö³: ºâðîïåéñüê³ íàñòàíîâè». 

Ñèìïîç³óì äëÿ îðãàí³çàòîð³â ñòîìàòîëîã³÷íèõ 
êë³í³ê, ìåäè÷íèõ ñåñòåð.
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Íàóêîâî-ïðàòè÷íèé ñèìïîç³óì 

18.10.2018   15.00 – 17.00   Конференц зала

Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний 
навчальний заклад

15.00-15.15 проф.  Неспрядько В.П. Вітальне слово учасникам роботи 
Симпозіуму

НМУ імені О.О.Богомольця

15.15 – 15.45 проф. Смаглюк Л.В., 
Ляховська А.

Морфо-фукціональні передумови розладів 
скронево-нижньощелепного суглобу

ВДНЗУ «Українська ме-
дична стоматологічна 
академія»

15.45–16.15 проф. Карло Заппала Функціональна естетика. Павійський університет, 
Італія

16.15 –16.45 Лазарев І.А., к.м.н., 
керівник

Біомеханогенез порушень постави і 
патології скронево-нижньощелепного 
суглобу

Лабораторія  біомеханіки 
ДУ “Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України”

16.45 –17.15 Кінаш Ю.І., ортодонт, 
постуролог, остеопат, 
директор

Постурологія в стоматології Чернівецьке відділення 
Всеукраїнської громадської 
організації «Остеопатія 
Україна»

17.15 –17.45 Фартушна Антоніа, PhD, 
організатор

Європейські протоколи лікування м’язево-
суглобових розладів. (Науковий огляд)

Щорічний
Віденський Конгрес 
стоматологів (JWkK), 
Австрія, Відень

17.45 –18.15 проф. Неспрядько В.П., 
доц. Клітинський Ю.В.

Відтворення функції, як шлях до природної 
естетики

НМУ імені О.О.Богомольця

18.15- 18.45 Барбара Тимчина-
Боровіч, Януш Боровіч

Cпіввідношення денситометричних, 
механічних та морфометричних властиво-
стей нижньої щелепи у 6-місячних свиней.

Люблінський університет, 
Польща

18.45 - 19.15 Роман Нестор Робота з ускладненнями в реабілітації 
пацієнтів із м’язово-суглобовими розлада-
ми.

Ph.D. Кандидат медичних 
наук. Маґістр медицини.

19.15 – 19.45 проф. Копчак А.В. Цифровий протокол ортопедичної 
хірургії формування лікувальної 
стратегії до реалізації

НМУ імені О.О.Богомольця

19.45- 20.15 доц. Скрипник І.Л., 
доц. Клітинський Ю.В.

Фактори, що забезпечують фізіологічний 
розвиток щелеп, м’язів, скронево-ниж-
ньощелепних суглобів. Роль ортодонта у 
формуванні функціональної естетики.

НМУ імені О.О.Богомольця

20.15-20.45 проф.Макєєв В.Ф., 
Телішевська У.Д., 
Шибінський В.Я., 
Телішевська О.Д., 
Кулінченко Р.В.

Презентація монографії «Скронево-
нижньощелепні розлади»    

Львівський НМУ 
ім. Данила Галицького

20.45-21.15 Ізабела Стамірська Презентація книги “Діагностика та лікування 
черепно-нижньощелепних дисфункцій в 
холістичному підході”

Спеціаліст I категорії 
загальної стоматології

Модератори:  проф. Неспрядько В.С., доц. Скрипник І.Л., доц. Клітинський 
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Ñèìïîç³óì 

18.10.2018   15.00 – 19.00   Конгрес-хол 
Година Доповідач Назва доповіді Вищий медичний 

навчальний заклад
15.00-15.30 проф. Хайтович М.В. Персоналізована фармакотерапія в 

діяльності лікаря стоматолога: стан та пер-
спективи

Національний медич-
ний університет імені 
О.О.Богомольця

15.30-16.00 Усенко В.О. Нові підходи визначення ефективності 
лікарських засобів. Зміна підходів до 
доказової медицини

Медичний директор 
компанії «Фармак» 

16.00-16.30 проф. Поворознюк В.В. Дефіцит та недостатність вітаміну D в 
практиці лікаря-стоматолога

ДУ "Інститут 
геронтології НАМН 
України"

16.30-16.50 проф. Мазур І.П. Нові підходи до використання фарма-
котерапевтичних та профілактичних 
засобів в стоматології

НМАПО 
імені П.Л. Шупика

16.50-17.20 проф. Леоненко П. В. Превенція болю та запалення при 
проведенні дентальної імплантації.

НМАПО імені 
П.Л. Шупика

17.20-17.50 доц. Юнакова Н.М. Прояви герпевірусної інфекції в ротовій 
порожнини. Сучасні протоколи та 
алгоритми лікування

НМАПО імені 
П.Л. Шупика

17.50-18.20 проф. Якубова І.І. Чотири ключові складові в профілактиці 
стоматологічних захворювань в період 
вагітності

ПВНЗ «Київський 
медичний університет»

18.20-18.40 Хлєбас С.В. Нові ефективні засоби для лікування, 
попередження загострень  та превенції 
періодонтитів. Клінічний досвід

викладач ВУМСМО за 
фахом «Стоматологія» 
ІС НМАПО 
ім. П.Л. Шупика

18.40-19.00 доц. Гармаш О.В., 
проф. Рябоконь Є.М., 
Каратай О.С. 

Стоматологічний огляд новонародженої 
дитини – запорука міцного 
стоматологічного здоров’я.  

Харківський НМУ
Комунальний заклад 
охорони здоров¢я 
«Харківський міський 
перинатальний центр».

  Дискусійна панель

Модератори:  проф. Хайтович М.В., проф.. Мазур І.П.

Ôàðìàêîëîã³÷í³ òà ïðîô³ëàêòè÷í³ çàñîáè 
â ïðàêòèö³ ë³êàðÿ – ñòîìàòîëîãà 
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19.10. 2018 10.00-16.30 Конференц зала

Година Доповідач Назва доповіді Вищий мед. нав- 
чальний заклад

10.00-   
10.15

Клітинський Ю.В. Вступне слово НМУ імені 
О.О.Богомольця

10.15 - 
10.45

Юнакова Наталія Внутрішньокорнкове відбілювання зубів, як етап естетичної 
реабілітації 

НМАПО імені 
П.Л.Шупика

10.45 - 
11.15

Турків А.В. Планування ортопедичного  лікування. Смайлдизайн стоматологічна 
клініка « TEFI» 

11.15 - 
11.30

Костура К.І. Формування профілю прорізування Клініка Дубнової

11.30-
11.45

Слободяник М.В. Взаємообтяження перебігу генералізованого па-
родонтиту та серцево - судинної патології на тлі 
антибіотикотерапії. Клінічні випадки

НМАПО імені 
П.Л.Шупика

11.45 - 
12.00

Бєліков О.М. Непряма реставрація депульпованих зубів з несприятливим 
прогнозом. Перші кроки в техніці вертикального препарування

Клініка ЕС 
 Filigran

12.00 - 
12.15

Неспрядько  Т.С., 
Сірченко А.Е.

Ранне ортодонтичне лікування, як профілактика розвитку 
складних функціональних розладів

Авторська 
СК «ІріС - денТ»

12.15 - 
12.30

Голуб Р.О. Направлена реплантація зуба Авторська 
СК «ІріС - денТ»

12.30- 
12.45

Москалик М.М. Фізіологія психонейросоматики зуба клініка
 «Мамадентіст»

12.45 - 
13.00

Захарова В.О. Підготовка конкурентоздатного лікаря-стоматолога у  медич-
ному закладі вищої освіти у контексті обговорення Стратегії 
розвитку медичної освіти, представленої МОЗ України

НМУ імені 
О.О.Богомольця

13.00 - 
13.15

Куцюк А.А. Етапи прямої реставрації фронтальної групи зубних рядів із за-
стосуванням сучасних реставраційних матеріалів і технологій

НМАПО імені   
П.Л.Шупика

13.15 - 
13.30

Горголь К.О. Оцінка прогностичної значущості поліморфізма I/D гена ACE 
в осіб молодого віку (18-25 років) у виникненні захворювань 
тканин пародонта

НМАПО імені   
П.Л.Шупика

13.30 - 
13.45

Турянська Н.І. Роль генетичних маркерів в ранній діагностиці карієсу та 
некаріозних уражень на тлі захворювань тканин пародонту 
серед осіб молодого віку

НМАПО імені   
П.Л.Шупика

13.45 - 
14.00

Супрунович І.М. Рецесії ясен та некаріозні ураження зубів у хворих на 
генералізований пародонтит

НМАПО імені   
П.Л.Шупика

14.00 - 
14.15

Ковальова М.А. Розповcюдженість  карiєcу і некарioзних уражень у хворих з 
гіпо- та  гіпертиреозом 

НМАПО імені   
П.Л.Шупика

16   Програма IX(XVI) З’їзду ГО «Асоціація стоматологів України», 18 -19 жовтня 2018 року, м. Київ

Ñèìïîç³óì ìîëîäèõ â÷åíèõ òà 
ë³êàð³â - ñòîìàòîëîã³â 

Модератори:  к.мед.н. Скрипник І.Л., к. мед.н. Клітинський Ю.В. 

Тема: «Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü: 
â³ä íàóêîâèõ ðîçðîáîê äî ïðàêòè÷íîãî âïðîâàäæåííÿ â êë³í³÷íó ïðàêòèêó».



Година Доповідач Назва доповіді Вищий мед. нав- 
чальний заклад

14.15 - 
14.30

Добривечір О., 
Богданець С.

Використання 3Д сканера обличчя DOF SNAP в цифровому 
протоколі ортопедичної реабілітації пацієнтів з функціональними 
розладами

НМУ імені 
О.О.Богомольця

14.30 - 
14.45

Павличук Т.О. Ефективність застосування кісткових аутотрансплантів у пацієнтів з 
дефектами кісток лицевого черепу

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

14.45 - 
15.00

Романова А.Ю. Рентгенфлюрисцентний спектральний аналіз м’яких тканин що ото-
чують титанові фіксатори у пацієнтів з травматичними переломами 
та дефектами кісток лицевого черепу

НМУ імені 
О.О.Богомольця

15.00 - 
15.15

Черногорський 
Д.М., 
Чепурний Ю.В.

Заміщення  дефектів нижньої щелепи індивідуалізованими ендо-
протезами, що виготовлені за допомогою CAD/CAM систем та DMLS 
технології

НМУ імені 
О.О.Богомольця 

15.15- 
15.30

Дільбарханов Б. Особливості дентальної імплантації у хворих з постменопаузаьним 
остеопорозом

Казахський 
НМУ ім. С.Д. 
Асфендіярова

15.30 - 
16.00

Золотухіна О.Л. Патогенетична роль тютюнопаління та хелікобактерної інфекції у 
розвитку хронічного генералізованого пародонтиту

Одеський ДМУ

16.00- 
16.15

Дядік І.Г. Протоколи диференційної діагностики та ортопедичного лікування 
больового дисфункційного синдрому скронево-нижньощелепних 
суглобів в залежності від міогенного, нейрогенного, оклюзійного, 
артикуляційного та психоемоційного ґенезу

НМУ імені 
О.О.Богомольця

16.15 - 
16.30

Листопад О.П. Застосування ендокоронок в постійних зубах у дітей НМАПО імені   
П.Л.Шупика

Стендові доповіді
Фролова Ю.В. Використання кондуктометричного методу для дiагностики стану 

емалі зубів
Харківський НМУ

Курача К.М., 
Искакова М.К.

Сучасні підходи до діагностики та лікування ендо- пародонтальних 
уражень.

Казахський 
НМУ ім. С.Д. 
Асфендіярова

Вороніна Г. С. Предиктивні підходи у сучасній карієсології Донецький НМУ

Адаменко О. М. Сучаснi фотополiмеризатори : особливостi клiнiчного застосуання Донецький НМУ

Глівінська А. О. Гігієна порожнини рота у пацієнтів з незнімними ортопедичними 
конструкціями

Донецький НМУ

Випханюк А. М., 
Каташова П. А.

Можливість застосування магнітострикційних технологій в лікуванні 
генералізованих захворювань тканин пародонта

кафедра 
терапевтичної 
стоматології 
ПВНЗ КМУ

Погуляйло І. Ю. Прояви передраків червоної облямівки губ у осіб молодого та се-
реднього віку

кафедра 
терапевтичної 
стоматології 
ПВНЗ КМУ

Попова Н. С., 
Можар Ю. А.,  
Томишинець А. 
М., Ванжа В. І.

Розповсюдженість та фактори ризику виникнення лейкоплакії серед 
осіб молодого віку

кафедра 
терапевтичної 
стоматології 
ПВНЗ КМУ

Куліш А. С. Особливості клінічного перебігу карієсу зубів у хворих на цукровий 
діабет

кафедра 
терапевтичної 
стоматології 
ПВНЗ КМУ

к.мед.н. 
Жданова Н.А.

Оптимізація лікування хронічного апікального періодонтиту із 
використанням фотоактивованої дезінфекції на етапі тимчасової 
обтурації кореневих каналів

Харківський НМУ
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08.00 – 09.30 Реєстрація делегатів та гостей 
з’їзду

10.00 – 10.15 Відкриття IХ (XVI) З’їзду 
громадської організації «Асоціація 
стоматологів України»

10.15 – 10.20 Вибори Президії з’їзду    

10.20 – 10.25 Вибори Мандатної комісії та 
секретаріату з’їзду

10.25 – 10.45 Вітання делегатів та учасників 
з’їзду

10.45 – 11.00 Вручення почесних відзнак, подяк 
членам громадської організації 
«Асоціація стоматологів України», 
громадським діячам

11.00 – 11.15 МАЗУР Ірина 
Петрівна

Аналіз діяльності ГО «Асоціація 
стоматологів України» за звітний 
період та стратегічні 
напрямки розвитку стоматологіч-
ної галузі в Україні

професор кафедри стоматології 
НМАПО імені П.Л.Шупика, 
президент ГО «Асоціація стоматологів 
України»

11.15 – 11.25 ДЄНЬГА 
Оксана 
Василівна, д.мед.н., 
професор 

ШНАЙДЕР 
Станіслав 
Аркадійович, 
д.мед.н., професор 

СКИБА 
Василь Якович, 
д.мед.н., професор

Сучасний стан комунальної про-
філактики основних стоматоло-
гічних захворювань. Особливості 
проведення в різних регіонах 
України

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України»

11.25 – 11.50 Дискусійна панель з питань організації стоматологічної допомоги в Україні 

ПАВЛЕНКО Олексій 
Володимирович, 
д.мед.н., професор

Роль та місце стоматологічної 
служби на первинній ланці 
медичної допомоги.

НМАПО імені П.Л. Шупика, віце-прези-
дент ГО «Асоціація стоматологів Украї-
ни»
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КОВАЛЕНКО Іван 
Олексійович,     
Заслужений 
лікар України

Організація стоматологічної допо-
моги сільському населенню Укра-
їни: позитивний досвіт Черкаської 
області та перспективи розвитку.

Голова етичної комісії ГО «АСУ», 
головний лікар КЗ «Черкаська об-
ласна 
стоматологічна поліклініка» 
Черкаської обласної Ради

САВЧЕНКО 
Володимир 
Віталійович, к.м.н., 
Заслужений 
лікар України

Медична реформа в Україні – роль 
та місце стоматологічної допо-
моги. 
Досвід регіонів України

головний стоматолог управління 
охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації, головний 
лікар обласного комунального за-
кладу «Сумська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка»

СКУЛЬСЬКА Світлана 
Василівна, к.м.н., 
Заслужений 
лікар України 

Роль первинної профілактики у 
формування здоров’я порожнини  
рота

голова «Стоматологічної Асоціації 
Київщини», Заслужений лікар 
України, кандидат медичних наук, 
головний лікар КЗ  Білоцерківської 
міської ради «Дитяча стоматологічна 
поліклініка»

11.50 – 12.00 НАДУТИЙ  
Костянтин 
Олександрович

Ми та реформа: можливості, ризи-
ки та перспективи

Заступник правління ВУЛТ, заступ-
ник координатора УМЕС, член прав-
ління УАСМ

12.00 – 12.10 КОСТЕНКО Євген 
Якович, д.мед.н., 
професор

Стоматологічна освіта в Україні: 
вдосконалення системи медичної 
освіти

декан  стоматологічного факультету 
ДВНЗ «УжНУ», Президент Асоціації 
лікарів-ортопедів та зубних техніків

12.10 – 12.40 НЕСПРЯДЬКО В.П., 
д.м.н. професор, 
МАЛАНЧУК В.О. 
чл.-кор. НАМН 
України, д.м.н., 
професор, 
КУЛЬБАШНА Я.А. 
д.пед.н, к.мед.н, 
професор

Реформування стоматологічної 
освіти в Україні у контексті інте-
грації до міжнародного професій-
ного середовища

НМУ імені О.Богомольця

12.40 – 13.00 ВАХНЕНКО 
Олександр 
Миколайович, 
к.мед.н., 

Обговорення основних напрямків 
діяльності Асоціації стоматологів 
України: питання статуту.

віце-президент ГО «Асоціація стома-
тологів України». Заслужений 
лікар України

13.00 – 13.00 Академік 
Вороненко Ю.В., 
проф. 
Павленко О.В., проф. 
Мазур І.П.

Презентація довідника.

Стоматологічна допомога в Укра-
їні: основні показники за 2008 – 
2018 рр.

ГО «Асоціація стоматологів України»

13.10 – 13.20 РЕЙЗВІХ Ольга Едуар-
дівна, к.мед.н.

«Про фінансову діяльність ГО 
«АСУ»», звіт ревізійної комісії    

завідувач науково-координиційного 
та патентно-інформаційного відділу 
ДУ « ІСЩЛХ НАМН України»

13.20 – 13.40 Вибори Президента АСУ

13.40 – 13.50 Вибори ревізійної комісії

13.50 – 14.20 Перерва

15.00 – 17.00 Прийняття резолюції IХ (XVI) З’їзду 
громадської організації «Асоціація 
стоматологів України».
Закриття IХ (XVI) З’їзду громад-
ської організації «Асоціація стома-
тологів України». 

Засідання Координаційної ради ГО 
«АСУ».
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