ЗВІТ
про проведення науково-практичної дистанційної конференції з міжнародною участю
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЩЕЛЕПНОЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ»
(м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний медичний університет,
23-24 жовтня 2020 року)
online-формат
23-24 жовтня 2020 року в Івано-Франківському національному медичному
університеті була проведена в online-форматі науково-практична конференція
з міжнародною участю «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ
ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ»
Представлені результати власних досліджень, їх обговорення, онлайн-дискусія між
видатним вченими у галузі стоматології, молодими вченими та студентами, сприяли
збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці.
Організатори конференції: кафедра хірургічної стоматології. Відповідальні
виконавці – зав. кафедри хірургічної стоматології, д.мед.н., проф. Пюрик В.П., доц. кафедри
хірургічної стоматології Проць Г.Б.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор ІФНМУ професор
Микола Михайлович Рожко. У своїй доповіді декан стоматологічного факультету, доцент
Олександр Вікторович Бугерчук, звернув увагу на великий поступ уперед, який зробили
університет та стоматологічний факультет за десятиріччя.
Учасники конференції прослухали 19 онлайн-доповідей – 13 доповідей у перший
день та 6 доповідей у другий день конференції. Ціла низка доповідей була присвячена
сучасним хірургічним методам лікування захворювань тканин пародонту, діагностиці
анатомо-функціональних порушень при плануванні хірургічного та ортопедичного
лікування, застосуванні нових хірургічних методик в комплексному лікуванні
стоматологічних
захворювань,
шляхам
вдосконалення
методик
проведення
реконструктивних та пластичних операцій хворим з дефектами і деформаціями тканин
щелепно-лицевої ділянки.
Доповідь професора Пюрика Василя Петровича була присвячена перспективам
розвитку щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. Досвідом ортопедичної
реабілітації пацієнтів із складною зубощелеповою патологією поділився д.мед.наук, проф.,
завідувач кафедрою ортопедичної стоматології Ожоган З.Р.
Також серед доповідачів був професор кафедри хірургічної
стоматології
Харківського національного медичного університету, д.мед.н., Рузін Г.П., який 9 років
очолював кафедру хірургічної стоматології ІФНМУ. Він звернув увагу проблемам ПСАФ у
щелепно-лицевій хірургї.
Професор, д.мед.н., завідувач кафедрою терапевтичної стоматології ІФНМУ Герелюк
В.І. презентував доповідь «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ: ВІД СРЕАКТИВНОГО БІЛКА ДО ПЕРІОТЕСТОМЕТРІЇ». Доцент кафедри хірургічної
стоматології ІФНМУ Проць Г.Б. поділилась досвідом хірургічної підготовки хворих до
ортопедичної реабілітації. Д.мед.н., проф. Вовк Ю. В., завідувач кафедри хірургічної і
ортопедичної стоматології ФПДО та аспірант кафедри Глушко Т. Р. розповіли про
«КЛІНІЧНИЙ
АНАЛІЗ
РЕЗУЛЬТАТІВ
РЕЄСТРАЦІЇ
МАКСИМАЛЬНОЇ
ІНТЕРКУСПІДАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЧАСТКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ».

Д.мед.наук, професорка, завідувачка кафедри дитячої стоматології ІФНМУ
Мельничук Г.М. та доцент кафедри дитячої стоматології Октисюк Ю.В. представила
доповідь «ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ
ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ».
Професор, д.мед.наук, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої
хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Варес Я.Е. розповів про досягнення кафедри.
Також презентували
свої наукові дослідження доцент кафедри хірургічної
стоматології Пантус А.В. «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАСКУЛЯРИЗОВАНОГО
МАТРИКСУ ПРИ СУБКУТАННІЙ
ІМПЛАНТАЦІЇ БІОПОЛІМЕРНИХ ПОРИСТИХ
КАРКАСІВ» і доцент кафедри хірургічної стоматології ГАЙОШКО О.Б. «Профілактика
альвелітів». Представила аналіз «ПОШИРЕННОСТІ КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ОСІБ
ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ЩО ПАЛЯТЬ»
асистент кафедри дитячої
стоматології Лісецька І.С.
Окрім іменитих вчених свої наукові доробки представили молоді асистенти та
студентська наукова молодь з Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Харкова.
На конференції зареєстровано 135 учасників, серед яких 10 професорів, 19 доцентів,
28 асистентів. Серед учасників також були 16 практичних лікарів із вищих медичних
навчальних закладів та клінік України, а також зарубіжжя (Ізраїль, Великобританія,
Болгарія, Чехія, Німеччина, Ірак). Загалом на 97 сторінках електронного збірника
представлено 46 робіт. 104 учасники отримали сертифікати.
. Вони представили 9 закладів вищої освіти, в тому числі 50 кафедр та 8
стоматологічних клінік, а саме:
Івано-Франківський національний медичний університет – 6 кафедр;
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 2 кафедри;
Ужгородський національний університет – 1 кафедра;
Буковинський державний медичний університет – 1 кафедра;
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця – 2 кафедри;
Одеський національний медичний університет – 1 кафедра;
Харківський національний медичний університет– 1 кафедра;
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова – 1 кафедра;
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського – 2
кафедри;
Серед іноземних науковців учасником конференції був представник University of Opole
(Poland) Wieczorek Piotr.
Усі учасники конференції отримали сертифікати, що підтверджують 12 годин навчання
науково-педагогічних працівників, 10 балів за участь у заході з друком тез та 30 балів за
участь з доповіддю.

Резолюція конференції:
1.
Встановлено сучасні напрямки хірургічного лікування захворювань тканин
пародонта.
2.
Розроблено шляхи удосконалення методик проведення реконструктивних та
пластичних операцій хворим з дефектами і деформаціями тканин щелепно-лицевої ділянки.
3.
В протоколи лікування і діагностики переломів середньої зони лиця, в тому числі
виличної кістки, ввести комп'ютерну томографію.
4.
Враховувати розробки доцента кафедри Проць Г.Б. в стандартах хірургічної
підготовки порожнини рота до ортопедичного лікування.

Проректор з наукової роботи

І.П. Вакалюк

