
Проект резолюції стоматологічного науково-медичного форуму, 
який буде проводитись у 2023 році в  

Івано-Франківському національному медичному університеті 

 

22-25 березня 2023 року в Івано-Франківську на базі Івано-

Франківського національного медичного університету планується 

проведення ХІ стоматологічного Форуму, під час якого відбудеться науково-

практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології» і спеціалізована виставка «МЕДВІН: 

СТОМАТОЛОГІЯ 2023». Відповідальний виконавець– д.мед.н., професор 

Ожоган З.Р. 

З доповідями на конференції виступлять провідні вчені України,  

Німеччини, Великобританії з питань сучасних методів лікування 

стоматологічних захворювань, організації стоматологічної служби на Україні 

під час війни. Будуть розглянуті питання викладання стоматології на 

додипломному і післядипломному рівні, надання стоматологічної допомоги в 

умовах військового стану. Ряд питань буде присвячено сучасним технологіям 

терапевтичного, хірургічного і ортопедичного лікування хворих із 

захворюваннями тканин пародонта, дефектами зубних рядів і твердих тканин 

зубів, зубощелепними деформаціями і захворюваннями СНЩС. Одним із 

напрямків, які планується висвітлити на конференції будуть особливості 

проведення імплантологічного лікування, протезування на імплантатах, 

сучасні методи рентгендіагностики і цифрові технології в стоматології.  

Питання до обговорення: 

Проведення науково-практичної конференції і стоматологічної 

виставки сприятиме удосконаленню стандартів і протоколів надання 

стоматологічної допомоги, особливостей надання стоматологічної допомоги 

в умовах війни, оволодінню лікарями-стоматологами сучасними 

технологіями профілактики і лікування хворих із захворюваннями 

пародонту, патологією твердих тканин зубів, дефектами зубних рядів і 

щелепно-лицевої ділянки. У роботі конференції і стоматологічної виставки 

приймуть участь студенти закладів вищої освіти України, лікарі-інтерни та 

лікарі-стоматологи. Робота Форуму сприятиме поширенню стоматологічних 

знань серед населення регіону та покращенню стану стоматологічного 

здоров’я населення.  

Науково-практична конференція проводиться на базі Івано-

Франківського національного медичного університету за сприяння 

Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА та Асоціації 

Стоматологів Івано-Франківщини. 

Конференція вирішила: 

- з метою покращення доступності населення України до медичної 

стоматологічної допомоги визначити та затвердити у встановленому порядку 

гарантований державою рівень безоплатної стоматологічної допомоги.  



- розробити та затвердити стандарти надання гарантованого державою 

рівня безоплатної стоматологічної допомоги; розроблений нормативний акт 

ввести у дію відповідною постановою Кабінету Міністрів України.  

- визначення та нормативне забезпечення порядку оплати 

стоматологічних послуг окремим пільговим категоріям населення з 

державного бюджету України відповідно до діючого законодавства та 

створення нового нормативного акту Кабінету Міністрів України.  

- впроваджувати сучасні технології та новітні методики лікування із 

застосуванням естетичних конструкцій і дентальних імплантатів для 

підвищення якості життя пацієнтів; 

- покращувати якість ранньої діагностики стоматологічних 

захворювань, і зокрема онкопатології щелепно-лицевої ділянки. 

- рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської 

ОДА та Івано-Франківській обласній раді зберегти структуру, кадровий 

потенціал стоматологічної служби Івано-Франківської області 

 

 

  

 


