
Шановні друзі! До Вашой уваги оновленна інформація по 
конференції в Івано-Франківську. 

  

Івано-Франківський національний медичний університет 

Асоціація Стоматологів України 

Асоціація Стоматологів Івано-Франківщини 

Виставкова компанія «Медвін» 

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» 

24 – 25 березня 2023, Івано-Франківськ, 

вул. Мазепи 114, ауд. №7, 

 (поєднання особистої та дистанційної участі) 

  

24.03.2023. 

09.00 – Реєстрація учасників 

9.30 – Відкриття конференції. 

Модератори: проф. Рожко М.М., проф. Ожоган З.Р., доц. Бугерчук О.В, проф. 
Герелюк В.І., проф. Мельничук Г.М., проф. Пюрик В.П., проф. Палійчук І.В. 

  

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» 

9.30. Досягнення стоматологічного факультету Івано - Франківського 
національного медичного університету. Член-кореспондент НАМН України, 

проф. Рожко М.М. Ректор Івано-Франківського національного медичного університету 

10.00. Діагностика, диференційна діагностика і лікування грибкових захворювань 
слизової оболонки ротової порожнини в дітей і дорослих. Проф. Мельничук 
Г.М., доц. Мельничук А.С., доц. Кашівська Р.С. Івано-Франківський національний 
медичний університет 

10.30. Доцільність застосування протетичних методів у комплексному лікуванні 
пацієнтів із захворюваннями порожнини рота проф. Павленко О.В., доц. Радько 
В.І., доц. Павленко М.О. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика. 

11.00. Мінеролотерапія в профілактиці та лікуванні стоматологічних 
захворювань. академік Борисенко Л.М. Європейський інститут природничо-наукових 
досліджень та навчання,  Німеччина 

1130. Shape and colour in direct composite restorations of anterior 
teeth. Juliusz Kosewski, DDS, Warsaw Medical University 

12.15. Difficulties in endodontic treatment. Milena Marcinkowska-Ziemak, PhD, 
DDS,  Resident of Warsaw Medical University 

13.00. Підводні камені ендодонтичного прийому. доц. Юнакова Н.М. Національний 
університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. 



 13.45-14.00 - Перерва 

 14.00. PRF (аутогель фібрину збагачений тромбоцитами) - ефективність доведена 
часом. к.м.н., доц. Ільків М.М., проф. Рожко М.М, проф. Герелюк В.І. Івано-
Франківський національний медичний університет. 

14.30. Як стан порожнини рота може вплинути на розвиток коронавірусної 
інфекції. Котемако С. продакт менеджер «Медвейв». 

14.45. Конусно-променева комп’ютерна томографія в діагностиці карієсу. Проф. 
Палійчук І.В., проф. Дудій П.Ф., доц. Палійчук В.І., асп. Палійчук М.І. Івано-
Франківський національний медичний університет 

15.15. Сучасні аспекти діагностики та хірургічні методи лікування щелепно-
лицевих деформацій. проф. Проць.Г.Б. Івано-Франківський національний медичний 
університет 

15.45. Дослідження ефективності розробленого біополімерного волокнистого 
матриксу, як системи локальної доставки ліків та каркасу для реконструкції 
дефектів кісткової тканини. проф. Пантус А.В., член-кор НАМН України, проф. 
Рожко М.М. Івано-Франківський національний медичний університет 

16.15. Особливості і клінічні результати естетичного ортопедичного 
лікування. проф. Ожоган З.Р., доц. Мізюк Л.В., асп. Ожоган П.З., доц. Криванич 
В.М.* Івано-Франківський національний медичний університет, *Ужгородський 
національний університет 

16.45. Квінтесенція негайної імплантації. Проф. Ожоган З.Р., доц.. Обідняк 
В.З., доц. Бугерчук О.В, доц. Радько В.І.*, доц. Кирилюк М.І. Івано-Франківський 
національний медичний університет, *Національний університет охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 

17.15. Сучасні методи хірургічної підготовки до ортопедичного лікування хворих 
на генералізований пародонтит. Проф. Проць Г.Б., проф. Пюрик В.П, доц. 
Ничипорчук Г.П. Івано-Франківський національний медичний університет 

 За участь в конференції буде видаватись сертифікат БПР лікарів-
стоматологів (10 балів). 

Реєстрація: тел. 0677470746 (viber) 

Ел. пошта: ozhzinoviy@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/15q7MqoHB704DAsZeDUtVN4Loa2b0XS_QYU5WG6J
cguw/edit 
23.03.2023 Майстер класи 

доц. Обідняк В.З. Негайна імплантація - секрети успіху 

Когут Н.В. Сучасний підхід у професійній гігієні та профілактиці стоматологічних 
захворювань. 

Ел. пошта: ozhzinoviy@gmail.com 

 25/03/2023 Cтендові доповіді 10.00-13.00 

https://docs.google.com/forms/d/15q7MqoHB704DAsZeDUtVN4Loa2b0XS_QYU5WG6J
cguw/edit 

  

Інформація про учасників виставки в Івано-Франківську 

  

КОМПАНІЯ НАТУРФАРМ 

https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU1/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1
https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU1/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1


Піррот Іспанський Бренд-гід в гігієні ротової порожнини. Все що необхідно по догляду від 
першого зуба до з’ємних ортоконструкцій. Широка лінійка продуктів для догляду за брекет 
системами та імплантами. Зубні щітки, пасти, готові ополіскувачі, якісні флоссери , йоржики 
та зубні нитки. 

pierrot.com.ua 

  

Зубні пасти від італійського бренду Natura House – фітолінія лінія з біоактивними 
компонентами для догляду за порожниною роту. 
Лінія розроблена з використанням рослинних компонентів та трав’яних екстрактів, з 
Ксілітолом, без вмісту SLS, 
з вмістом натуральних компонентів до 99,4%. 

https://naturahouse.com.ua/herbal/ 

Лабораторія  стоматологічної фармакології Аркона спеціалізується на виготовлені 
сучасних інноваційних  стоматологічних матеріалів.  

Arkonadent.com.ua 

  

Nordics - засоби гігієни ротової порожнини з чистою 
етикою. 

Всі продукти Nordics максимально ефективні, натуральні, 
екологічні та по доступній ціні. 

Nordics має широкий асортимент для всіх членів сім’ї та 
різних потреб, а саме: 
▪️ Дорослі зубні пасти для щоденного використання 
(комплексної дії, лікувальну серію та відбілюючі варіанти); 
▪️ М’які бамбукові зубні щітки з максимальним рівнем 
догляду за природою; 
▪️ Преміальні зубні щітки з еко-пластику та надзвичайно 
великою кількістю щетин для ефективної гігієни; 
▪️ Ополіскувачі для щоденного ритуалу та лікувальну серію 
проти кровоточивості ясен; 
▪️ Міжзубні йоржики; 
▪️ Лінійку дитячих зубних паст, у яку входять пасти з 
активним кальцієм, вітамінами та пробіотиком; 
▪️ Дитячі зубні щітки від першого зубу до 10 років. 

Компанія Nordics була створена з метою змінити 
традиційні засоби по догляду за зубами на краще та 
поєднати професійний підхід з екологічністю. 

  

Докладніше 

 

  

 

  

Приватне підприємство «Ясмін». На ринку України представляємо обертовий та 
ендодонтичний інструментарій для стоматологів і технічних лабораторій. Основні бренди, 
які ми представляємо : 
- «HORIKO», Hopf,Ringleb &amp; Co. GMBH &amp; CIE. (Німеччина): виробник 
високоякісних борів і штрипсів, полірувального інструменту для стоматологів та 
фрез, дисків, полірувальних систем для технічних лабораторій. 
- «TRI HAWK»(Канада): виробник високоякісних твердосплавних борів для 
розрізання металокерамічних коронок. 
- «FANTA dental materials» (Китай) - машинна і ручна ендодонтія. 
- «G&amp;Z»(Австрія): - виробник якісних діамантових і твердосплавних борів для 
стоматологів та технічних лаболаторій. 

https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU2/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1
https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU3/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1
https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU4/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1
https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTU5/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1


Також у нас представлені в широкому асортименті вироби фірм «Stoddart»(Англія) – 
полірувальні резинки і щітки для стоматологів і технічних лабораторій; «EVE»(Німеччина) 
– полірувальні системи для технічних лабораторій; «Roder» (Німеччина) – дзеркала 
оглядові; «Action»(Франція) – дзеркала оглядові та інші супутні матеріали. 

Україна, 46000,Тернопіль, Вул. Злуки, 47б. 
Тел. : +380961459620. 
E-mail: yasmin.offise@gmail.com; 
Сайт: yasmin.com.ua 

  

Докладніше 

 

  

Ми разом. Ми працюємо в Україні, наближаючи нашу ПЕРЕМОГУ! 

Бажаємо всім нам миру та робимо все можливе для його якнайшвидшого настання! 

ВСЕ БУДЕ Україна! 

Зі щирою повагою до Вас, 

Едвін Задорожний, 

Генеральний директор виставкової компанії МЕДВІН 

+38 050 358 54 75 

Михайло Задорожний 

співвласник 

+38 050 330 30 46 

  

 

https://s202742.sendpul.se/sl/MjYzODI4NTYw/f1841ab60da1767df644124a09725e2c7ffa7s1

