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Акредитація заходу

навчальний семінар у форматі телемосту
Цей захід заплановано та буде проведено відповідно до вимог та стандартів Європейської
академії безперервної медичної освіти та безперервного професійного розвитку (European
CMECPD Academy).
European CMECPD Academy уповноважена організовувати та проводити освітні заходи
на міжнародному рівні в рамках безперервної медичної освіти та присвоювати учасникам
European CMECPD Academy CME credits. Учасники семінару отримають таку кількість
міжнародних кредитів, яка відповідає часу їхньої участі у заході (1 година = 1 кредит).
Як отримати міжнародні кредити
Щоб отримати свої кредити, ви повинні взяти участь у заході протягом 2 годин та заповни
ти форму оцінки. Обміняйте заповнену форму оцінки в кінці семінару на свій сертифікат на
стійці реєстрації.

«Імплементація міжнародних протоколів
у стоматологічну практику»
7 грудня 2018 р.
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (Майдан Незалежності)
м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5, ГК «Одеса», конференцзал №1
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25, готель «Олександрівський», конференцзал

08.30  09.00 — Ранкова кава, реєстрація учасників семінару
Українські стоматологи вперше отримають сертифікат з міжнародними кредитами
Європейська академія безперервної медичної освіти та безперервного професійного
розвитку (European CMECPD Academy) є незалежною організацією з акредитації та сертифі
кації освітніх заходів. Вона створена для надання високоякісної неупередженої безперервної
освіти для професіоналів галузі охорони здоров'я в Європі.
Усі освітні програми, які пропонує Академія, проходять рецензування, відповідають суво
рим рекомендаціям щодо контролю якості та розроблені відповідно до навчальних потреб.
Освітні програми спрямовані на підвищення компетенції спеціалістів та застосування здо
бутих ними знань для поліпшення якості медичної допомоги пацієнтам.
Кредитна одиниця є елементом оцінювання участі в іноземних міжнародних заходах або в
Україні у міжнародних заходах, які акредитовані в міжнародних організаціях. Сьогодні креди
ти, отримані в рамках заходів безперервної медичної освіти, акредитованих European CME
CPD Academy, зараховуються в США, Європі та Канаді і, з прийняттям Положення «Про
систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»,
будуть зараховуватись в Україні.
Вперше в Україні у результаті співробітництва European CMECPD Academy і Групи ком
паній МедЕксперт реалізовано можливість проводити освітні заходи безперервної медичної
освіти з наданням спеціалістам сертифікатів міжнародного зразка з European CMECPD
Academy CME credits.

Фотозвіт семінару ви можете знайти на нашій сторінці
www.facebook.com/gc.medexpert та на сайті www.med6expert.com.ua

09.00  09.05 — Вітальні слова першого проректора НМАПО імені П.Л. Шупика,
члена"кореспондента НАМН України, професора
Вдовиченка Ю.П.
09.05  09.20 — Програма Національного стратегічного планування розвитку медичних
стоматологічних стандартів в Україні
Павленко О.В.
09.20  09.30 — Безперервна медична освіта та безперервний професійний
розвиток фахівців галузі охорони здоров'я
Мазур І.П.
Впровадження принципів доказової медицини в практику охорони здоров'я.
09.30  10.10 — Інфекційно"запальні процеси в пародонтології та їх превенція
із використання системної остеотропної терапії
Мазур І.П.
10.10  10.45 — Управління ризиками в дентальній імплантації
Леоненко П.В.
10.50  11.20 — Клінічні протоколи лікування
загострення хронічних пульпітів та періодрнтитів
Юнакова Н.М.

11.25  11.45 — Методологічний підхід для підвищення ефективності лікування
стоматологічних захворювань
Хлєбас С.В.

навчальний семінар у форматі телемосту

«Імплементація міжнародних протоколів
у стоматологічну практику»

11.50  12.20 — Профілактика та превентивна протирецидивна терапія захворювань
слизової оболонки порожнини рота
Савичук Н.О.

7 грудня 2018 р.

12.25  12.50 — Профілактика карієсу та гінгівіту у дітей та осіб молодого віку —
модифікація інфекційних ризиків
Савичук Н.О.

м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (Майдан Незалежності)
м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5, ГК «Одеса», конференцзал №1
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25, готель «Олександрівський», конференцзал

12.50–13.30 — Кава"брейк
Аудиторія: стоматологи
Цілі навчання
У результаті цієї освітньої діяльності учасники зможуть:
— Краще орієнтуватися у проблематиці, представленій на лекціях
— Застосовувати дані на практиці
— Підвищити свою компетенцію
— Передати досвід колегам
— Надавати більш ефективну допомогу пацієнтам
Лекції, акредитовані credit units
Стандартизація стоматологічної допомоги як
інструмент підвищення якості медичної допомоги

Павленко Олексій Володимирович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри
стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика
Савичук Наталія Олегівна, доктор мед. наук, професор, проректор з наукової роботи
НМАПО імені П.Л. Шупика

13.30  14.10

— Фактори ризику стоматологічних захворювань: oral microbiome
Савичук Н.О.

14.10 14.50

— Комп'ютерне моделювання та CAD/CAE/CAM технології в дентальній імплантації
Леоненко П.В.

14.50  15.30

— Обґрунтування клінічних протоколів лікування ускладненого карієсу
Юнакова Н.М.

15.30

— Закінчення семінару, видача сертифікатів

Мазур Ірина Петрівна, доктор мед. наук, професор кафедри стоматології
ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, президент Асоціації стоматологів України

med6expert.com.ua
Юнакова Наталія Миколаївна, кандидат мед. наук,
доцент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Леоненко Павло Вікторович, доктор мед. наук, професор кафедри ортопедичної
стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, керівник секції дентальної імплантології
Асоціації стоматологівортопедів та зубних техніків України
Хлєбас Світлана Василівна, лікарстоматолог вищої кваліфікаційної категорії, викладач
НМАПО імені П.Л. Шупика, член вченої ради ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Білозецький Іван Ігорович, кандидат мед. наук, доцент кафедри хірургічної
стоматології Тернопільського державного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського, щелепнолицевий хірург Valikhnovski surgery institute

Савичук Наталія Олегівна, доктор мед. наук, професор,
Проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика
Комерційний інтерес відсутній
Мазур Ірина Петрівна, доктор мед. наук, професор кафедри стоматології
ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, президент Асоціації стоматологів України
Комерційний інтерес відсутній
Леоненко Павло Вікторович, доктор мед. наук, професор кафедри ортопедичної стоматології
ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, керівник секції дентальної імплантології Асоціації стоматологів
ортопедів та зубних техніків України
Комерційний інтерес відсутній
Юнакова Наталія Миколаївна, кандидат мед. наук,
доцент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Комерційний інтерес відсутній
Персонал Групи компаній МедЕксперт та Siyemi Learning не має жодного комерційного інтересу

