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Педді Флемінг, Ірландія 

Перший візит до стоматолога до першого року життя — 
ураження порожнини рота немовлят і дітей раннього віку

Ріта Коувелз, Бельгія 

Робота з інфікованою тканиною пульпи у тимчасових  
та постійних зубах

Лариса Хоменко, Григорій Сороченко, Україна 

Профілактика карієсу постійних зубів у дітей: можливості 
керування процесами вторинної мінералізації емалі

Ніна Смоляр, Наталія Чухрай, Україна 

Клінічно-лабораторні дослідження взаємозв’язків каріозної 
хвороби і стану резистентності емалі зубів

Наталія Біденко, Олена Остапко, Україна 

Здоров’я тимчасових зубів у світлі сучасної стоматології

Нік Лігідакіс, Греція 

Клінічні аспекти стоматологічного лікування дітей 
під загальним знеболенням

Ольга Гринишин, Україна 

Сучасні підходи до лікування постійних зубів 
з незавершеним формуванням коренів

Володимир Пайкуш, Україна 

Сучасні протоколи застосування антибіотиків 
при стоматологічному лікуванні у дітей

12.10.17
четвер

Дар’я Толкачова, Україна 

Закис азоту — киснева седація. 
Особливості застосування 
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Джек Тумба, Велика Британія 

Клінічне використання фторидів для профілактики карієсу 
в дітей, протоколи EAPD

Джек Тумба, Велика Британія 

Лікування вивихів постійних зубів

Ріта Коувелз, Бельгія 

Ендодонтичний підхід до травмованих незрілих різців: 
сучасна стратегія

Галина Солонько, Мирон Угрин, Україна 

Комплексна реабілітація дітей із вродженою 
адентією — 10-річний досвід

Мирослава Дрогомирецька, Орися Єзерська, Україна 

Сучасні тенденції ортодонтичного лікування дітей 
у різні періоди розвитку

Нік Лігідакіс, Греція 

Протоколи лікування випадків порушення прорізування по-
стійних зубів у фронтальній ділянці. Мультидисциплінарний 
підхід з використання ортодонтичних та хірургічних технік.

Педді Флемінг, Ірландія 

Генералізовані генетичні захворювання і синдроми у дітей 
зі стоматологічними аномаліями

Розіграш призів та подарунків від спонсорів 
між учасниками конгресу

Марія Долгова, Україна 

Перспективи співпраці дитячих стоматологів 
Украіни з EAPD 

13.10.17
п’ятниця



Запрошуємо Вас до участі у міжнародному проекті 
«Hermes», що ініційований Європейською академією 
дитячої стоматології (E.A.P.D.), та буде вперше про-
водиться в Україні 12-13 жовтня 2017 року. Проект 
існує з 2008 року і був успішно реалізований в Італії, 
Польщі, Угорщині, Сербії, Росії, Чехії та Румунії. Мета 
міжнародної професійної та освітньої програми — 
вирішення проблем профілактики і лікування стома-
тологічних захворювань у дітей. Власним досвідом 
поділяться лідери дитячої стоматології, активні учас-
ники розробки та реалізації програм безперервної 
освіти, спрямованих на розвиток стоматології дитя-
чого віку, зокрема у країнах, у яких дитяча стоматоло-
гія перебуває на етапі розвитку.

12–13 жовтня 2017 у Львові вперше за участі чотирьох 
президентів Європейської академії дитячої стомато-
логії проводитиметься навчальна програма проекту 
«Hermes» у формі Першого європейського конгресу в 
Україні «Дитяча стоматологія майбутнього». 

З лекціями виступлять одні з кращих фахівців з ди-
тячої стоматології — Ріта Коувелз (Бельгія), Педді 
Флемінг (Ірландія), Нік Лігідакіс (Греція), Джек Тумба 
(Велика Британія), а також провідні українські вчені.

Приєднуйтесь, та отримайте безліч корисної інфор-
мації, нові знайомства з колегами та незабутні вра-
ження.

З повагою, 
Співголови оргкомітету Мирон Угрин, Галина Солонько

Радник EAPD від України Марія Долгова
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