
ПРОГРАМА 
Науково-практичної конференції 

Особливості стоматологічного лікування  
пацієнтів з дентофобією 

8 квітня 2020 
Організатори – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького,кафедра стоматології дитячого віку,Українська Асоціація 
профілактичної та дитячої стоматології. Українська Асоціація Анестезії та седації 

в стоматології 
 

10:00 - 11:00 –  Дентофобія – шляхи подолання. 
Чекалова Т.С. – практичний психолог ЗУДСМЦ (Західноукраїнського 

дитячого спеціалізованого медичного центру), Сертифікований навчаючий тренер 
для спеціалістів у керунках «Перша психологічна допомога». 

  
11:00 - 11:30 – Шляхи подолання страху на дитячому стоматологічному 

прийомі – погляд дитячого стоматолога. 
Солонько Г.М., к.мед.наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку 

ЛНМУ імені Данила Галицького, член групи експертів МОЗ України із 
стоматології. 

 
11:30 - 12:10 – Стоматологія як спеціальність вимушеного попиту: як 

допомогти пацієнту подолати страх? 
Дидик Н.М., к.мед.наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ 

ім. Данила Галицького. 
   
12:10 - 12:40 – Роль анестезіолога при  стоматологічному лікуванні дорослих 

пацієнтів з дентофобією.  
Пайкуш В.А., к.мед. наук, головний анестезіолог ЦСІіП ММ, почесний 

президент  УАСАС. 
  
12:40 - 13:20 – Можливості анестезіолога при лікуванні зубів у дітей. 
Андрієвська Н.О.  президент УАСАС , лікар анестезіолог ЦСІіП ММ. 
  
13:20 - 14:00 – Використання профілактичних програм для адаптації дитини 

до стоматологічних маніпуляцій. 
Долгова Марія, консул EAPD в Україні, дитячий стоматолог клініки 

Заблоцького. 
 
14:00 - 14:40 – Перерва 
 
14:40 - 15:10 – Мотивація до пародонтологічного лікування – профілактика 

страху у пацієнта. 
Сов’як О.О.  к.мед.наук, асистент кафедри стоматології дитячого віку 

ЛНМУ імені Данила Галицького, Голова Львівського осередку Української 
академії пародонтології. 

  



15:10 - 15:50 – Безпека використання седації закисом азоту при лікуванні 
пацієнтів із дентофобією.  

Миць Юля  дитячий стоматолог клініки Авторської стоматології Мар’яни 
Мельничук ,учасник річного проекту дитячої та юнацької психотерапії від 
Української спілки психотерапевтів. 

  
15:50 - 16:30 – Профілактика виникнення невідкладних станів у пацієнтів із 

страхом перед стоматологічним лікуванням. 
Іванюк Зоряна, лікар анестезіолог МДКЛ м.Львова, інструктор-кандидат 

BLS Європейської Ради реанімації. 
 
16:30 - 17:00 – Роль середнього медичного персоналу при роботі із 

пацієнтами з дентофобією. 
Захарчук Іванна  анестезистка ЦСІіІП ММ. 
 
17:00 -18:00 – Дискусія 

 
Місце проведення – м. Львів, вул. Коперніка, 17 
Тел. для реєстрації –   067 7157904                 Вікторія Іванчишин 

                              068 926 4315                Вікторія Пришляк 


