«Українська ортопедична конференція

для лікарів стоматологів та зубних техніків»
13 травня 2021 року

10:00 – 17:30

Львівський Палац Мистецтв

(вул. Коперника 17, конференц зал #6)

Програма конференції:
Роман Нестор

10:00 - 11:00
«Цифрові та аналогові протоколи
функціональної діагностики»

лікар-стомаатолог, Ph.D. кандидат медичних наук, маґістр медицини, головний лікар
“NESTORCLINIC”, головний лікар "Стоматологічна поліклініка №4, президент
міжнародної громадської організації "Клуб Молодих Стоматологів". Голова Львівського
осередку Об'єднання лікарів-стоматологів та зубних техніків України

Олександр Фецич

11:00 - 12:00
«Функціональне та естетичне
планування комплексних реабілітацій
керамічними реставраціями»

практикуючий лікар стоматолог, засновник Enamel Clinic та навчального центру
для стоматологів FSC. Лектор міжнародного рівня, автор численних майстер-класів
для стоматологів. Основна спеціалізація – мінімально інвазивна естетично
функціональна стоматологія з використанням композиту і кераміки.

Перерва на каву

12:00 - 12:20

Віталій Богачук

12:20 - 13:30
«Секрети мікроінвазивної
реставрації»

спеціаліст в області естетичної стоматології та ендодонтії. Міжнародний спікер
та автор онлайн-курсів для стоматологів. Власна практика - "Bogachuk Dental
Studio". Переможець міжнародного проекту MVision 2017.

Перерва на обід

13:30 - 14:30

Назар Глушко

15:00 - 16:00
«Протезування на імплантатах: вибір
абатменту, вибір типу фіксації та
важливість об'єму м'яких тканин»

імплантолог з 13-річним досвідом. Автор популярного курсу "Хочу стати
імплантологом", який пройшли понад 1000 учасників. Опініон лідер компаній Megagen і
Geistlich. Керівник стоматологічної клініки “Hlushko Dental Clinic”, в якій вилікувалось
понад 1000 пацієнтів. Назар - учасник та доповідач численних конгресів, конференцій
та майстер-класів.

Перерва на каву

16:00 - 16:20
16:20 - 17:30

Віталій Наумов

«Естетика при протезуванні
каркасними коронками»

Організатори конференції:
Об'єднання

стоматологів -ортопедів

і зубних техніків України
+38 (063) 431 30 73

ортопед з 16-річним досвідом. Співавтор 2-х патентів в розділі ортопедичної
стоматології, автор 8 статей на теми ортопедичної стоматології. Автор
популярних онлайн-курсів на теми препарування і непрямої реставрації, які відвідали
кілька тисяч стоматологів та зубних техніків. Веде приватну практику в місті
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