
VI Міжнародна КОНФЕРЕНЦІЯ Kharkіv Dental Days 2021 2021

KHARKIV

17-19 червня 2021, Готель Харків Палас, Харків

«Must have сучасного стоматолога - глибока діагностика,
цифрові протоколи та передбачуваний результат»

Дитяча
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Терапія
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17 червня 18 червня

секції

11:00-11:30

11:30-14:00

14:00-15:00

15:00-16:30

17:00-19:00

кава-пауза

9:30-11:00

обед

16:30-17:00

Альгірдас Пуйшис
(Литва)

Ускладнення в 
імплантології: 

як передбачити,
 уникнути та лікувати

19 червня

Олена Бережна, 
Андрій Мяло (Україна)
Особливості організації
первинного прийому в 
дитячій стоматології.
Лікування в умовах

загального знеболю-
вання на амбулатор-

ному прийомі 

кава-пауза

9:00-9:30 реєстрація учасників конференції

кава-пауза кава-пауза

кава-пауза

обід

кава-пауза

обід обід

Марина Сурміна
(Україна)

Сучасна концепція і 
клінічні протоколи 
ведення постійних 

несформованих зубів
 у дітей при лікуванні 

карієсу,пульпіту, періо-
донтиту і гострої травми

Олександр Фецич
 (Україна)

Реставрація кутніх зубів

Радіологія 
Рентгенологія

Дар’я Толкачова
(Україна)

Ендодонтичне 
лікування

 і відновлення
 тимчасових зубів

Ксенія Лазарева
 (Україна)

Змінена реальність: 
пряма реставрація передніх
зубів після ортодонтичного

лікування

Станіслав Геранін
(Україна)

Доступ вирішує все

Андрій Піголев
(Україна)

Консервативний і 
хірургічний підхід при

  повторному ендодонтич-
ному лікуванні. Еволюция 

ендодонтичних інструментів.

Назарій Михайлюк
(Україна)

Цифрові протоколи 
команди M.Vision

 

Михайло Дзюба
(Україна)

Імплантанти під нахилом
- навігаційна хірургія при 

вираженій атрофії 
верхньої щелепи 
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В програмі можливі зміни та доповнення.Детальніше на https://www.facebook.com/dentaldaysKH або за тел. 067 573 03 31 (Viber, Telegram, WhatsApp)
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Marcel Noujeim 
(США)

Радіологія і цифрова 
сучасна стоматологія - 

тенденції, нюанси,
ефективність
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Консервативний і 
хірургічний підхід при

  повторному ендодонтич-
ному лікуванні. 

Менеджмент зламаних 
ендодонтичних інструментів

Максим Лєснухін 
(Україна)

Передбачуване 
протезування 

імплантатів системи
 Nobel Biocare

Альгірдас Пуйшис 
(Литва)

Ускладнення в 
імплантології: 

як передбачити,
 уникнути та лікувати

Альгірдас Пуйшис
(Литва)

Ускладнення в 
імплантології: 

як передбачити,
 уникнути та лікувати

Альгірдас Пуйшис
(Литва)

Ускладнення в 
імплантології: 

як передбачити,
 уникнути та лікувати


	Страница 1

