З А П Р О Ш Е Н Н Я

МІЖНАРОДНИЙ
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
Унікальне поєднання сучасних наукових досягнень і практики в стоматології

25–27 квітня 2017 року

Україна, Київ,
ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,
вул. Салютна, 2 Б, павільйон №2, 3

Офіційна підтримка:
• Кабінету Міністрів України
• Міністерства охорони здоров’я України
• Київської міської державної адміністрації

За підтримки:
Президента України

Під патронатом:
Комітету Верховної Ради
України з питань охорони
здоров’я

Організатори:
Національна академія
медичних наук України

Співорганізатори:

НМАПО імені
П. Л. Шупика

Міжнародна виставка охорони здоров’я

Запрошення продажу
не підлягає

Компанія LMT

Міжнародна стоматологічна виставка

Міжнародна фармацевтична виставка

МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,
які проводитимуться у 2017 році», затвердженого НАМН і МОЗ України, що є підставою для відрядження
Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримають СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації. Участь для спеціалістів БЕЗКОШТОВНА

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ
26 квітня
10.00 – 16.00
Зал №2
Пав. №3

Конференція
«Менеджмент стоматологічних центрів»

Організатори: Компанія LMT;
юридична компанія «Медконсалтинг»;
стоматологічна клініка доктора Дахно

МЕДИЦИНА ТА СТОМАТОЛОГІЯ
25 квітня
10.30 – 16.00
Зал №3
Пав. №3

Симпозіум «Мультидисциплінарний підхід
в лікуванні: принципи спадковості. Погляди
різних спеціалістів на медичні проблеми»

Організатори: Національна академія медичних наук;
НМАПО імені П. Л. Шупика

26 квітня
10.00 – 18.00
Зал №19
Пав. №2

Симпозіум «Сучасні аспекти профілактики,
лікування та реабілітації в стоматології»

Організатор: НМАПО імені П. Л. Шупика

Шановні фахівці! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації павільйону № 3 вхідні групи H, J, K
або павільйону № 2 вхідна група F (ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б). Бейдж дає право на відвідування заходу протягом трьох днів
Напрям діяльності:
приватні стоматологічні центри
приватні стоматологічні кабінети
міські, обласні, районні медичні клініки, поліклініки, лікарні
військово-медичні заклади
науково-дослідні установи стоматологічного профілю
навчальні заклади стоматологічного профілю
виробник / постачальник стоматологічного обладнання
виробник / постачальник лікарських препаратів / товарів стоматологічного призначення
інше

П.І.Б. *
Організація*
Посада*
Ваша
спеціальність*
Країна*

Індекс*

З яких джерел Ви дізналися про Конгрес:
запрошення від організатора Конгресу
запрошення від асоціації
запрошення від учасника Конгресу
реклама в ЗМІ
сайт організатора Конгресу
реклама в Internet (спеціалізовані портали)
реклама в соціальних мережах
e-mail розсилка
інше

Область,
район*
Населений
пункт*
Поштова
адреса*

Код, телефон*
Моб. телефон*

На Форумі Ви плануєте:
відвідати науково-практичні заходи Конгресу

E-mail*
Сайт

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних в базі даних Компанії LMT

Підпис

Ознайомитися з:
новинками стоматологічного обладнання, техніки, інструментарію
інноваціями і технологіями в стоматології
укласти договір щодо постачання обладнання, витратних матеріалів, фармацевтичних препаратів
для Вашої організації
відвідати Міжнародну виставку медичного туризму, SPA& Wellness – Healthcare Travel Expo
інше

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
26 квітня
10.00 – 17.00
Зал №11
Пав. №3

Симпозіум «Карієс зубів у дітей: сучасні шляхи
вирішення проблеми»
Спонсор заходу:
компанія «Дельта Медікел»,
ТМ «БіоГая»

Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика;
кафедра дитячої терапевтичної стоматології та
профілактики стоматологічних захворювань
НМУ імені О.О. Богомольця;
Українська асоціація профілактичної та дитячої
стоматології;
ГО «Академія стоматологічного здоров’я»

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ
25 квітня
14.00 – 18.00
Зал №21
Пав. №2

Семінар «Сучасні аспекти щелепно-лицевої
хірургії»

Організатор: кафедра хірургічної стоматології
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця

ОРТОДОНТІЯ
27 квітня
10.00 – 15.00
Зал №19
Пав №2

Науково-практична конференція
«Інновації в ортодонтії»

Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика;
Асоціація ортодонтів України

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
25 квітня
10.30 – 18.00
Зал №1
Пав. №3

Симпозіум «Інноваційні методи ортопедичної
реабілітації стоматологічних хворих»

Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика;
Асоціація стоматологів України;
Асоціація стоматологів-ортопедів і зубних техніків України

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В СТОМАТОЛОГІЇ
25 квітня
15.30 – 18.00
Зал №20
Пав. №2

Семінар-практикум «Профілактика інфекцій,
пов’язаних з наданням медичної допомоги
в стоматології»

Організатори: НМАПО імені П. Л. Шупика;
Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю
та антибіотикорезистентності

26 квітня
10.00 – 17.30
Зал №3
Пав. №3

Симпозіум «Інфекційний контроль в закладах
охорони здоров’я стоматологічного профілю:
юридичні та практичні аспекти». Актуальні
питання підготовки молодших спеціалістів
з медичною освітою стоматологічного профілю

Організатор: Інститут стоматології
НМАПО імені П. Л. Шупика

Участь у науково-практичних заходах Конгресу БЕЗКОШТОВНА! Учасники отримають СЕРТИФІКАТ!
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ON-LINE РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

e-mail: dent@lmt.kiev.ua

WWW.MEDFORUM.IN.UA

тел. +380 (44) 206-10-19, 206-10-98

Водночас з Конгресом відбудуться
VIII МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

Схема розміщення

Умовні позначення

VI МIЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

Реєстрація відвідувачів розпочинається о 9.45
Вхід на Форум лише за бейджами, які можна отримати
на стійках реєстрації (вхідні групи H, J, K, павільйон № 3
та F, павільйон № 2) одним зі способів:
• обмінявши заповнену анкету цього запрошення;
• заповнивши анкету безпосередньо в зоні реєстрації;
• надавши роздруковане on-line запрошення.
On-line реєстрація відкрита до 25 квітня 2017 року
на офіційному сайті:

www.medforum.in.ua
Бейдж дає право відвідувати Форум протягом трьох днів

Час роботи Форуму:
25–26 квітня 2017 – з 10.00 до 18.00
27 квітня 2017 – з 10.00 до 17.00
Проїзд до ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (адреса: м. Київ, вул. Салютна, 2-Б):
від станції «Нивки» тролейбусами №5, 26
та автобусами №14, 23, 32 до зупинки «вул. Салютна»
Оргкомітет:
Тел. +380 (44) 206-10-98, 206-10-19
Моб. +380 (66) 80-08-364, +380 (96) 734-45-05
e-mail: dent@lmt.kiev.ua

