
Організаційний комітет:
 

Бондаренко Анастасія – д. мед. н., професор, імунолог, дитячий інфекціоніст
Завідувач кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного
європейського університету. Президент ГО «ММАМП». Член правління ГО «ВАДІ».
Член дирекції ГО «Рідкісні імунні захворювання». Член Європейського товариства з імунодефіцитів
(ESID), член Керівного комітету міжнародного наукового консорціуму COVID HGE
Гільфанова Анна – к. мед. н., доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних
захворювань Міжнародного європейського університету, співзасновник та віцепрезидент        
ГО "ММАМП".

Програма заходу:

Алергія, імунітет і ураження ротової порожнини: що спільного
26 січня 2023

Науковий організатор ГО «Міжнародна міждисциплінарна асоціація
медичних професіоналів»

Юридична адреса: 01042, 
м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, офіс 503 

Код ЄДРПОУ 43874803 р/р UA833808050000000026002710954 
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

Гострі інфекційні стоматити: причини і допомога

Рецидивні та хронічні афтозні ураження порожнини рота  – роль вроджених
помилок імунітету та аутоімунних захворювань в його розвитку

Діагностичний алгоритм при рецидивному афтозному стоматиті

15:00- 15:05 Відкриття конференції
Вітальне слово Анастасії Бондаренко

15:05-15:20 Імунна система порожнини рота
Анна Гільфанова

15:20-15:35 Вікові особливості мікробіому ротової порожнини
Мар'яна Слободяник, Наталя Мулько

15:35-17:00 Дискусійна панель «Афтозні стоматити:  етіологія та менеджмент –
міждисциплінарний підхід» - погляд стоматолога, інфекціоніста, імунолога, алерголога
Учасники дискусії: Мар'яна Слободяник, Анастасія Бондаренко, Анна Гільфанова, Наталя
Мулько, Олена Шарікадзе, Юрій Степановський

      Мар'яна Слободяник, Анастасія Бондаренко

      Анастасія Бондаренко, Анна Гільфанова, Юрій Степановський

      Анна Гільфанова



Алергія, імунітет і ураження ротової порожнини: що спільного
26 січня 2023

Науковий організатор ГО «Міжнародна міждисциплінарна асоціація
медичних професіоналів»

Юридична адреса: 01042, 
м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, офіс 503 

Код ЄДРПОУ 43874803 р/р UA833808050000000026002710954 
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

Догляд за ротовою порожниною і профілактика рецидивів афтозного стоматиту
(діалог зі стоматологом)

      Наталя Мулько 

17:00-17:30 Алергія на анестетики в практиці лікаря-стоматолога – дискусійні питання
діагностики
Олена Шарікадзе

PROMO TIME
17:30-18:00 Алергія на нікель
Людмила Забродська
Лекція підготовлена за підтримки компанії ТОВ "БАЙЄР". Її прослуховування не є
підставою для нарахування балів за системою безперервного професійного розвитку
фахівців у сфері охорони здоров’я.

18:00-18:40 Набряк гортані у пацієнтів після стоматологічних маніпуляцій
Людмила Забродська, Анастасія Шарікадзе
Симпозіум підготовлено за підтримки компанії ТОВ "Такеда Україна". Дана лекція не є
підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного
професійного розвитку

18:40-18:55 Відповіді на запитання учасників конференції.

18:55-19:00 Заключне слово. Закриття конференції.


