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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Сучасні аспекти черепно-щелепно-

лицевої хірургії: Україна, Польща, 

Франція, Бельгія 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького 

(1056)  

3. Виконавець/виконавці заходу Кафедра хірургічної стоматології та 

ЩЛХ Львівського національного 

медичного університету імені Данила 

Галицького, Центр медичної 3D  

діагностики (Львів) 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Щелепно-лицеві хірурги, хірурги-

стоматологи, нейрохірурги, 

оторинолярингологи, ортодонти 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 80 

7. Організаційний комітет Проф. Варес Я.Е. (Львів), проф. Копчак 

А.В. (Київ), проф. Ольшевскі Р. 

(Брюссель, Бельгія), проф. Козакєвіч 

М. (Лодзь, Польща), др. Янович О.Я. 

(Львів) 

8. Резолюція заходу Проєкт резолюції: 

 
На підставі ознайомлення з новітніми 

напрацюваннями європейських та 

вітчизняних шкіл, проведення круглого столу 
з дискусійних питань щелепно-лицевої 

хірургії планується: 

- Ширше залучення методів 

комп’ютерної діагностики, планування 
та 3D-друку у менеджменті пацієнтів з 

вродженими та набутими дефектами 

щелепно-лицевої ділянки; 
- Створення єдиного медичного 

стоматологічного хабу з інструментарієм 

та обладнанням для проведення 

металоостеосинтезу кісток лицевого 
скелета з можливістю швидкої передачі 

необхідних витратних матеріалів у 

військові чи комунальні шпиталі 
України; 

-  Оновлення протоколів 

(стандартів) надання хірургічної 
стоматологічної допомоги при певних 

локалізаціях переломів нижньої щелепи, 

зокрема суглобового відростка, з 
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акцентом на методи “жорсткої” фіксації; 

- Розширення показань до 
використання пацієнт-специфічних 

імплантатів у пацієнтів з травматичними 

пошкодженнями лицевих кісток, 
налагодження співпраці з провідними 

європейськими компаніями – 

виробниками вказаних імплантатів 

9. Мета заходу Ознайомлення фахівців з новітніми 

європейськими та вітчизняними досягненнями 

у царині реконструктивної хірургії та 

травматології щелепно-лицевої ділянки 

Висвітлення досвіду надання допомоги 

пораненим у щелепно-лицеву ділянку у 

військовий час та організації системи 

забезпечення відділень щелепно-лицевої 

хірургії військових та комунальних шпиталів 

засобами металоостеосинтезу  

Обмін досвідом щодо застосування КПКТ в 

діагностиці вроджених та набутих дефектів 

щелепно-лицевої ділянки, впровадження 3D-

друку та виготовлення пацієнт-специфічних 

імплантатів для реабілітації пацієнтів з 

травматичними пошкодженнями кісток 

лицевого скелета   

10. Форма заходу поєднання особистої та дистанційної 

участі 

11. Кількість балів БПР 10/30 

12. Дата заходу БПР 03-04 грудня 2022 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Готель “Гранд Готель”, Львів, просп. 

Свободи, 13 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Варес Я.Е., Копчак А.В., Угрин М.М., 

Чепурний Ю.В., Ольшевскі Р., Хонсарі Р., 

Довгєрд К., Козакєвіч М.,  Бєлєцкі-

Ковальскі Б., Габриєльчак І., Вах Т.   

15. Резюме доповідачів Варес Я.Е, д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ 

ЛНМУ імені Данила Галицького, член 

Європейського факультету Всесвітньої 

Асоціації черепно-щелепно-лицевого 

остеосинтезу  (AO CMF), офіційний 

лектор Міжнародного фонду 

імплантологів (IIF) 

Копчак А.В., д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри щелепно-лицевої хірургії та 

сучасних стоматологічних технологій 

Інституту післядипломної освіти  НМУ 

імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар 

України, лікар-стоматолог-хірург Центру 

патології голови та шиї  КНП КОР  

«Київська обласна клінічна лікарня» 

Угрин М.М., к.мед.н., доцент кафедри 
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ортопедичної стоматології ЛНМУ імені 

Данила Галицького, керівник Центру 

імплантації та протезування “ММ” (Львів),  

Голова Національної спілки стоматологів 

України. 

Чепурний Ю.В., д.мед.н., професор 

кафедри щелепно-лицевої хірургії та 

сучасних стоматологічних технологій 

Інституту післядипломної освіти  НМУ 

імені О.О. Богомольця  

Ольшевскі Р., д.мед.н., професор кафедри 

оральної хірургії і денто-щелепно-лицевої 

радіології Лувенського католицького 

університету (Брюссель, Бельгія). 

Головний редактор журналу  Nemesis.  

Хонсарі Р., професор медичного 

факультету паризького університету і 

педіатричної клініки Necker (Париж, 

Франція). Керівник лабораторії “Щелепно- 

лицевий ріст і форма” педіатричної клініки 

Necker. Медичний директор Health Data 

Hub.  

Довгєрд К., д.мед.н., професор відділення 

хірургії голови і шиї університетської 

педіатричної клініки (Ольштин, Польща), 

консультант з черепно-лицевої хірургії 

обласного дитячого шпиталю. Керівник 

Центру лицевих дефектів і щелепно-

лицевої хірургії для дітей та підлітків.  

Козакєвіч М., д.мед.н., професор, 

керівник  відділення щелепно-лицевої 

хірургії медичного університету (Лодзь, 

Польща)  
Бєлєцкі-Ковальскі Б., PhD, асистент 

відділення щелепно-лицевої хірургії 

медичного університету (Лодзь, Польща)  

Вах Т., PhD, асистент відділення щелепно-

лицевої хірургії медичного університету 

(Лодзь, Польща) 

Габриєльчак І., резидент відділення 

щелепно-лицевої хірургії 

університетського клінічного шпиталю 

(Лодзь, Польща) 

16. Програма заходу БПР 03.12.2022 р 

8.30- Реєстрація  

 

9.00 – Вітальне слово Голови Львівської 

обласної державної адміністрації Максима 

Козицького  
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9.00 9.15 Вступна частина (Проф. Ян 

Варес, Др. Олександра Янович, Львів, 

Україна)  

 

9.15-9.30 Становлення спеціальності 

«Щелепно-лицева хірургія» в Україні 

(проф. Андрій Копчак, Київ, Україна) 

 

9.30-9.45 Організація системи 

забезпечення відділень щелепно-лицевої 

хірургії засобами металоостеосинтезу в 

умовах сучасної війни (Др. Мирон Угрин, 

Львів, Україна) 

 

9.45-10.30 Актова промова «Єгипетські 

мумії з Брюсельського Королівського 

музею мистецтв та історії: секрети, 

відкриті за допомогою комп’ютерного 

сканування та 3D-друку” (проф. Рафаель 

Ольшевскі, Брюссель, Бельгія)  

 

10.30 – 11.15 Імплементація внутрішньо-

лікарняних платформ 3D-друку в 

європейських госпіталях: цілі, 

регулювання, економічні моделі (проф. 

Роман Хонсарі, Париж, Франція) 

 

11.30-12.15 КПКТ в діагностиці розщілин 

піднебіння та синдромальних уражень 

щелепно-лицевої ділянки (проф. Рафаель 

Ольшевскі, Брюссель, Бельгія)  

 

12.15-13.00 Реконструкція краніо-

фаціальних дефектів у дітей та дорослих 

(др. Кшиштоф Довгєрд, Ольштин, 

Польща)  

 

13.00-13.45 Менеджмент простих та 

синдромальних краніосиностозів: 

діагностика, лікування, спостереження 

(проф. Роман Хонсарі, Париж, Франція) 

 

15.00 -15.30 Типи будови суглобових 

відростків нижньої щелепи з позиції 

жорсткої фіксації – результати 

анатомічних досліджень (Др., PhD, Бартош 

Бєлєцкі-Ковальскі, Лодзь, Польща) 

 

15.30-16.15  Лікування переломів 

суглобового відростка нижньої щелепи 

(проф. Марцін Козакєвіч, Лодзь, Польща) 
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16.15-16.45 Виклики остеосинтезу 

суглобових головок  
(Др. Ізабела Габриєльчак, Лодзь, Польща)  
 

16.45-17.15 Результати структурного 

аналізу 5-ти кістково-пластичних 

матеріалів з використанням цифрової 

радіографії (Др., PhD, T. Вах, Лодзь, 

Польща)  

 

17.15-18.00 Заміщення дефектів нижньої 

щелепи та скронево-нижньощелепних 

суглобів пацієнт-специфічними 

конструкціями (проф. Андрій Копчак, 

Київ, Україна) 

 

18.00-18.45 Вторинна реконструкція 

орбіти та середньої зони обличчя за 

цифровим протоколом (проф. Юрій 

Чепурний, Київ, Україна) 

 

 

04.12.2022 р 

 

10.00-13.00 Круглий стіл. Прийняття 

резолюції конференції  

 

13.00 – 14.00 Вручення сертифікатів. 

 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

- 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


