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Дырэктар праграмы, глабальныя стаматалагічныя паслы 
PROGRAMME DIRECTOR, GLOBAL DENTAL AMBASSADORS 

 
DR. DAVID OKUJI 

Доктар Окуджи атрымаў стаматалагічную адукацыю ў Універсітэце Каліфорніі, 
Лос-Анджэлесе і сертыфікацыі педыятрычнай спецыяльнасці ў Універсітэце 
Паўднёвай Каліфорніі. Ён таксама мае ступень МВА ў Каліфарнійскім універсітэце, 
Берклі-Хаас школа бізнесу і атрымаў ступень магістра навук у галіне кіравання 
аховай здароўя ў Гарвардскай школе грамадскага аховы здароўя. Доктар Окудзи 
працаваў у якасці асацыіраванага педыятрычнага стаматолага ў Паўночнай 
Каліфорніі на працягу 5 гадоў, а затым працаваў у Саудаўскай Арамскай, 
міжнароднай нафтавай кампаніі на працягу наступных 5 гадоў. Пасля вяртання ў 

ЗША, ён быў дырэктарам мульты-стаматолага, шматпрофільнай практыкі на працягу 24 гадоў у 
Каліфорніі. У цяперашні час ён працуе кансалтынгавай кампаніяй па стаматалагічнай практыцы і 
служыць старэйшым намеснікам дырэктара па пазашкольных і спецыяльных праектах для аддзела 
стаматалагічнай медыцыны ў Нью-Ёрку Лангоне. У дадатак да вопыту кіравання практыкай, доктар 
Окудзи з'яўляецца выхавальнікам і адвакатам грамадскага аховы здароўя. Ён таксама з'яўляецца 
дырэктарам Амерыканскага савета педыятрычнай стаматалогіі як дыпламата Нацыянальнага 
савета грамадскага аховы здароўя, а таксама выконвае абавязкі інструктараў па пытаннях 
палітычнай гігіены паражніны рота і эпідэміялогіі няпоўны працоўны дзень у Гарвардскай школе 
стаматалогіі. . На доктара Акудзи паўплывала яго ўдзел у мадэлі Інстытута стратэгіі і 
канкурэнтаздольнасці Гарвардскай школы бізнэсу для аказання аховы здароўя на аснове 
каштоўнасцей, і яго асноўныя навуковыя інтарэсы ў сістэмах аховы здароўя, заснаваных на 
каштоўнасцях, і ў галіне аховы здароўя ў свеце. 
 
Dr. Okuji received his dental education at the University of California, Los Angeles and pediatric dentistry 
specialty certification at the University of Southern California. He also has an MBA from the University of 
California, Berkeley-Haas School of Business and earned a Master of Science degree in health care 
management from the Harvard School of Public Health. Dr. Okuji practiced as an associate pediatric 
dentist in Northern California for 5 years and then practiced for Saudi-ARAMCO, an international oil 
company for the next 5 years. After repatriating to the U.S., he was the principal of a multi-dentist, 
multi-specialty practice for 24 years in California.  He currently operates a dental practice consulting 
company and serves as the Senior Associate Director-Extramural & Special Projects for the NYU 
Langone-Division of Dental Medicine. In addition to his practice management experience, Dr. Okuji is an 
educator and public health advocate. He is also board certified as a Diplomate of the American Board of 
Pediatric Dentistry, as a Diplomate of the National Board of Public Health and serves as an Instructor in 
Oral Health Policy and Epidemiology, part-time, at the Harvard School of Dental Medicine. Dr. Okuji has 
been influenced by his participation in the Harvard Business School's Institute for Strategy and 
Competitiveness model for value-based health care delivery and his primary academic interests are in 
value-based health care systems and global public health. 
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PEDIATRIC DENTISTRY 

DR. MAJD ALSALEH 
 

Доктар Мадж Альсалэх атрымала стаматалагічную адукацыю ў універсітэце 
Іарданіі. Доктар Алсалэх таксама атрымаў ступень магістра ў галіне 
стаматалагічнай педыятрыі і завяршыў дзве перадавыя праграмы па доктарскай 
ступені ў Нью-Ёрку і Універсітэце Маркетта. Яна сертыфікавана іарданскім 
стаматолагам-педыятрыкам і ў цяперашні час з'яўляецца дацэнтам па клінічных 
пытаннях у школе стаматалогіі Маркетт, а таксама працуе ў прыватнай практыцы ў 

Чыкага, штат Ілінойс. Яна з'яўляецца членам ADA, IDS, CDS, AAPD, IAPD, IADT. Д-р Алсалэх 
далучылася да некалькіх паездак у родныя краіны Іарданіі, якія аказваюць стаматалагічнае 
лячэнне хворым з недахопамі і асаблівымі патрэбамі. У цяперашні час яна жыве з мужам у вялікім 
раёне Чыкага, штат Ілінойс. У вольны час доктар Алсалаха любіць рыхтаваць, займацца ёгай, 
прыродай і падарожнічаць з мужам. 

Dr. Majd Alsaleh received her dental education from the University of Jordan.  Dr. Alsaleh also earned 
her master’s degree in pediatric dentistry and completed two advanced postdoctoral degree programs 
at NYU and Marquette University. She is a Jordanian board certified pediatric dentist and is currently a 
Clinical Assistant Professor at Marquette School of Dentistry, in addition to working in private practice in 
Chicago, Illinois. She is a member of the ADA, IDS,CDS,AAPD,IAPD,IADT. Dr Alsaleh has joined several 
mission trips in her home country Jordan providing dental treatment to the underserved and special 
needs patients. She currently lives with her husband in the greater Chicago area, Illinois. In her free time 
Dr Alsaleh enjoys cooking, practicing yoga, nature and travelling with her husband. 

DR. WILLIE CHAO 
Вілі Чао, які нарадзіўся ў Тайбэі, Тайвань, перайшоў у ЗША ў 12 гадоў і пасяліўся ў 
Дэвісе, штат Каліфорнія. Скончыў Каліфарнійскі універсітэт у Берклі ў 1994 годзе, 
атрымаў ступень бакалаўра мастацтваў у галіне біялогіі, а затым атрымаў ступень 
доктара стаматалагічнай хірургіі ў 1998 годзе ў Каліфарнійскім універсітэце ў Сан-
Францыска. У 1999 г. завяршыў агульную практыку пражывання ў ваенна-марскім 
медыцынскім цэнтры Сан-Дыега, на працягу наступных 8 гадоў Чао служыў 

генеральным стаматолагам на борце карабля ВМС, размешчаны з экспедыцыйнымі сіламі 
марской пяхоты ў Ірак і размяшчаецца за мяжой у Японіі. Чао атрымаў у 2008 годзе сертыфікат аб 
вышэйшай адукацыі ў дзіцячай стаматалогіі ў Бостанскім універсітэце. Ён працягваў ставіцца да 
сем'яў вайскоўцаў ЗША, якія знаходзяцца ў Італіі, Японіі і Сан-Дыега. Чао настаўнікам жыхароў ВМС 
Сан-Дыега і лагера Пенллтон ваенна-марской бальніцы AEGD і GPR. Акрамя таго, ён дапамог у 
кіраўніцтве дзіцячай стаматалогіі / ортодонтычнага кароткага курса для стаматолагаў. Чао таксама 
займаў пасаду кіраўніка спецыяльнасці ваенна-марскога флоту начальніка Бюро медыцыны і 
хірургіі з 2014 па 17 гадоў і прачытаў лекцыі ў стаматалагічнай школе ваенна-марскіх навук у г. 
Бетесда, штат Мічыган. Чао ў цяперашні час знаходзіцца ў ваенна-марской бальніцы ЗША у 
Неапалі, Італія разам з сям'ёй. У якасці дыпламата Амерыканскага савета дзіцячай стаматалогіі, 
экзаменацыйнага камітэта па аральных клінічных экзаменах і супрацоўніка Амерыканскай акадэміі 
педыятрычнай стаматалогіі, Чао таксама ўваходзіць у склад экзаменацыйнага камітэта 2018 года, 
які кантралюе абнаўленне працэсу сертыфікацыі. 
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Born in Taipei, Taiwan, Dr. Willie Chao immigrated to the United States at age 12 and settled in Davis, 
California.  Graduated from University of California at Berkeley in 1994 with a Bachelor of Arts degree in 
Biology, he then earned his Doctor of Dental Surgery degree in 1998 from University of California at San 
Francisco. Completed the General Practice Residency at Naval Medical Center San Diego in 1999, for 
next 8 years, Chao has served as general dentist onboard of the Navy ship, deployed with the Marine 
Expeditionary Force to Iraq, and stationed overseas in Japan. Chao earned Certificate of Advanced 
Education in Pediatric Dentistry at Boston University in 2008.  He continued to treat families of the US 
military stationed in Italy, Japan and San Diego. Chao mentored AEGD and GPR residents of Naval 
Medical Center San Diego and Naval Hospital Camp Pendleton. In addition, he assisted in directing the 
Pediatric Dentistry/Orthodontic short course for general dentists. Chao also served as the Navy specialty 
leader to Chief, Bureau of Medicine & Surgery from 2014-17 and lectured at Naval Postgraduate Dental 
School in Bethesda, MD.  Chao is currently stationed at US Naval Hospital Naples Italy with his family. As 
a Diplomate of the American Board of Pediatric Dentistry, Board Examiner for Oral Clinical Exam, and a 
Fellow of the American Academy of Pediatric Dentistry, Chao also serves on 2018 Examination 
Committee which has oversight of the Renewal of Certification Process. 

DR. OARIONA LOWE 
 

Доктар Лоў ў цяперашні час знаходзіцца ў Паўднёвай Каліфорніі. Яна была 
жыхарам Каліфорніі з моманту атрымання сертыфіката ў дзіцячай стаматалогіі ў 
1984 годзе ў Каліфарнійскім універсітэце ў Лос-Анджэлесе (UCLA). Да пераезду ў 
Каліфорнію яна жыла на ўсходнім узбярэжжы, дзе скончыла рэзідэнцыю агульнай 
практыкі з Інстытута аховы здароўя паражніны паражніны рота ў Універсітэце 
Рочестера ў Нью-Ёрку. Перад тым, як пераехаць у Нью-Ёрк, яна знаходзілася ў 

Вашынгтоне, дзе ён скончыў ДДС з універсітэта Говарда і ступень магістра мастацтваў у галіне 
вышэйшай адукацыі з універсітэта Джорджа Вашынгтона. Доктар Лоў займае прыватную практыку 
на працягу 30 гадоў і знаходзіцца на факультэце Школы стаматалогіі універсітэта Лома-Лінда, 
Дэпартамент дзіцячай стаматалогіі. Яна таксама займае няпоўны працоўны дзень прафесарска-
выкладчыцкага складу ў якасці запрошанага выкладчыка ў UCLA ў дзіцячай стаматалогіі. У 2016 
годзе скончыла Праграму выканаўчай установы ў галіне аховы здароўя ў UCLA, атрымаўшы ступень 
магістра. Доктар Лоў - дыпламат Амерыканскай акадэміі дзіцячай стаматалогіі. Сусветнае здароўе і 
жаданне аказаць дапамогу непаслухмяным ва ўсім свеце і ва ўсім свеце дапамаглі падтрымаць яе 
цікавасць да аховы здароўя. Развіццё адукацыйных праграм у галіне аховы здароўя для замежных 
студэнтаў - гэта яшчэ адна яе запал. 
 
Dr. Lowe currently resides in Southern California. She has been a resident of California since receiving 
her Certificate in Pediatric Dentistry in 1984 from the University of California, Los Angeles (UCLA).  Prior 
to relocating to California, she lived on the East Coast, where she completed a General Practice 
Residency from the Eastman Institute for Oral Health, University of Rochester, Rochester New York. 
Before moving to New York, she was in Washington D.C. where she completed her DDS from Howard 
University and her Master of Arts Degree in Higher Education from the George Washington University. 
Dr. Lowe has maintained a private practice for 30 years and is on faculty at the Loma Linda University 
School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry. She also holds a part-time faculty position as a 
Visiting Lecturer at UCLA in Pediatric Dentistry. In 2016 she completed the Executive Program in Public 
Health at UCLA receiving her MPH degree.  Dr. Lowe is a Board-certified Diplomate of the American  
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Academy of Pediatric Dentistry. Global health and the desire to help the underserved nationally and 
around the world has helped to support her interest in public health.  Developing educational programs 
in health care for students overseas is another passion of hers.  
 
DR. SUSAN SERGIE 

 
Доктар Сьюзен Сергі - эскімоска Юпіка, родам з Алаканука, штат Аляска. Яна 
нарадзілася ў Вэтылі і з'яўляецца чацвёртым дзіцем з сямі гадоў. Яна наведала 
стаматалагічную падрыхтоўку ў штаце Мантана і вярнулася ў Диллингем, каб стаць 
памочнікам зубоў і была натхнёна стаць стаматолагам доктара Уільяма Мердока. 
Пасля завяршэння перадумоў Сьюзен паступіў у каледж стаматалагічнай медыцыны 
Сярэдняга Захаду і атрымаў ступень доктара навук. Д-р Серж вярнуўся на радзіму ў 

ліпені 2013 года, каб працаваць у стаматалагічным аддзеле "Юкон Кусккаквім" (YKHC), які 
абслугоўвае Вэтыль і яго ваколіцы сорак восем родных вёсак. У сваёй працы яна кіраваў многімі 
стаматалагічнымі знешнімі ўстановамі з некалькіх стаматалагічных школ разам з стаматалагічнымі 
тэрапеўтамі (DHATs). Яны з'яўляюцца пастаўшчыкамі сярэдняга звяна і знаходзяцца ў 
субрэгіянальных клініках дэльты раёна Юкон Кускоквим. Сьюзен праяўляе вялікую зацікаўленасць 
у добраахвотнасці ў грамадстве, а таксама ў добраахвотнасці для гуманітарных стаматалагічных 
місій. У сакавіку 2017 года Сьюзен ездзіла ў раён Квон Сон, правінцыя Куанг Нам у В'етнаме, з 
праграмай East East Meets West, каб забяспечыць стаматалагічную дапамогу дзецям школьнага 
ўзросту. Сусан таксама наведала Лусаку, Замбію ў ліпені-жніўні 2018 года і Катманду, Непал у 
лістападзе 2018 года і выступіла з лекцыяй па бесперапыннай адукацыі па тэрапіі цэлюлозы ў 
першасным стаматалагічным факультэце ў Лусакскай школе стаматалагічнай падрыхтоўкі і ў 
бальніцы Дхулікель, Універсітэце Катманду. адпаведна. Працуючы ў YKHC, доктар Сергі нагадвае, 
што многія дарослыя асцерагаюцца дасягнення сваіх стаматалагічных патрэбаў у выніку траўмы 
дзяцінства. Яе надзея на тое, што дзеці, якіх яна ставіцца, разумеюць, што яны не павінны баяцца 
ісці да стаматолага. Цікавыя факты пра Сьюзэн - гэта тое, што яна праводзіць час са сваімі 
кацянятамі Toothless і Ghost Pepper, якія выяўляюць і выконваюць дзіўныя трукі; любіць 
падарожнічаць; есць родную ежу; гуляе на гітары; спявае на некалькіх розных мовах; і любіць 
настольныя гульні і вырашаць галаваломкі. В целом актыўнасць доктара Сергі застаецца 
пазітыўнай і ўдзячнай людзям, якія працуюць альбо ў іншых месцах; яна натхняе камандную 
працу. 
 
Dr. Susan Sergie is a Yup’ik Eskimo originally from Alakanuk, Alaska.  She was born in Bethel and is the 
fourth child out of seven. She attended dental assisting training in Montana and returned to Dillingham 
to work as a dental assistant and was inspired to become a dentist by Dr. William Murdock.  After 
completing prerequisites, Susan attended Midwestern University College of Dental Medicine and 
received her D.M.D. degree in May 2013.  Dr. Sergie returned to her birthplace in July 2013 to work for 
the Yukon Kuskokwim Health Corporation (YKHC) Dental Department that serves Bethel and its 
surrounding forty-eight native villages.  In her work, she has supervised many dental externs from 
several dental schools along with Dental Health-Aide Therapists (DHATs).  They are mid-level providers  
 
and are stationed at the sub-regional clinics in the Yukon Kuskokwim Delta Region.  Susan has a keen 
interest in volunteering in the community, as well as, volunteering for humanitarian dental outreach 
missions.  In March 2017, Susan traveled to Que Son District, Quang Nam Province in Vietnam with the 
East Meets West Dental Program to provide dental care to school-age children in need.  Susan has also  
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travelled to Lusaka, Zambia in July-August 2018 and Kathmandu, Nepal in November 2018 and gave a 
Continuing Education lecture on Pulp Therapy in the Primary Dentition at the Lusaka Dental Training 
School and the Dhulikhel Hospital, Kathmandu University School of Medical Science respectively. While 
working at YKHC, Dr. Sergie recalls many adults fearful of getting their dental needs met due to a 
traumatic experience as a child.  Her hope is the children she treats realize they do not have to be afraid 
of going to the dentist.  Interesting facts about Susan are she dotes on spending time with her kittens 
Toothless and Ghost Pepper, who fetches and performs amazing tricks; loves to travel; eats Native food; 
plays guitar; sings in several different languages; and enjoys board games and solving puzzles.  Overall, 
Dr. Sergie’s asset is staying positive and grateful with people whether at work or elsewhere; she inspires 
teamwork. 
 

Аральная і максілафіцыйная хірургія 
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 

 
DR. BORIS ZATS 

Доктар Барыс Затс атрымаў ступень бакалаўра і доктара стаматалагічнай хірургіі ў 
Нью-Ёрку. Атрымаўшы ступень у Нью-Йоркскім каледжы мастацтваў і навукі. 
Доктар Затс выкладаў усе ўзроўні вылічэнняў і добраахвотніцтва ў бальніцы Коні-
Айлэнд. Падчас доктарскай адукацыі доктар Затс працягваў прысвячаць свой час 
навучання ў праграме навучання памочніка стаматолага. Доктар Затс завяршыў 
праграму вуснай і челюстна-асабовай асобы ў Медыцынскім каледжы Альберта 

Эйнштэйна / Медыцынскім цэнтры Монтэфіёр. Ён меў вялікі досвед працы з руціннай хірургіяй 
паражніны рота, а таксама з траўмай, ортогонна-хірургіяй / сківіцай, паталогіяй і рэканструкцыяй у 
Бэт-Ізраілі, Бронксе-Ліване, Якобі, Паўночна-Цэнтральным Бранкс і Монтэфіёр. У час адукацыі ён 
атрымаў некалькі ўзнагарод, у тым ліку Suma Cum Laude, спіс узнагарод дэкана, прэмію "Дзень 
заснавальнікаў", "Вусныя і челюстна асобы", OKU і выдатныя ўзнагароды "Клініст". Д-р Затс 
неаднаразова прадстаўляў сваю працу ў Нью-Ёркскім інстытуце клінічнай вуснай паталогіі і ў 
розных бальніцах. Ён таксама скончыў некалькі курсаў бесперапыннай адукацыі ў галіне траўмаў, 
артагнатычных і рэканструктыўных аперацый і паталогій. У цяперашні час доктар Затс працягвае 
сваю кар'еру ў лютэранскім медыцынскім цэнтры, дзе ён таксама лечыць пацыентаў з траўмай 
асобы. Доктар Зэт - дыпламат Нацыянальнай рады стаматалагічнай анестэзіялогіі, член 
Амерыканскай асацыяцыі хірургаў паражніны рота і пухліны, Амерыканская асацыяцыя 
стаматалогіі і Акадэмія стаматалагічнай медыцыны сну. 
 
Dr. Boris Zats obtained both his undergraduate and Doctor of Dental Surgery Degrees from New York 
University. While obtaining his degree from NYU College of Arts and Science. Dr. Zats was tutoring all 
levels of calculus and volunteering in Coney Island Hospital. During his doctoral education Dr. Zats 
continued to dedicate his time to teaching in a dental assistant training program. Dr. Zats completed 
oral and maxillofacial training program at albert Einstein College of Medicine /Montefiore Medical 
Center. He had extensive experience with routine oral surgery as well as trauma, orthognathic/jaw 
surgery, pathology and reconstruction in Beth Israel, Bronx Lebanon, Jacobi, North Central Bronx and  
 
Montefiore Hospitals. during his education he obtained multiple honors, including Suma Cum Laude, 
dean's list of honors, Founders Day Award, Oral & Maxillofacial Honors, OKU and Outstanding Clinician  
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awards. Dr. Zats presented his work multiple times at New York Institute of Clinical Oral Pathology and 
in different hospitals. He also completed multiple continuing education courses in trauma, orthognathic 
and reconstructive surgeries and pathology. Currently Dr. Zats continues his teaching career in Lutheran 
Medical Center where he also provides treatment for facial trauma patients. Dr. Zats is a Diplomate of 
National Board of Dental Anesthesiology, Member of American Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons, American Dental Association and Academy of Dental Sleep Medicine. 

 
Аральная паталогія 
ORAL PATHOLOGY 

 
DR. PATRICIA DeVILLIERS 

Д-р Патрысія ДэВільер атрымала статус дыпламата ў Амерыканскім савеце вуснай і 
палавінна-псіхалагічнай паталогіі ў 2007 годзе, пасля заканчэння навучання ў 
вуснай і палавінна-асабовай паталогіі ў Медыцынскім універсітэце Паўднёвай 
Афрыкі ў Прэторыі, Паўднёвай Афрыцы і ў Універсітэце Паўночнай Караліны ў 
Капэле-Хіл. Доктар ДэВільер атрымаў D.D.S. ступень у галіне стаматалагічнай 
школы ў Багаты, Калумбія. Акрамя таго, яна прайшла спецыяльную падрыхтоўку па 
галіне паталогіі і судова-медыцынскай экспертызы. 
 

Dr. Patricia DeVilliers achieved the diplomate status at the American Board of Oral and 
Maxillofacial Pathology in 2007, after completing training in Oral and Maxillofacial Pathology at the 
Medical University of Southern Africa in Pretoria, South Africa and the University of North Carolina, 
Chapel Hill. Dr. DeVilliers received a D.D.S. degree from the Dental School in Bogota, Colombia. As well 
she has received special training in Head and Neck Pathology and Forensics. 

 
Гэрыятрычная стаматалогія 

GERIATRIC DENTISTRY 
 

DR. KADAMBARI RAWAL 
Доктар Кадамбары Равал, які яе студэнты і пацыенты добра вядомы як «доктар 
Кады ”у цяперашні час з'яўляецца кафедрой клінічнага факультэта стаматалагічнай 
школы Генры М. Голдмана ў Бостанскім універсітэце. З 2010 года яна была часткай 
практыкі факультэта BU Dental Health Center, дзе праводзіць поўную рэабілітацыю 
рота ў роце і эстэтычную стаматалогію для дарослых, дарослых і дарослых 

пацыентаў. Яна займаецца герыятрычнай стаматалогіяй у доўгатэрміновых медыцынскіх установах 
старэйшага жыцця іўрыту - Гарвардскага філіяла медыцынскай школы. Яна праінструктавала 
студэнтаў-стаматалагічных і медыцынскіх, доктарскіх і аспірантаў Бостанскага універсітэта і 
Гарвардскага універсітэта, навучала іх герыятрычным здароўю паражніны рота. Яна ўдзельнічае ў 
некалькіх бягучых навукова-даследчых праектах па герыятрыі, са сваімі калегамі, якія ахопліваюць 
розныя краіны і медыцынскія дысцыпліны. Яна служыць у саветах такіх арганізацый, як 
Амерыканская асацыяцыя стаматолагаў жанчын і стаматалагічнае таварыства Бостанскага раёна. 
Яна ўнесла свой уклад у некалькі інфармацыйна-прапагандысцкіх мерапрыемстваў па аказанні  
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стаматалагічнай дапамогі жанчынам і пажылым людзям на мясцовым, нацыянальным і 
міжнародным узроўнях. Д-р Равал атрымаў узнагароды акадэмічных навучальных устаноў і 
прафесійных таварыстваў і ў 2016 годзе атрымаў прэстыжную прэмію Люсі Хоббс у намінацыі 
"Жанчына глядзець". Яна стыпендыі ў Амерыканскім грамадстве стаматалагічных таварыстваў і 
Міжнародным каледжы стаматолагаў. Яна таксама чытае лекцыі як на нацыянальным, так і на 
міжнародным узроўнях па герыятрычнай стаматалагічнай медыцыне; у Амерыканскай асацыяцыі 
стаматалогій, Амерыканскай асацыяцыі стаматалагічнай адукацыі і на Сусветным стаматалагічным 
кангрэсе ПИИ ў Мадрыдзе і Буэнас-Айрэсе. У цяперашні час яна працуе з універсітэтамі Індыі, каб 
дадаць герыятрыі ў іх афіцыйную вучэбную праграму стаматалагічных школ. 
 
Dr. Kadambari Rawal, fondly known by her students and patients as “Dr. Kady” is currently a Clinical 
Assistant Professor at the Boston University Henry M. Goldman school of Dental Medicine. Since 2010, 
she has been part of BU Dental Health Center's Faculty Practice where she provides full mouth 
rehabilitation and esthetic dentistry services to adults, older adults and differently abled patients. She 
practices geriatric dentistry at the long-term care facilities of Hebrew Senior Life- a Harvard Medical 
School Affiliate. She has instructed dental and medical, predoctoral and postdoctoral students from 
Boston University and Harvard University, training them in geriatric oral health. She is involved in several 
ongoing research projects in geriatrics with her colleagues spanning different countries and medical 
disciplines. She serves on the boards of organizations like the American Association of Women Dentists 
and the Boston District Dental Society. She has contributed to several outreach efforts to bring dental 
care to women and older adults locally, nationally and internationally. Dr. Rawal has won accolades 
from academic institutions and professional societies and was awarded the prestigious Lucy Hobbs  
 
Project Award in the category of “Woman to watch” in 2016. She holds Fellowships in the American 
Society of Geriatric Dentists and the International College of Dentists. She has also lectured both 
nationally and internationally on Geriatric Dental Medicine; at the American Dental Association, 
American Dental Education Association and at the FDI World Dental Congress in Madrid and Buenos 
Aires. She is currently working with universities in India to add Geriatrics to their official dental school 
curriculum. 

 
Камунальная стаматалогія 

COMMUNITY DENTISTRY 
 
DR. QURRAT-ul-ANNE YOUSAF 

 Доктар Куррат-уль-Эн-Юсаф скончыў школу стаматалогіі і агульнае месца 
жыхарства ў Пакістане ў стаматалагічным каледжы дэ-Монморенсі. Пазней яна 
ўвайшла ў медыцынскі каледж Авіцэны ў якасці выкладчыка-дэманстрацыі 
кафедры фізіялогіі (фундаментальных навук) і атрымала магчымасць пашырыць 
свае веды і вопыт у галіне фундаментальных навук у той ступені, калі яна 
паспяхова аспрэчала здадзеныя паслядыпломныя экзамены ў Пакістане і Злучаныя 
Штаты. Затым д-р Юзаф прыняў пасаду праграмы "Майстар прастодонтычнага 

мастацтва" ў Пакістане, а затым быў размешчаны ў Злучаных Штатах, дзе яна гатова аспрэчыць 
Нацыянальную стаматалагічную экспертызу ЗША і працавала памочнікам стаматолага як у 
стаматолагі, так і ў вусных хірургаў, эндодонтызм, пародантыты і праходантыкі. Доктар Юсаф  
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скончыў праграму пражывання ў галіне стаматалогіі агульнага стаматалогіі (AEGD) у бальніцах 
Нью-Ёрк Лангоне. Гэтая праграма літаральна пашырыла бачанне доктара Юсафа для дыягностыкі і 
лячэння мультыкультурных пацыентаў. Доктар Юсаф практыкаваў у якасці стаматолага ў штаце 
Масачусэтс, Ілінойс і Вірджынія. 
 
Dr.  Qurrat-ul-Anne Yousaf completed dental school and general dental residency in Pakistan at the 
de’Montmorency College of Dentistry. She later joined Avicenna Medical college as a faculty member- 
demonstrator in Physiology department ( Basic Sciences) and was afforded the opportunity to expand 
her knowledge and experience in the basic sciences to an extent where she successfully challenged 
passed the post-graduate exams both in Pakistan and the United States.  Dr. Yousaf then accepted a 
position in a Master of Prosthodontics program in Pakistan and then re-located to the United States, 
where she prepared to challenge the U.S. National Dental Board Examination and practiced as a dental 
assistant both with general dentists, oral surgeons, endodontists, periodontists, and prosthodontists. Dr. 
Yousaf completed the Advanced Education in General Dentistry (AEGD) residency program at NYU 
Langone Hospitals. This program literally broadened Dr. Yousaf’s vision to diagnose and treat multi-
cultural patients. Dr. Yousaf has practiced as a general dentist in Massachusetts, Illinois and Virginia.  
 


