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КАРТКА ЗАХОДУ 

 БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Застосування гіалуронової кислоти в стоматології 

2. Назва Провайдера  1028 - Відокремлений підрозділ «Факультет післядипломної 

медичної освіти Міжнародного гуманітарного університету» 

3. Співорганізатори заходу Немає 

4. Цільова аудиторія 

(відповідно до Номенклатури 

лікарських спеціальностей) 

Лікарі зі спеціальністю: пародонтологія, стоматологія, 

терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія  

5. Вид заходу БПР Майстер-клас 

6. Запланована кількість 

учасників 

20 

7. Мета навчання Представлення і систематизація теоретичних знань щодо 

застосування препаратів гіалуронової кислоти при лікуванні 

стоматологічних пацієнтів. Демонстрація та опрацювання 

способів застосування гіалуронової кислоти при лікуванні 

захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини 

рота.  

8. Метод / методи навчання Теоретичне викладення матеріалу, представлення і 

демонстрація викладачем методики ін’єкційного введення 

гіалуронової кислоти на фантомі, на пацієнті. Самостійне 

опанування кожним учасником даної навички на фантомі.  

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 13 листопада 2022 р.    

11. Місце проведення 

заходу БПР (повна адреса) 

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23. Університетська 

клініка МГУ 

12. Прізвище, ім’я та по 

батькові лектора/тренера 

ЧУМАКОВА Юлія Геннадіївна 

13. Резюме лектора/тренера Доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог вищої 

атестаційної категорії.  

Завідувач кафедри стоматології ФПМО МГУ.  

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонту 

Державної установи «Інститут стоматології НАМН 

України». 

З 2015 р. – професор кафедри загальної стоматології 

Одеського медичного інституту МГУ.   

Автор понад 150 наукових публікацій у періодичних 

виданнях, в тому числі в наукометричних базах Scopus і 

Web of Science, співавтор 5 книг, 6 Патентів України.  

Генеральний секретар Асоціації лікарів-пародонтологів 

України, Віце-президент Асоціації лазерної стоматології 

України. Член European Federation of Periodontology (EFP). 

14. Програма заходу БПР 10.00-13.30  Теоретичне викладення професійних знань та 

навичок. 

13.30-16.00  Відпрацювання практичних навичок. 

16.00-17.00  Дискусія. Підсумкове тестування. 

Теоретична частина: 

Біохімічна формула гіалуронової кислоти (ГК). Біосинтез і 

деградація ГК в організмі. ГК ендогенного та екзогенного 
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походження. Методи модифікації молекули ГК. Кросс - 

зв'язана ГК. 

Біологічні функції ГК. Різноманітність і специфічність 

фізіологічних, біохімічних та функціональних властивостей 

ГК в залежності від її молекулярної маси і 3D структури 

молекули.  

Застосування препаратів ГК в медицині, в стоматології. 

Препарат Hyadent BG (Bio Science, Німеччина) – перша та 

єдина ін'єкційна форма гіалуронової кислоти для 

стоматології. Склад, властивості. 

Показання та способи застосування Hyadent BG при 

лікуванні захворювань пародонту та слизової оболонки 

порожнини рота, в дентальній імплантації, в хірургічній та 

естетичній стоматології. Протипоказання. 

Практична частина: 

Демонстрація способу застосування препарату Hyadent BG 

для реконструкції міжзубних ясенних сосочків (закриття 

"чорних трикутників"). 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

- 

16. Технічна підтримка 

(так/ні?)  

Ні 

17. Методи оцінювання 

набутих знань 

Вирішення 10 тестових завдань; демонстрація відповідної 

практичної навички на фантомі (моделі) 

Сертифікат БПР отримує учасник майстер-класу, який дав 

не менше 70% правильних відповідей на тестові завдання та 

виконав практичну роботу з оцінками «відмінно», «добре», 

«задовільно». 

При незадовільному результаті оцінювання учасник 

майстер-класу має право на повторне складання тестового 

контролю, але не більше двох разів. 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер заходу 

БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


