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КАРТКА ЗАХОДУ 

 БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Лазерні технології 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: дитяча стоматологія, 

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 лазерів при лікуванні стоматологічних 

пацієнтів, демонстрація та опрацювання лазерних 

технологій на біологічному матеріалі.  

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

демонстрація викладачем лазерних технологій на 

біологічному матеріалі, на моделях. Самостійне 

відпрацювання кожним учасником навичками роботи 

діодного лазера на біологічному матеріалі. 

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 3 грудня 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. 

13.30-16.30  Відпрацювання практичних навичок. 

16.30-17.00  Дискусія. Підсумкове тестування. 

Теоретична частина: 

Значення слова «лазер». Фізичні основи лазера: принцип дії, 

історія створення; будова, система генерації лазерного 
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випромінювання.  

Властивості лазерного випромінювання: 

монохроматичність, когерентність, колімація, поляризація, 

висока спектральна щільність потужності (інтенсивності). 

Класифікація лазерів. Лазери, що застосовуються в 

медицині.   

Параметри лазерного випромінювання. 

Взаємодія лазера з біологічною тканиною: розсіювання, 

проникнення, відбиття, поглинання (абсорбція). Хромофори 

в біотканинах. 

Механізм біологічної дії низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання (фотохімічний, фотоелектричний ефекти). 

Механізми біологічної дії високоінтенсивного лазерного 

випромінювання: гіпертермія, вапоризація (абляція), 

коагуляція, карбонізація. 

Застосування лазерних технологій в стоматології: 

діагностика, лазерна хірургія, лазерна терапія. 

Лазерна хірургія. Застосування високоінтенсивного 

діодного лазера в пародонтології («лазерний кюретаж» 

пародонтальних кишень), ендодонтії, хірургії (видалення 

доброякісних утворів, вестибулопластика, пластика 

вуздечок), в дитячій стоматології (малоінвазивні втручання 

у дітей без застосування анестезії та шовного матеріалу). 

Клінічні кейси. 

Лазерна терапія. Фотобіомодуляція. 

Фотодинамічна терапія: принцип біологічної дії; 

фотосенсибілізатори; показання до застосування при 

лікуванні захворювань пародонта, периімплантних тканин, 

слизової оболонки ротової порожнини; методика 

проведення. Клінічні кейси. 

Лазерне відбілювання зубів: механізм дії; показання і 

протипокази, можливі ускладнення.    

Безпека при роботі з лазерними системами. 

Демонстрація авторського відеофільму. 

Практична частина: 

Демонстрація роботи високоінтенсивного діодного лазера 

на тваринній щелепі. 

Оволодіння кожним учасником навичками роботи діодного 

лазера на біологічному матеріалі. 

Відпрацювання методики фотодинамічної терапії на моделі, 

тваринній щелепі.     

Демонстрація процедури фотодинамічної терапії на 

пацієнті. 

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 біологічному матеріалі, на фантомі 
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(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) 

 

 


