
 

 

 

 

 

 

 

Наукова програма, запропонована Асоціацією превентивної та антиейджинг 

медицини України, Українською асоціацією менопаузи, андропаузи та захворювань 

кістково-м’язової системи та Національною академією післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика в рамках програми Міжнародного форуму здоров’я, краси та 

довголіття «Здоров’я нації», яка відбудеться 02–04 березня 2010 року 

 

Перша Національна тренінг-програма  

«Школа антиейджингу і превентивної медицини» 

 
Дата проведення: 03.03.2010 року 

Місце проведення: Міжнародний виставковий центр (м. Київ, пр. Броварський, 15) 

 

Час проведення:  

10.00–12.30* – перше засідання «Серцево-судинний ризик під контролем» 

12.30–13.30* – кава-брейк  

13.30–15.30* – друге засідання «Загальні питання медицини антистаріння» 

15.30–16.00* – кава-брейк  

16.00–18.00* – третє засідання «Спеціальні питання антиейджингу» 

 

10.00–12.30 – перше засідання «Серцево-судинний ризик під контролем» 
Головуючі: Барна О.М., Горбась І.М., Маньковська О.Л., Ягенський А.В. 

 

Офіційне відкриття тренінг-програми 

 

 

10.00-10.20.  
Серцево-судинний ризик: політичне та економічне значення 
Валіхновський Ростислав Любомирович,  
кандидат медичних наук,  

Заслужений лікар України, заступник керівника Державного управління 

справами 

 

 

 

 

10.20-10.40. 
Серцево-судинний ризик: медичне та соціальне значення 

Барна Ольга Миколаївна,  
доктор медичних наук,  

провідний консультант клініки «Євролаб», Голова Всеукраїнської 

Асоціації превентивної та антиейджинг медицини 

 

 

 
 



 

 

 

10.40-11.10. 
Основні фактори серцево-судинного ризику і можливості їх корекції 
Ягенський Андрій Володимирович,  
доктор медичних наук,  

професор кафедри сімейної медицини Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького  

 

 

 

 

11.10-11.30.  
Шкала SCORE в Україні. 

Горбась Ірина Михайлівна, 
доктор медичних наук,  

завідувач відділу популяційних досліджень Національного наукового 

центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН 

України 

 

 

 

 

 

11.30-11.50  
Профілактичні програми з серцево-судинного ризику у жінок 
Маньковська Ольга Леонідівна,  
кандидат медичних наук,  

доцент Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

відповідальний редактор журналу «Medix. Anti-Aging» 

 

 

 

 

11.50-12.10.  
Перші підсумки Всеукраїнського проекту для лікарів «Серцево-

судинний ризик під контролем» 
Сакалош Вікторія Юріївна, 

магістр медицини,  

дійсний член Всеукраїнської Асоціації превентивної та антиейджинг 

медицини 

 

 

 
 

 

12.10-12.30.  
Дискусія, обговорення 

 
Лише для учасників тренінг-програми!  
1. Практикум з визначення серцево-судинного ризику.  

2. Можливість визначити серцево-судинний ризик на найближчі 10 років.  

3. Добірка необхідних матеріалів для подальшої роботи з пацієнтами.  

 

12.30–13.30 – кава-брейк  



 

 

 

13.30–15.30– друге засідання «Загальні питання медицини антистаріння» 
 

 

13.30-13.50.  
«Антиейджинг – нова філософія медицини». 

Барна Ольга Миколаївна,  
доктор медичних наук,  

провідний консультант клініки «Євролаб», Голова Всеукраїнської 

Асоціації превентивної та антиейджинг медицини 

 

 

 

 

13.50–14.20  
Гормональний континуум здоров’я. 

Маньковський Борис Микитович,  
доктор медичних наук, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий відділенням 

профілактичної діабетології Інституту ендокринології і обміну речовин 

імені В.П. Комісаренка АМН України, член Президіуму Європейської 

асоціації з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів 

України. 

 

 

 

 

14.20–14.50  
Антивікові аспекти використання жіночих статевих гормонів. 
Татарчук Тетяна Феофанівна,  
доктор медичних наук, 

професор, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони 

здоров’я України з дитячої та підліткової гінекології, заступник директора 

та завідуюча відділенням ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекології» АМН України 

 

 

 

14.50-15.20.  
Антиейджинг стратегії в пластичній хірургії. 

Пірус Володимир Петрович,  
головний лікар клініки "Визит-косметик" (м. Київ) 

 

15.20–15.30  
Дискусія.  

 

 

15.30–16.00 – кава-брейк  

 



 

 

16.00–18.00– третє засідання  «Спеціальні питання антиейджингу»  
 

 

16.00–16.30  
Можливості профілактики та лікування остеопорозу у віковому 

аспекті. 
Головач Ірина Юріївна,   
доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення ревматології, нефрології і внутрішньої 

патології Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, головний терапевт 

Управління охорони здоров'я і медичного забезпечення Державного 

управління справами 
 

16.30–17.00  
Ожиріння: медичні та соціальні аспекти.  
Маньковський Борис Микитович,  

доктор медичних наук, 

Заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий відділенням 

профілактичної діабетології Інституту ендокринології і обміну речовин 

імені В.П. Комісаренка АМН України, член Президіуму Європейської 

асоціації з вивчення цукрового діабету, Асоціації ендокринологів 

України. 
 

 

 

17.00–17.30  
Профілактика когнітивного старіння. 
Чабан Олег Созонтович,  
доктор медичних наук,  

професор кафедри психології Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, завідувач відділення пограничних станів та 

психотерапії Українського національно-дослідного інституту соціальної і 

судової психіатрії та наркології МОЗ України, психіатр, психотерапевт, 

клінічний психолог. 
 

 

17.30–17.50  
Тривожні та депресивні розлади в ракурсі медицини антистаріння. 

Хаустова Олена Олександрівна 
доктор медичних наук, 

професор кафедри психології та педагогіки Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця 

 
17.50-18.00  

урочисте вручення сертифікатів проходження тренінг-програми «Школа антиейджингу та 

превентивної медицини» від Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, та 

Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика в рамках програми 

Міжнародного форуму здоров’я, краси та довголіття «Здоров’я нації».  

 

Контактна інформація за телефонами: +38(044)4861557; +38(044)4861779.  

Контактні особи: Карабейніков Віталій Павлович, Бакуменко Марина Анатоліївна 

 
 


