
 

 

 

 

 

 

 

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» 

 
Дата проведення: 02.03.2010 року – 03.03.2010 року 

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

 

1-й день проведення 

 

02.03.2010 року. Звукоізольований зал на 200 слухачів тренінгу, оснащений звуко- та 

відео-обладнанням та столами для кава-брейку. 

Час проведення:* 12.30–13.00*– кава-брейк 

    13.00–15.00* – перше засідання 

    15.00–15.20* – кава-брейк 

    15.20–17.00*– друге засідання 

 

12.30–13.00 – кава-брейк 

 

13.00–13.40 Антиейджинг – нова філософія медицини. 
Барна Ольга Миколаївна, д. мед. н., провідний консультант клініки «Євролаб», Голова 

Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, головний редактор журналу «Medix. 

Anti-Aging». 

 

13.40–14.20 Гормональний континуум здоров’я. 
Маньковський Борис Микитович, д. мед. н., 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. 

 

14.20–15.00 Антивікові аспекти використання жіночих статевих гормонів. 
Татарчук Тетяна Феофанівна, д. мед. н., 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. 

 

15.00–15.20 – кава-брейк 

 

15.20–16.00 Дискусійні питання гендерного застосування тестостерону. 
Калінченко Світлана Юріївна, д. мед. н., провідний працівник відділу андрології 

ендокринологічного наукового центру Російської академії медичних наук. 



 

 

16.00–16.40 Антиейджинг стратегії в пластичній хірургії. 
Храпач Василій Васильович, д. мед. н. 

 

16.40–17.00 Дискусія. 

Модератор – Барна Ольга Миколаївна, д. мед. н., провідний консультант клініки 

«Євролаб», Голова Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, головний редактор 

журналу «Medix. Anti-Aging». 

 

2-й день проведення 
 

Спеціальні питання антиейджингу 
 

03.03.2010 року. Звукоізольований зал на 200 слухачів тренінгу, оснащений звуко- та 

відео-обладнанням та столами для кава-брейку. 
Час проведення: 11.00–14.00. 

 

11.00–11.40 Можливості профілактики та лікування остеопорозу у віковому аспекті. 
Поворознюк Владислав Володимирович, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, президент Української асоціації остеопорозу, член правління Всесвітньої 

асоціації остеопорозу, президент Української асоціації менопаузи, андропаузи та 

захворювань кістково-м’язової системи. 

 

11.40–12.20 Ожиріння: медичні та соціальні аспекти. 

Маньковський Борис Микитович, д. мед. н., 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.  

 

12.20–13.00 Профілактика когнітивного старіння. 
Чабан Олег Созонтович, д. мед. н., 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. 

 

13.00–13.40 Модифікація способу життя в аспекті антиейджинг медицини. 
Маньковська Ольга Леонідівна, к. мед. н., доцент Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, відповідальний редактор журналу «Medix. Anti-

Aging», член Американської академії антиейджинг медицини, Всесвітньої асоціації 

антиейджинг медицини, Всесвітнього товариства з вивчення гормонів, Української 

асоціації превентивної та антиейджинг медицини. 

 

13.40–14.00 – урочисте вручення сертифікатів проходження тренінг-програми «Школа 

антиейджингу» від Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, Української 

асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи та 

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

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

 

* Час проведення заходів та лекцій уточнюється. 

 

Вартість навчання за тренінг-програмою – 500 грн. 

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

Контактні особи: Карабейніков Віталій Павлович, Бакуменко Марина Анатоліївна. 


