
І. Антиейджинг стратегії в сучасній медицині
1. Нові тенденції і старі традиції в медицині антистаріння.
2. Епігеноміка активного довголіття.
3. Гендерні аспекти антиейджингу.
4. Спадковість та в проблеми генетичного паспорту.
5. Роль геропротекторів в сучасних програмах медицини 
активного довголіття.
6. Вікові зміни нирок та резервні можливості збереження їх функції 
7. Сучасні етапи моніторингу та корекції вікових змін на 
санаторно-курортному етапі

ІІ. Неврологія та реабілітація
1. Якість життя пацієнтів, що перенесли мозковий інсульт, на етапі 
реабілітації.
2. Інноваційні технології реабілітації на санаторно-курортному етапі.
3. Особливості та сучасні можливості застосування кінезіотерапії.
4. Рефлексотерапія в неврології: нові тенденції та старі традиції.
5. Пацієнт неврологічного профілю: програми персоналізованої 
медицини

ІІІ. Серцево-судинна профілактика
1. Кардіологія як концепція інтегративної медицини
2. Діагностика ранніх ризиків серцево-судинних захворювань
3. Флебологічний контроль в медицині антистаріння
4. Кардіореабілітація з позицій медицини анти старіння
5. Альфа і омега первинної серцево-судинної профілактики

ІV. Психосоматика і якість життя
1. Медичні, психологічні та соціологічні аспекти антиейджингу
2. Тривожні стани та депресії в медицині антистаріння
3. Якість життя та навколишнє середовище
4. Контроль симптомів та якість життя в кардіології
5. Прискорене старіння: психосоматичне втілення саморуйнівної 
поведінки
6. Роль опитувальників у вивченні чинників, що впливають на 
здоров’я і якість життя.

V. Сучасні біомедичні інженерні технології та антиейджинг
1. Вітчизняні розробки імплантів кульшових суглобів з покриттям. 
Досвід застосування у пацієнтів похилого віку.
2. Ендопротезування при лікуванні стресового нетримання сечі у 
жінок. 
3. Діагностика обмінних процесів за допомогою апарату «штучний 
ніс»
4. Застосування феромагнетиків для цільової доставки 
стовбурових клітин
5. Застосування феромагнетиків для цільової доставки лікарських 
препаратів при лікуванні онкологічних захворювань
6. Застосування інфрачервоної термографії для первинної 
діагностики та виявлення локалізації запальних процесів.
7. Застосування перфторану для підвищення якості зображення 
при УЗД
8. Використання вікових і гендерних особливостей пульсометрії 
для розробки індивідуальних програм для ЛФК, занять спортом 
та рекомендацій по застосуванню фізичних навантажень та 
самоконтролю. 

VІ. Репродуктивне здоров’я
1. Сучасні тенденції розвитку сім’ї та шлюбу
2. Можливості вітамінопрофілактики при вагітності
3. Психосоматичні аспекти репродуктивного здоров’я

VІІ. Остеопороз та остеоартроз
1. Старіння опорно-рухового апарату: чи можна сповільнити час?
2. Остеопатія як актуальний перспективний напрямок в комплексі 
заходів, направлених на продовження і покращення якості життя.
3. Синдром хронічного болю в геріатрії
4. Остеоартроз і вік.

VІІІ. Гендерна медицина. Менопауза та андропауза.
1. Менопауза та андропауза як моделі гендерного старіння.
2. Гендерна медицина в концепції антистаріння.
3. Еректильна дисфункція у хворих на цукровий діабет.
4. Гормональний континуум процесів старіння і можливості його 
сповільнення.

 ІХ. Нутріціологія
1. Нутріціологія в медицині антистаріння.
2. Раціональне харчування: нові погляди на проблему.
3. Екологічна патологія: проблема превентивної
медицини. Концепція первинної профілактики.

Х. Естетична медицина.
1. Основні клінічні прояви та тактика ведення рубців шкіри
2. Нутріцевтики в комплексних програмах корекції вікових змін 
шкіри
3. Сучасні лазерні та ультразвукові технології в естетиці тіла

ХІ. Системний підхід до корекції вікових змін 
в дерматокосметології.

1. Ускладнення сучасних косметологічних процедур. Тактика 
діагностики та лікування
2. Випадіння волосся в сучасній дерматологічній практиці
3. Фотобіомоделююча косметологія – нові можливості поєднання 
терапевтичних методів. 
4. Системна корекція вікових ознак старіння шкіри

ХІІ. Хвороби обміну речовин.
1. Метаболічний синдром у концепції факторів серцево-судинного 
ризику.
2. Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим 
діабетом
3. Серцево-судинний ризик – особливості розрахунку та контролю 
при цукровому діабеті.
4. Фізична активність в профілактиці та корекції неінфекційних 
захворювань.
5. Корекція дисліпедимій у пацієнта високого та дуже високого 
серцево-судинного ризику.
6. Цукровий діабет як епідемія: як знизити смертність.
7. Розширений діалог: освіта пацієнта з діабетом (роль лікарських 
та пацієнтських організацій).
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