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c   09:05 - Вітальне слово від організаторів Першого міжнародного конгресу Aesthetic 
Medicine Board Certification (AMBC)

c   09:00 - INTRO

Народний депутат України IX скликання; член комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; глава міжпарламентської дружби Україна - Швейцарія

Вітальне слово від представника Верховної Ради України

c   09:15 - 09:30 - Шагов Євген

★   09:30 - Еволюція з домогосподарки в businesswoman

c   09:30 - 09:45 - Шагов Євген

"Що робити, якщо просто відсутність зморшок клієнтам вже мало і хочеться «все і 
відразу»?"

c   09:10 - 09:15 - Воронов Володимир

c   09:45 - 09:55 - Запороженко Євгенія

MD, PhD, глава Global Age Management Alliance (NY, USA); консультант Ради Національної Безпеки і Оборони України з питань превентивної та предиктивної медицини

"Введення в AGE MANAGEMENT. Як косметологу примножити свій дохід вдвічі завдяки Аge 
Мanagement "

к.м.н., лікар-дерматовенеролог, глава Global Age Management Alliance

Щелепно-лицьовий хірург, керівник напрямку естетична медицина в SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

к.м.н., лікар-кардіолог, керівник напрямку Age Management в SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

★   11:00 - X2 SEX: фундамент

c   10:40 - Case study: реальний клінічний кейс

"Протокол" Turbo ": гормон росту, NAD +, пелети BioTech"

Age manager в Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

"Критична важливість сну в Age Management"

c   10:30 - 10:40 - Шагова Марина

Аge manager в Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

"Уміння бачити глибше / більше: про що нам можуть сказати обличчя і тіло людини з точки 
зору гормонального фону"

"BHRT для поліпшення сексу: гель, таблетки або пелети?"

c   10:15 - 10:30 - Матвєєва Тетяна

"Kleonika: як зупинити старіння на 5-7 років"

c   11:20 - 11:30 - Воронкова Надія

"Лабораторна діагностика: які цифри треба знати і розуміти"
к.м.н., лікар-кардіолог, керівник напрямку Age Management в SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

c   11:10 - 11:20 - Сімбірцева Ксенія

c   11:30 - 11:40 - Каштелян Олег
Лікар-андролог SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

"Протокол" Light ": BHRT, ортомолекулярна медицина і IV-терапія"

"Ортомолекулярна медицина: натуральні препарати для яскравих оргазмів"a

"Гормональні зв'язки, які вирішують все"

Лікар сімейної медицини, anti-age терапевт, дерматовенеролог, косметолог

c   10:05 - 10:15 - Бут Ольга

c   09:55 - 10:05 - Сімбірцева Ксенія

к.м.н., лікар-невролог, поч. мед. Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

c   11:00 - 11:10 - Запороженко Євгенія

к.м.н., лікар-гінеколог Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy
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- Скороход Андрій
к.м.н., лікар-андролог, медичний директор Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

к.м.н., дерматовенеролог, косметолог, фахівець з високоінтенсивних технологій, головна редакторка журналу «Апаратна косметологія», керівник клініки «ТріАктів»

"Апаратні технології: трон сексуальної сили EmSella і навіть більше"

c   11:40 - 11:50 - Гайдаш Наталія

c   11:50 - 12:00 - Шагов Євген
к.м.н., лікар-дерматовенеролог, глава Global Age Management Alliance

c   13:40 - 14:00 - Бойко Микола

c   14:20 - 14:30 - Бут Ольга

★   13.00 - X2 SEX: естетична сторона питання

"Тюнінг інтимної зони"

д.м.н., проф., андролог, сексолог, президент Ukrainian Association for Andrology and Sexual Medicine

к.м.н., лікар-кардіолог, керівник напрямку Age Management в SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії, головний лікар Sandler Wellness & Aesthetics, засновниця і керівник в Медичному центрі «Герц»

"" Собаче серце "або про що говорив Булгаков?"

c   12:00 - Case study: реальний клінічний кейс

к.м.н., лікар-невролог, поч. мед. Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

"Біотехнології: необмежені сексуальні можливості"

c   13.00 - 13:15 - Бойко Микола
д.м.н., проф., андролог, сексолог, президент Ukrainian Association for Andrology and Sexual Medicine

Аge manager в Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

"Основи: які гормони і як впливають на якість шкіри і волосся"

Лікар-дерматовенеролог, косметолог «Averina clinic», науковий директор і організатор циклу «Портрет складного пацієнта», президент Асоціації естетичної гінекології та андрології, 

науковий координатор AMWC

★   14:00 - Інновації для більш активної / ефективної anti-age корекції шкіри і набуття 
густого, сяючого волосся

Гінеколог-ендокринолог вищої категорії, фахівець естетичних методик корекції в гінекології, членкиня Асоціації гінекологів-ендокринологів України, членкиня AEGA

c   12:20 - Lunch Break

c   14:00 - 14:10 - Запороженко Євгенія

"Біочіп: що це і яка його роль"

"Корекція чоловічих геніталій. Кому? Що? Як? "

c   14:10 - 14:20 - Сімбірцева Ксенія

c   13:30 - 13:40 - Авдєєва Віра

c   13:15 - 13:30 - Аверіна Владлена

"Інноваційна діагностика: ДНК, теломери, спектрофотометрія Oligoscan, UltraLab"

"Протокол" Light ": BHRT, ортомолекулярна медицина і IV-терапія"

c   14:30 - 14:40 - Шагів Євген
к.м.н., лікар-дерматовенеролог, глава Global Age Management Alliance

"Протокол" Turbo ": топичні BHRT, Екзосома, SVF-терапія"

c   14:40 - 14:55 - Халдєєва Анна
Лікар-дерматовенеролог, трихолог

"Колаборація лікаря і лабораторії O'Rising"

c   14:55 - 15:05 - Сайко Анастасія

"Новітні тренди УЗД в естетичній медицині. Побудова мапи топ анатомії обличчя клієнта. 
Вимірювання SLEB "
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c   15:20 - 15:30 - Сімбірцева Ксенія

★  15:20 - x0 ЖИР

к.м.н., лікар-невролог, поч. мед. Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

"Case study: реальний протокол ведення клієнта 40+"

c   16:00 - 16:10

c   15:30 - 15:40 - Запороженко Євгенія

Суддя МайстерШеф на телеканалі СТБ; шеф, керівник і співвласник ресторанів «Lucky» і «CHEFs TABLE» в GoodWine, бренд-амбасадор компанії Electrolux

- Шагов Євген
к.м.н., лікар-дерматовенеролог, глава Global Age Management Alliance

- Ярославський Володимир

Аge manager в Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

c   15:40 - 15:50 - Бут Ольга

"Case study: реальний протокол ведення клієнтки 40+"

"СІНЕРГІЯ = запорука успіху"

к.м.н., лікар-дерматовенеролог, глава Global Age Management Alliance

"Секрет успіху при підборі препаратів ортомолекулярної медицини клієнтам, які тобі 
довіряють"

c   15:05 - 15:20 - Шагів Євген

к.м.н., лікар-кардіолог, керівник напрямку Age Management в SHGV Clinic, лектор Global Age Management Academy

"Що заважає схуднути? Дивимося на гормональний баланс і швидкість метаболізму "

"Case study: реальний протокол ведення клієнтки 25+"

c   15:50 - 16:00 - Скороход Андрій
к.м.н., лікар-андролог, медичний директор Sandler Wellness & Aesthetics, лектор Global Age Management Academy

★   16:10 - Q & A. Підведення підсумків. Відповіді на питання спікерам, задані протягом Age 
Management DAY

"Короткий огляд сучасного Global Drug Development або як створити ліки?"

c   16:40 - 16:50 - Що насправді відбувається з інноваціями в естетичній медицині. Проект 
Edentum: міжнародний BioTech в естетичній медицині

Лікар-дерматолог, засновник і науковий керівник Aesthetic Consilium School і Aesthetic Consilium Clinic, засновник конгресів «Різдвяна Прага», «Колхіда» і «Grand Experts 'Meeting». Член 
Наукового Комітету IMCAS. Засновник і науковий координатор IMCAS Alerts і IMCAS Easthern European Group. Міжнародний науковий експерт клінічних досліджень в естетичній 
медицині, дерматології, онкології, неврології, респіраторних і кардіо-васкулярних захворюваннях. Міжнародний спікер, володар STELLA AWARDS-2019 (Україна, Київ)

c   17:00 - OUTRO

c   16:50 - Розіграш призів від Global Age Management Academy

c   16:30 - 16:40 - Руденко Ігор

★   16:30 - EDENTUM: R & D в естетичній медицині і в Age Management



Тільки для квитків:
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★

17:00-20:00

Майстер клас
Ювелірний підхід до відновлення

архітектоніки особи.
Вибір матеріалів та інструментів.



★

22.08.2021

1-й день КОНГРЕСА
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c   17:00 - 18:00 - Ірина Хрустальова (Росія)
д.м.н., пластичний хірург, дійсна членкиня Американського товариства естетичних пластичних хірургів (ASAPS),

дійсна членкиня Російського товариства пластичних реконструктивних естетичних хірургів (ОПРЕХ).

Об'ємне моделювання обличчя філерами (ГК, ДАК).

"Від анатомії, безпеки до віртуозного комплексному підходу"

PhD, засновниця і головний лікар Larkina Center, науковий керівник освітньої онлайн-платформи Aesthetic Integral,

c   19.00 - 20:00 - Альбіна Каджая (Грузія)
Лікар-дерматовенеролог, косметолог, сертифікований тренер Aptos, міжнародний тренер Allergan.

співзасновниця АМВС. Об'ємне моделювання обличчя філерами (ГК, ДАК).

c   18:00 - 19:00 - Світлана Ларкіна (Україна)

"Колагенстимуляція. Плюси і мінуси синергії препаратів і методик. "

«Комплексний план корекції пацієнта філерами Juvederm - концепція Full face"



HAUTE COUTURE AESTHETIC MEDICINE  |  AMBC INTERNATIONALE CONGRESS  |  ODESA 2021

22.08 (Неділя)

"Дерматологічні компетенції високої естетичної медицини»

c   09:10 - 09:20 - Юрій Андрашко (Україна)

"Розацеа updates. Ефективний менеджмент "

c   10:05 - 10: 20 - Ірина Дасюк (Україна)

к.м.н., доцентка кафедри дерматовенерології УВМА, лікар-дерматолог вищої категорії.

"Акне" Step by step "в технологіях косметичного догляду»

c   10:35 - 10:50 - Роман Школьний (Україна)

c   10:50 - 11:05 - Світлана Юдіна (Україна)

c   09:50 - 10:05 - Марина Анфілова (Україна)

Інга Волошина-Андрашко, Світлана Ларкіна, Ігор Руденко, Євген Шагов, Юрій Андрашко, 
Олександр Літус.

Дерматологічні компетенції високої естетичної медицини.

Професор кафедри дерматовенерології Санкт-Петербурзького державного медичного університету ім. академіка І.П. Павлова. 

"Акне: дерматологічне лікування і естетичні процедури - як правильно поєднувати?"

Лікар-дерматовенеролог, співзасновниця клініки Леодерм.

c   10:20 - 10:35 - Людмила Федорич (Україна)

★   09:00 - 09:10

венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова, лікар-дерматовенеролог клініки EuroDerm.

Лікар-дерматолог, експерт інституту краси "Галактика" (професорка-консультантка).

(За сприяння компанії GSK Україна)

★   09:10 - 11:30

Модератор: Юрій Андрашко

Урочисте відкриття. Вітальне слово організаторів.

д.м.н, професор, завідувач кафедри шкірних і венеричних захворювань УжНУ

"Важкі акне" під ключ "

Лікар-дерматовенеролог, керівник медичного центру «MultiMed», сертифікований тренер з лазерних технологій компанії Asclepion.

"Пазл успішної топічної терапії акне»

д.м.н., президент Української академії дерматовенерології, доцент кафедри шкірних та

c   09:20 - 09:50 - Олена Аравійська (Росія) online

"Клінічні варіанти використання жовтого лазера QuadroStarPRO YELLOW 577 nm. Судини. "

Заслужений лікар України, головний лікар авторської клініки «Доктор Юдіна». Творець професійної косметики ТМ «Доктор Юдіна»

"Регулювання мікробіома -необхідний етап відновлення гомеостазу чутливої   шкіри»

"Automated Micro-Needling For The Treatment Of Melasma-delivering effective patient solutions 
with innovative combination therapies»

c   11:45 - 12:00 - Марина Бірзул (Україна)

c   11:05 - 11:20 - Ірина Літус (Україна)
к.м.н., асистентка кафедри дерматовенерології, алергології та імунології НУОЗУ, дерматокосметолог (клініка Літус, (м. Київ), сертифікований тренер міжнародного класу EMET Medicine

★   11:30 - 17:00

Модератори: Інга Волошина-Андрашко / Наталія Гайдаш

Clinical Director & Global Medical Trainer, Equipmed Aesthetics / Dermapenworld, Sydney (Australia).

c   11:30 - 11:45 - Ендрю Крісті (Австралія)

"Постзапальна гіперпігментація і методи її корекції»

c   12:00 - 12:15 - Тетяна Проценко (Україна)
д.м.н., професор, лікар вищої категорії.

к.м.н, косметолог, дерматолог, трихолог, фахівець з лазерних технологій.

"Фотостаріння, пігментації і гіперандрогенні дерматопатії: лікувати або запобігати»

Фьюжн трендових методик, що поліпшують якість шкіри. Інструменти корекції, наукові 
підстави і практичні рекомендації.
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22.08 (Неділя)

Лікар-дерматолог, косметолог, antiage терапевт, засновниця Anti-Age Boutique Lys Royal.

"Результат без болю і реабілітації з VIVACE RF"

c   12:15 - 12:30 - Лариса Гринчук (Україна)

"Радіохвильові технології в комплексній корекції якості шкіри складних зон - 
периорбітальної і зони шиї"

"Полінуклеотиди і їх роль в естетичній медицині"

Лікар-дерматовенеролог, косметолог, сертифікований тренер Aptos, міжнародний тренер Allergan.

"Важливість підготовки міжклітинної матріксу в поєднаних протоколах процедур, що 
поліпшують якість шкіри"

c   13.00 - 13:15 - Андреа Бруноро (Італія) online

c   15:15 - 15:30 - Євген Сківка (Україна)

к.м.н., головний лікар лікарні міра (Тель Авів), власник клінік: «Dr HighTune», «EBONY»

"Усунення дефектів шкіри за допомогою лазера

c   15:45 - 16:00 - Оксана Ваненкова (Україна)

c   15:00 - 15:15 - Ірина Капшученко (Україна)

"Концепція BTL: тіло для життя"

c   12:30 - 12:45 - Наталя Гайдаш (Росія)

c   12:45 - 13.00 - Альбіна Каджая (Грузія)

c   13:30 - 14:30 - Перерва на обід

c   15:30 - 15:45 - Великохатько Тетяна (Україна)

Лікар-дерматокосметолог, к.м.н., керівник клініки естетичної медицини «ТріАктів».

c   13:15 - 13:30 - Чуйко Наталія (Україна)
к.м.н., лікар-дерматолог вищої категорії, член УАДВ, співвласниця клініки з лікування вугрової хвороби і гормонозалежних дерматозів.

"Природна краса: тривале поліпшення якості шкіри в одній процедурі"

"Поєднання медикаментозного лікування, фракційного мікроігольчатого RF і ін'єкційних 
методик в терапії акне і корекції рубців постакне"

лікар-дерматолог, к.м.н, науковий керівник компанії Innovaesthetic, сертифікований тренер Galderma.

Лікар-дерматолог, косметолог. Незалежний експерт в області лазерних технологій.

Aesthetic Medicine Scientific Societies, Speaker and KOL to Scientific Symposia, International Congresses and Advisory Boards. Health Director and Aesthetic Doctor at Promoitalia Academy in 

Milan. Др. Анна Мартинюк Лікар дерматокосметолог. Член асоціації косметологів України. Спікер і учасник міжнародних конгресів.

c   14:30 - 14:45 - Олексій Хайтун (Ізраїль)

"Комплексний підхід до вікового пацієнту"

c   14:45 - 15:00 - Євгенія Шелемба (Україна)

Лікар-дерматолог, косметолог, членкиня Європейської асоціації дерматологів. Спікер компаній «Merz- Aesthetics», «Aestetic Dermal».

Quanta System Duetto MT "

Лікар-дерматолог, косметолог, експерт по ін'єкційним і апаратним методикам.

"Як отримати максимальний результат від поєднаних протоколів мікрогольчатого RF з IPL-
процедурами?"

Лікар-дерматолог вищої категорії, косметолог клініки LARKINA CENTER, сертифікований тренер компанії Luminera, Promoitalia, Jett.

"Корекція якості шкіри у пацієнтів з деформаційно-набряклим типом старіння. Комбінація 
методик і препаратів "

c   16:00 - 16:15 - Ярослав Лата (Україна)
Лікар-дерматовенеролог, спеціаліст з малоінвазивних методик омолодження, комплексної anti-age терапії.

c   16:15 - 16:30 - Роман Школьний (Україна)
Лікар-дерматовенеролог, керівник медичного центру «MultiMed». Сертифікований тренер з лазерним технологіям компанії Asclepion.

"Клінічні варіанти використання жовтого лазера QuadroStarPRO YELLOW 577 nm. 
Пігментація. "

"Полімолочна кислота - від доказової бази до практичних протоколів застосування"
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c   16:30 - 17:00

- Ольга Чаленко (Україна)

- Ванда Гончар (Україна)
Засновник клініки @ gonchar.clinic. Лікар-дерматокосметолог.

- Валерія Рабізо (Україна)
Лікар акушер-гінеколог, дерматовенеролог, членкиня EADV, членкиня Іспанської товариства естетичної, реконструктивної та фізіологічної гінекології (SEGERF).

"Корекція якості шкіри цікавих зон: сідниці, інтимна зона, мочка вуха, коліна, лікті"

Лікар-дерматолог вищої категорії Тренер по ін'єкційним методикам Медичний радник компанії Allergan.

★   17:10 - 18:45
Бізнес-моделі естетичної медицини нової реальності. Оптимізація професійної діяльності в 
турбулентний 2021 рік.

Засновниця і генеральний директор Starlit Group Україна

"Дизайн мислення для прийняття рішень в естетичному бізнесі"

Громадський діяч, заслужений лікар України, д.м.н., професорка, завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Генеральний директор компанії FloSal.

"Розіграш ювелірних виробів"

"Human 2 human: маркетинг відносин"

головний лікар St Esthetic, науковий керівник estet-portal.com і ведуча проекту SHOT TALK

c   18:55 - 19:00

c   18:10 - 18:25 - Алла Грабченко (Україна)

c   18:25 - 18:40 - Олена Стоянова (Україна)

c   17:25 - 17:40 -Ірина Попова (Україна)

c   17:10 - 17:25 - Олена Бердинских (Україна)

c   17:55 - 18:10 - Мирослава Дрогомирецька (Україна)

Засновниця "нестрашний лікар" Головний лікар клініки PR Cosmetology; дерматолог, косметолог, сертифікований тренер міжнародного класу Merz, Емет

Модератор: Олена Бердинских

c   17:40 - 17:55 - Тетяна Таран (Україна)

"Гра в одні ворота. На піку можливостей співпраці фахівців естетичної медицини і 
стоматологів "

к.м.н., дерматовенеролог вищої категорії, член EHRS, AAD, УАВСЛ, членкиня Російського професійного суспільства трихологів, Президент Товариства Трихологів України.

"Як зупинити post-Covid випадання волосся? Ефективні технології, покрокові протоколи 
терапії "

CEO "Клініка Асклепій", співзасновниця Esty Derm Education, координаторка AMBC.

"Як змінилася поведінка споживачів косметологічних послуг за останній рік? Нові виклики - 
нові рішення "

"Онлайн консультування - покарання або дар нової реальності?"

c   18:40 - 18:55 - Христина Яремкевич (Україна)

"Інстаграм. Медичні stories на мільйон "



22.08.2021 - c 20:00
Гала Вечеря

MED Gala Beach Party

Тільки для квитків:
Premium / VIP / Speakers



★

23.08.2021

2-й день КОНГРЕСА



★

17:00-20:00

"Ботулинический нейропротеін 2021.
Робота з мімічної і

неміміческой мускулатурою,
корекція станів шкіриі терапія патологій. "

Тільки для квитків:
Premium / Speakers
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c   17:00 - 18:00 - Ірина Дмітрієва (Росія)

c   18:00 - 19:00 - Олена Парсагашвілі (Росія) online
Дерматолог, косметолог, головний лікар клініки естетичної медицини Aestima Clinic

Лікар-дерматолог, косметолог, членкиня European Academy of Anti-Aging and Aesthetic Medicine, членкиня ОСЕМ

"Експерт-клас із застосування ботулінічного нейропротеіна ON-LABEL, погляд спікера з 

багаторічним досвідом, як змінилася за 20 років тактика застосування, кратність, 

дозування"

"Якщо ви думаєте, що все знаєте про ботулінічний нейропротеін, подумайте ще раз. 

Застосування OFF Label "

c   19: 00 - 20: 00 - Світлана Ларкіна (Україна)

"Міждисциплінарний підхід в корекції Full face (мімічні і жувальні м'язи)"
PhD, засновниця і головний лікар Larkina Center, науковий керівник освітньої онлайн-платформи Aesthetic Integral, співзасновниця АМВС.
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к.м.н., лікар-дерматолог, дерматоонколог, головний лікар клініки "Асклепій"

СІНЕГРІЯ. Комбінований вплив методик для досягнення максимальних результатів в 
мінімальні строки.

c   10:30 - 10:45 - Чеха Катерина (Україна)

c   10:45 - 11:00 - Роман Яремкевич (Україна)

Лікар-трихолог, дерматолог

★   11:00 - 16:00

c   11:15 - 11: 30- Світлана Ларкіна (Україна)

д.м.н, лікар-дерматовенерогол, член Європейської Академії Дерматовенерології. Доцент кафедри дерматології ОНМУ, клініка Ренесанс-Медікал

"Сучасні можливості відновлення колагену при різних патологічних станах шкіри"

"Дизайн овалу обличчя. Нові горизонти корекції деформаційного морфотипу - працюючий 
протокол комбінування ін'єкційних і апаратних методів "

Лікар-дерматолог, коcметолог Членкиня Європейської асоціації дерматологів.

c   11:00 - 11:15 - Максим Запольський (Україна)

PhD, засновниця і головний лікар Larkina Center, науковий керівник освітньої онлайн-платформи Aesthetic Integral, співзасновниця АМВС.

Спікер компаній «Merz- Aesthetics», «Aestetic Dermal».

членкиня Міжнародного співтовариства рухових порушень - Movement Disoders Society, членкиня міжнародного товариства з вивчення головного болю - International Head Society

"Як повернути посмішку Мони Лізи або проблеми вирішує невролог"

"Реабілітація шкіри голови в зрізі тріхологічних діагнозів. Лабораторія O'Rising. "

"Онкологічна настороженість при проведенні естетичних маніпуляцій. Випадок, коли краса 
коштує занадто дорого "

невролог, асистентка кафедри нервових захворювань і нейрохірургії (ФПО ДГМУ - Дніпропетровської медичної академії),

Модератори: Наталія Гайдаш, Світлана Ларкіна, Ірина Дмитрієва

"Колагенстімуляція. Плюси і мінуси синергії препаратів і методик "

c   11:30 - 11:45 - Ірина Капшученко (Україна)

c   10:15 - 10:30 - Анна Халдєєва (Україна)

★    09:00 - 10: 45

Модератори: Цепколенко Володимир \ Ірина Попова

Заслужений лікар України. д.м.н., професор кафедри дерматовенерології, клінічної, лабораторної імунології та алергології Національного університету охорони здоров'я

c   09:15 - 09:30 - Геннадій Патлажан (Україна)

c   10:00 - 10:15 - Ірина Попова (Україна)
к.м.н., дермато-венеролог вищої категорії, членкиня EHRS, AAD, УАВСЛ, членкиня Російського професійного суспільства трихологів, Президент Товариства Трихологів України (Україна)

"Інновації і тенденції. Як вибрати діючі препарати без втрат. Тільки робочі кейси. "

Пластичний хірург, к.м.н. Дійсний член EAFPS, ISAPS, віце-президент ВАПРЕХ.

Міждисциплінарний підхід - запорука "правильної" корекції, примноження результату, 
високої задоволеності пацієнтів.

"Спектри психологічних реакцій і симптомів психічних розладів в пандемію Covid-19."

України імені П.Л. Шупика. Директор Інституту пластичної хірургії "Віртус" Засновник біотехнологічної компанії SmartCell Президент Українського товариства естетичної медицини.

"Аугментація м'яких тканин власними стовбуровими клітинами"

c   09:00 - 09:15 - Володимир Цепколенко (Україна)

"Екологічне співробітництво хірурга і фахівця естетичної медицини. Маршрутизація 
пацієнта. "

Лікар-дерматолог, член УАДВ, EADV, IDS

Clinical Professor, Psychodermatology and Psychiatry at Central Michigan University

c   09:30 - 09:45 - Mohammad Jafferany (USA) online

c   09:45 - 10:00 - Ірина Смоланка (Україна)

"Процедура контурної пластики в період пандемії і вакцинації проти COVID-19"

23.08 (Понеділок)
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"Потрійний удар по віковим змінам - тредліфтінг, нейротоксин і філери"

c   12:00 - 12:15 - Ендрю Крісті (Австралія)
Clinical Director & Global Medical Trainer, Equipmed Aesthetics / Dermapenworld, Sydney (Australia)

"Innovative revision of hypertrophic & keloid scars-a fusion of automated micro-needling and drug 
delivery"

c   11:45 - 12:00 - Альбіна Каджая (Грузія)
Лікар-дерматовенеролог, косметолог, сертифікований тренер Aptos, міжнародний тренер Allergan.

Лікар-трихолог, дерматолог.

c   14:45 - 15:00 - Тетяна Єпіфанцева (Україна)

"Synergieskin. Клінічний випадок "

c   15:00 - 15:15 - Ірина Дмитрієва (Україна)

"Особливості застосування препарату Диспорт у пацієнтів старше 60 років. Балансуємо на 
межі. "

Хірург. Лікар-дерматолог, косметолог. Членкиня Асоціації IMCAS. Тренер LorEmA Medical-Training Centre. Міжнародний спікер і тренер. Офіційний тренер компанії Amalian в Республиці 

Молдова. Членкиня Асоціації Дерматовенерології в Республиці Молдова.

- Владлена Аверіна (Україна)

c   14:00 - 14:30 - Наталія Граті (Молдова)

c   14:30 - 14:45 - Ольга Бондаренко (Україна)

c   13:00 - 14:00 - Перерва на обід

Косметолог, сертифікований тренер з ін'єкційних методик, керівник навчально-методичного відділу компанії FloSal.

Лікар-косметолог, спеціаліст вищої категорії. Керівник «S.D. косметологія» концептуально нового напряму «Кабінет управління віком».

"Кут зору змінює сприйняття. Профілопластика - принципи скульптурування обличчя "

c   12:15 - 12:30 - Оксана Пашковська (Україна)
Лікар-дерматолог, міжнародний тренер компанії Hyalual, засновник клініки естетичної медицини Face Zone.

"Периорбітальна зона: нові ефективні методи ін'єкційної корекції"

c   12:30 - 12:45 - Сергій Дрига (Україна)

c   12:45 - 12:55 -Анна Халдєєва (Україна)

"LAPUROON – ПОЛІНУКЛЕОТИДИ ТРАНСФОРМЕРИ в естетичної косметології. 
Мультифункціональний підхід до корекції інволютивних змін "

"Технологія досконалого погляду" FloSal Eyes "- 5 покрокових інструкцій бьютіфікаціі очей"

Мікрохірург, дерматовенеролог, сертифікований тренер міжнародного класу EMET Medicine

"Потенціал ін'єкційної антіейдж стратегії. Пошарова реставрація "

Лікар-дерматолог, косметолог, членкиня European Academy of Anti-Aging and Aesthetic Medicine, членкиня ОСЕМ.

c   15:15 - 15:25 - Тетяна Проценко (Україна)

"Сінергічний вплив косметичних засобів і системної терапії пізніх акне."
д.м.н., професорка, лікар вищої категорії.

c   15:25 - 15:40

Лікар-дерматовенеролог, косметолог «Averina clinic», науковий директор і організатор циклу «Портрет складного пацієнта», президент Асоціації естетичної гінекології та андрології.

Пластичний хірург, директор Doctor's Equipe, групи з 9 клінік і медичних офісів в Італії.

c   15:40 - 15:55 - Світлана Юдіна (Україна)

"Протокол застосування наножира і PRP з апаратними методами для корекції 
периорбітальної зони."

Заслужений лікар України, головний лікар авторської клініки «Доктор Юдіна».

Творець професійної косметики ТМ «Доктор Юдіна»

- Маріо Гоісіс (Італія)

"Сінергія ін'єкційних методів і топічної терапії в роботі з «чутливою» шкірою."
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IMCAS ALERT. Профілактика і терапія ускладнень.

c   16:10 - 16:25 - Ігор Руденко (Україна)

★   16: 10-19: 30

Робота в інтересах безпеки пацієнта естетичної медицини.

c   17:10 - 17:25

PhD, засновниця і головний лікар Larkina Center, науковий керівник освітньої онлайн-платформи Aesthetic Integral, співзасновниця АМВС.

Лікар-дерматолог, косметолог, членкиня Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Модератори: Ірина Хрустальова / Ігор Руденко

Дерматолог, Член Наукового Комітету IMCAS. Засновник і науковий координатор IMCAS Alerts і IMCAS Eastern European Group.

"Відстрочені ускладнення контурної пластики."

c   16:25 - 16:40 - Юрій Андрашко (Україна)
Д.м.н., професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних захворювань Ужгородського національного університету.

"Ускладнення. Дерматологічна аптечка естетиста."

c   16:40 - 16:55 - Ірина Хрустальова (Росія)
д.м.н., пластичний хірург, дійсна членкиня Американського товариства естетичних пластичних хірургів (ASAPS), дійсна членкиня Російського товариства пластичних реконструктивних 

естетичних хірургів (ОПРЕХ).

"Естетична хірургія обличчя і інвазивна косметологія. Погляд з середини."

c   16:55 - 17:10 - Олена Парсагашвілі (Росія) online
Дерматолог, косметолог, головний лікар клініки естетичної медицини Aestima Clinic

"Васкулярна оклюзія."

- Світлана Ларкіна (Україна)

- Чернишова Тетяна (Україна)

"Клінічний випадок лікування олеогранулем»

c   17:10 - 17:35
- Погосская Тетяна
Лікар-косметолог, член національного товариства мезотерапії, учасник міжнародних конгресів з провідними європейськими фахівцями по контурній пластиці; фахівець апаратних 

методик і лазерних технологій у лікуванні та профілактиці захворювань шкіри. Досвід роботи в косметології 10 років. Учасник дисекційного курсу "CADAVER - цикл, Praha 2018".

- Andreas Jeske
Комерційний директор компанії AFS Medizintechnik GmbH (Німеччина), яка є єдиним офіційним представником Philips Healthcare в Україні.

M.D., лікар-дерматолог, Президент Ізраїльського товариства дерматологів і пластичних хірургів.

Президент AMBC. Лікар-дерматолог, власник клініки «Естімед», співвласниця і науковий керівник організації ESTY DERM EDUCATION

c   17:50 - 18:05 - Володимир Цепколенко (Україна)

"Клінічний випадок поєднаного міждисциплінарного лікування бруксизма."

к.м.н., лікар-косметолог, дерматолог, фізіотерапевт.

Міжнародний експерт, лікар-косметолог, пластичний хірург, дійсна членкиня ОПРЕХ, EADV, ОСЕМ, ОСМНТ, МООСБТ. Членкиня Європейської ради з лікування і профілактики ускладнень 

в естетичній медицині.

c   19:05 - 19:25

"Ускладнення самих трендових апаратних процедур."

c   18:35 - 18:50- Наталія Бочкова (Росія)

"Лікування ускладнень після RF терапії."

c   18:50 - 19:05 - Олена Разумовська online

"Протоколи корекції ускладнень гіалуронідазою, особистий досвід і огляд літератури."

c   18:20 - 18:35 - Наталя Гайдаш (Росія)

"Never give up!"

"Клітинні технології в лікуванні ускладнень в естетичній медицині."

"Ультразвукова діагностика - гарантія безпеки естетичних процедур і запорука здоров'я 
пацієнта."

c   17:35 - 17:50 -Марина Ландау (Ізраїль) online

c   18:05 - 18:20 - Інга Волошина-Андрашко (Україна)

Лікар-дерматокосметолог, к.м.н., керівник клініки естетичної медицини «ТріАктів».

"Сліпота-саме грізне ускладнення естетичної медицини."

- Єлизавета Сойхер (Ізраїль) online
Лікар-ортодонт

- Марина Сойхер к.м.н., (Ізраїль) online
стоматолог

Заслужений лікар України. Д.мед.н. Професор кафедри дерматовенерології, клінічної, лабораторної імунології та алергології Національного університету охорони здоров'я України імені 

П.Л. Шупика. Директор Інституту пластичної хірургії "Віртус" Засновник біотехнологічної компанії SmartCell Президент Українського товариства естетичної медицини.


