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ПРОГРАМА

10.00–10.30
10.35–11.00

Функціональна медицина,
як нова модель здорового сьогодення.
Введення в функціональну медицину

Біоенергетика клітин:
дисфункції мітохондрій, як основа
функціональних порушень.
Напрямки профілактики і терапії

11.05–11.30

Генетика здоров’я.
Що ми знаємо про гени

11.35–12.00

Вітаміни здоров’я.
Непрямі дефіцити вітамінів

Науково-практична онлайн конференція
ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ

Губська О.Ю.
президент УАФМ, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії,
інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
НМУ імені О.О.Богомольця
Експерт з функціональної медицини, терапевт, гастроентеролог,
лікар вищої категорії
Практикуючий психолог, психотерапевт
Віце-президент Української спілки целіакії
Член Американської Асоціації гастроентерологів, Європейської асоціації
з вивчення целіакії.
Засновник «Школи здорового та щасливого життя Олени Губської»

Борисова О.В.
Співзасновник і науковий директор платформи для розробки
мітохондріальної терапії MitoSpace. За освітою біолог, генетик.
Консультант асоціації «Council for Nutritional and Environmental
Medicine». Член асоціації COST

Коляда О.К.
генетик, біогеронтолог
Засновник проекту Школа довголіття, співзасновник і науковий
директор генетичної лабораторії DIAGEN, редактор журналу Journal
of Genomic Medicine and Pharmacogenomics и Journal of Gerontology
Research

Толстікова К.І.
лікар-дієтолог, фуд-терапевт, лікар функціональної медицини,
фахівець з anti-age харчування,
Учасник симпозіумів Асоціації педіатрів-гастроентерологів та
нутриціології України, конференцій Асоціації дієтологів України,
Функціональної медицини, Growth & Nutrition (Париж), PreventAge
(Москва). Дійсний член в «Асоціація превентівної та антиейджинг
медицини України».
Автор рекомендацій по харчуванню жіночого календаря «Люби і знай
свій цикл».
Творець здорових батончиків «SpaceBar». Автор раціоном online
програми Wowbody.
Засновник і головний лектор «Школи здоров’я доктора ТОЛСТІКОВА».

ПРОГРАМА

12.05–12.30

12.35-13.00
13.05–13.30

Роль печінки в детоксикації організму.
Програми детоксикації.

Кишечний мікробіом та здоров’я.
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Манжалій Е.Г.
Терапевт, гастроентеролог, дієтолог, anti-age експерт,
президент Української печінкової фундації (ULF),
виконавчий директор інституту глобального довголіття
(CEO Global Longevity Institute), Кандидат медичних наук,
доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
НМУ ім. А.А. Богомольця
Член Американської (AASLD) і Європейської (EASL) асоціації з вивчення
захворювань печінки, , член комітету за освітою в спеціальній групі з
вивчення фіброзу печінки (AASLD).
Керівник гепатологічного центру клініки Верум Експерт.
Основоположник направлення Довголіття печінки(Liver Longevity).
Активно займається викладацькою діяльністю, виступає з доповідями
на міжнародних семінарах, симпозіумах

Губська О.Ю.
президент УАФМ, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії,
інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти НМУ
імені О.О.Богомольця.
Експерт з функціональної медицини, терапевт, гастроентеролог, лікар
вищої категорії, практикуючий психолог, психотерапевт.

Іммунологія слизових оболонок
та пробіотики.

Курченко А.І.
Лікар вищої категорії
Доктор медичних наук, професор
Завідувач кафедри клінічної імунології та аллергології з секцією
медичної генетики, дерматолог, алерголог.
Член Європейської академії алергології та клінічної імунології; Член
Американської академії алергології та клінічної імунології; Віцепрезидент Української спільноти фахівців з імунології, алергології та
імунореабілітації.

ПРОГРАМА

13.35–14.00
14.05–14.30
14.35–15.00

15.05–15.30

Амбулаторне лікування та
профілактика Covid 19.

Псевдоалергія, гістаміноз,
непереносимість гістаміну.
Функціональний підхід щодо
профілактики та лікування.

Метаболоміка краси і гормональне
здоров’я жінки. Одне рішення двох
проблем.

Функціональний підхід щодо вирішення
проблеми лептинорезистентності
у пацієнтів з метаболічним синдромом.
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Волянський А. Ю.
клінічний імунолог, д.м.н, завідувач лабораторії імунореабілітології
інституту мікробіології та імунології ім.Мечникова АМНУ.
Засновник і головний лікар мережі медичних центрів «Your baby-Your
family-Your lab».

Наумова О.О.
Віце президент УАФМ, к.мед.н., алерголог, дієтолог, член Європейської
спілки DAO, член EACCI(європейської академії алергології та клінічної
імунології), президент Української спілки целіакії.

Суслова Н.О.
лікар-дієтолог, лікар загальної практики – сімейної медицини, фахівець
в галузі клінічної біохімії і фізіології, експерт функціональної медицини.
Кандидат медичних наук, асистент кафедри гастроентерології,
дієтології та ендоскопії Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика.
Член Європейської організації атеросклерозу. Європейської асоціації
ліпідології, фахівець в галузі клінічної ліпідології, засновник школи
«Здорове серце», головний лектор навчальних платформ Sanofi,
провідний лектор школи «Heart Failure Deep Dive»

Палладіна О.Л.
Лікар дієтолог-гастроентеролог, ендокринолог.
Кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-біо логічних
дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту
України.
Фахівець в галузі Anti Age та функціональній медицині.
Автор (співавтор) понад 30 наукових та навчально-методичних праць

ПРОГРАМА
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ

15.35–16.00

Генетичний дефект фолатного циклу:
можливості коррекції

16.05–16.30

Мітохондріальна дисфункція у дітей
з захворюваннями нервової системи

16.35–17.00
17.05–17.30
17.35–18.00

Метаболічний портрет
нейрогенетичних синдромів в клінічній
практиці лікаря та шляхи коррекції

Поширена патологія щитоподібної
залози. Ведення хворих в розрізі
функціональної медицини

Досвід клініки FX Med по впровадженню
методів функціональної медицини
в практику лікаря
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(ФАХОВА ШКОЛА) З НЕЙРОГЕНЕТИКИ
Мальцев Д.В.
к.мед.н., доцент, НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ
імені О.О.Богомольця.
Секретар в Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та
нейрореабілітації
Заступник директора з клінічних питань в Клініка нейроімунології Vivere
/ Neuroimmunology clinic Vivere
Завідувач Лабораторії імунології та молекулярної біології в Bogomolets
National Medical University

Мірошніков О.О.
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення
психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними
захворюваннями ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України»

Турова Л.О.
Кандидат медичних наук, практикуючий доктор генетик, перинатолог,
дієтолог, експерт з нутригеноміки і здоровому харчуванню. Автор
понад 80 наукових робіт, 4 патенти. Старший науковий співробітник
кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
при Національному медичному університеті імені Богомольця та
Медичного інституту СумДУ

Свічкар С.М.
Лікар-ендокринолог, дієтолог, функціональної медицини клініки FX Med,
тренер, коуч.
Член Української асоціації ендокринологів, Лікар-експерт на
телеканалах: IСTV, Новий канал, СТБ проект «За живе» 1-4 сезон,
«Все буде добре», та ін. Співавтор курсу комплексного підходу
до ЗОЖ. Творець авторського курсу «Нова Школа діабету» , «Матриця
харчування», «Усвідомлене харчування»

Московенко О.Д.
головний лікар Клініки сімейної та функціональної медицини FxMed,
Лікар вищої категорії, педіатр, гастроентеролог, пульмонолог, алерголог,
лікар функціональної медицини

ВПЕРШЕ в УКРАЇНІ ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА
14 листопада КОНФЕРЕНЦІЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
2020 року ЗМЕДИЦИНИ
Функціональна медицина – що це?
ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ - ВБИВЦЯ N1 У ВСЬОМУ СВІТІ
Більшість людей страждають і вмирають саме від хронічних,
уповільнених запальних процесів,
які краще піддаються більш індивідуалізованим та
інтегрованим методам впливу, які пропонує саме
функціональна медицина.
НАЦІЛЕНІСТЬ НА КОРІНЬ ХВОРОБИ, А НЕ БОРОТЬБА
З СИМПТОМАМИ
Функціональна медицина, в першу чергу, спрямована на
усунення кореня тієї чи іншої проблеми зі здоров’ям, а не лише
на боротьбу з окремими, сформованими симптомами.
Профілактика проти лікування
ДЛЯ КОГО?
Для лікарів, які прагнуть підвищити свій професіоналізм,
а також для всіх бажаючих, кому не байдуже здоров’я своє
та ближніх.
ТОП-СПІКЕРИ
Кращі експерти в області функціональної
медицини з міжнародним досвідом.
СОТНІ УЧАСНИКІВ
Сильне оточення і обмін досвідом.
На вас чекають нові знайомства й
живе спілкування
РОЗІГРАШ ЦІННИХ ПРИЗІВ
Відвідайте унікальний захід,
присвячений функціональним,
індивідуалізованим підходам
до профілактики та лікування
захворювань і будьте на крок
попереду до здоров’я!

