UA

ПРОГРАМА
1 Й ДЕНЬ 16 ЛИПНЯ

9:00-13:00

Сесія 1. «Естетична гінекологія. Можливості методик, поєднання процедур»
Андрій Ганущак, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, керівник Центру
Використання СО2 лазера
Інтимної пластичної хірургії і естетичної гінекології, заступник головного лікаря в естетичній гінекології
ROMITAL CLINIC, автор хірургічної методики в пластичній гінекології, старший
член ESAG, Київ
Rafal Kuzlik, MD, PhD, Owner and principal of SaskaMed Сlinic,
Warsaw, Poland

Огляд методів, що використовуються у
пластичній та реконструктивній гінекології

Rafal Kuzlik, MD, PhD, Owner and principal of SaskaMed Сlinic,
Warsaw, Poland

Вагіноперинеопластика
як офісна процедура

Ольга Тян, к. мед. н., завідувач гінекологічного відділення клініки «Сіті
Доктор», асистент кафедри реконструктивної та пластичної хірургії НМУ
ім. Богомольця, Київ

Поєднане застосування оперативних
реконструкцій піхви і ниткових технологій
у післяпологовому періоді

13:00-13:30

Обідня перерва

13:30 -17:10

Сесія 2. «Сексуальні дисфункції у жінок»
Марія Щербак, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог, сексопатолог,
«Український інститут сексології та андрології», Київ

Корекція сексуального задоволення
у жінок. Можливості під час амбулаторного
гінекологічного прийому

Анастасія Цибровська, лiкар-психолог кабiнету «Довiра», Центр СНІДу,
Біла Церква

Роль психотерапії у комплексному
лікуванні сексуальної дисфункції у жінки.
Міждисциплінарний підхід.

Марія Щербак, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог, сексопатолог,
«Український інститут сексології та андрології», Київ

Вагінізм – ворог любові.
Як розпізнати?

Prof. Sheryl A. Kingsberg, PhD, Chief of Division of Behavioral Medicine,
Professor of Reproduc ve Biology & Psychiatry Case Western Reserve
University School of Medicine, Сleveland, USA

Гіпоактивний розлад
сексуального потягу

Наталя Сіліна, к. мед. н., медичний директор “Lior Medical Center”, Київ

Інтимний fitness. Навіщо доктору
брати ініціативу в свої руки?

2 Й ДЕНЬ 17 ЛИПНЯ
10:00-13:30

Сесія 3. «Естетична гінекологія. Авторський погляд на методи корекції»
Ніна Шавріна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, дермато-венеролог,
автор методик в естетичної гінекології, ЕКО клініка проф. Феськова, Харків

Авторський погляд на ін’єкційні методики
в естетичній гінекології

Alex Bader, MD, Founder and President of The European Society
of Aesthetic Gynaecology “ESAG”, Director Bader Medical Institute of London

Естетична гінекологія.
З чого ми почали і де ми сьогодні?

Наталя Сіліна, к. мед. н., медичний директор “Lior Medical Center”, Київ

Сучасний менеджмент синдрому сухої вагіни

David Serafin, MD, Serafin Clinic, Gliwice, Poland

Вульво-вагінальні порушення та естетична
корекція

13:30-14:10

Обідня перерва

14:10-16:10

Сесія 4. «Інвазивні і малоінвазивні методи корекції в естетичній гінекології»
Олександр Процепко, д. мед. н., професор кафедри
акушерства і гінекології №1 ВНМУ ім. Пирогова

Анатомо-топографічна будова
промежини

Ніна Шавріна, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, дермато-венеролог,
автор методик в естетичної гінекології, ЕКО клініка проф. Феськова, Харків

SMAS ультразвук – інноваційний метод,
чому його не було раніше?

Олександр Процепко, д. мед. н., професор кафедри
акушерства та гінекології №1 ВНМУ ім. Пирогова, Вінниця

Показання, протипоказання
та методи корекції вікових змін промежени

