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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Засєда Юрій Ігорович, 
д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», 
президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого 
Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної Ліги психотерапії, 
психосоматики та медичної психології України

09.05–09.25 Корекція ендотеліальної функції у пацієнтів з судинною еректильною дис-
функцією // Засєда Ю.І., д.мед.н, головний лікap клініки «Мужское здоpовье», 
президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне Товapиство Чоловічого 
Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної Ліги психотерапії, психосо-
матики та медичної психології України*

09.25–09.45 Сексуальний біль у жінок. Підходи до діагностики // Ромащенко О.В., 
д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної уроло-
гії та новітніх технологій ДУ „Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова 
НАМН України”*

09.45–10.05   Система інтрагангліонарної та інтранейронального імунітету в контролі 
над альфа-герпевірусними інфекціями та ефективність оверіна // Маль-
цев Д.В., к.мед.н, НМУ імені О.О. Богомольця, НДІ експериментальної та клі-
нічної медицини*

ФАХОВА ШКОЛА СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ ТА АНДРОЛОГІЇ
10.05–10.35 Естетика чоловічих геніталій // Бойко М.І., д.мед.н., професор сексології,  

президент Української асоціації андрології та сексуальної медицини

10.35–11.05 Сексуальне здоров’я жінок різних вікових груп // Ромащенко О.В., д.мед.н., 
професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та но-
вітніх технологій ДУ „Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова НАМН 
України”

11.05–11.35 Збільшення статевого члена: кому, як, на скільки? // Книгавко О.В., д.мед.н., 
г.н.с., професор кафедри урології, нефрології та андрології ХНМУ

11.35–12.05 Нові можливості лікування постковідного гіпогонадизму // Книгавко О.В., 
д.мед.н., г.н.с., професор кафедри урології, нефрології та андрології ХНМУ

12.05–12.35 Нейроортопедична патологія тазової ділянки в генезі еректильної дис-
функції // Сулік Р.В., к.мед.н, доцент кафедри неврології і рефлексоте-
рапії Національного медичного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, лікар-координатор програм із застосуванням біотехноло-
гічних продуктів лабораторія і клініка Good Cells

12.35–13.05 Ін’єкційні методи збільшення статевого члена // Ноцек М.С., лікар, секретар 
Української асоціації андрології та сексуальної медицини (УААСМ)

13.05–13.35 Увага до провідного клінічного синдрому в нефрології в умовах діджиталі-
зації // Мойсеєнко В.О., академік НАН ВО, д.мед.н, професорка кафедри про-
педевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця

13.35–13.55 Комплексна мікробіологічна діагностика інфекційно-запальних захворю-
вань сечових і статевих шляхів, зумовлених ІПСШ  // Мітченко М.В., д.мед.н., 
провідний науковий співробітник відділу запальних захворювань ДУ “Інсти-
тут урології ім. акад. О.Ф.Возіанова НАМНУ”*

13.55–14.15 Препарати сучасної фітотерапії при лікуванні сексуальних порушень, та 
симптомах нижніх сечових шляхів // Засєда Ю.І., д.мед.н, головний лікap 
клініки «Мужское здоpовье», президент ВГО «Укpaїнське міждисциплінapне 
Товapиство Чоловічого Здоpов’я тa Гендеpу», вiцепрезидент Національної 
Ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України*

14.15–14.45 ДИСКУСІЯ «КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЧОЛОВІЧОГО БЕЗПЛІДДЯ»

Козлов В.В., к.мед.н., доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної 
терапії ПО НМУ імені О.О. Богомольця* 

Квач М.Д., к.мед.н. Головний лікар правобережної клініки «Гармонія здоров’я»*

14.45–15.05 Генетичнi аспекти чоловічого гіпогонадизму на прикладі синдрому Кляйн-
фельтера // Турова Л.О., к.мед.н., PhD, НМУ імені О.О. Богомольця

15.05–15.25 Мікрофлора чоловічої репродуктивної системи та пробіотики // Скляр Н.І., 
к.мед.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут мікробіо-
логії та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
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