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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР 2-й Симпозіум Українського Товариства 

дослідження волосся (UHRS CHARITY 

CHRISTMAS SYMPOSIUM 2022) 

2. Назва Провайдера (з 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань) 

Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна 

3. Виконавець/виконавці 

заходу 

Українське товариство дослідження волосся 

(UHRS), медичний факультет Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

4. Цільова аудиторія 

(відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Лікарі-дерматовенерологи, лікарі загальної 

практики - сімейної медицини, лікарі-хірургі, 

лікарі-педіатри, лікарі-ендокринологи 

 

5. Вид заходу БПР Симпозіум 

 

6. Запланована кількість 

учасників 

400 

7. Організаційний комітет Професор Юлія Овчаренко (Україна), професор 

Інеса Сербіна (Україна), доктор Кузьма Хобзей 

(Україна) 

8. Резолюція заходу 
Багато років ми об'єднуємо науку та практику, 

лікарів та пацієнтів, експертів та молодих фахівців, 

провідні наукові асоціації для створення дружніх 

професійних зв'язків, інтеграції та ретрансляції 

світових трихологічних знань. 

Але сьогодні наше основне завдання – підтримати 

один одного та зробити все для нашої 

якнайшвидшої перемоги та продемонструвати, що 

лише в єдності сила. 

17 грудня 2022 року відбудеться благодійний 

віртуальний івент UHRS CHARITY CHRISTMAS 

SYMPOSIUM 2022. Бо Різдво - саме той час, щоб 

торкнутися кожного серця любов’ю та турботою. 

Зібрані гроші з проданих квитків будуть 
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перераховані на підтримку Зброєних сил України.  

 

9. Мета заходу 
Наукова складова конгресу буде присвячена 

найбільш поширеній патології волосся - 

андрогенетичній алопеції та максимально 

орієнтована на клінічну практику. Для 

обговорення останніх інновацій у сфері 

діагностикі та терапії андрогенетичній алопеції, 

разом з українськими експертами, висловили 

готовність визнані світові фахівці, запрошені 

топ-спікери заходу – професор Лідія Рудницька 

(Польща), доктор Серхіо Ваньо Гальван 

(Іспанія), доктор Маріанна Сенна (США), 

професор Ніно Лорткіпанідзе (Грузія). Вже 

традиційною в програмі наукових івентов UHRS 

буде запропоновано інтерактивний клініко-

трихологічний квіз. Та ми будемо раді 

нагородити корисними призами та тревел 

грантами на міжнародні івенти по дослідженню 

волосся переможців конкурсу.  

10. Форма заходу Дистанційна участь (з доступом до навчальних 

матеріалів у час, зручний для працівників сфери 

охорони здоров´я) 

11. Кількість балів БПР 20 

12. Дата заходу БПР 17 грудня 2022 

13. Місце проведення заходу 

БПР (повна адреса) 
Київ, Проспект Академіка Корольова 1 

14. Прізвище, ім’я та по 

батькові доповідачів 

Юлія Овчаренко (Україна), Інеса Сербіна 

(Україна), Кузьма Хобзей (Україна), Маріанна 

Сенна (США), Ніно Лорткіпанідзе (Грузія), 

Серхіо Вано Гальван (Іспанія), Лідія Рудницька 

(Польща), 

15. Резюме доповідачів Ключові спікери: 

 

1. Овчаренко Юлія. Професор кафедри 

інфекційних хвороб та клінічної 

імунології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, 

президент Українського товариства 

дослідження волосся (UHRS), скарбник 

Міжнародного товариства трихоскопії 

(ITS), віце-президент Товариства 

дослідження волосся Східної Європи та 

Азії (EEAHRS), член правління 
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Європейського товариства 

дослідження волосся (EHRS) 2014-

2017, співзасновник пацієнтської 

організації «Школа Алопеції» в 

Україні, директор ТОВ «Інститут 

трихології» – спеціалізованого 

клінічного, науково-навчального 

центру. Автор та співавтор понад 100 

наукових праць з трихології, 5 патентів 

України; співавтор національних 

клінічних рекомендацій 

«Фармакотерапія гніздової алопеції», 

«Сучасні методи діагностики 

безрубцевої алопеції», «Ведення 

хворих на гніздову алопецію»; автор і 

співавтор 7 книг - 1-е і 2-е видання 

книги «Трихологія», «Ін'єкційні методи 

в косметології», «Вікова та статева 

косметологія», «Трихопатії у дітей», 

перекладне видання «Атласу 

трихоскопії», «Психотрихологія» 

2. Інеса Сербіна. Заслужений лікар 

України, д.мед.н., професор кафедри 

інфекційних хвороб та клінічної 

імунології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, лікар 

вищої категорії. Науковий консультант 

клініки «Інститут трихології». 

Керівник  проекту «Школа алопеції в 

Україні». Казначей Українського 

суспільства дослідження волосся 

(UHRS), член Європейського 

суспільства дослідження волосся 

(EHRS). Автор понад 120 наукових 

робіт, 4 патенти, співавтор посібників 

для лікарів, інтернів та студентів 

«Основи діагностики та лікування в 

дерматології та венерології», 

навчального посібника «Практична 

дерматологія», монографії «Трихопатії 

у дітей», методичних рекомендацій 

«Сучасні методи діагностики 

нерубцевих алопецій», автор 

навчального посібника «Акне», 

«Захворювання волосся» та ін. 

Володарь гранту Європейського 

суспільства дослідження волосся за 

доповідь, представлену на 8 конгресі 

WСHR (Південна Корея). 

3. Лідія Рудницька. Професор Лідія 

Рудницька є президентом 

Міжнародного товариства дослідження 
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волосся та президентом Польського 

дерматологічного товариства. Член 

правління представників 

Європейського товариства 

дерматовенерологів, завідувач кафедри 

дерматології, Медичний університет 

Варшави, Польща. Навчалася в 

Університеті Бонна (Німеччина) та 

Кельна (Німеччина), а також у 

Медичній академії Варшави (Польща). 

Закінчила аспірантуру у Варшавській 

школі економіки. Здобула стипендію 

Національного інституту здоров'я у 

Бетезді (США), Льєжського 

університету (Бельгія) та Університету 

Томаса Джефферсона у Філадельфії 

(США). Її наукові досягнення 

включають понад 200 публікацій. Її 

головним науковим досягненням є 

внесок у розвиток трихоскопії для 

діагностики захворювань волосся та 

шкіри голови. Вона вигадала термін 

«трихоскопія», стала співавтором 

«Атласу трихоскопії» разом з 

Малгоржатою Ольшевською та 

Адріаною Раковською, а також 

організувала Перший світовий конгрес 

з трихоскопії у Варшаві, Польща. 

Заступник головного редактора 

Журналу Європейського товариства 

дерматологів та венерологів. Її 

клінічний інтерес зосереджений 

головним чином на сучасних методах 

неінвазивного дослідження шкіри та на 

аутоімунних захворюваннях шкіри, 

таких як системна склеродермія, 

системний червоний вовчак, гніздова 

алопеція та псоріаз. Вона організовує 

та активно бере участь в акціях щодо 

попередження раку шкіри. Вона була 

запрошеним спікером на багатьох 

конференціях у понад 30 країн по 

всьому світу, включаючи конференції 

Європейського товариства 

дослідження волосся, Американської 

академії дерматологів, Європейської 

академії дерматологів і венерологів і 

Світового дерматологічного конгресу. 

1. Програма заходу БПР 
Що нового у вивчені андрогенетичної 

алопеції? 

Юлія Овчаренко (Україна) 
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Андрогенетична алопеція: діагностичний 

алгоритм з урахуванням гормонального, 

соматичного та психостатусу 

Інесса Сербіна (Україна) 

 

Андрогенетична алопеція: клінічна 

феноменологія та трихоскопія з 

урахуванням віку пацієнта, фенотипу, стадії 

перебігу та ступеня тяжкості захворювання 

Юлія Овчаренко (Україна) 

 

Андрогенетична алопеція: кількісні 

параметри трихоскопії та моніторинг 

ефективності терапії 

Кузьма Хобзей (Україна) 

 

Клініко-трихоскопічний квіз 

Кузьма Хобзей (Україна) 

 

Андрогенетична алопеція: системна терапія 

- Антиандрогени у лікуванні 

андрогенетичної алопеції 

Лідія Рудницька (Польща) 

 

- Пероральний, сублінгвальний та топічний 

міноксидил у лікуванні андрогенетичної 

алопеції. 

Маріанна Сенна (США) 

 

Андрогенетична алопеція: терапевтичні 

процедури таргетної, реконструюючої, 

регенеративної, стимулюючої та 

протизапальної дії 

 

- Мезодутастерид у лікуванні 

андрогенетичної алопеції  

Серхіо Вано Гальван (Іспанія) 
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- Кортикостероїди у лікуванні 

андрогенетичної алопеції 

Ніно Лорткіпанідзе (Грузія) 

 

- Аутологічна клітинна терапія в лікуванні 

андрогенетичної алопеції 

Інесса Сербіна (Україна) 

 

- Пересадка волосся 

Кузьма Хобзей (Україна) 

 

Еволюція терапії андрогенетичної алопеції: 

сьогодні та завтра (сателіт Амінексіл 

Клінікал 5) 

Юлія Овчаренко (Україна) 

 

Панельна дискусія 

Юлія Овчаренко, Інесса Сербіна, Кузьма 

Хобзей 

 

Призи, анонси, нагороди за активну участь в 

інтерактиві та новорічні подарунки 

Юлія Овчаренко, Інесса Сербіна, Кузьма 

Хобзей 

2. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до 

моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

 

3. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер 

заходу БПР вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

 

 

 

Рєєстрація за посиланням: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
y273nh4OEaDyUvnmUuqyb8v_4ydkmjGJVvo1LiLCOeNeow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-y273nh4OEaDyUvnmUuqyb8v_4ydkmjGJVvo1LiLCOeNeow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-y273nh4OEaDyUvnmUuqyb8v_4ydkmjGJVvo1LiLCOeNeow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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