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Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку та надану допомогу 
у проведенні науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, 

залученням молодих вчених, студентів

«АктуАльні питАння: «ЗдОрОв’я і дОвгОліття – 
фундАментАльні і клінічні дОслідження, 

впрОвАдження. кОмплементАрні метОди як 
ЗдОрОвий спОсіб життя» (далі – симпозіум):

Біонорика, Німеччина
ТОВ «FLORA SECRET», Україна 

Фармацевтичній компанії «WALA» Україна-Німеччина
ТОВ «Міжнародний центр гомеопатії», м. Київ

Медичному центру ТОВ «ФІТО-ДАНІМИР», м. Київ
Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна

ТОВ «Ольвія Нова»
Астроцентру «Селена»

ТОВ «Зелена планета Земної», Україна
Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ

Центру «Здоров’я» Миколи Яковчука, м. Київ

інформаційне забезпечення:
«Здоров’я і довголіття»
«Фітотерапія. Часопис»
«Зелена планета Земної» 

Інтернет-портали
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За редакцією д. мед. н., проф. т.п. гарник
д. психол. н., доц. н.А. добровольська

Внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів, науково-практичних конференцій, 
які проводитимуться у 2021році МОН України» 
(Посвідчення МОН України від 02.02.2021 р. № 145)
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інфОрмАція для учАсників
Місце проведення Симпозіуму: 
м. Київ, вул. Джона Маккейна,33
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Зупинка метро: Дружби народів, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7 
Конференційна зала Національна наукова медична бібліотека України 
– онлайн-майданчик
Зупинка метро: Льва Толстого 

плАн прОведення симпОЗіуму

Засідання 22.10.2021 р.
Реєстрація учасників у т.ч. он-лайн реєстрація 09:00-09:45
Урочисте привітання учасників: 
Данія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина,
Китай, Словенія, Туреччина, Україна 09:50-10:40

і пленарне засідання онлайн/оф-лайн 10 45-13:00

Перерва, кава 13:05-13:30

іі пленарне засідання он-лайн/оф-лайн 13:35-17:00
Презентація компаній і технологій 

23 жовтня 2021 реєстрація учасників 09:30-09:55
23.10.2021 р. 
Майстер-клас  10:00-16:55
Перерва, кава 13:05-13:40
Семінари, майстер-клас, лекції: 
«Комплементарні методи, як здоровий спосіб життя: 
навчальні методики і практики комплементарної медицини, 
фізична терапія, ерготерапія у колі фахівців» 13:45-16:30



Запоріжжя, майданчик презентацій: 
вул. Жуковського, буд. 64, 1-й корпус третій поверх, 
аудиторія (69063)320; 
модератор – Ковальова Ольга Володимирівна +380504536458

Одеса: 
вул. Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх, 
аудиторія Медичного центру Янко-Медіком, 
модератор – Янко Сергій Всеволодович +380675580448

дніпро: 
вул. Титова, буд. 10, аудиторія, 
модератор – Соколовський Сергій Іванович +380973900958

львів: 
проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка
(7-й поверх), аудиторія кафедри; 
модератор – Мацко Наталья Василівна  +380677132758

Харків:
модератор – Пустовойт Михайло Афанасійович +380507291391
Назарчук Ірина Анатоліївна +380675791974

китай: 
модератори – Сюй Мінтан WatsApp +7 926 108 91 08
Мартинова Тамара Іванівна +380675072885

тернопіль:
модератори – Вакуленко Дмитро Вікторович +380986205057
Лупенко Сергій Анатолійович +380975818444

данія, бельгія, німеччина, литва, латвія, туреччина:
модератор – Головаха Марина Олександрівна, 
Вайбер  +380503518050

Звіти головуючих (дискусії, 
обговорення, прийняття проекту резолюції, 
вручення сертифікатів) 16:35-16:55

Закриття Симпозіуму 18:00
Офіційні мови Симпозіуму: українська, англійська



ОргАніЗАційний кОмітет
голова:

добровольська наталія Анатоліївна, доктор психологічних 
наук, доцент, завідувачка кафедри фізичного виховання, спорту і 
здоров’я людини Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського, м. Київ.
Остапенко тетяна Анатоліївна, в.о. Генерального директора 
Національної наукової медичної бібліотеки України, м. Київ.
Абрамов сергій вікторович, кандидат медичних наук, доцент, 
ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і 
нетрадиційної медицини.
костильоли вінченцо, доктор медицини / МД, президент 
Європейської Медичної Асоціації, Бельгія.

співголови:
наконечний Олександр григорович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України.
вербицький володимир валентинович, заслужений працівник 
освіти, доктор педагогічних наук, професор Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
МОН України.
тимченко Анатолій сергійович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
гарник тетяна петрівна, доктор медичних наук, професор, 
професорка кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю 
«Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація 
фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт 
комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ 
України; академік Академії наук вищої школи України.



Mockevieiena Daiva, доктор медицини/ МД, професор, завідувачка 
кафедрою холістичної медицини та реабілітації факультету наук про 
здоров’я, Клайпедський університет, Клайпеда, Литва.
циганов віктор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 
президент Холістичної Медицини, Німеччина.
Андріюк лук’ян васильович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційних методів лікування 
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за 
спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина».

члени організаційного комітету:
Абрамов віктор васильович, доктор медичних наук, професор, 
президент Дніпровського медичного інституту традиційної і 
нетрадиційної медицини (ДМІТНМ).
байбаков володимир михайлович, доктор медичних наук, 
професор, перший проректор ДМІТНМ. 
волошин Олександр іванович, доктор медичних наук,професор, 
професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, 
академік Академії наук вищої школи України.
горчакова надія Олександрівна, доктор медичних наук професор, 
професорка кафедри фармакології, Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця.
коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних наук, професор, 
професорка кафедри сімейної медицини і амбулаторно-
поліклінічної допомоги Національного університету охорони 
здоров’я України ім. П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська 
асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури».
літвінова лада іванівна, керівник проекту Best Medical Practice, 
Україна- Бельгія-Велика Британія.
радиш ярослав федорович, доктор наук з державного управління, 



професор Національного університету охорони здоров’я України ім. 
П.Л. Шупика.
соколовський сергій іванович, к. мед. н., доц., проректор з 
міжнародних зв’язків ДМІТНМ.
скрипнюк Зеновій дмитрович, доктор біологічних наук, 
професор., ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної 
медицини», м. Київ. 
Шкляр сергій петрович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри організації охорони здоров’я, сімейної медицини, 
народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО.
жукова людмила петрівна, директор центру нетрадиційної 
медицини «Енергетика», м. Київ.
терехов ерік, голова правління Міжнародної асоціації 
Комплементарної Медицини, Латвія.
гокхен Айдогду, голова правління Асоціації Комплементарної 
Медицини, Туреччина.
Секретаріат оргкомітету – кафедра фізичного виховання, спорту 
і здоров’я людини і ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України»:
кравченко Анна віталіївна +38(095)0524124
Зеленюк Оксана володимирівна +38(093)3798182
Шусть василь володимирович +38(067)4400307 
 +38(066)3541475
головаха марина Олександрівна +38(050)3518050
 +38(067)6560868
демидова Олена якимівна +38(097)6960071; +38(063)4518485
гарник тетяна петрівна +38(050)3530326; +38(098)4287216
Поселення, бронювання готелю:
кацурак марія іванівна +38(044)4300260; +38(096)4812183



ЗАсідАння 22 жОвтня 2021 р.
09:00-09:45 реєстрація учасників симпозіуму он-лайн/оф-лайн
09:50-10:40 відкриття симпозіуму

урОчисте привітАння: 
вінченцо костильоли, доктор медицини/МД, президент 
Європейської медичної асоціації, Бельгія.
даіва москевіцієне, завідувачка кафедри холістичної медицини 
та реабілітації факультету наук про здоров’я, Клайпедський 
університет, Клайпеда, Литва.
циганов віктор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 
президент Холістичної Медицини, Німеччина.
пупченко Олена, директор ТОВ Рой-Санітатем Аква.
сюй мінтан, Гранд-майстер цигун, професор Університету ТКМ 
провінції Гуансі, тримач прямої лінії передачі імідж-медицини, 
засновник американського медичного дослідницького інституту 
«Кундавелл», директор пекінського інституту «Кундавелл», директор 
Міжнародного фонду «Мінтан», віце-президент Всесвітнього 
товариства медичного Ци-Гун.
гокхен Айдогду, Голова правління Комплементарної Медицини, 
Туреччина. 
наконечний Олександр григорович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, Президент Академії наук вищої школи, Україна.
литвинчук надія Юхимівна, державний експерт служби з питань 
інформаційної безпеки апарату, Рада національної безпеки і оборони 
України (РНБОУ).
Євтушенко в’ячеслав вікторович, заступник завідувача відділу з 
питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.
вербицький володимир валентинович, заслужений працівник 
освіти, доктор педагогічних педагогічних наук , професор Київського 
національного університету ім.Т.Шевченка, директор Національного 



еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
терехов ерік, голова правління Міжнародної асоціації 
Комплементарної Медицини, Латвія.
горова елла володимирівна, заступник начальника управління – 
начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління 
ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України.
радиш ярослав федорович, доктор наук з державного управління, 
професор Національного університету охорони здоров’я України.
Абрамов сергій вікторович, кандидат медичних наук, доцент, 
ректор ДМІТНМ.

10:45-13:30 перШе пленАрне ЗАсідАння
Регламент доповіді – 20 хв.

Головуюча: Добровольська Наталія Анатоліївна
Співголови: Вербицький Володимир Валентинович
 Наконечний Олександр Григорович
 Горова Елла Володимирівна
 Гарник Тетяна Петрівна
 Абрамов Сергій Вікторович
 Андріюк Лук’ян Васильович
Секретар: Кравченко Анна Віталіївна

Гарник Т.П., Абрамов С.В., Добровольська Н.А., Євтушенко 
В.В, Гарник К.В., Київ. Концептуальні питання комплементарної 
медицини в оздоровчих практиках в Україні і світі. Критерії і 
стандарти – бути чи не бути.
Андріюк Л.В., Львів. Менеджмент осіб постраждалих від черепно 
мозкової травми в умовах особливого періоду.
Коваленко О.Є., Київ. Методи рефлексотерапії: пріоритети і 
проблемні питання широкого застосування в клінічній практиці. 



Кошова С.П., Радиш Я.Ф., Київ. Здоров’я громадян держави – 
важлива складова системи забезпечення національної безпеки .
Глоба О.П., Київ. Концепція створення в Україні мережі 
регіональних центрів моніторінгу за станом здоров’я.
Шитіков Т.О., Соколовський С.І., Соколовський С.С. Дніпро. 
Алгоритм експрес діагностики післятравматичних церебро-
васкулярних порушень.
Зубицька В.О. Фітотерапія як складова здоров’я: традиції сім’ї.
Гарник Т.П., Київ. Застосування фітоароматерапії у періоді 
підвищеної бактеріально-вірусної захворюваності.
Кобилянський В.Я., Київ. Векторна зональна діагностика 
PSIVectorDiacor. 
Сюй Мінтан, Китай. COVID-19 – лікування і реабілітація 
пацієнтів. 
Жукова Л.П., Київ. Здоров’я – психічне і фізичне, перспективи і 
майбутнє.
Анохіна С.В., Кропивницький. Нутрієнтна профілактика вікової 
макулодистрофії.
Таран Г.І., Шевченко Т.М., Таран С.М., Дніпро. Лікування 
захворювань, що виникають внаслідок дії фізичних факторів.
Земна Н.П. Природні ліки у перехідний період загострення хронічних 
захворювань як наслідок ускладнень COVID-19.
Потоцька С.В., Київ. Застосування іридодіагностики у клінічній 
практиці. 
Ткачук Л.В., Сергіївка, Одеса. Розвиток санаторно-курортного 
лікування в сучасних умовах.
Кобилянська Р.М., Київ. Моніторінг стану імунної системи і контроль 
ефективності застосування імунокоректорів з використанням АПДК 
«DiaCor».
Волченко Є.Є., Київ. Основи використання медичних препаратів 
фармацевтичної компанії «ВАЛА» в залежності від стадії 
патогенезу.



Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Київ. Метрологічні аспекти 
бездротових технологій фізичної терапії.
Дахно-Лакеєв Таня, Квебек, Канада. Сучасний стан альтернативної 
медицини у Канаді, зокрема провінції Квебек, з прикладами 
результатів діяльності Шанті Холістик.
Адегова Л.Я., Дніпро. Про викладання основ гомеопатії студентам 
медичного інституту.
Колісник М.Г., Полтава. Енергоємність людського тіла, тіло як 
носій мікрокосмічного середовища. 
Орловська М.І., Запоріжжя. Голод як ключ до репродуктивного 
здоров’я жінки.
Головаха М.О., Київ. Лікування токсоплазмозу фунгопрепаратами.

13:35-13:55 перерва: кава, чай
14:00–17:30 друге пленАрне ЗАсідАння, Он-лАйн 

трАнсляція (укрАїнА – литвА)
Добровольська Н.А., Шусть В.В., Київ. Реалії і перспективи 
освітнього процесу за спеціальністю «Фізична терапія, 
ерготерапія».
Матвєєва К.В., Порцева Л.І., Дніпро. Синергія ароматерапії і 
хореографії як дієвий захист від вірусних захворювань під час 
пандемії.
Євтушенко І.П., Шусть В.В., Київ. Можливості арт-терапії для 
роботи з пацієнтами, які знаходяться у складних емоційних станах.
Анохіна Г.А., Київ. Сучасний погляд на раціональне харчування 
хворих у постковідний період. 
Волченко Є.Є., Київ. Особливі акценти на використання медичних 
препаратів фармацевтичної компанії «ВАЛА» в залежності від стадії 
патогенезу.
Буянов Ю.В., Осипенко О.Д. Київ. Земля – жива сутність, вплив 
космічних ритмів на здоров’я людини.
Назарчук І.А., Харків. Гомеопатичні методи в комплексній корекції 
вертеброневрологічних розладів.



Абрамов В.В., Абрамов С.В., Соколовський С.І., Дніпро. 
Міжнародний досвід співпраці у підготовці фахівців.
Продан І.М., Тернопіль. Порушення мікроциркуляції як основа 
розвитку патологічних станів організму.
Ковальова О.В., Ковальова А.А., Ковальова А.В., Запоріжжя. 
Впровадження сучасних технологій у комплексні програми 
реабілітації осіб різних вікових груп.
Ковальова А. А., Ковальова А.В., Галстян А. В. Запоріжжя.
Сучасні технології і методики відновлення фізіологічної функції 
хребта. 
Пущина І.В., Ковальова А.А., Ковальова О.В., Запоріжжя. 
Навчально-методичне забезпечення та інноваційні технології 
викладання у Технічному університеті за фахом «Фізична терапія. 
Ерготерапія».
Ковальова А.В., Ковальова О.В., Кошля О.В., Запоріжжя. 
Спортивна травма та проблемні питання в лікуванні і реабілітації.
Євтушенко Т.В., Дніпро. Методи комплементарної медицини в 
оздоровчих практиках. 
Маріловцева Н. О., Київ. Інтегративний підхід у діагностиці 
і лікуванні (у тому числі COVID -19 у час захворювання і у 
післяковідний період) на прикладі роботи медичного центру Family 
Care.

пленАрні ЗАсідАння, мАйстер –клАси, семінАри, 
лекції Он-лАйн/Оф-лАйн 22-23.10.2021р.

Шановні учасники і слухачі: науковий захід буде також проходити 
дистанційно, наближено до Вас. Науковці прийшли до кожного: у 
Ваш дім, на Ваше робоче місце, до студента, а також – молодого і 
зрілого фахівця! 
Презентація доповідей та адреса майданчика:
Київ, вул. Джона Маккейна, 33 
Конференц – аудиторія Таврійського національного університету 
імені В.І.Вернадського,



модератори: 
Федорич Олександр Володимирович +380675053882 
Кравченко Анна Віталіївна  +380950524124
львів, проспект Червоної Калини, буд. 68, 
4 міська клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри; 
модератор: 
Мацко Наталія Василівна +380677132758
Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64, 
1-й корпус, третій поверх, аудиторія (69063) 320; 
модератор: 
Ковальова Ольга Володимирівна +380504536458
Дніпро, вул. Титова, буд. 10, ауд.; 
модератор: 
Соколовський Сергій Іванович +380973900958
Одеса, вул. Сахарова, буд. 1б, 
2-й поверх медичний центр Янко-Медіком,
Янко, модератори: 
Янко Сергій Всеволодович  +380675580448
Харків, Харківська медична академія післядипломної освіти,
модератори:
Пустовойт Михайло Афанасійович +380 507291391
Назарчук Ірина Анатоліївна  +380675791974

Презентація компаній і технологій: обмін інформацією.
23.10.2021, Київ, платформа № 1:

Майстер-клас для студентів, молодих вчених, 
Конференційна зала Таврійського національного університету імені 
В.І.Вернадського
10:00- 16:55 Регламент – 40 хв.,
Перерва 13:30-14:00



модератори: 
 тимченко Анатолій сергійович
 коваленко Ольга Євгенівна
 назарчук ірина Анатоліївна
 федорич Олександр володимирович
секретар: Зеленюк Оксана володимирівна

Київ, платформа №2 онлайн/ офлайн
Місце проведення – вул. Л.Толстого, 7. Національна наукова медична 
бібліотека, конференційна зала
Крамар Е.Д., Київ. Ароматичні олії у реабілітації пацієнтів після 
перебігу COVID-19 та ускладнень. 
Дахно-Лакеєв Таня, Квебек, Канада. Аюрведа – для індивідуального 
використання традиційних знань та професійної діяльності (з 
прикладами Шанті Холістик клініки та коледжу).
Волченко Є.Є. Медичні препарати фармацевтичної компанії «ВАЛА» 
в залежності від стадії патогенезу у відновно-реабілітаційній терапії 
пацієнтів.
Нагорняк С.М., Одеса. Авторські фітозасоби в оздоровлені.
Таран Г.І., Шевченко Т. М., Таран С.М., Дніпро. Мануальна терапія 
при лікуванні мастопатії, захворювань щитоподібної залози у 
жінок.
Орловська М.І., Запоріжжя. Досвід застосування лікарських рослин 
і олій в лікуванні паразитів і важливість антипаразитарних програм 
для дітей і дорослих при різних хронічних захворюваннях.
Яковчук М.С., Київ. Авторські методики оздоровлення при опущені 
органів малого тазу. Причини, наслідки, лікування
Галян Я.О., Дніпро. Програма самовідновлення спеціаліста Східної 
Медицини на фізичному і енергоінформаційному рівні.
Шестак І.Ю., Київ. Корекція функціонального стану стопи 
молодших школярів з використанням засобів фізичної реабілітації.
Дубровський В.В., Дніпро. Народна медицина. Лікарські рослини. 
Екстракти і ефірні олії.



23.10.2021 14:00 -16:30 стендОві дОпОвіді 
(ОнлАйн)

модератори Андріюк лук’ян васильович
 волошин Олександр іванович
 ковальова Ольга володимирівна
 коваленко Ольга Євгенівна
 соколовський сергій іванович
 Шусть василь володимирович 
секретар : головаха марина Олександрівна
Остапенко Т.А., Коломієць Л.М., Київ. Науково-практичні видання 
у Національній науковій медичній бібліотеці України з тематики 
«Актуальні питання: «Здоров’я і довголіття – фундаментальні і 
клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи, як 
здоровий спосіб життя»
Зайченко Г. В., Горчакова Н.О., Дорошенко А.І., Київ. Застосування 
фітотерапії у сучасній медичній практиці.
Бєлєнічев І. Ф., Горчакова Н.О., Бухтіярова Н.В., Риженко 
В.П., Дорошенко А.І., Запоріжжя-Київ. Кардіопротективна дія 
деяких біофлавоноїдів при експерементальній VCD – обумовленій 
менопаузі.
Назарчук І.А., Харків. Рефлексотерапевтичні підходи в корекції 
вертеброневрологічних порушень шийного рівня.
Луценко Т.М., Архипова М.А., Старосила Д.Б., Рибалко С.Л., 
Мотроненко В.В., Київ. Противірусна та протибактерійна 
активність фітохімічних препаратів.
Назарчук І.А., Харків. Конституціональні особливості будови тіла 
хворих із вертеброневрологічними розладами і мануальна терапія. 
Arkhypova M.A., Starosyla D.B., Rybalko S.L., Lutsenko T.M., 
Motronenko V.V., Kyiv. In vitro antivirial Activity of Flavonoid 
containing Medicinal Plants.



Головацька Л.О., Київ. Вплив COVID-19 на серцево-судинну систему 
у фокусі стратегії лікування артеріальної гіпертензії.
Авад Аміра, Король Вікторія, Харків. Кунжут індійський, 
можливості використання для профілактики атеросклерозу.
Титомир А.І., Київ. Проблемні питання превентивних оздоровчих 
заходів. 
Меньшова В.О., Березкіна В.І., Київ. Інтродукція Lavandula 
angustifolia Mill. У Ботанічному саду імені академіка О.В.Фоміна.
Мазулін О.В., Мазулін Г.В., Шевченко І.М., Рудник Г.М., 
Запоріжжя.Активування навчання студентів та провізорів-інтернів 
медичній ботаніці і фармакогнозії із застосуванням системи Microsoft 
Teams.
Поліщук Ю.М., Пуркіна Н.Ю., Процька В.В., Бурда Н.Є., Харків. 
Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині 
ліхнісу коропчатого.
Шаторна В.Ф., Колосова І.І., Дніпро. Формування культури 
здоров’я у студентів фармацевтів.
Ломига Л.Л., Колосова І.І., Руденко К.М., Дніпро. Удосконалення 
викладання та взаємозв’язків фармацевтичних дисциплін.
Кулакова Ю.А., Король В.В., Новосел О.М., Харків. Застосування 
мангостину в медицині.
Колосова І.І., Стрижак О.В., Ломига Л.Л., Дніпро. Синтез теорії та 
практики під час навчання фармацевтів.
Дейнека А.С., Єгоріна Д.М., Процька В.В., Журавель І.О., Харків. 
Визначення кількісного вмісту суми стероїдних сполук у сировині 
целозії гребінчастої.
Гуріна В.О., Король В.В., Харків. Застосування плодів манго в 
медицині. 
Сонічев Є.І., Житомир. Фітотерапія у поміч організмові



вінченцо костільола,
президент Європейської медичної асоціації.
Спікер Європарламенту і парламенту Бельгії з 
медичної тематики “Медичний туризм”. Випускник 
медичного факультету університету Неаполя, 
фахівець з анестезіології і інтенсивної терапії, 
ревматології, дерматології, проктологів, онкології, 
хірургії,наркоманії, інтенсивної терапії, медицини
катастроф, медичного менеджменту, комп’ютерної 
та телемедицини.

Vincenzo Costigliola has more than 40 years of medical practice after graduating 
in Medicine at the University of Naples (Italy), and a post-degree specialization 
in Anesthesiology and Intensive Care from the Università di Pisa (Italy). He is a 
Founder & President of European Medical Association (Belgium). He has also 
co-founded the European Association for Preventive, Predictive and Personalized 
Medicine, and is current President (Belgium). He was formerly the Chief of 
Medical Services in the Italian Navy. Over the years, Dr Costigliola has widened 
his specializations into Rheumatology, Dermatology, Proctology, Oncology, 
Surgery, Drug Abuse, Emergency Treatment, and Disaster Action

17:00-17:30 ЗАклЮчне пленАрне ЗАсідАння
Регламент доповідей – 5 хв.

нарада учасників і правління вгО «Асоціація фахівців з народної 
і нетрадиційної медицини україни» – он-лайн.
Головуюча: Гарник Тетяна Петрівна
Співголови: Андріюк Лук’ян Васильович

 Абрамов Сергій Вікторович
 Добровольська Наталія Анатоліївна
 Ковальова Ольга Володимирівна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна
17:00-17:30 – Обговорення доповідей. Дискусії.
Звіти головуючих на засіданнях
17:35-17:50 – Ухвалення резолюції Симпозіуму. Вручення 
сертифікатів, посвідчень
17:55-18:00 – Урочисте закриття Симпозіуму


