
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Які переваги членства в UHRS? 

 

• Пільгові умови участі у локальних освітніх заходах, національних та міжнародних 

профільних конференціях.  

• Інформаційна, організаційна та фінансова підтримка, включаючи тревел-гранти для 

відвідування світових та європейських конгресів з дослідження волосся. 

•  Участь у національних та міжнародних проектах з дослідження волосся. 

• Спілкування в єдиному інформаційному полі, група для консиліумів Fb Trichology 

Consilium 

 

2. Хто може бути членом UHRS? 

 

Членом UHRS можуть стати фахівці галузі: дерматологи, трихологи, трихобіологи, 

трансплантологи волосся, патогістологи, фахівці естетичної медицини та представники 

фармацевтичної промисловості 

 

3. Які умови вступу до Українського товариства дослідження волосся? 

  

Для вступу до Українського товариства дослідження волосся вам необхідно подати заявку 

на вступ, заповнивши Анкету. Вашу заявку буде розглянуто правлінням UHRS протягом 

тижня. Лист з інформацією про прийняте рішення буде надіслано на вказану пошту.  

 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Какие преимущества членства в UHRS? 

 

• Льготные условия участия в локальных образовательных мероприятиях, 

национальных и международных профильных конференциях.  

• Информационная, организационная и финансовая поддержка, включая тревел-

гранты для посещения мировых и европейских конгрессов по исследованию волос. 

• Участие в национальных и международных проектах по исследованию волос. 

• Общение в едином информационном поле, группа для консилиумов Fb Trichology 

Consilium 

 

2. Кто может стать членом UHRS? 

 



Членом  UHRS могут стать специалисты отрасли: дерматологи, трихологи, трихобиологи, 

трансплантологи волос, патогистологи, специалисты эстетической медицины и 

представители фармацевтической промышленности 

 

3. Какие условия вступления в Украинское общество исследования волос? 

 

Для вступления в Украинское общество исследования волос вам необходимо подать 

заявку на вступление, заполнив Анкету. Ваша заявка будет рассмотрена правлением 

UHRS в течение недели. Письмо с информацией о принятом решении будет отправлено на 

указанную Вами почту. 

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

 

1. What are the benefits of being a member of UHRS? 

 

a. Preferential conditions for participation in local educational events, national and international 

specialized conferences. 

b. Informational, organizational and financial support, including travel grants for visiting world 

and European congresses on hair research. 

With. Participation in national and international hair research projects. 

e. Communication in a single information field, a group for conciliums Fb Trichology Consilium 

 

2. Who can become a member of UHRS? 

Dermatologists, trichologists, trichobiologists, hair transplantologists, pathologists, aesthetic 

medicine specialists and representatives of the pharmaceutical industry can become members of 

the UHRS 

 

3. What are the conditions for joining the Ukrainian Hair Research Society? 

 

To join the Ukrainian Hair Research Society, you need to apply for membership by filling out 

the Application Form. Your application will be reviewed by the UHRS board within a week. A 

letter with information about the decision will be sent to the mail you specified. 

 

 


