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VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні друзі!
Dear Friends!

Щиро вітаю вас із відкриттям представницького медичного форуму. 
Зміни, які нині відчуває наша країна, торкнулися усіх сфер суспільного життя. Не оминули ці перетворення 

і галузь охорони здоров’я. До кардинальних реформ готові сьогодні лікарі, науковці, виробники медичного 
обладнання і фармацевтичної продукції. Дуже важливо використати наявний потенціал задля удосконалення 
національної системи охорони здоров’я, яка має вибудовуватися на престижності професії лікаря та довірі 
пацієнтів, високих стандартах якості у медицині і фармації.

Участь у заході закордонних і вітчизняних спеціалістів дасть змогу фахівцям охорони здоров’я підвищити 
свою професійну кваліфікацію, отримати сучасні знання і перейняти передовий досвід стосовно новітніх 
методів та засобів лікування.

Переконаний, що результати Форуму будуть мати практичне втілення і сприятимуть зростанню рівня 
медичної допомоги. 

Бажаю всім міцного здоров’я та плідної роботи в ім’я Українського народу. 

I sincerely congratulate you on the opening of representative medical forum.  
The changes being currently experienced by our country have touched all spheres of public life. These transformations 

have spread over the healthcare sector as well. To date, doctors, scholars, manufacturers of medical equipment and 
pharmaceutical products are ready for fundamental reforms. It is crucially important to use the existing potential 
to improve the national healthcare system, which is to be developed on the prestige of the medical profession and 
patients’ trust as well as, high quality standards in medicine and pharmacy.

Participation of foreign and national experts in the event will help health care professionals to advance in their 
professional skills, to get the latest knowledge and to adopt the best practices regarding the latest treatment methods 
and techniques. 

I am convinced that the Forum results will have the practical implementation and contribute to the growth of 
medical care level. 

I wish you all good health and fruitful work in the name of the Ukrainian people.

 

П.О. Порошенко,
Президент України                                                   

P.O. Poroshenko,
The President of Ukraine                                                                              
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Шановні учасники Форуму!
Dear participants of the Forum!

Від імені Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я вітаю вас з початком роботи вагомого 
заходу галузі охорони здоров’я – VІ Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Події, які сколихнули нашу країну, торкнулися медичної галузі. Наші науковці та лікарі стали надійним тилом, 
продемонстрували патріотизм і відданість своїй справі.

Сьогодні військові лікарі та волонтери відчули потребу в отриманні знань і вмінь, які допомогли б врятувати та 
повернути до життя наших бійців. 

На цей раз Форуму випала важлива місія – провести науково-практичні заходи з військової медицини, 
поширити актуальні методи та методики серед фахівців галузі охорони здоров’я, які зіштовхуються з лікуванням 
бойових травм, поранень, опіків та інших уражень, отриманих під час бою.

Велике значення матимуть майстер-класи з тактичної медицини. Кожен бажаючий зможе пройти тренінги з 
надання невідкладної допомоги в реальних бойових умовах, які будуть відтворюватися під час навчання.

Я вдячна фахівцям галузі охорони здоров’я, які зберуться на Форумі, адже за кожним з них стоятимуть десятки 
врятованих життів.

Зичу кожному сили духу та миру!

On behalf of the Committee on Healthcare of Verkhovna Rada of Ukraine I congratulate you on the beginning of a major 
event in health care - VI International Medical Forum “Medicine innovations – the nation’s health”.

The events that shook our country aff ected healthcare sector. Our scientists and doctors have become a reliable rear, 
demonstrated patriotism and commitment.

Today, military doctors and volunteers feel the need for knowledge and skills that would help to save and bring back 
to life our soldiers. 

This time the Forum has an important mission - to conduct scientifi c and practical activities on military medicine, to 
spread current methods and techniques among healthcare professionals who face treatment of combat injuries, wounds, 
burns and other injuries sustained during a fi ght.

Workshops on tactical medicine will be of great importance. Everyone can learn how to provide fi rst aid in actual fi eld 
conditions which will be reproduced during the training.

I am grateful to healthcare professionals who gather today at the Forum, because dozens of lives will be saved by 
each of you.

I wish you all fortitude and peace!  

О.В. Богомолець, 
Голова Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я

O.V. Bohomolets, 
Head of the Verkhovna Rada Committee on Healthcare of Ukraine
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Шановні учасники Форуму!
Dear Forum Participants!

Від Міністерства охорони здоров'я України радий вітати вас на VI Міжнародному Медичному Форумі «Інновації 
в медицині – здоров'я нації»!

Форум є грандіозною подією у галузі охорони здоров'я. Захід примножує надбання галузі, сприяє 
компетентному діалогу та виробленню спільних поглядів щодо майбутнього медицини.

Тематика науково-практичної програми свідчить про правильно розставлені пріоритети і прагнення фахівців 
робити вагомий внесок у перетворення системи охорони здоров'я України.

Важливо, що захід дозволяє представникам влади, науковцям, лікарям, бізнесу і всім тим, хто є частиною 
медичної та фармацевтичної галузі, без упереджень сідати за один стіл і налагоджувати комунікативні мости, 
дізнаватися про існуючі проблеми, разом їх вирішувати. 

Сьогодні спеціалістів чекають дискусії щодо стратегічно важливих питань страхової медицини, вироблення 
конструктивних пропозицій, які потім можна зреалізувати. Військова медицина також стане центральною темою 
цьогорічного Форуму і буде представлена низкою унікальних заходів, під час яких фахівці отримають рятівні 
знання та нові навички.

Глибоко переконаний, що Форум сприятиме удосконаленню практики надання медичної допомоги в Україні.

I am glad to welcome you on behalf of Ministry of Health of Ukraine at VI International Medical Forum “Medicine 
innovations – the nation’s health”!  

Forum is a grand event in the fi eld of healthcare. The event multiplies the domain of the industry, contributes to the 
competent dialogue and development of common views on the future of medicine.

The topic of the scientifi c and practical program indicates the correctly chosen priorities, aspirations of the experts 
to contribute to transformation of the healthcare system of Ukraine.

It's important that the event lets the government representatives, scientists, doctors, businesses and all those being 
a part of the medical and pharmaceutical industries, to sit at one table with no prejudice and build communication 
bridges, learn about existing problems, solve them together. 

Today experts will face discussions on strategic issues in insurance medicine, development of constructive 
suggestions that can be implemented in future. Military medicine will also be the central topic of this year's Forum 
and will be presented by a number of unique events providing specialists with the life-saving knowledge and new skills.

I am deeply convinced that the results of the Forum will help to improve the practice of medical care in Ukraine. 
 

Олександр Квіташвілі,
Міністр охорони здоров'я України

Oleksandr Kvitashvili,
Minister of Health of Ukraine
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Вельмишановні колеги, учасники та гості Форуму! 
Dear colleagues, participants and guests of the Forum! 

Радий вітати вас від імені Національної академії медичних наук України з відкриттям VI Міжнародного 
Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Проведення Форуму – непросто добра традиція, а професійний обов’язок науковців, лікарів, представників 
профільних асоціацій та відомств, які збираються тут задля вирішення проблемних питань галузі, удосконалення 
охорони здоров’я загалом. 

Організатори події доклали максимум зусиль, щоб створити підґрунтя для об’єднання можливостей і ресурсів науки, 
техніки та бізнесу. 

Захід дає змогу ознайомитися з досягненнями вітчизняної та закордонної медицини, демонструвати власні розробки, 
поділитися досвідом і технологіями, встановити професійні контакти, залучити інвесторів.

В цьому році установи Національної медичної академії наук України представлятимуть загалу фахівців, які 
відвідають Форум, свій великий науковий потенціал, високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень. 
Різноплановість науково-практичних заходів, майстер–класів викличуть зацікавленість і знайдуть практичне втілення 
у діяльність спеціалістів. 

Переконаний, що насичена науково-практична та ділова програма Форуму сприятиме впровадженню результатів 
наукових досліджень у практику закладів охорони здоров’я, покращенню якості надання медичної допомоги в Україні.

Бажаю кожному здоров’я, успіхів, конструктивних дискусій і плідних знайомств!

I am glad to congratulate you on behalf of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine on the opening of the 
VI International Medical Forum “Medicine innovations – the nation’s health”!

Holding the Forum is not just a good tradition, but also a professional duty of scientists, doctors, representatives 
of professional associations and institutions that get together to address issues related to the industry, improving the 
sphere of health care in general. 

Organisers of the event have made every eff ort to create the background for uniting capabilities and resources of 
science, technology and business. 

The event allows you to learn the achievements of domestic and foreign medicine, showcase your projects, share 
experiences and technologies, establish professional contacts, attract investors.

This year, the institutions of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine will introduce specialists that 
will come to the Forum, their great scientifi c potential, high level of fundamental and applied researches. Diversity of 
research and practice events, workshops will arouse interest and fi nd tangible embodiment in the specialists' work. 

I am sure that the busy research and practice and business program of the Forum will contribute to implementation 
of scientifi c fi ndings by the health care institutions, improvement of providing medical care in Ukraine.

I wish you all health, success, constructive confrontations and fruitful acquaintances!
  

А.М. Сердюк,
Президент Національної академії медичних наук України
академік НАМН України,

A. M. Serdyuk,
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
academician of the NAMS of Ukraine
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Шановні колеги, учасники та гості Форуму!
Dear colleagues, participants and guests of the Forum!

Сердечно вітаю вас з початком роботи VI Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я 
нації»!

Відображення соціально-економічного, демографічного та духовного потенціалу країни – це невід’ємні 
складові розвиненої медицини.

Сьогодні галузь охорони здоров’я потребує постійного вдосконалення, впровадження нових методів 
профілактики, діагностики та лікування захворювань. Фахівці повинні швидко адаптуватися до нових ситуацій, 
постійно «тримаючи руку на пульсі» відкриттів, запозичувати все краще з закордонних і вітчизняних здобутків. 

Міжнародний Медичний Форум є професійною платформою, що надає учасникам заходу змогу обмінятися 
досвідом, налагодити професійний діалог, продемонструвати власні високотехнологічні розробки, зробити 
вагомий внесок у процес модернізації охорони здоров’я України, а спеціалістам–відвідувачам – підвищити свою 
кваліфікацію.

У рамках Форуму установи Національної академії наук України презентуватимуть передові технології, 
представлятимуть новітнє обладнання. Участь у зазначеному заході науковців, а також виробників, представників 
бізнесу дасть змогу прискорити впровадження результатів досліджень Академії у відповідні структури 
з охорони здоров’я, що сприятиме вдосконаленню методів лікування та розширенню фахових зв’язків. 
Бажаю кожному міцного здоров’я і професійних звершень!

I congratulate you cordially on the beginning of the VI International Medical Forum “Medicine innovations – the 
nation’s health!”  

Social and economic, demographic and spiritual potential of a country are integral parts of developed medicine.
Today health care industry requires continuous improvement, introduction of new methods in the prophylactic 

practice, diagnostics and disease treatment. Specialists should quickly adapt to new situations, constantly “keeping 
abreast” discoveries, borrow all the best of foreign and domestic achievements. 

International Medical Forum is the professional platform, giving participants the opportunity to share experiences, 
establish a professional dialogue, demonstrate own high-tech developments, make a contribution to the process of 
modernization of health care of Ukraine, and for specialists-visitors - improve their skills.

Within the framework of the Forum, The National Academy of Science of Ukraine institutions will present the leading 
technologies and the latest equipment. Participation of scientists as well as manufacturers and businessmen in these 
events will accelerate the application of Academy researches results in the corresponding health care structures that 
will improve treatment methods and expand professional relations of scientists and corresponding health care 
structures.

I wish all of you the good health and professional achievements! 

Б.Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України,

B.Ye. Paton,
President of National Academy of Sciences of Ukraine,
academician of the NAS of Ukraine
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Дорогі учасники та відвідувачі Форуму! 
Dear participants and visitors of Forum! 

Щиро вітаю Вас з нагоди відкриття VІ Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Рівень Міжнародного Медичного Форуму з кожним роком зростає, під своєю егідою він збирає кращих представників 

галузі охорони здоров’я. 
Цей рік увійде в історію заходу, адже Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика стала 

одним з організаторів Форуму.
Новий виток наших ділових стосунків дозволив нам продемонструвати великий науковий і прикладний потенціал 

академії, започаткувати новітні освітні проекти для фахівців охорони здоров’я. 
Вперше одразу 16 кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика обрали Форум для проведення власних симпозіумів, науково-

практичних конференцій, майстер-класів, щоб спеціалісти мали змогу підвищити рівень кваліфікації та залишалися у 
епіцентрі останніх наукових розробок учених академії. 

Представлена на Форумі актуальна інформація вже завтра дозволить ученим і лікарям впровадити нові ідеї у 
профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів.

Спеціалісти також матимуть унікальну можливість дізнатися більше про новітні технології, протестувати якісне 
медичне обладнання, ознайомитися з новинками фармацевтичної продукції.

Щиро бажаю кожному плідного спілкування, реалізації задуманих планів і цікавих пропозицій!

I congratulate you sincerely on the opening of the VІ International Medical Forum “Medicine innovations– 
the Nation’s health”!

International Medical Forum level is higher from year to year. The best representatives of health care are gathered 
together under its auspices. 

This year will go down in the history of the event, because P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education became one of Forum organizers.

A new round of our business relationships allowed us to demonstrate the great scientifi c and applied potential of 
Academy, to establish the new educational programs for health professionals. 

It is for the fi rst time when 16 Departments of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
together choose Forum to conduct their own symposia, scientifi c and practical conferences, tutorials to give the possibility 
for specialists to improve their skills and remain in the epicentre of the Academy scientists' latest scientifi c developments. 

Actual information presented at the Forum will allow scientists and physicians to implement new ideas in the 
prevention, diagnosis and treatment of patients as early as tomorrow.

Specialists will also have the unique opportunity to learn more about the latest technologies, test the quality 
medical equipment, get familiar with new pharmaceutical products.

I wish everyone a fruitful communication, implementation of plans and interesting off ers!
  

Юрій Вороненко,
Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
академік НАМН України

Yurii Voronenko,
Rector of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
academician of NAMS of Ukraine
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Шановні учасники та гості!
Dear participants and guests!

Від імені Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму вітаю вас з 
відкриттям IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Незважаючи на деякі труднощі, за роки незалежності, Україні вдалося додати та зреалізувати потенційні 
можливості за напрямком медичного туризму. 

Сьогодні наша держава привертає увагу медичних туристів зі всього світу, які їдуть з метою отримання 
широкого спектру медичної допомоги та супутніх послуг.

Мінеральні та гірські курорти Миргорода, Моршина, Сваляви і Трускавця, Карпатські гори дають змогу 
протягом року покращувати здоров’я та відновлювати сили, а також одночасно знайомитися з нашою культурою 
та історією. 

Міжнародна виставка медичного туризму сприяє підвищенню обізнаності про високий рівень медичних 
послуг в Україні та за кордоном, ламає бар’єри, що виникають у потенційних пацієнтів, які будуть подорожувати до 
іноземних країн або приїдуть до нас.

Перевага такого заходу – взаємодія різноманітних організацій та об’єднань, які працюють у царині медичного 
туризму. Вагомим фактором є те, що виставка відбувається за сприяння державних органів влади, які підтримують 
стимулювання розвитку і вдосконалення цієї перспективної ниви – медичного туризму.

Бажаю всім плідної роботи, віри у власні сили і виконання визначених планів.

On behalf of the Committee on Family Matters, Youth Policy, Sports and Tourism of the Verkhovna Rada of Ukraine, I 
congratulate you on the opening of the IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel 
Expo!  

Despite some diffi  culties, since becoming independent, Ukraine has managed to multiply and implement 
potentialities in medical tourism.

Today, our country draws medical tourists from around the world coming here to get pluripotential medical care and 
related services.

Mineral resorts and sanatoriums of Mirgorod, Morshyn, Svalyava and Truskavets, the Carpathians provide the 
opportunity to improve your health and recuperate all the year round, combining with learning our culture and history. 

International Exhibition of Medical Tourism contributes to raising awareness of the high level of medical services in 
Ukraine and abroad, breaks barriers that potential patients, who will go to foreign countries or come to our, meet.

The advantage of such event is the interaction of various organizations and associations working in the fi eld of 
medical tourism. An important factor is that the exhibition is held with the help of public authorities that support 
promotion of development and improvement of this promising fi eld - medical tourism.

I wish you all you eff ective work, faith in our own strength and achievement of your plans.

А.Л. Палатний, 
Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму                                                 

A.L. Palatnyi,
Head of the Verkhovna Rada Committee 
on Family Matters, Youth Policy, Sports and Tourism of Ukraine                                                                                    
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Шановні учасники та гості виставки! 
Dear participants and guests of the exhibition! 

Від імені Державного агентства України з туризму та курортів вітаю вас з відкриттям IV Міжнародної виставки 
медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Сьогодні медичний туризм в Україні розвивається динамічно. Наша держава щороку приймає пацієнтів із зарубіжних 
країн. 

Повагу та довіру іноземців заслужили наші кваліфіковані кадри, деякі зі спеціалістів виконують унікальні операції, 
їхні науково-практичні розробки використовують у світовій практиці. Курортно-рекреаційний комплекс нашої держави, 
помножений на сприятливий клімат, слугує унікальною можливістю для відновлення сил і лікування рідкісних хвороб. 

Водночас українці також обрали свої традиційні маршрути та визначили країни для оздоровлення, діагностики та 
лікування. Щороку наші співвітчизники перетинають кордон, щоб відвідати зарубіжні медичні центри, центри реабілітації 
та фізіотерапії, приватні клініки, санаторії. 

Міжнародна виставка медичного туризму покликана об’єднати вітчизняні та міжнародні організації, які працюють 
за напрямком медичний туризм. Ця платформа дає змогу заявити про себе гравцям медичного туризму, обмінятися 
досвідом з колегами, налагодити двостороннє співробітництво і знайти своїх пацієнтів і клієнтів.

Тому бажаю кожному менше кордонів у професійній діяльності!

On behalf of the State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts I congratulate you with the opening of 
IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo!

Today medical tourism is developing dynamically in Ukraine. Our state annually receives patients from foreign 
countries. 

Our qualifi ed personnel deserved the respect and trust of foreigners. Some specialists conducting the unique 
operations, their scientifi c and practical developments are used all over the world. Resort and recreational complex of 
our country and favourable climate are the unique possibilities for recreation and treatment of rare diseases. 

In their turn, Ukrainians also has chosen their traditional routes and defi ned countries for recovery, diagnosis 
and treatment. Each year, our compatriots cross the border to visit the foreign medical centres, rehabilitation and 
physiotherapy centres, private clinics and sanatoriums. 

International Exhibition of Medical Tourism is intended to combine national and international organizations 
that working in the direction of medical tourism. This platform allows players of medical tourism to make themselves 
known, share experiences with colleagues, to enhance the bilateral cooperation and fi nd their patients and clients.

Therefore, I wish everyone to have fewer borders in professional activity!
  

В.Р. Гордієнко,
Перший заступник Голови Державного 
агентства України з туризму та курортів                                                     

V. R. Hordiienko,
First Deputy Head of the State 
Agency of Ukraine for Tourism and Resorts 
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Шановні учасники та гості Форуму!
Dear participants and guests of the Forum!

Від імені київської громади дозвольте привітати вас з початком роботи VI Міжнародного Медичного Форуму 
«Інновації в медицині – здоров’я нації».

Останній – доленосний для України – рік показав, наскільки самовідданою та важливою буває праця лікаря-
професіонала. Це тисячі врятованих життів наших бійців і надія для їх родин.

Саме на таких подіях формується порядок денний та ключові шляхи розв’язання комплексних проблем у 
галузі охорони здоров’я, особливо в контексті медичної реформи, яка стартувала у Києві. Якість, доступність та 
ефективність медичної допомоги має стати наріжним каменем у відносинах лікар – пацієнт.

Я переконаний, що вітчизняні та закордонні фахівці під час форуму матимуть нагоду не тільки обмінятися 
досвідом, а й стати генераторами нових ідей задля розвитку медицини та добробуту пацієнтів.

Бажаю вам міцного здоров’я, плідних дискусій та нових професійних здобутків!

Let me congratulate you on behalf of the Kyiv community on the beginning of the VI International Medical Forum 
“Medicine innovations – the nation’s health!”  

The last year which was crucial for Ukraine has shown how selfl ess and important work of a professional doctor can 
be. This results in thousands of saved lives of our soldiers and hope for their families.

It is at these events that formed the agenda and key solutions to complex problems in the health sector, 
especially in the context of medical reform which has started in Kyiv. The quality, accessibility and effi  ciency of health care 
has to become a key in the relations of doctor and patient.

I believe that during the Forum domestic and foreign experts will have the opportunity not only to exchange 
experiences but also become generators of new ideas for the development of medicine and welfare of patients.

I wish you good health, fruitful discussions and new professional achievements!
 
 

В.В. Кличко,
Голова Київської міської державної адміністрації

V.V. Klychko,
Head of Kyiv City State Administration
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Шановні колеги! 
Dear Colleagues! 

Від імені Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця вітаю всіх гостей та учасників 
VІ Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»! 

За роки існування Форуму вдалося зробити неможливе – об’єднати на одній міжнародній платформі представників 
влади, лікарів усіх галузей медицини, науковців, виробників медичного обладнання та фармацевтичної продукції 
з метою конструктивного діалогу, пошуків розв’язання актуальних проблем профілактики, діагностики та лікування 
захворювань і модернізації системи охорони здоров’я.

Показовий приклад вагомості заходу у масштабах всієї країни є активність організаторів, географія учасників і 
відвідувачів Міжнародного Медичного Форуму, які зараз непросто думають про майбутнє медицини, але й готові 
робити внесок у створення цього майбутнього.

Альма–матер багатьох українських медиків – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця є 
співорганізатором науково-практичної програми Форуму, яка з року в рік консолідує багатьох спеціалістів охорони 
здоров’я, що прагнуть розвиватися і вчитися новому. 

У цьому році на нас чекає фахові та унікальні спеціалізовані виставки медичного обладнання та фармацевтичних 
виробів, на яких можна буде ознайомитися з найновітнішими досягненнями науки, практичної медицини та 
фармацевтики, обмінятися досвідом і налагодити нові професійні та партнерські контакти. 

Бажаю всім міцного здоров’я, творчої наснаги, нових відкриттів, здобутків, успіхів у реалізації ідей, прогресу у вже 
розпочатих проектах! 

On behalf of Bogomolets National Medical University, I congratulate all the guests on the opening of the 
VІ International Medical Forum “Medicine innovations– the Nation’s health”! 

Over the years since opening, the Forum managed to achieve the impossible – unite the representatives of 
international authorities, doctors of all spheres of medicine, scientists, manufacturers of medical equipment and 
pharmaceutical products on one platform for constructive dialogue and searching for the solutions to urgent 
problems of prevention, diagnostics and treatment of diseases and modernization of the health care system in general.

The prime example of the importance of the event for the whole country is the activity of organizers, geography of 
participants and visitors of the International Medical Forum, who are not simply thinking about the future of medicine, 
but also willing to contribute to the creation of the future.

Alma mater of many Ukrainian doctors – Bogomolets National Medical University – is the co-organizer of scientifi c 
and practical program of the Forum that every year consolidates many health care professionals willing to develop 
and learn new things. 

This year we expect professional and unique specialized exhibitions of medical equipment and pharmaceutical 
products, at which you will be able to learn the latest advances in science, practical medicine and pharmaceuticals, 
to share experiences and to make new professional contacts and partnerships. 

I wish all of you good health, inspiration, new discoveries, achievements, successful implementation of plans, 
progress in the running projects!

  

К.М. Амосова,
Ректор Національного Медичного 
університету ім. О.О. Богомольця                                                     

К.М. Amosova,
Rector of Bogomolets National Medical University  
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Шановні однодумці!
Dear associates!

Щиро вітаю вас від імені Асоціації радіологів України з відкриттям VІ Міжнародного Медичного Форуму 
«Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Міжнародний Медичний Форум – масштабна подія галузі охорони здоров’я України. Продумана науково-
практична програма і насичена експозиційна частина зробили захід традиційним місцем зустрічі фахівців усіх 
галузей медицини з різних регіонів України та зарубіжних країн. 

Сьогодні Форум відомий і завдяки Спеціальній програмі «Медична радіологія», яка об’єднує на одній платформі 
провідних фахівців галузі – науковців, практикуючих лікарів, виробників і постачальників медичного обладнання.

Зважаючи на те, що медична радіологія – царина, яка потребує постійного підвищення знань і професійної 
кваліфікації спеціалістів на рівні міжнародних вимог, організатори щороку проводять актуальні заходи та 
майстер-класи на сучасному обладнанні.

Форум дає змогу його учасникам і відвідувачам виробити спільні цілі, комплексно підійти до вирішення 
існуючих проблем, визначити стратегічні напрямки галузі.

Глибоко переконаний, що отриманні знання та набуті навички матимуть практичне застосування у професійній 
діяльності вчених, рентгенологів і радіологів, лікарів ультразвукової та функціональної діагностики, педагогів 
та інших фахівців охорони здоров’я.

Бажаю Форуму довгих і плідних років діяльності, завжди залишатися у пріоритеті медичної спільноти та 
задавати нові тенденції!

am happy to congratulate you on behalf of Association of Radiologists of Ukraine on the opening of VI International 
Medical Forum “Medicine innovations – the nation’s health”! 

International Medical Forum is the great event of Ukrainian health care industry. Well-thought-out scientifi c 
and practical programme as well as exhibition part made this event the traditional place for meeting of all medicine 
branches professionals from diff erent regions of Ukraine and foreign countries. 

Today the Forum is also known thanks to the special medical programme “Medical Radiology”, which unites the 
leading fi eld experts – scientists, practicing physicians, manufacturers and suppliers of medical equipment, at the 
one platform.

Taking into account that medical radiology is the fi eld that requires constant improvement of specialists’ 
knowledge and professional qualifi cation at the level of international standards, the organizers conduct actual events 
and workshops with modern equipment every year.

Forum allows to develop the common goals, take the comprehensive approach to solving the problems and 
defi ne strategic fi eld directions to its participants and visitors.

I am strongly convinced that acquired knowledge and skills will fi nd their practical application in scientists, 
radiographers and radiologists, ultrasound and functional testing doctors, educators and other health care specialists’ 
professional activity.

I wish Forum long and fruitful years of work, always remain the priority of the medical community and set the 
new trends!

 

В.О. Рогожин,
Президент Асоціації радіологів України                                                     

V.O. Rohozhyn,
President of Association of Radiologists of Ukraine
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Вельмишановні учасники та гості Міжнародного Медичного Форуму 2015! 
Dear participants and guests of the International Medical Forum 2015! 

Життя і здоров’я людини – це, безперечно, вищі цінності цивілізації. Нові завдання перед системою охорони 
здоров’я (СОЗ) України ставлять час і «Стратегія реформування СОЗ», яку задекларовано нещодавно на 
державному рівні. Ультразвукова діагностика (УЗД), що практично просякає усі клінічні сфери, не може стояти 
осторонь викликів часу.

Війна – травматична епідемія і широке впровадження ультразвукового FAST–протоколу – це те, що рятує життя. 
Політекономічні та соціальні збурення вимагають спрямувати зусилля медицини загалом та УЗД зокрема на виявлення 
та супровід найбільше поширених інфекційних і неінфекційних хвороб: дифузних захворювань печінки (вірусні 
гепатити, жирова хвороба, токсичні та автоімунні ураження), пухлинних і не пухлинних процесів у молочній, щитоподібній 
та передміхуровій залозах,  проблем жіночого та чоловічого здоров’я, хвороб серцево-судинної системи, шлунково-
кишкового тракту, нервової і скелетно-м’язової систем. 

Завдяки новітнім технологічним досягненням УЗД стала одним з провідних напрямків вирішення цих нагальних 
проблем. Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики активно підтримує Міжнародний Медичний Форум 
2015 як важливу подію в інформаційному полі сучасної медицини України. УЗД галузь на виставкових стендах, школах 
і майстер–класах демонструє досягнення світової та вітчизняної науки та техніки. Велика роль УЗД і в організації 
системи охорони здоров’я, особливо у розвитку інституту сімейної і приватної медицини. 

Ультразвукова діагностика нині може вплинути на кінцеві точки та якість життя хворих з більшістю згаданих 
нозологій. Особливо слід відзначити сучасний тренд розвитку – еластографію.

Режими еластографії (компресійної і зсувнохвильової) дають змогу інструментальної цифрової «дистанційної 
пальпації органів» з метою якісного і кількісного визначення жорсткості тканин, що є діагностично важливою 
інформацією. Еластографія об’єктивізує дані про фіброз, стеатоз і цироз печінки, ремоделювання і склероз міокарду 
та артерій, полегшує виявлення, диференційну діагностику та моніторинг ефективності лікування пухлин. Зокрема,
введена в категорії BIRADS та ThyRADS. 

Важливим є відпрацювання, затвердження і впровадження національних протоколів виконання всього спектру 
ультразвукових методик, інформатизація галузі, а також дистанційне консультування, розвиток мережевого мислення 
та комунікації фахівців через український портал ультразвукової діагностики www.ultrasound.net.ua.

Зичимо, щоб спілкування клініцистів і спеціалістів з УЗД у форматі стендової презентації ультразвукового обладнання, 
на лекціях і майстер–класах Медичного Форуму 2015 стало джерелом опанування нових методик, отримання фахових 
знань і здобутків.

Life and health is undoubtedly the higher values of civilization. New challenges for health care system (HCS) of Ukraine 
are issued by time and “HCS Reforming Strategy”, which was declared recently at the state level.  Ultrasonic diagnostics, 
which touches practically all clinical fi elds, can not ignore the time challenges. 

War - traumatic epidemic and widespread adoption of ultrasound FAST-protocol is that what saves the lives. Political 
and economic and social disturbances require directing the eff orts of medicine in general and Ultrasonic diagnostics 
in particular to identify and support the most common infectious and non-infectious diseases: diff use liver disease 
(hepatitis, fatty disease, toxic and autoimmune damages), tumor and non-tumoral processes in mamma, thyroid and 
prostate, problems of women's and men's health, diseases of the cardiovascular system, gastrointestinal tract, nervous 
and musculoskeletal systems. 

Thanks to the latest technological achievements, ultrasonic diagnostics become one of the leading directions in 
solving these problems. Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics support actively International Medical Forum 
2015 as an important event in the information fi eld of modern medicine of Ukraine. Ultrasonic industry demonstrates the 
achievements of world and national science and technology at the exhibition stands, schools and workshops. Ultrasonic 
diagnostics has the great role for health care system, especially in the development of family and private medicine. 

Today, ultrasonic diagnostics can aff ect the endpoints and quality of life of the patients with the most part of the 
mentioned nosology. It is necessary to note the current trend of development - Elastography.

Elastography modes (compression and rotational wave) enable the digital instrumental “remote palpation of 
organs” to determinate the tissue stiff ness qualitatively and quantitatively that is diagnostically important information. 
Elastography allows objectify data about fi brosis, steatosis and cirrhosis, remodeling and myocardial sclerosis of the 
arteries and make the detection, diff erential diagnosis and monitoring of treatment eff ectiveness of tumors much easier. 
In particular it is introduced to BIRADS and ThyRADS categories.

It is important to test, approve and implement the national reports of performance of the full range of ultrasonic 
techniques, industry information, as well as remote consulting, development of network thinking and communication of 
specialists through Ukrainian portal of ultrasonic diagnostics www.ultrasound.net.ua.

We wish clinicians and specialists of ultrasonic diagnostics communication in format of ultrasound equipment stand 
presentations, lectures and workshops at Medical Forum 2015 became the source of mastering the new techniques, 
getting professional knowledge and achievements.

  

О.Б. Динник,
Президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики, 
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Ультразвукова діагностика» МОЗ України

O.B. Dynnyk,
President of the Ukrainian Association of Ultrasonic Diagnostics, 
Chief out-of-staff  Specialist of the Ministry of Health by speciality of “Ultrasonic Diagnostics”
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Шановні учасники та гості науково-практичної конференції!
Dear participants and guests of the research and practice conference!

Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини і від себе особисто 
щиро привітати з початком роботи науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лабораторна 
діагностика у клініці внутрішніх хвороб» у рамках VI Міжнародного Медичного Форуму і спеціалізованої 
виставки лабораторного обладнання.

Клінічна лабораторна діагностика належить до числа напрямків, які найбільше інтенсивно розвиваються на 
сучасному етапі. Лабораторна медицина має високу наукоємність. Нові фундаментальні відкриття в біології та 
медицині, нові технології та обладнання сприяють підвищенню ролі лабораторної діагностики в медицині. 

Сучасна клінічна лабораторія, споживаючи всього близько 5 % загальних витрат охорони здоров'я, надає 
об'єктивну діагностичну інформацію, необхідну для 65–70 % медичних рішень. В багатьох критичних ситуаціях 
лабораторні результати мають життєрятувальне значення, а профілактичний і прогностичний потенціал клінічних 
лабораторних досліджень взагалі ще повністю не оцінений.

Особливу увагу в програмі конференції буде надано науковим досягненням у практиці лабораторної 
діагностики онкогематології, внутрішніх хвороб, онкогінекології. В форматі круглого столу буде проведено 
обговорення щодо удосконалення професійної підготовки фахівців лабораторної медицини. 

Головним висновком дискусії на конференції повинно бути формування єдиної платформи дій та 
консолідованих зусиль у кожному регіоні країни напрямлених на доступність та якість лабораторних послуг.

Сподіваюся, що науковий форум стане джерелом знань фахівців лабораторної медицини, буде сприяти 
обміну інформацією, досвідом і формуванню нових поглядів на найактуальніші проблеми лабораторної медицини.

Бажаю організаторам і всім учасникам конференції і далі направляти свій талант і професійну майстерність 
на примноження здобутків в ім'я розвитку лабораторної медицини. Міцного вам здоров'я, творчих успіхів, вірних 
друзів і колег.

Let me, on behalf of the Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine and on my own behalf, 
congratulate you sincerely on the beginning of the work of the research and practice conference with international 
participation “Laboratory diagnosis in medical diseases clinic” within the framework of the VI International Medical Forum 
and specialized exhibition of laboratory equipment.  

Clinical laboratory diagnostics is one of the directions that are most intensively developed on the modern stage. 
Laboratory Medicine has high knowledge content. New fundamental discoveries in biology and medicine, new 
technologies and equipment help to improve the role of laboratory diagnostics in medicine. 

Modern clinical laboratory consumes totally about 5 % from general expenses of health care, provides objective 
diagnostic information important for 65-70 % of medical solutions. In many critical situations laboratory results have life-
saving value, while preventive and forecasting potential of clinical laboratory researches, in general, are not evaluated 
completely.

The conference program will pay special attention to scientifi c achievements in the practise of laboratory diagnostics 
of oncohematology, medical diseases, gynaecological oncology. The roundtable discussion will be held on the subject of 
improving professional training of laboratory medicine specialists. 

The main conclusion of the discussion at the conference should be the formation of a common platform for actions 
and consolidated eff orts in every region of the country aimed at accessibility and quality of laboratory services.

I hope that the scientifi c forum will be a source of scientifi c knowledge of laboratory medicine professionals, will 
facilitate the exchange of information, experience and the formation of new views on the most actual problems of 
laboratory medicine.

I wish the organizers and all participants of the conference continue to lead their talents and professional skills 
to increase achievements for the sake of laboratory medicine. Wish you strong health, creative success, true friends 
and colleagues.

Г.Г.  Луньова
Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
професор

G.G. Luniova
President of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
professor
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Шановні колеги! 
Dear Colleagues! 

Радий вітати вас з початком роботи VІ Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації».
Міжнародний Медичний Форум є авторитетною платформою для обговорення актуальних питань розвитку всіх 

галузей медицини.
Спеціалісти з усіх регіонів України та зарубіжжя можуть обмінюватися напрацьованими досягненнями у 

профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань, тестувати нове обладнання, налагоджувати контакти і співпрацю, 
реалізовувати нові ідеї.

З року в рік Форум об’єднує зусилля лікарів, науковців, виробників лікарських засобів і всіх причетних до 
медичної спільноти задля розвитку медицини та покращення якості надання медичних послуг.

Глибоко переконаний, що сучасні методики та технології, які будуть представленні провідними урологами 
України, слугуватимуть продуктивному обміну досвідом і допоможуть практикуючим лікарям вдосконалити свою 
роботу.

Бажаю всім учасникам заходу предметного діалогу, плідної праці і професійних перемог!

I am glad to congratulate you on the beginning of the VІ International Medical Forum “Medicine innovations – the 
nation’s health”.

International Medical Forum is the authoritative platform to discuss the current issues of all branches of medicine.
Specialists from diff erent regions of Ukraine and abroad can share the tried-and-tested developments in 

prophylactic practice, diagnostics and disease treatment, to test new equipment, to establish contacts and cooperate, 
realize new ideas.

from year to year Forum unite the eff orts of doctors, scientists, medicinal product manufacturers and all people 
involved in medical community to develop medicine and improve quality of medical services.

I am sure that modern methods and technologies, which will be presented by leading urologists of Ukraine, will 
serve for the effi  cient exchange of experience and will help physicians to improve their work.

I wish a constructive dialogue, fruitful work and professional achievements all event participants!
 

С.О. Возіанов,
Директор ДУ «Інститут урології НАМН України»,
Президент Асоціації урологів України,
член-кореспондент НАМН України

S.O. Vozianov,
Director of “Institute of Urology of the NAMS of Ukraine”, SI,
President of the Association of Urologists,
Associate Member of NAMS of Ukraine
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Вельмишановні організатори, учасники та гості Форуму!
Dear organizers, participants and guests of the Forum!

Від імені ВГО «Українська асоціація ортопедів–травматологів» і найстарішої ортопедичної установи нашої 
держави – ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» щиро вітаю вас з 
відкриттям VI Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації».

Стало доброю традицією те, що Форум збирає провідних вітчизняних і зарубіжних установ і фахівців галузей, 
які мають відношення до здоров’я людини. Зазвичай ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 
НАМН України» бере активну участь і у виставковій експозиції, і в теоретичній частині, проводячи науково-
практичні семінари з актуальних проблем діагностики, лікування та реабілітації хворих з патологією опорно-
рухової системи, і в інших фахових зібраннях. 

Нині, відповідаючи на виклики часу, інститутом, разом з віддзеркаленням своїх науково-дослідних напрямків, 
вперше ініційовано на Форумі проведення виставки вітчизняних засобів протезно-ортопедичної та реабілітаційної 
техніки, а також підготовлено міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової 
системи: госпітальний етап і медико-соціальна реабілітація», в якому беруть участь 9 провідних військових і 
цивільних медичних установ України різного підпорядкування.

Маю надію, що зазначений захід створить додатковий імпульс у поліпшенні організації та якості надання 
спеціалізованої допомоги захисникам Вітчизни!

Бажаю всім міцного здоров’я, сильного духу та віри у власні сили. 

On behalf of All-Ukrainian NGO “Ukrainian Association of Orthopaedic Traumatologists” and the oldest orthopaedic 
institution in our country - SI “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, NAMS of Ukraine” Would like to 
congratulate you all on the opening of the VI International Medical Forum “Medicine innovations– the Nation’s health”.

It has already become a good tradition that the Forum gathers leading world and domestic institutions and fi eld 
experts related to the human health. Usually SE “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, NAMS of Ukraine” 
takes an active part in exhibition as well as in theoretical part, holding scientifi c and practical seminars on relevant 
issues of diagnostics, treatment and rehabilitation of patients with musculoskeletal system pathology and taking part 
in other professional meetings. 

As of today, due to the challenges of time, the institute together with the refl ection of its research and development 
trends, has initiated the exhibition of domestic tools of prosthetic, orthopaedic and rehabilitation technologies 
and organized a cross-sector scientifi c and practical seminar “Battle injuries of musculoskeletal system: hospital stage 
and medical social rehabilitation”, featuring 9 leading Ukrainian military and civil medical institutions of various 
subordination.

I hope that this event will give an additional impulse in improvement of organization and provision of specialized 
assistance for the defenders of the Motherland!

I wish you all good health, strong spirit and faith in our own strength!

 

М.О. Корж
Президент ВГО «Українська асоціація ортопедів–травматологів»,
Директор ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

M.O. Korzh
President of All-Ukrainian NGO “Ukrainian Association of Orthopaedic Traumatologists”,
Director of SI “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of NAMS of Ukraine”
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Шановні колеги! 
Dear Colleagues! 

Вітаю вас з великою подією у житті фахівців лабораторної служби – не тільки клінічної, а й наукових співробітників 
лабораторних відділів, з відкриттям VI Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Форум протягом багатьох років робить вагомий внесок у підвищення кваліфікації лабораторних 
працівників, допомагає у вирішені проблемних питань сучасних напрямів лабораторної медицини. 

Під час низки заходів спеціальної програми «Дні лабораторної медицини» ми обговорюємо найважливіші 
та найактуальніші науково-практичні проблеми галузі. 

За роки нашої співпраці з Форумом Українська лабораторна школа стала брендом. Майстер-класи, які щороку 
відбуваються в межах школи, направлені на представлення новітніх розробок, удосконалення методів роботи, 
отримання фахових консультацій від відомих експертів лабораторної галузі.

Безсумнівною перевагою Форуму є його потужна виставкова частина, яка успішно доповнює наукову. На цій, 
кращій в Україні професійній платформі, можна ознайомитися з продукцією світових лідерів у галузі постачання 
обладнання та розробок для лабораторій, налагодити ділові контакти, зробити вибір, попередньо дізнавшись 
переваги, обладнання, брати участь у численних презентаціях. 

Отже, бажаю всім користі від живого спілкування, більше працювати над вдосконаленням своєї роботи, і, 
звичайно, міцного здоров’я, миру в душі та навколо нас.

I'd like to congratulate you all with the signifi cant event in life of laboratory service experts and not only clinical, 
but also research scientist of laboratory departments on opening of the VI International Medical Forum “Medicine 
innovations – the nation’s health!”

For many years the Forum has been contributing to professional development of laboratory workers, helping to solve 
problems of laboratory medicine modern trends. 

Within the framework of a range of events of special programme “Days of Laboratory Medicine” we'll discuss the 
most relevant and urgent scientifi c and practical issues of the fi eld. 

During the years of our cooperation with the Forum the Ukrainian laboratory school became a brand. Tutorials that 
take place annually at school are aimed at presentation of innovations, improvement of work methods, professional 
consultations from well-known experts of laboratory fi eld.

The obvious advantage of the Forum is its powerful exhibition part that serves as a successful supplement of the 
scientifi c part. This is the best professional platform in Ukraine where one can get acquainted with products of world 
leaders in the fi eld of equipment supply and elaborations for laboratories, establish business contacts and make your 
choice having studied all advantages of the equipment by taking part in numerous presentations. 

Thus, I wish you all to have fruitful live communication, work harder on improvement of your work and, of course, 
good health and peace in your souls and around us.

  

Т.І. Гавриленко, 
Віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
завідуюча лабораторією імунології «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України,
куратор Референтної лабораторії НАМН України,
професор, головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України

T.I. Gavrylenko 
Vice president of the All Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,
Head of immunology laboratory of the Acad. M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, National Scientifi c Centre of the NAMS 
of Ukraine,
curator of Referential laboratory of the NAMS of Ukraine,
professor, chief specialist on laboratory diagnostics of the NAMS of Ukraine,
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Шановні учасники, гості та організатори!
Dear members, guests and facilitators!

Дозвольте мені від імені Посольства Угорщини в Україні та від себе особисто привітати вас з відкриттям 
IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo. 

Угорщина бере участь у цьому професійному заході практично від початку його проведення. Це невипадково, 
адже Угорщину називають «країною цілющих вод»: вона посідає 5 місце у світі за запасами термальних вод, тут є 
понад 1 300 термальних джерел, 224 види мінеральної води, єдине у світі термальне озеро Хевіз, що придатне 
для купання протягом року. Ґрунтуючись на цих природних скарбах, Угорщина вже понад 120 років розвиває 
бальнеологію, здобувши міжнародне визнання у реабілітації. 

Протягом останніх десятиліть країна зміцнила свої позиції і у медичному туризмі. Зокрема угорська стоматологія 
посідає провідне місце в Європі. Розвиток триває: цього року в Будапешті відкривається сучасна багатопрофільна 
клініка «Duna Medical Center», розширюється санаторій «Фенікс», що займається кардіо- та ортопедичною 
реабілітацією. Створено Асоціацію медичного туризму Угорщини, яка має покращити комунікації між пацієнтами 
та медичними закладами.

Україна – важливий партнер Угорщини. Число українців, що обирають лікування та оздоровлення у нашій країні, 
росте з року в рік. Навіть у 2014 році, на тлі загального зниження туристичного потоку з України, у бальнеологічних 
готелях Угорщини українці провели на 7,7 % діб більше, ніж у попередньому році.

Представники медичного та туристичного ринку Угорщини вбачають потенціал України, тому й на виставку 
Healthcare Travel Expo їх приїздить щоразу більше. У цьому році ми будемо раді представити Вам цілий лікувальний 
регіон – Північну Угорщину. Завдяки професіоналізму, надійності, креативному маркетингу організаторів, виставка 
Healthcare Travel Expo створює відмінні можливості для розвитку партнерства заради якнайкращого піклування 
про здоров’я українців.

З побажаннями успішної роботи на виставці та щирою повагою,

Let me, on behalf of the Embassy of the Hungary in Ukraine and me personally, welcome you to the opening of the 
IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Hungary has been taking part in this professional event almost since its very beginning. And that's no coincidence, 
because Hungary is called “the country of the healing waters”: it's world's 5th greatest country with reserves of thermal 
waters, here there are almost 1300 thermal springs, 224 types of thermal waters, the world's only thermal Lake Hévíz, 
suitable for swimming all year round. Based on these natural treasures, Hungary has been developing the balaneutics 
for more than 120 years, gaining international recognition in the sphere of rehabilitation.

For the past decades the country has also strengthened its position in the sphere of medical tourism. In 
particular, Hungarian stomatology is leading in Europe. The development continues: this year, in Budapest, a modern 
multidisciplinary clinic Duna Medical Center will be opened, the “Phoenix” resort specializing in cardiovascular and 
orthopaedic rehabilitation will be expanded. The Association of Medical Tourism of Hungary, aimed at improving the 
communication between patients and health facilities, was founded.

Ukraine is an important partner for Hungary. The number of Ukrainians that choose healthcare in our country grows 
year in, year out. Even in 2014, with the overall decline in tourist fl ow from Ukraine, Ukrainians spent in Hungarian 
balneological hotels 7.7% more days than in the last year.

The representatives of the medical and tourism market of Hungary see Ukraine's potential, that's why every year 
more of them visit the Healthcare Travel Expo. This year we are glad to introduce the whole therapeutic region - 
Northern Hungary. Thanks to the professionalism, reliability, creative marketing of the facilitators, the Healthcare Travel 
Expo provides an excellent opportunities for the development of partnership for the best possible healthcare for the 
Ukrainians.

Wishing you success in the exhibition and sincere respect. 
 

Ерно Кешкень,
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні

Erno Keshken,
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Hungary in Ukraine
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Дорогі учасники та гості Міжнародної виставки медичного туризму, друзi! 
Dear participants and guests of the International Exhibition, friends! 

Дозвольте мені від імені Посольства Республіки Болгарія в Україні та від себе особисто привітати вас з 
відкриттям IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo 2015!

Болгарія та Україна є близькими, дружніми країнами, які з’єднані між собою історично і культурно та мають 
близькі звичаї і традиції, схожий менталітет.

Болгарія є сучасним туристичним напрямом, пропонує багато можливостей для цілорічного відпочинку та 
оздоровлення, які можна поєднувати з цікавими ознайомчими культурно-історичними турами. На своїй невеликій 
території Болгарія має все – сонце, море, гори, мінеральні джерела, природу, сліди семи цивілізацій, давні 
святилища, багату культуру. 

Болгарія є однією з найбагатших країн у Європі за кількістю цілющих і мінеральних джерел і має велике 
різноманіття термальних мінеральних вод і грязьових відкладень. Традиція використання цілющої сили 
мінеральних джерел на нашій землі датовані найдавнішими часами. Вона бере початок з фракійців, які мешкали на 
наших землях і їх вважали чудовими цілителями. 

У Болгарiї є найгарячiші джерела в Європі, як приклад гейзер мінеральної води «Сапарева лазня» з 
температурою 101,4 градуса. Налiчуючи близько 800 джерел, у Болгарії зустрічаються всі види мінеральних вод. 
Наша країна займає одне з перших місць у світі за своїм розмаїттям лікувальних трав.

Мінеральнi води Болгарiї здавна відомі цілющими властивостями, які дарують здоров`я і красу. Болгарія 
пропонує широкий вибір SPA і бальнеологічних курортів, де всі гості зможуть відпочити, розслабитися, підняти 
тонус і зарядитися енергією. 

Бажаю всім учасникам і гостям здоров’я, плідної співпраці та конструктивного діалогу.

On behalf of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine and on my own behalf, let me welcome you on the 
opening of the IV International Exhibition on Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo 2015!

Bulgaria and Ukraine are close, friendly countries, related historical and cultural with similar traditions and mentality. 
Bulgaria is a modern tourist destination that off ers many opportunities throughout the year to relax and strengthen 

your health, which can be combined with interesting cultural and historical familiarization tours around the country. 
On its small territory Bulgaria off ers everything - sun, sea, mountains, mineral resources, nature, the remnants of seven 
civilizations, ancient sanctuaries, rich culture. 

Bulgaria is one of the richest countries in the number and curative mineral springs in Europe and has a great variety of 
therapeutic thermal mineral water and mud deposits. Tradition in the use of such healing power of the mineral resources 
in our land dates back to ancient times. It originates from the Thracians who inhabited our lands and considered 
excellent healers. 

One of the hottest springs in Europe such as mineral water geyser Sapareva Banya with a temperature of 101.4 
degrees is located there. With about 800 springs, there are all kinds of mineral waters in the country that exist in a nature. 
Our country occupies one of the fi rst places in the world in a variety of medical herbs. 

Mineral water in Bulgaria has long been known for its therapeutic eff ect that gives health and beauty. Bulgaria off ers 
a variety of spa and balneology health resorts, where all guests can take a rest, relax, cheer up and recharge.

I wish you all health, fruitful cooperation and meaningful dialogue.
 

Красімір Мінчев,
Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Болгарії в Україні

Krasimir Minchev,
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Bulgaria in Ukraine
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Шановні організатори, учасники та колеги!
Dear Organizers, Participants and Colleagues!

Дозвольте привітати вас з відкриттям IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare 
Travel Expo.

Словенія розміщена в самому серці Європи, де перетинаються Альпи та Адріатика, плато Крас і 
Середньодунайська рівнина; природа щедро наділила нашу територію термальними і мінеральними водами. 

У нас є 87 природних термальних джерел, які протягом багатьох століть допомагають людям підтримувати 
здоров'я та добре самопочуття. До числа головних туристичних визначних пам'яток Словенії віднесено 15 
головних природних курортів, які пропонують своїм гостям насолодитися не тільки цілющими водами, але і 
низкою інших природних багатств. 

Розвиваючи туризм, Словенія докладає значних зусиль для того, щоб гості дізналися про країну як про зелений, 
активний і здоровий туристичний напрямок.

Словенія також високо цінує українських гостей. Я переконана, що і український турист також буде добре 
себе почувати в країні, яка йому близька в культурному і мовному плані, в якій прекрасний клімат, якісний сервіс 
і доступна ціна.

Бажаю організаторам успішного проведення заходу, а учасникам конструктивної роботи та налагодження 
нових контактів.

Let me congratulate you on the opening of the IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo.

Slovenia, which is located in the heart of Europe, where the Alps and Adriatic, Karst Plateau and Serednodunayska 
plain are crossed, nature has gifted our territory with thermal and mineral waters generously. 

We have 87 natural thermal springs, which helping people to maintain health and well-being for the centuries. 
Among the main tourist attractions in Slovenia there are 15 major natural resorts that off er their guests to enjoy not only 
the healing waters, but a range of other natural resources. 

Developing tourism, Slovenia uses the best endeavours to ensure that guests know about the country as a green, 
active and healthy tourist destination.

Slovenia also appreciates Ukrainian guests. I am convinced that Ukrainian tourists will also feel good in a country 
that is close in cultural and linguistic terms, which has the great climate, quality service and reasonable prices.

I wish successful event to organizers and constructive work and new contacts to participants.
 

Наташа Прах, 
Надзвичайний та Повноважний Посол
Республіки Словенія в Україні

Natasa Prah, 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Slovenia in Ukraine
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Дорогі учасники, друзі, колеги та організатори! 
Dear participants, friends, colleagues and organizers! 

Дозвольте мені від імені Посольства Словацької Республіки в Україні та від себе особисто привітати Вас з 
відкриттям IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo. 

Словаччина близька Україні не тільки територіально. Наші країни пов'язує історія, схожість менталітетів, 
родинність мов, колорит звичаїв, народних традицій. 

Словаччина виняткова країна. Вона може Вам здатися чарівною і вишуканою завдяки своїм розмірам, 
і разом з тим, незліченному природному і культурному багатству.

Наша країна славиться своїми мінеральними джерелами, чисельність яких становить близько 1300. На базі 
цих джерел виникли курорти міжнародного значення, де лікують хвороби опорно-рухового апарату, травлення, 
дихальних шляхів, нервової системи, алергічні захворювання та багато інших. Курорти Словаччини можуть 
пишатися своєю історією, що бере початок з часів глибокого середньовіччя. 

Курорти, комплекси SPA&Wellness в Словаччині - це відмінна можливість відновити фізичну форму, 
поправити здоров'я. 

Приїжджайте до нас і самі переконаєтеся в розмаїтті Словаччини, отримаєте незабутні враження від 
відвідування наших курортів і в повній мірі відчуєте гостинність та привітність господарів.

IV Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo є актуальним і необхідним 
заходом, який сприяє розвитку медичного туризму між нашими країнами - це платформа, що надає можливості 
отримання високоякісних медичних послуг в Україні та за її межами, а сам медичний туризм - це стиль життя 
сучасної людини. 

Бажаю всім здоров'я, плідної співпраці та конструктивного діалогу. 

On behalf of the Embassy of the Slovak Republic in Ukraine and on my own behalf I would like to congratulate you 
on the opening of the IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Slovakia and Ukraine are close not only territorially. Our countries are bound by history, similarity of mentality, 
affi  nity of languages, colouring of customs, national traditions.

Slovakia is an exceptional country. You may fi nd it magical and exquisite due to its size and countless natural 
and cultural wealth as well.

Our country is famous for its mineral springs the number of which amounts to about 1300. Health resorts of 
international importance have emerged on the basic of these springs where locomotor system, digestion, respiratory 
tract, nervous system, allergenic and other diseases are threaten. Many Slovak health resorts are proud of their history 
that goes back into far Middle Ages. 

Health resorts, SPA&Wellness complexes in Slovakia are an excellent opportunity to set up good physical fi t and 
improve your health.

Come and see by yourself the diversity of Slovakia, get unforgettable impressions from visiting our health resorts and 
feel hosts' cordiality and hospitality in full.

IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo is a relevant and necessary 
event that contributes to development of medical tourism between our countries, it's a platform that represents 
the opportunities to get high-quality medical services in Ukraine and beyond its borders, and medical tourism itself 
is a lifestyle of modern human being. 

Wish you all good health, fruitful cooperation and constructive dialogue.

Юрай Сівачек,  
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Словацької Республіки в Україні                                          

Y. Sivacek,
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador
of the Slovak Republic in Ukraine                                                                                 
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Шановні учасники та гості виставки!
Dear participants and guests of the exhibition!

Від імені Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі у Києві та від себе особисто щиро вітаю 
Вас з відкриттям IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Сьогодні ми спостерігаємо за формуванням і розвитком нової сфери туристичних послуг – медичним туризмом, 
який з року в рік охоплює все більше континентів і приваблює все більше зацікавлених осіб.

За короткий час Польща стала важливим осередком світового медичного туризму, посідаючи нині одне 
з почесних місць серед таких країн – лідерів ринку, як Угорщина, Словаччина та Чехія. До нас приїжджають 
туристи з метою отримання стоматологічних послуг, а також скористатися послугами польських пластичних 
хірургів, ортопедів, кардіохірургів, фахівців з естетичної медицини і хірургії ока та для реабілітації. Закордонних 
туристів приваблює відмінна якість пропонованих польськими клініками процедур. Найчастіше дані послуги 
приваблюють туристів з Сходу, у тому числі з України та Росії. Професіоналізм польських лікарів – це чергова 
перевага, якою може пишатися польський сектор медичного туризму. Лікарі–імплантологи, пластичні та судинні 
хірурги, кардіологи, окулісти та інші спеціалісти – це фахівці найвищої категорії. Це випускники престижних 
західних вузів, які проходили стажування у найкращих клініках світу, і які використовують у своїй практиці 
інноваційні методи лікування та найсучасніше медичне обладнання.

IV Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo – це чудова платформа 
для обміну досвідом, активізації ділових контактів і поширення інформації про можливості оздоровлення 
під час подорожей. Дуже сподіваюся, що здобуті знання та нові ділові контакти сприятимуть розвитку 
міжнародного співробітництва у галузі медичного туризму. Бажаю всім учасникам виставки успіху і 
процвітання і запрошую відвідати польський національний стенд, на якому представлено низку провідних 
медичних осередків і реабілітаційних центрів.

On behalf of the Trade and Investment Promotion Section of the Polish Embassy in Kyiv and on my own behalf, I 
sincerely congratulate you on the opening of the IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – 
Healthcare Travel Expo! 

Today, we observe the formation and development of a new sphere of tourist services – medical tourism, which 
involves more and more continents and attracts more and more interested people from year to year. 

During a short period of time, Poland has become an important centre of global medical tourism, and as of 
today, it occupies one of the places of honour among such market leading countries as Hungary, Slovakia and the 
Czech Republic. Tourists come to us in order to receive stomatological services, and to use the services of the Polish 
plastic surgeons, orthopaedists, cardiac surgeons, specialists in aesthetic medicine and surgery of the eye, as well as 
for the purpose of rehabilitation. The foreign tourists are attracted by the excellent quality of the procedures off ered 
by the Polish clinics. Mostly these services attract the tourists from the East including those from Ukraine and Russia. 
The professionalism of the Polish doctors is another advantage, which the Polish sector of the medical tourism 
can be proud of. Implant surgeons, plastic and vascular surgeons, cardiologists, ophthalmologists and other specialists 
are the professionals of the highest category. More and more frequently, they are graduated from the prestigious 
western universities, train in the best clinics of the world and use innovative methods of treatment and the 
advanced medical equipment in their practice. 

The IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo is a great platform for 
sharing experiences, establishing business contacts and disseminating of information about the possibility of health 
improvement while travelling. I really hope that the knowledge received and the new business contacts will contribute 
to the development of international cooperation in the fi eld of medical tourism. I wish success and prosperity to all 
participants of the Exhibition, and I invite to visit the Polish national stand which presents a number of the leading 
medical and rehabilitation centres.

Малгожата Гавін,
Керівник Відділу сприяння торгівлі 
та інвестиціям Посольства Польщі у Києві                                                  

Małgorzata Gawin, 
Head of the Trade and Investment Promotion 
Section of the Polish Embassy in Kyiv 
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Вельмишановні учасники та гості виставки! 
Dear participants and guests of the exhibition! 

Від імені Міністерства туризму Ізраїлю та від себе особисто вітаю вас з відкриттям IV Міжнародної виставки 
медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo.

Ізраїльська медицина гармонійно поєднує новітні методи медичної діагностики та передові технології 
з професійним досвідом фахівців. Ізраїль створений за стародавніми єврейськими традиціями, одним з 
найважливіших пріоритетів яких є здоров'я людини. Сім провідних університетів, які викладають медицину, а 
також провідні світові дослідницькі центри перетворюють Ізраїль у бажану країну для всіх, кому необхідна сучасна 
медична допомога.

Скасування візового режиму, всього три години польоту від аеропорту Бориспіль у Києві, і відсутність мовного 
бар'єру є додатковими перевагами при виборі ізраїльської медицини.

Іноземні пацієнти все частіше переконуються у перевазі та економічності лікування в Ізраїлі. Водночас, Ізраїль – 
це країна, де можна унікальним способом поєднувати лікування і знайомство з історією та культурою.

Ми раді скористатися майданчиком виставки для обміну досвідом і спілкування на тему розвитку медичного 
туризму наших країн.

Також ми бажаємо всім здоров'я, процвітання та запрошуємо вас у завжди гостинний і сонячний Ізраїль.

Let me, on behalf of Ministry of Tourism of Israel and on my behalf, to welcome you at the opening of the 
IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Israeli medicine harmoniously combines modern methods of medical diagnostics and advanced technologies with 
professional experience of the specialists. Israel was established on the basis of ancient Jewish traditions, one of the 
top priorities of which is health. Seven leading universities teaching medicine, as well as the world's leading research 
centres turn Israel into a cherished country for all needing modern medical care.

Cancellation of visa regime, only three-hour fl ight from Boryspil International Airport in Kiev, and no language 
barrier are the additional advantages of choosing the Israeli medicine.

Foreign patients more often assure themselves of the superiority and effi  ciency of health care in Israel. However, 
Israel is a country, where you can uniquely combine getting health care and learning the history and culture.

We will be glad to use the exhibition platform to share our experience and talk about the medical tourism 
development in our countries.

We also want to wish you health, prosperity, and to invite you to always friendly and sunny Israel.
  

Лариса Самойлович,
аташе з туризму
Посольства Держави Ізраїль в Україні

Larisa Samoilovych,
Tourism attache
Embassy of Israel in Ukraine
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Шановні учасники виставки!
Dear participants of the exhibition!

Від імені Кореї, вітаємо з проведенням IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare 
Travel Expo, оскільки індустрія медичного туризму активно розвивається. Доходи від медичного туризму на 
світовому ринку в 2014 році зафіксовані у розмірі 100 мільярдів доларів, і буде, як очікується, сягати 150 мільярдів 
доларів у 2016 році.

Україна має великий потенціал медичного туризму завдяки незайманим лісам і прекрасним людським 
ресурсам. Нещодавно два корейських східних лікаря самостійно відвідали природні лісові курорти в Карпатах і 
Вінницькій області. Лікарі дійшли висновку, що курорти мають конкурентні переваги для залучення корейських 
медичних туристів, і вони планують з туристичним агентством запросити корейських пацієнтів до України. 
Корейські медичні туристи, як очікується, приїдуть в Україну на початку другого півріччя 2015 року.

Враховуючи зазначене, якщо інформація про виставку буде поширена серед корейських східних лікарів, то 
тоді учасників і відвідувачів виставки з Кореї буде збільшено, що сприятиме розвитку медичного туризму в обох 
країнах.

Кількість іноземних медичних туристів у Південній Кореї зростала щороку і в 2014 році становила 200 000 
туристів, що є збільшенням на 30 % порівняно з попереднім роком. За даними ОЕСР, Корея посіла друге місце 
в світі по медичних установах і обладнанню, четверте місце в медичних послугах і дев’яте – в медичній техніці. 
Корейський уряд визнав медичний туризм одним з 17 нових двигунів розвитку і взяв на себе зобов'язання 
поліпшити якість послуг.

Я щиро сподіваюся, що індустрія медичного туризму в Україні, а також у країнах Східної Європи буде 
розвиватися за допомогою Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

On behalf of Korea, Congratulations on hold the IV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo while medical tourism industry has emerged as the next growth engine. Medical tourism global 
market was recorded as $ 100 billion in 2014 and will be expected to reach $ 150 billion in 2016.

Ukraine has a great potential of medical tourism with the blessed Natural Forest and excellent human resources. 
Recently two Korean oriental doctors have visited the natural recreation forest resorts in the Carpathians and Vinnytsia 
region separately. The doctors concluded that the resorts have competitive advantages to attract Korean medical 
tourists so that they are planning with tourist agency to invite Korean patients to Ukraine. Korean medical tourists 
are expected to come to Ukraine as early as the second half of 2015. 

Given this situation, if the exhibition would be promoted to Korean oriental doctors, participants and visitors of the 
exhibition from Korea would be increased which result in promoting medical tourism industry for both countries.

The number of foreign medical tourists to South Korea has surged every year and recorded 200,000 tourists in 2014 
which increased by 30% over the previous year. According to the OECD, Korea was ranked world 2nd in medical facilities 
and equipment, 4th in healthcare services and 9th in medical technology. The Korean government designated the 
medical tourism industry as one of the 17 new growth engines and has committed to improve the of services quality.

I sincerely hope that the medical tourism industry in Ukraine as well as in Eastern European countries will be 
developed through the International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

 

Кім Кванг Хі,
Комерційний аташе комерційного відділу Посольства Республіки Корея в Україні

Kim Kwang Hee, 
Commercial attache of the Commercial Department of the Embassy of the Republic of Korea in Ukraine (Korea Trade-
Investment Promotion Agency - KOTPA)
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Шановні партнери, колеги, однодумці! 
Dear partners, colleagues, associates! 

Від імені всього колективу компанії LMT вітаю Вас з початком роботи VI Міжнародного Медичного Форуму 
«Інновації в медицині – здоров’я нації», IV Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження сучасних досягнень 
у практику охорони здоров’я України» та Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare 
Travel Expo!

Нова сторінка в житті країни зробила нас авторами нової історії. Зараз професіоналізм загартовується 
випробуваннями. Залишаючи позаду тернистий шлях підготовки цьогорічного Форуму, ми створили суспільно-
важливу платформу для спеціалістів галузі охорони здоров’я. 

Традиційно Міжнародний Медичний Форум підтверджує статус головної події галузі охорони здоров’я України. 
Постійне зростання кількості учасників, партнерів і професійних відвідувачів, міжнародні та національні експозиції, 
потужна науково-практична програма Міжнародного Медичного Конгресу, що об’єднує понад 700 провідних 
експертів – доповідачів, 60 симпозіумів, конференцій, семінарів і майстер-класів зі 100 медичних спеціалізацій, 80 
співорганізаторів .

Заходи віддзеркалюватимуть головні тенденції галузі, робота буде зосереджена на проблемних питаннях 
вітчизняної медицини, вирішення яких потребує обміну досвідом, підвищення кваліфікації, ознайомлення 
спеціалістів з останніми прикладними розробками. 

Цього року, усвідомлюючи реалії часу та потребу лікарів в отриманні необхідних навичок, які поможуть 
врятувати життя наших бійців на полі бою, у шпиталях, і повернути їх до нормального життя, ми ініціювали 
проведення Спеціальної програми «Військова медицина». На порядку денному – військова хірургія, відновна 
хірургія, екстрена кардіохірургія, комбустіологія, надання ортопедичної допомоги військовим з бойовими 
ускладненнями, медична реабілітація постраждалих під час бойових дій. Також заплановані майстер-класи з 
тактичної медицини за міжнародними стандартами Tactical Combat Casualty Care (TCCC). 

Завдяки експозиційній частині Форуму спеціалісти ознайомляться з новинками медичного обладнання, 
медичним інструментарієм, товарами медичного призначення та фармацевтичною продукцією, і оберуть для себе 
кращі пропозиції ринку, встановлять нові і зміцнять уже існуючі ділові стосунки.

Актуальною подією стане Міжнародна виставка медичного туризму Healthcare Travel Expo, яка продовжує 
підкорювати нові горизонти і знову об’єднає навколо себе професіоналів відносно молодого і водночас 
перспективного ринку. Виставка дозволить налагодити двостороннє співробітництво між медичними та 
оздоровчими закладами різних країн, фахівцями медичного туризму і зробить твердження «пацієнти без кордонів» 
аксіомою. Окрім цього, виставка сприятиме програмам взаємного обміну і стажуванню лікарів. 

Я вдячна постійним і новим партнерам, всім учасникам наших заходів. Завдяки Вам ми щороку вдосконалюємо 
наші проекти, орієнтуємося лише на високий професіоналізм і уникаємо аматорства в роботі. Разом з Вами ми 
робимо вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я України на благо наших співвітчизників.

On behalf of the whole team of LMT company I congratulate you on the beginning of VI International Medical Forum 
“Medicine Innovations - the nation's health”, IV International Medical Congress “Introduction of modern medical science 
advances into healthcare practice in Ukraine” and International exhibition of medical tourism, SPA&Wellness - Healthcare 
Travel Expo!

A new page in the life of the country has made us the authors of the new history. Nowadays expertise is tempered 
by testing. Leaving behind the thorny path of preparation for this year's Forum we introduce you the socially-important 
platform for the experts of healthcare industry.  

Traditionally, the International Medical Forum confi rms the status of the main event in the healthcare industry of 
Ukraine. Constant growth of number of participants, partners and professional visitors, international and national 
expositions, powerful scientifi cally-practical program of the International medical congress that unites more than 700 
leading experts - speakers, 60 symposiums, conferences and workshops,100 medical specializations, and 80 co-organizers.

The events will mirror the main tendencies of the industry, the work will be focused on the challenging issues that 
domestic medicine has faced, and solving which requires sharing experiences, advance training, introduction of the latest 
applicable developments. 

This year realizing the realias of time, doctors' need in getting necessary skills to save lives of our soldiers at the battle 
area, in hospitals and bring them back to normal life we initiated Special program “Military medicine”. On the agenda 
there are - military surgery, anaplastic surgery, emergency cardiac surgery, burn injury medicine, orthopaedic aid to the 
soldiers with battle implications, medical rehabilitation of battle scarred. Workshops on tactical medicine according to 
international standards of Tactical Combat Casualty Care (TCCC) are also on the agenda. 

Expositional part of the Forum will from the one hand enable experts to become familiar with innovations of 
medical equipment, tools, supplies and pharmaceutical goods, on the other hand - to choose the best off ers on the 
market, set and strengthen the existing business relationships. 

 Essential event will be the International exhibition of medical tourism Healthcare Travel Expo that keeps on scaling 
new heights and once again will unite the experts on young promising market. The exhibition allows to work out 
bilateral cooperation between medical and sanitary institutions of diverse countries, experts of medical tourism and 
make the statement “patients with no borders” axiom. Beside this, the exhibition promotes the programs of doctors 
exchange and internship. 

I am thankful to the constant and new partners and participants of our events, thanks to you we improve our projects 
every year and focus on high professionalism and avoid amateurism in the work. Together with you we contribute to 
the development of healthcare industry of Ukraine for our compatriots good.

Юлія Миронова, 
Директор Оргкомітету 
Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»
Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo 

Julia Mironova, 
Head of the Organising Committee 
of the International Medical Forum “Medicine innovations – the nation’s health”
International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo 





НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ  
VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ - IV МІЖНАРОДНОГО 

МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
МЕДИЧНОЇ НАУКИ У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  

ТА IV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,  
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS  
OF THE VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM - IV INTERNATIONAL  

MEDICAL CONGRESS “INTRODUCTION OF MEDICAL SCIENCE  
ADVANCES INTO HEALTHCARE PRACTICE IN UKRAINE”  

AND OF THE IV INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, 
SPA&WELLNESS - HEALTHCARE TRAVEL EXPO
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Scientific-practical and business programs
VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM 
«Medicine innovations – the nation’s health»

The IV INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS
«Introduction of medical science advances into healthcare 
practice in Ukraine»

IV International Exhibition of Medical Tourism,  
SPA&Wellness  – Healthcare Travel Expo

April 15-17, 2015
Congress is entried to the  
“Register of congresses, symposia and  
scientific-practical conferences held in 2015  
(Section “Congresses” №3, page 8, )

Науково-практична та ділова програми
VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ

 «Інновації в медицині – здоров’я нації»

IV МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
 «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 

практику охорони здоров’я України»

IV Міжнародної виставки медичного туризму,  
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo

15-17 квітня 2015 року 
Конгрес внесений у Реєстр з’їздів, конгресів,  

симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2015 році

 (розділ «Конгреси», №3 , стор. 8)

15 квітня
10.00
Конференц-
зал № 10

Церемонія Офіційного відкриття VI Міжнародного 
Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я 
нації», IV Міжнародного Медичного Конгресу 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України» та IV Міжнародної 
виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare 
Travel Expo

15 April
10.00
Hall # 10

Official opening ceremony of the VI International Medical
Forum “Medicine Innovations - the Nation’s Health”, IV 
International Medical Congress “Introduction of medical 
science advances into healthcare practice in Ukraine” and IV 
International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
HEALTHCARE FIELD ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

15 квітня
12.30–18.00
Конференц-
зал № 1

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

Науково-практична конференція «Загальнообов’язкове 
медичне страхування: проблеми та перспективи 
впровадження у медичну практику закладами ОЗ 
України»
Організатор: Національний медичний університет  
ім. О.О. Богомольця, кафедра менеджменту охорони 
здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця

15 April
12.30–18.00
Hall # 1

CHIEF DOCTOR SHOOL

Scientific-practical conference Compulsory health 
insurance: problems and prospects of application in 
medical practice by health institutions of Ukraine
Organizer: O.O. Bohomolets National Medical University, 
Department of Healthcare Management of O.O. Bohomolets 
National Medical University

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ»
SPECIAL PROGRAM DAYS OF PRIVATE MEDICINE

16 квітня
10.30–15.50
Конференц-
зал № 10

IV Практична конференція «Приватна медицина: реалії 
практики»
Організатори: Журнал «Практика управління медичним 
закладом», Компанія LMT

16 April
10.30–15.50
Hall # 10

ІV Practical conference Private medicine: the realities of 
practice
Organizers: The Practice of medical establishment 
management, magazine; LMT Company

16 квітня
14.00–17.00
Конференц-
зал № 1

Круглий стіл «Взаємодія приватних медичних установ 
зі страховими компаніями: переваги та недоліки»
Організатори: Журнал «Практика управління медичним 
закладом», Компанія LMT

16 April
14.00–17.00
Hall # 1

Round table Interaction of private medical institutions 
with insurance companies: advantages and deficiencies
Organizers: The Practice of medical establishment 
management, magazine; LMT Company

16 квітня
16.00–18.00
Конференц-
зал № 10

Круглий стіл «Просування медичних послуг: правові та 
організаційні аспекти. Практичні поради»
Організатори: Журнал «Практика управління медичним 
закладом», Компанія LMT

16 April
16.00–18.00
Hall # 10

Round table Promotion of medical services: legal and 
organizational aspects. Practical tips
Organizers: The Practice of medical establishment 
management, magazine; LMT Company

17 квітня
11.00–14.00
Конференц-
зал № 2

Круглий стіл «Розробка та впровадження системи 
управління якістю в закладах охорони здоров’я»
Організатори: Журнал «Практика управління медичним 
закладом», Компанія LMT

17 April
11.00–14.00
Hall # 2

Round table Development and implementation of quality 
management system in healthcare institutions
Organizers: The Practice of medical establishment 
management, magazine; LMT Company

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»
SPECIAL PROGRAM DAYS OF LABORATORY MEDICINE

15 квітня
12.00–15.50
Конференц-
зал № 6

Науково-практична конференція за міжнародної участі 
«Лабораторна діагностика в клініці внутрішніх 
хвороб»
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, 
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини, Національна медична академія післядипломної 
освіти України ім. П.Л. Шупика

15  April
12.00–15.50
Hall № 6

Scientific-practical conference Laboratory diagnostics in 
сlinic of internal diseases
Organizers: Ministry of Health of Ukraine; All Ukrainian 
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; P.L. 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
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15 квітня 
15.00–17.00
Конференц-
зал № 7

Нарада-семінар головних обласних позаштатних 
фахівців з клінічної лабораторної діагностики та 
голів регіональних осередків Всеукраїнської Асоціації 
клінічної хімії та лабораторної медицини

15  April
15.00–17.00
Hall № 7

Meeting seminar of the main regional non-staff specialists 
in laboratory diagnostics and heads of regional centers 
of All Ukrainian Association of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine

16 квітня
10.00–12.00
Конференц-
зал № 6

Круглий стіл «Кваліфікаційні вимоги та професійні 
компетенції спеціалістів з лабораторної медицини»

16 April
10.00–12.00
Hall № 6

Round table Qualification requirements and professional 
competence of specialists in laboratory medicine

16 квітня
13.00–16.00
Конференц-
зал № 6

Продовження науково-практичної конференції за 
міжнародної участі «Лабораторна діагностика в клініці 
внутрішніх хвороб»
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, 
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини, Національна медична академія післядипломної 
освіти України ім. П.Л. Шупика

16 April
13.00–16.00
Hall № 6

Continuation of scientific-practical conference Laboratory 
diagnostics in сlinic of internal diseases
Organizers: Ministry of Health of Ukraine; All Ukrainian 
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; P.L. 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

15 квітня
10.00–12.00
Конференц-
зал № 7

Науково-практичні доповіді  «Лабораторне обладнання 
(URIT). Картриджні аналізатори (DRG, DIESSE)», 
«Лабораторна діагностика алергічних захворювань», 
«Біохімічні дослідження в лабораторній діагностиці», 
«Інновації в діагностиці Антимюллерового гормону»
Організатор: Група компаній Авантіс

15 April
10.00–12.00
Hall # 7

Scientific-practical reports Laboratory equipment (URIT). 
Cartridge analyzers (DRG, DIESSE), Laboratory diagnostics 
of allergic diseases, Biochemical studies in laboratory 
diagnostics, Innovations in Anti Mullerian Hormone 
diagnostics
Organizer: Avantis Group of Companies

16 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 5

Науково-практична конференція «Стрес та лабораторне 
супроводження»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН 
України, Референтна лабораторія НАМН України, ДУ 
«Національний науковий центр «Інститут кардіології  
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»

16 April
10.00–16.00
Hall # 5

Scientific-practical conference Stress and laboratory 
support
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Laboratory and metrology services of NAMS of Ukraine; 
Referential laboratory of NAMS of Ukraine; Acad. M.D. Strazhesko 
Institute of Cardiology, National Scientific Center of the NAMS of 
Ukraine, SI

17 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 10

Науково-практична конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку трансплантації гемопоетичних 
стовбурових клітин»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН 
України, Референтна лабораторія НАМН України, ДУ 
«Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН»

17 April
10.00–14.00
Hall # 10

Scientific-practical conference Current state and prospects 
of development of hemopoietic stem cell transplantation
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Laboratory and metrology services of NAMS of Ukraine; 
Referential laboratory of NAMS of Ukraine; National Research 
Center for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine, SI

16 квітня
10.00–15.30
Конференц-
зал № 8

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА 
10.00-12.00 Майстер-клас  «Новинки модельного 
ряду MINDRAY: ВС-5000/ВС5150 – сучасні 5-diff 
гематологічні аналізатори в дії»
12.15-13.45 Майстер-клас «Особливості проведення 
біохімічних досліджень на автоматичному 
біохімічному аналізаторі «Miura» (I.S.E. S.r.l., Італія)»
14.10-14.50 Майстер-клас «Практичні прийоми 
та програмне забезпечення в побудові системи 
управління якості аналітичної лабораторії на 
принципах ISO 15189»
15.00-15.30 Майстер-клас «Сучасне використання 
систем для забору крові»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН, 
Референтна лабораторія НАМН, Компанія LMT, Компанія 
«УКР ДІАГНОСТИКА», ТОВ «Вектор-Бест-Україна», ТОВ 
«Організація медичного бізнесу», ТОВ «БІО ТЕСТ МЕД»

16 April
10.00–15.30
Hall # 8

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
10.00-12.00 Master class Novelties lineup of MINDRAY: 
VS-5000 / VS5150 - modern 5-diff haematology analyzers 
in practice
12.15-13.45 Master class Features of biochemical research 
on automatic biochemical analyzer «Miura»(I.S.E. S.r.l., Italy)
13.40-14.10 Master class Practical techniques and software 
for building quality management system of analytical 
laboratory on the principles of ISO 15189
14.10-14.50 Master class Contemporary usage of systems 
for blood sampling
15.00-15.30 Master class Suchasna vikoristannya systems 
fence krovі
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Laboratory and metrology services of NAMS of Ukraine; 
Referential laboratory of NAMS of Ukraine; LMT Company, UKR 
DIAGNOSTIKA, Co. Ltd., Vector-Best Ukraine, Llc., Organization of 
medical business Ltd., BIO TEST MED, Ltd.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ»
SPECIAL PROGRAM MEDICAL RADIOLOGY

15 квітня
13.30–15.30
Конференц-
зал № 13

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
в медичній візуалізації»
Організатори: ДУ «Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України»,  кафедра 
променевої діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика

15 April
13.30–15.30
Hall # 13

Scientific-practical conference Innovative technologies in 
medical imaging
Organizers: Institute of Nuclear Medicine and Radiodiagnostics 
of NAMS of Ukraine, SI; Association of Radiologists of Ukraine; 
Department  of Radiodiagnostics of P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education
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16 квітня
10.00–15.00
Конференц-
зал № 11

ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Асоціація радіологів України, Українська 
Асоціація фахівців ультразвукової діагностики, Компанія 
LMT
10.00-10.40 Засідання обласних позаштатних спеціалістів 
зі спеціальності «Ультразвукова діагностика» та Ради 
УАФУД
Доповідь Ультразвуковий скринінг новонароджених з 
перинатальною патологією: результати і перспективи 
впровадження
11.00-11.35 Майстер-клас «Застосування 
допплерівського високочутливого кодування 
мікрокровотоків (режим SMI) в ультразвуковому 
дослідженні органів черевної порожнини»
На обладнанні компанії УМТ+, TOSHIBA
11.50-12.25 Майстер-клас «Інтервенційні втручання 
під ультразвуковим контролем з використанням 
еластографії»
На обладнанні компанії МЕД ЕКСІМ, Esaote
12.40-13.15 Майстер-клас «Місце компресійної 
еластографії в категоріях BI–RADS»
На обладнанні компанії Здраво, Mindray
13.30-14.05 Майстер-клас «Пункційна ендоваскулярна 
безперервно УЗ-контрольована лазерна абляція при 
варикозній хворобі вен нижніх кінцівок»
На обладнанні компанії ТехМедКонтракт
14.20-15.00 Майстер-клас «Алгоритм дуплексного 
дослідження брахіоцефальних артерій»
На обладнанні компанії Модем 1, GE

16 April
10.00–15.00
Hall # 11

SCHOOL OF ULTRASOUND AND FUNCTIONAL 
DIAGNOSTICS
Organizers: Association of Radiologists of Ukraine; Ukrainian 
Association of Ultrasound Diagnostics Specialists; LMT Company
10.00-10.40 Meeting of regional non-staff specialists on 
specialization Ultrasound diagnostics and Council of UAUDS
Report Ultrasound screening of newborns with perinatal 
pathology: results and prospects of implementation
11.00-11.35 Master class Application of doppler high 
sensitivity coding of micro blood flows (mode SMI) in 
ultrasound investigation of the abdominal cavity
Equipment UMT +, TOSHIBA
11.50-12.25 Master class Intervention interference under 
ultrasound guidance with use of elastography
Equipment MED EXIM, Esaote
12.40-13.15 Master class Place of compression 
elastography in categories BI–RADS
Equipment Zdravo, Mindray
13.30-14.05 Master class Paracentetic endovascular 
ultrasound continuously controlled laser ablation of 
varicose vein decease of lower extremities
Equipment TechMedContract
14.20-15.00 Master class Algorithm of duplex study of 
brachiocephalic arteries
Equipment Modem 1, GE

16 квітня
16.00–18.00
Конференц-
зал № 11

Засідання Асоціації клінічних нейрофізіологів
Секція «Функціональна діагностика захворювань 
нервової системи»
Організатор: Асоціація клінічних нейрофізіологів

16 April
16.00–18.00
Hall  # 11

The meeting of the Association of Clinical 
Neurophysiology
Section Functional diagnostics of nervous system diseases 
Organizer: Association of Clinical Neurophysiology

17 квітня
10.00–13.00
Конференц-
зал № 13

Семінар «Стратегії розвитку радіологічних та ядерних 
медичних технологій в Україні»
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології  
ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

17 April
10.00–13.00
Hall # 13

Seminar Strategy for the development of radiological and 
nuclear medical technologies in Ukraine
Organizer: S.P. Grigoriev Institute of Medical Radiology of NAMS 
of Ukraine

17 квітня
9.30–13.45

Сателітний захід Міжнародного Медичного Форуму
XI науково–практична конференція з міжнародною 
участю «Практичне значення нових технологій 
ультразвукової діагностики захворювань серця, 
судин, щитоподібної залози та шлунково–кишкового 
тракту»
Організатор: «Toshiba»
Місце проведення: Тренінг центр Toshiba в Київській 
міській клінічній лікарні швидкої допомоги за адресою: 
Київ, вул. Братиславcька, 3

17 April
9.30–13.45

Satellite event of International Medical Forum
XI Anniversary Conference with international participation 
The practical significance of the new ultrasound 
diagnostics technologies of heart disease, thyroid, and 
gastro - intestinal tract
Organizer: Toshiba Corporation
Venue - based on training center Toshiba in Kyiv City 
Clinical Emergency Hospital (Emergency Hospital) at Kyiv, 3, 
Bratyslavcka Str.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА»
SPECIAL PROGRAM MILITARY MEDICINE

Конференц-
зал № 3

15 квітня
11.30–18.00

16 квітня
10.00-17.00

Науково-практична конференція «Впровадження 
наукових розробок НАМН України та особливості  
надання медичної допомоги учасникам АТО та 
постраждалому населенню»
Організатор: Національна академія медичних наук 
України

Hall  # 3

15 April
11.30–18.00

16 April
10.00–17.00

Scientific-practical conference Introduction of scientific 
developments of NAMS of Ukraine and peculiarities of 
medicaid to ATO combats and to the affected population
Organizer: National Academy of Medical Sciences of Ukraine
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Конференц-
зал № 14
Зона
«Тактична
медицина»

15 квітня
11.00–16.40

16  квітня
11.00–16.40

17  квітня
10.00–14.00

ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Лекції:
Що таке стандарти TCCC. ТССС&PHTLS
Принципи допомоги пораненим в зоні під вогнем. 
Тактика&медицина
Алгоритм допомоги пораненим «MARCH»
Принципи сортування та евакуації поранених
Майстер-класи:
«Зупинка зовнішньої кровотечі» 

Турнікети
Тампонада рани, гемостатики
Механічні пристрої - ITClamp

«Інфузійна терапія»  

в умовах бойових дій

«Відновлення прохідності дихальних шляхів та 
забезпечення адекватного  дихання»

пневмотораксі

Сценарії: Відпрацювання окремих елементів надання 
допомоги пораненим в умовах бойових дій – «зона під 
вогнем»
Національний координатор: Всеукраїнська рада 
реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги

Hall  # 14

Zone
Tactical 
Medicine

15 April
11.00–16.40

16  April
11.00–16.40

17  April
10.00–14.00

TACTICAL MEDICINE
Lectures:
What are standards TCCC. Shhh&PHTLS
Principles of aid to wounded in the combat zone. 
Tactics&medicine
Algorithm of aid to wounded “MARCH”
Principles of triage and evacuation of wounded
Master classes:
Arrest of external bleeding
- Tourniquets
- Tamponade of the wound, hemostatics
- Mechanical devices- ITClamp
Infusion Therapy
- Intravenous access – peculiarities of its assessment fixing in 
conditions of combat zone
- Intraosseous access
Restoring of airways’ patency and guarantee of adequate 
breath
- Nasopharyngeal tube
- Cricothyrotomy
- Puncture of the pleural cavity under tension pneumothorax
- Actions under open pneumothorax
Scripts: Testing of individual elements to assist the wounded 
during the military action – “zone under the gun”
National Coordinator: Ukrainian Council of resuscitation 
(resuscitation) and emergency medicine

15 квітня
12.00–16.00
Конференц-
зал № 10

Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові 
ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний 
етап та медико-соціальна реабілітація»
Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
За участі: Військово-медичної академії  МО України, 
Українського НДІ протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності (Мінсоцполітики 
України),  Національного  медичного  університету 
ім. О.О. Богомольця (МОЗ України),  ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»,  Харківської 
медичної академії післядипломної освіти (МОЗ України),  

Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ» 
МО України,  Військово-медичного клінічного центру 
Північного регіону МО України,  Ірпінського військово-
медичного клінічного центру професійної патології 
особового складу ЗС України
За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-
травматологів»

15 April
12.00–16.00
Hall  # 10

Interbranch scientific-practical seminar Battle injuries of 
musculoskeletal system: hospital stage, medical and 
social rehabilitation
Organizer: prof. M.I. Sytenko Institute of Spine and Joint 
Pathology of NAMS of Ukraine, SI
With the participation of: Military Medical Academy of 
Ukraine; Ukrainian Research Institute of Prosthetics, Prosthesis 
and Rehabilitation (Ministry of Social Policy of Ukraine);  
O.O. Bohomolets National Medical University (the Ministry of 
Health of Ukraine); Institute of Traumatology and Orthopaedics 
of NAMS of Ukraine, SI; Kharkiv Medical Academy of 
Postgraduate Education (the Ministry of Health of Ukraine); Main 
Military Medical Clinical Centre MoD of Ukraine – “GVKG” of 
Ukraine; Military Medical Clinical Center of the Northern region 
of Ukraine; Irpen Military Medical Clinical Center of Occupational 
Diseases of Ukraine
Supported by: NGO Ukrainian Association of orthopaedic-
traumatologists

15 квітня
11.30–14.15
Конференц-
зал № 3

Науково-практична конференція «Особливості надання 
нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»
Організатори: Кафедра Нейрохірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика, ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 
А.П. Ромоданова НАМН України», Українська асоціація 
боротьби з інсультом

15 April
11.30–14.15
Hall  # 3

Scientific-practical conference Peculiarities of neurosurgical 
care in conditions of anti-terrorist operation
Organizers: acad. A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery of 
NAMS of Ukraine, SI, Department of Neurosurgery of  
P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education, Ukrainian Anti-stroke Association

15 квітня
11.00–17.00
Конференц-
зал № 5

Науково-практична конференція «Невідкладні стани 
в кардіохірургії. Організація та надання екстреної 
медичної допомоги» 
Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація 
серцево-судинних хірургів України

15 April
11.00–17.00
Hall  # 5

Scientific-practical conference Medical emergency in cardiac 
surgery. Organization and provision of emergency medical 
care
Organizers: N.M. Amosov National Institute of of Cardiovascular 
Surgery  NAMS of Ukraine, SI; Association of Cardiovascular 
Surgeons of Ukraine

15 квітня
10.00–13.00
Конференц-
зал № 13

Круглий стіл з медичної реабілітації учасників АТО
Організатори: ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України», Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів 
та курортологів, Українська академія реабілітації 
та здоров’я людини, Міжнародний благодійний фонд 
«Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану»

15 April
10.00–13.00
Hall  # 13

Round table on medical rehabilitation of ATO combatants
Organizers: Ukrainian Research Institute of Medical 
Rehabilitation and Balneology of Health of Ukraine; Ukrainian 
Association of Physiotherapists and the resorts; Ukrainian 
Academy of Rehabilitation and Human Health; International 
Charitable Fund “Rehabilitation Center Hospital Maidan”

15 квітня
10.00–15.00
Конференц-
зал № 12

Науково-практична конференція ««Нові організаційні 
та діагностично-лікувальні технології в 
дерматовенерологічній практиці»
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології 
НАМН України»

15 April
10.00–15.00
Hall  # 12

Scientific-practical conference New organizational and 
medical diagnostic technologies in dermatology and 
venereal practice
Organizer: Institute of Dermatology and Venereology of NAMS 
of Ukraine, SI

16 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 13

Симпозіум «Інноваційні технології лікування 
поширених та глибоких опіків та ран не опікової 
етиології»
Організатор: Кафедра комбустіології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

16 April
10.00–14.00
Hall  # 13

Symposium Innovative technologies of treatment of 
common and deep burns and wounds not of a burn 
etiology
Organizer: Department of Plastic Surgery and Combustiology of 
P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
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16 квітня
10.00–17.00
Конференц-
зал № 9

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та 
медицина катастроф»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедра 
медицини невідкладних станів та медицини катастроф), 
Харківська медична академія післядипломної освіти 
(кафедра медицини невідкладних станів і медицини 
катастроф), Запорізька медична академія післядипломної 
освіти (кафедра медицини невідкладних станів), 
Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація 
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф»

16 April
10.00–17.00
Hall  # 9

Symposium Emergency medicine and disaster medicine
Organizers: P.L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education (Department of emergency 
medicine and Department of disaster medicine; 
Departments of Kharkiv National Medical Academy 
of Postgraduate Education, Zaporizhzhya National 
Medical Academy of Postgraduate Education; 
Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and 
Disaster Medicine; NGO Association of workers of emergency 
medicine and disaster medicine

15–17 квітня
Конференц-
зал № 14

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Майстер-класи
-  «Особливості надання екстреної медичної допомоги 
за умов проведення АТО»
-  «Методика проведення муляжування травм та 
захворювань» 
-  «Контроль прохідності дихальних шляхів на 
догоспітальному етапі»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедра 
медицини невідкладних станів та медицини катастроф), 
Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація 
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф»

15–17 April
Hall # 14

SCHOOL OF EMERGENCY MEDICINE
Master classes
- Peculiarities of emergency medicine in conditions of 
anti-terrorist operation 
- Methods of making training models of injuries and 
diseases
- Control of airways’ patency on prehospital phase
Organizers: P.L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education (Department of emergency 
medicine and Department of disaster medicine; 
Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and 
Disaster Medicine; All Ukrainian Association of ambulance 
workers, medicine of emergency and disaster medicine

17 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 6

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
біомедичної та реабілітаційної інженерії»
Організатори: Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 
Факультет біомедичної інженерії, Громадська організація 
«Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів»

17 April
10.00–16.00
Hall  # 6

Conference Current issues of biomedical and rehabilitation 
engineering
Organizers: National Technical University of Ukraine Kyiv 
Polytechnic Institute, Faculty of Biomedical Engineering, Public 
organization Ukrainian Association of biomedical engineers and 
technologists

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
SPECIAL PROGRAM ONCOLOGY

Конференц-
зал № 4
15 квітня
10.00–18.00

16 квітня
10.00–13.30

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до 
профілактики, діагностики та лікування злоякісних 
пухлин»
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

Hall  # 4
15 April
10.00–18.00

16 April
10.00–13.30

Scientific-practical conference Modern  approaches to 
prevention, diagnostics and treatment of malignant 
tumors
Organizer: National Cancer Institute of the Ministry of 
Health of Ukraine

16 квітня
14.00–18.00
Конференц-
зал № 4

Семінар (майстер-клас) «Нові технології в діагностиці та 
лікуванні онкологічних захворювань»
Організатор: Компанія Med WIO

16 April
14.00–18.00
Hall  # 4

Seminar (master class) New technologies in the diagnostics 
and treatment of cancer
Organizer: Med WIO Company

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТЕРАПІЯ»:  
алергологія, гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія, неврологія, 

нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, ревматологія, сімейна медицина, трансфузіологія, 
сестринська справа

SPECIAL PROGRAM THERAPY:
allergology, gastroenterology, haematology, endocrinology, immunology, cardiology, neurology, nephrology, urology, 

ophthalmology, pulmonology, rheumatology, family medicine, transfusiology, nurcing care

15 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 11

ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до 
діагностики, лікування та профілактики захворювань 
внутрішніх органів»
Організатор: кафедра терапії НМАПО імені П.Л. Шупика

15 April
10.00–16.00
Hall  # 11

SCHOOL OF THERAPY Current approaches to diagnostics, 
treatment and prevention of the internal organs’ diseases
Organizer: Department of therapy of P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education

15 квітня
16.30–18.00
Конференц-
зал № 6

Симпозіум «Проблеми діагностики та лікування 
хвороб органів травлення»
Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України»

15 April
16.30–18.00
Hall  # 6

Symposium Problems of diagnostics and treatment 
diseases of the digestive system
Organizer: Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine, SI
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15 квітня
10.00–16.50
Конференц-
зал № 2

Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска 
«Малосимптомний пацієнт з високим 
кардіоваскулярним ризиком: від первинної ланки до 
високоспеціалізованого лікування»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Міністерство охорони здоров’я України, Асоціація 
кардіологів України, ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» 
НАМН України, Департамент охорони здоров’я Київської 
обласної державної адміністрації

15 April
10.00–16.50
Hall  # 2

Ukrainian Cardiological School by Acad. M.D. Strazhesko
Oligosymptomatic patients with high cardiovascular risk: 
from primary care to tertiary treatment
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
the Ministry of Health of Ukraine; Ukrainian Association of 
Cardiology; Acad. M.D. Strazhesko Institute of Cardiology; 
National Scientific Center of the NAMS of Ukraine, SI; Department 
of Health of Kyiv Regional State Administration

15 квітня
11.00–17.00
Конференц-
зал № 5

Науково-практична конференція «Невідкладні стани 
в кардіохірургії. Організація та надання екстреної 
медичної допомоги» 
Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація 
серцево-судинних хірургів України

15 April
11.00–17.00
Hall  # 5

Scientific-practical conference Medical emergency in 
cardiac surgery. Organization and provision of emergency 
medical care
Organizers: N.M. Amosov National Institute of Cardiovascular 
Surgery NAMS of Ukraine, SI; Association of Cardiovascular 
Surgeons of Ukraine

15 квітня
14.00–18.00
Конференц-
зал № 8

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої оториноларингології»
Організатори: Кафедра дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії, кафедра оториноларингології 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, Асоціація дитячих 
оториноларингологів України

15 April
14.00–18.00
Hall  # 8

Scientific-practical conference Current issues of 
otolaryngology and pediatric otolaryngology
Organizers: Department of Otolaryngology, Audiology and 
Phoniatrics, Department of Otolaryngology of P.L. Shupyk 
National Medical Academy of Postgraduate Education; 
Association of Pediatric Otorhinolaryngology of Ukraine

15 квітня
10.00–13.00
Конференц-
зал № 8

Майстер-класи
-  «Інфекції сечової системи»
-   «Артеріальна гіпертензія при хронічній і діабетичній 

хворобі нирок»
-  «Генетичні захворювання нирок»
Організатор: Кафедра нефрології та нирковозамісної 
терапії Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика

15 April
10.00–13.00
Hall  # 8

Master classes
- Urinary tract infections
-  Arterial hypertension with chronic and diabetic kidney 

diseases
- Genetic kidney diseases
Organizer: Department of Nephrology and Kidney 
transplantation therapy of P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education

15 квітня
10.00–12.00
Конференц-
зал № 1

Семінар «Актуальні питання офтальмології»
Організатор: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»
За підтримки: Товариства офтальмологів України

15 April
10.00–12.00
Hall  # 1

Seminar Current issues of ophthalmology
Organizer: V.P. Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue 
Therapy of NAMS Ukraine, SI  
Supported by: Society of Ophthalmologists Ukraine

15 квітня
12.30–14.30
Конференц-
зал № 7

Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології 
лікування та профілактики»
Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України»

15 April
12.30–14.30
Hall  # 7

Round Table Children obesity: modern technologies of 
treatment and prevention
Organizer: Institute of Children and Adolescents Health Care of 
NAMS of Ukraine, SI 

15 квітня
16.30–18.00
Конференц-
зал № 11

Семінар «Ендокринологічні, імунологічні, 
психоневрологічні аспекти (проблеми) стресових 
станів в сучасному світі»
Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної 
патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

15 April
16.30–18.00
Hall  # 12

Seminar Endocrinological, immunological, 
neuropsychiatric aspects (problems) of stress states in the 
modern world
Organizer: V.Y. Danilevsky Institute of Endocrine 
Pathology Problems of NAMS of Ukraine

15 квітня
15.30–17.30
Конференц-
зал № 12

Круглий стіл «Харчування та здоровий спосіб життя –  
основні пріоритети у формуванні громадського 
здоров'я населення»
Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

15 April
15.30–17.30
Hall  # 12

Round table Nutrition and healthy lifestyle - the main 
priorities in formation of public health
Organizer: O.M. Marzeev Institute of Hygiene and Medical 
Ecology of NAMS of Ukraine

15 квітня
16.00–18.00
Конференц-
зал № 13

Семінар «РАДОН: радіаційні ризики для здоров’я»
Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

15 April
16.00–18.00
Hall  # 13

Round table Radon: radiation health risks
Organizer: O.M. Marzeev Institute of Hygiene and Medical 
Ecology of NAMS of Ukraine

16 квітня
10.00–13.30
Конференц-
зал № 1

Міжнародна науково-практична конференція «Роль 
імунології в сучасній гематології та трансфузіології» 
Організатор: ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України»

16 April
10.00–13.30
Hall  # 1

International scientific-practical conference Role of 
immunology in modern haematology and transfusiology
Organizer: Institute of Haematology Transfusiology of NAMS of 
Ukraine, SI

16 April
10.00–13.30
Конференц-
зал # 2

Науково-практична конференція «Проблеми 
профілактики неінфекційних захворювань та шляхи 
їх вирішення»
Організатор: ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л.Т. Малої НАМН України»

16 April
10.00–13.30
Hall  # 2

Scientific-practical conference Problems of prevention of 
chronic non-infectious diseases and ways of their decision
Organizer: L.T. Malaya Therapy Institute of NAMS of Ukraine, SI; 
Association for the Research of Liver Diseases

16 квітня
14.30–16.15
Конференц-
зал № 13

Семінар «Нові методи діагностики, лікування і 
профілактики патології кістково-м’язової системи у 
людей літнього віку»
Організатор: ДУ «Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

16 April
14.30–16.15
Hall  # 13

Seminar New methods of diagnostics, treatment and 
prevention of musculoskeletal system diseases of elderly 
people
Organizer: D. F. Chebotariov Institute of Gerontology of NAMS 
of Ukraine, SI
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16 квітня
16.30–18.00
Конференц-
зал № 13

Семінар «Актуальні питання геронтології і геріатрії»
Організатор: ДУ «Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

16 April
16.30–18.00
Hall  # 13

Seminar Current issues of gerontology  and geriatrics
Organizer: D. F. Chebotariov Institute of Gerontology of NAMS 
of Ukraine, SI

16 квітня
16.30–18.00
Конференц-
зал № 6

Конференція «Трансфер медичних технологій у 
широку медичну практику»
Організатор: Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця

16 April
16.30–18.00
Hall  # 6

Conference Transfer of medical technologies in wide 
medical practice
Organizer: O.O. Bohomolets National Medical University

16 квітня
14.00–18.00
Конференц-
зал № 2

Вікторовські читання «Безпека лікарських засобів і 
раціональна фармакотерапія» в пам’ять видатного 
науковця, педагога і Людини Олексія Павловича 
Вікторова
Організатори: Громадська організація «Українська 
асоціація медичної освіти», АМО України, Видавничий 
дім «Заславський», Міжнародний благодійний фонд 
«Видавництво Сфера», газета «Новини медицини і 
фармації»

16 April
14.00–18.00
Hall  # 2

Viktorovskii reading «The safety of medicines and rational 
pharmacotherapy» in memory of the outstanding 
scientist, teacher and person - Oleksii Pavlovich Viktorov
Organizers: NGO Ukrainian Association of Medical Education; 
AMO Ukraine; Publishing House Zaslavsky; International 
Charitable Foundation Publisher Sphere; News of Medicine and 
Pharmacy, newspaper

17 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 1

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання сучасної трансфузіології та 
гематології: перспективи реалізації світового досвіду 
в Україні»
Організатори: Кафедра гематології та трансфузіології 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, Науковий відділ виробничої і клінічної 
трансфузіології Київського міського центру крові 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

17 April
10.00–16.00
Hall  # 1

Scientific-practical conference with international 
participation Current issues of modern transfusiology 
and haematology: prospects for implementation of 
international experience in Ukraine
Organizers: Department of Haematology and Transfusiology 
of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education; Scientific department of industrial and clinical 
transfusiology of Kyiv City Blood Center of the Department of 
Health of the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City 
State Administration)

17 квітня
11.00–15.00
Конференц-
зал № 3

Семінар «Сучасні діагностичні підходи в неврологічній 
практиці: науково-практичні засади і дискусійні питання» 
Організатор: Кафедра неврології №2 Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

17 April
11.00–15.00
Hall  # 3

Seminar Modern diagnostic approaches in neurological 
practice: scientitific  practical dases and discussion questions
Organizer: Department of Neurology of P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education

17 квітня
10.00–12.00
Конференц-
зал № 4

Науково-практична конференція «Концептуальні 
основи сучасних принципів діагностики та лікування 
запальних захворювань сечовивідних шляхів»
Організатор: ДУ «Інститут урології НАМН України»

17 April
10.00–12.00
Hall  # 4

Scientific-practical conference Conceptual  basis of modern 
principles of diagnostics and treatment of inflammatory 
diseases of the urinary tract
Organizer: Institute of Urology of NAMS of Ukraine, SI

17 квітня
13.00-16.00
Конференц-
зал № 7

Семінар «Медико-екологічні проблеми збереження 
здоров’я дітей за час здобуття освіти в навчальних 
закладах України»
Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

17 April
13.00-16.00
Hall  # 7

Seminar Medical and environmental problems of 
preserving children health during education process in 
educational institutions of Ukraine 
Organizer: O.M. Marzeev Institute of Hygiene and Medical 
Ecology of NAMS of Ukraine

17 квітня
10.00–15.00
Конференц-
зал № 8

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Майстер-класи
10.00-10.45 Сучасні методи зупинки кровотечі на 
догоспітальному етапі
10.45-11.45 Нові міжнародні рекомендації з техніки 
ін’єкцій інсуліну під час лікування цукрового діабету
11.45-12.30 Критерії безпеки в інфузійній терапії
13.15-13.55 Сучасні методи профілактики пролежнів
13.55-14.55 Належна гігієна рук: досвід з практики
Організатори: Журнал «ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ 
СЕСТРИ», Журнал «Практика управління медичним 
закладом», Компанія LMT

17 April
10.00–15.00
Hall  # 8

UKRAINIAN NURSING SCHOOL 
Master classes
10.00-10.45 Current methods to stop bleeding in the 
prehospital phase
10.45-11.45  New international recommendations on 
insulin injections in the treatment of diabetes
11.45-12.30 Security criteria in infusion therapy
13.15-13.55 Modern methods of prevention of bedsores
13.55-14.55 Proper hand hygiene: experience from practice
Organizers: GOLOVNA MEDYCHNA SESTRA, magazine; Practice 
of management of the medical institution, magazine; LMT 
Company 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ФІЗІОТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ»
SPECIAL PROGRAM PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

15 квітня
12.00–16.00
Конференц-
зал № 10

Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові 
ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний 
етап та медико-соціальна реабілітація»
Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
За участі: Військово-медичної академії МО України, 
Українського НДІ протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності (Мінсоцполітики України),  

Національного  медичного  університету  
ім. О.О. Богомольця (МОЗ України),  ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»,  Харківської 
медичної академії післядипломної освіти  (МОЗ України),  

Головного військово-медичного клінічного центру – 
«ГВКГ» МО України,  Військово-медичного клінічного 
центру Північного регіону МО України,  Ірпінського 
військово-медичного клінічного центру професіональних 
захворювань МО України
За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-
травматологів»

15 April
12.00–16.00
Hall  # 10

Interbranch scientific-practical seminar Battle injuries of 
musculoskeletal system: hospital stage, medical and 
social rehabilitation
Organizer: prof. M.I. Sytenko Institute of Spine and Joint 
Pathology of NAMS of Ukraine, SI
With the participation of: Military Medical Academy of Ukraine; 
Ukrainian Research Institute of Prosthetics, Prosthesis and 
rehabilitation (Ministry of Social Policy of Ukraine);  
O.O. Bohomolets National Medical University (Ministry of Healh of 
Ukraine); Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of 
Ukraine, SI; Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 
(Ministry of Health of Ukraine); Main Military Medical Clinical 
Centre MoD of Ukraine – “GVKG” of Ukraine; Military Medical 
Clinical Center of the Northern region of Ukraine; Irpen Military 
Medical Clinical Center of Occupational Diseases of Ukraine
Supported by: NGO Ukrainian Association of orthopaedic-
traumatologists
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15 квітня
10.00–13.00
Конференц-
зал № 13

Круглий стіл з медичної реабілітації учасників АТО
Організатори: ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України», Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів 
та курортологів, Українська академія реабілітації 
та здоров’я людини, Міжнародний благодійний фонд 
«Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану»

15 April
10.00–13.00
Hall  # 13

Round table on medical rehabilitation of ATO combatants
Organizers: Ukrainian Research Institute of Medical 
Rehabilitation and Balneology of Health of Ukraine; Ukrainian 
Association of Physiotherapists and the resorts; Ukrainian 
Academy of Rehabilitation and Human Health; International 
Charitable Fund “Rehabilitation Center “Hospital Maidan”

16 квітня
16.00–18.00
Конференц-
зал № 8

ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
Майстер-клас «Терапевтичні вправи в фізичній 
реабілітації»
Майстер-клас «Відновлення активності та рухових 
функцій після інсульту»
Майстер-клас «Фізична терапія та реабілітаційна 
медицина. Перспективи розвитку в Україні»
Організатор: Українська асоціація фізичної реабілітації

16 April
16.00–18.00
Hall  # 8

SCHOOL OF REHABILITATION MEDICINE
Master Class Therapeutic exercises in physical 
rehabilitation
Master Class Recovery of activity and motor function after 
stroke
Master Class Physical therapy and rehabilitation medicine. 
Prospects for development in Ukraine 
Organizer: Ukrainian Association of Physical Therapy

17 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 6

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
біомедичної та реабілітаційної інженерії»
Організатори: Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 
Факультет біомедичної інженерії, Громадська організація 
«Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів»

17 April
10.00–16.00
Hall  # 6

Conference Current issues of biomedical and rehabilitation 
engineering
Organizers: National Technical University of Ukraine Kyiv 
Polytechnic Institute, Faculty of Biomedical Engineering, Public 
organization “Ukrainian Association of biomedical engineers 
and technologists”

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «HEALTH BEAUTY»: 
дерматологія, дерматокосметологія, естетична медицина, пластична хірургія. Напрямок anti-aging

SPECIAL PROGRAM HEALTH BEAUTY:
Dermatology, dermatocosmetology, aesthetic medicine, plastic surger. Anti-aging direction

15 квітня
10.00–15.00
Конференц-
зал № 12

Науково-практична конференція ««Нові організаційні 
та діагностично-лікувальні технології в 
дерматовенерологічній практиці»
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології 
НАМН України»

15 April
10.00–15.00
Hall  # 12

Scientific-practical conference New organizational and 
diagnostic medical technologies in dermatology and 
venereological practice
Organizer: Institute of Dermatology and Venereology of NAMS 
of Ukraine, SI

16 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 13

Симпозіум «Інноваційні технології лікування 
поширених та глибоких опіків та ран не опікової 
етиології»
Організатор: Кафедра комбустіології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

16 April
10.00–14.00
Hall  # 13

Symposium Innovative technologies of treatment of 
common and deep burns and wounds not of a burn 
etiology
Organizer: Department of Plastic Surgery and Combustiology 
of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education

17 квітня
10.00–16.00
Конференц-
зал № 5

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Регенеративна медицина на основі аутологічної 
плазми» 
Організатор: PlasmoliftingTM України

17 April
10.00–16.00
Hall #5

II International Scientific and Practical Conference 
Regenerative medicine based on autologous plasma
Organizer: PlasmoliftingTM Ukraine

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
EMERGENCY MEDICINE

15 квітня
10.00–17.00
Конференц-
зал № 5

Науково-практична конференція «Невідкладні стани 
в кардіохірургії. Організація та надання екстреної 
медичної допомоги» 
Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України», 
Асоціація серцево-судинних хірургів України

15 April
10.00–17.00
Hall # 5

Scientific-practical conference Medical emergency in cardiac 
surgery. Organization and provision of emergency medical 
care
Organizers: N.M. Amosov National Institute of of Cardiovascular 
Surgery  NAMS of Ukraine, SI; Association of Cardiovascular 
Surgeons of Ukraine

16 квітня
10.00–17.00
Конференц-
зал № 9

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та 
медицина катастроф»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів та медицини катастроф), Харківська 
медична академія післядипломної освіти (кафедра 
медицини невідкладних станів і медицини катастроф), 
Запорізька медична академія післядипломної освіти 
(кафедра медицини невідкладних станів), Український 
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф, ВГО «Асоціація працівників швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

16 April
10.00–17.00
Hall # 9

Symposium Medical emergency and Disaster Medicine
Organizers: P.L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education (Department of emergency 
medicine and Department of disaster medicine; 
Departments of Kharkiv National Medical Academy 
of Postgraduate Education, Zaporizhzhya National 
Medical Academy of Postgraduate Education; 
Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and 
Disaster Medicine; NGO Association of workers of emergency 
medicine and disaster medicine
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15–17 квітня
Конференц-
зал № 14

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Майстер-класи 
-   «Особливості надання екстреної медичної допомоги 

за умов проведення АТО»
-    «Методика проведення муляжування травм та 

захворювань» 
-    «Контроль прохідності дихальних шляхів на 

догоспітальному етапі»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (кафедра 
медицини невідкладних станів та медицини катастроф), 
Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф, ВГО «Асоціація 
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф»

15–17 April
Hall # 14

SCHOOL OF EMERGENCY MEDICINE
Master classes
-  Peculiarities of emergency medicine in conditions of 

anti-terrorist operation 
-  Methods of making training models of injuries and 

diseases
- Control of airways’ patency on prehospital phase
Organizers: P.L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education (Department of emergency medicine 
and Department of disaster medicine; Ukrainian Scientific 
and Practical Center of Emergency and Disaster Medicine; 
All Ukrainian Association of ambulance workers, medicine of 
emergency and disaster medicine

ХІРУРГІЯ: 
абдомінальна хірургія, ортопедія, травматологія, ендоскопія, хірургія серця і магістральних судин, 

нейрохірургія, анестезіологія, торакальна хірургія, трансплантологія, комбустіологія
SURGERY: 

abdominal surgery, orthopaedics, traumatology, endoscopy, cardiac and great vessels surgery, neurosurgery, 
anaesthesiology, thoracic surgery, transplantation, combustiology

15 квітня
11.30–14.15
Конференц-
зал № 3

Науково-практична конференція «Особливості надання 
нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»
Організатори: Кафедра Нейрохірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені  
П.Л. Шупика, ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 
А.П. Ромоданова НАМН України», Українська асоціація 
боротьби з інсультом

15 April
11.30–14.15
Hall # 3

Scientific-practical conference Peculiarities of neurosurgical 
care in conditions of anti-terrorist operation
Organizers: acad. A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery of 
NAMS of Ukraine, SI, Department of Neurosurgery of  
P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education, Ukrainian Anti-stroke Association

15 квітня
12.00–16.00
Конференц-
зал № 10

Пленум Української асоціації ортопедів-
травматологів
-  Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові 

ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний 
етап та медико-соціальна реабілітація»

-  Підсумки роботи Української асоціації ортопедів-
травматологів та її осередків за 2014 рік

-  Підготовка до XVІI з’їзду ортопедів-травматологів 
України

Організатор: ВГО «Українська асоціація ортопедів-
травматологів»

15 April
12.00–16.00
Hall # 10

Plenary session of Ukrainian Association of orthopaedic-
traumatologists
-  Interdisciplinary scientific-practical seminar Battle injuries 

of musculoskeletal system: hospital stage, medical and 
social rehabilitation

-  Work results of Ukrainian Association of orthopaedic 
traumatologists and its branches in 2014

-  Preparation for the XVII Congress of orthopaedic-
traumatologists of Ukraine

Organizer: NGO Ukrainian Association of orthopaedic-
traumatologists

16 квітня
10.00–18.00
Конференц-
зал № 12

Науково-практична конференція «Інновації в 
нейрохірургії»
Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії імені 
академіка А.П. Ромоданова НАМН України», Українська 
Асоціація Нейрохірургів 

16 April
10.00–18.00
Hall # 12

Scientific-practical conference Innovations in neurosurgery
Organizers: acad. A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery of 
NAMS of Ukraine, SI; Ukrainian Association of Neurosurgeons

16 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 13

Симпозіум «Інноваційні технології лікування 
поширених та глибоких опіків та ран не опікової 
етиології»
Організатор: Кафедра комбустіології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

16 April
10.00–14.00
Hall # 13

Symposium Innovative technologies of treatment of 
common and deep burns and wounds of not burn etiology
Organizer: Department of Plastic Surgery and Combustiology 
of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education

17 квітня
12.30–15.00
Конференц-
зал № 4

Науково-практична конференція «Сучасне 
анестезіологічне забезпечення періопераційного 
періоду»
Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» 

17 April
12.30–15.00
Hall # 4

Scientific-practical conference Modern anesthetic 
supporting of perioperative period
Organizer: A.A. Shalimov National Institute of Surgery and 
Transplantation, SI

17 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 12

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
Організатор: ДУ «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

17 April
10.00–14.00
Hall # 12

Scientific-practical conference Modern advances in 
endovascular neuroradiosurgery
Organizer: Scientific-practical center of Endovascular 
neuroradiosurgery of NAMS of Ukraine, SI

17 квітня
10.00–12.30
Конференц-
зал № 7

Круглий стіл «Нові підходи до ортопедичного 
лікування дітей та підлітків»
Організатор: ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»

17 April
10.00–12.30
Hall # 7

Round table New approaches to orthopaedic treatment of 
children and adolescents
Organizer: Institute of Orthopaedics and Traumatology of 
NAMS of Ukraine, SI
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АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ,  ПЕДІАТРІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ
 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY,  PEDIATRICS AND NEONATOLOGTY

15 квітня
14.00–17.00
Конференц-
зал № 9

Науково-практична конференція «Вагітність і пологи 
високого ризику»
Організатор: Кафедра акушерства і гінекології  
№ 2 Національного медичного університету  
ім. О.О. Богомольця 

15 April
14.00–17.00
Hall # 9

Scientific-practical conference Pregnancy and high risk 
births
Organizers: Department of Obstetrics and Gynecology #2 of 
O.O. Bohomolets National Medical University

15 квітня
12.30–14.30
Конференц-
зал № 7

Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології 
лікування та профілактики»
Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків Національної академії медичних наук України»

15 April
12.30–14.30
Hall # 7

Round table Children obesity: modern technologies of 
treatment and prevention
Organizer: Institute of Children and Adolescents Health Care of 
NAMS of Ukraine, SI 

16 квітня
10.00–14.00
Конференц-
зал № 7

Науково-практична конференція «Сучасні напрямки 
та технології післядипломної підготовки лікарів 
неонатологів»
Організатори: Кафедра Неонатології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені  
П.Л. Шупика, Асоціація неонатологів України, ДУ 
«Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН 
України»

16 April
10.00–14.00
Hall # 7

Conference Modern trends and technologies for post-
graduate training of neonatologists
Organizers: Department of Neonatology of P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education; Association of 
Neonatologists Ukraine; Institute of Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology of NAMS of Ukraine, SI

16 квітня
14.30–17.30
Конференц-
зал № 7

Круглий стіл «Актуальні проблеми алергії у дітей»
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України 

16 April
14.30–17.30
Hall # 7

Round table Current problems of allergic desease of 
children 
Organizers: Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
the NAMS of Ukraine, SI; Ukraine Pediatric Association

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ І ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ВІЛ/СНІД, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВЕНЕРОЛОГІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ
INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY, HIV/AIDS, TUBERCULESIS, VENEROLOGY, PARASITOLOGY

17 квітня
10.00–14.30
Конференц-
зал № 9

Науково-практична конференція «Інновації в 
епідеміології, діагностиці та лікуванні інфекційних 
хвороб»
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

17 April
10.00–14.30
Hall # 9

Scientific-practical conference Innovations in the 
epidemiology, diagnostics and treatment of infectious 
diseases
Organizer: L.V. Hromashevsky Institute of Epidemiology and 
Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine, SI

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ: КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ, ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PHARMACY: CLINICAL PHARMACOLOGY, GENERAL PHARMACY

17 квітня
10.00–15.00
Конференц-
зал № 11

Семінар «Сучасні підходи до проведення неклінічних 
досліджень з метою створення ефективних 
лікарських засобів»
Організатор: ДУ «Інститут фармакології і токсикології 
НАМН України»

17 April
10.00–15.00
Hall  # 11

Seminar Modern approaches to non-clinical research to 
develop effective medicinal drugs
Organizer: Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS 
of Ukraine, SI

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ
MEDICAL TOURISM

16 квітня
16.30–18.00
Конференц-
зал № 5

Семінар «Медичний туризм в Україні і за кордоном. 
Стажування та працевлаштування лікарів за 
кордоном. Можливості українсько-польської 
співпраці. Практична медицина у Великобританії»
Організатор: ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»
За участі: Кадрової компанії «Medical Personnel 
International», БФ «Фонд протидії хворобам цивілізації»
Британської консалтингової компанії «BRAYT»
За підтримки: ГО «Українська Асоціація Медичного 
Туризму»

16 April
16.30–18.00
Hall # 5

Seminar Medical tourism in Ukraine and abroad. Training 
and employment of doctors abroad. Opportunities of 
Ukrainian-Polish cooperation. Practical medicine in the 
UK 
Organizer: NGO Association of physicians in medical tourism
With the participation of: Recruitment company Medical 
Personnel International, CF Foundation combating diseases of 
civilization, British consulting company «BRAYT»
Sponsored by: NGO “Ukrainian Association of Medical Tourism”

У програмі можливі зміни та доповнення
Program’s changes and additions are possible
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BCM «Україна» 68
Brightfield 68
DX-Комплекси, ТОВ 68
Le jeunesse 68
Medicum24 68
Narang Medical Limited 68
RH 69
АВАНТІС 69
АВІС – МЕД 69
Ай.Сі.Еф. Україна 69
Академія МВА International 69
Алекс-стиль 70
АЛТ Україна Лтд, ТОВ 70
Альціона, ТОВ 70
АФС Медицинтехнік, ТОВ 70
БIШОФIТ Mg ++ 70
Био-Рад 71
Біо Тест Мед, ТОВ 71
БІОМЕД, ТОВ 71
БІОСОЛА, Компанія 71
БТЛ-Україна 71
ВВСА ТРЕЙДИНГ, ТОВ 72
Вектор-Бест-Україна, ТОВ 72
ВІЛАН, НВП, ТОВ 72
Вінмедікал, ТОВ 72
Віола Медтехніка 72
Волсмарт, ТОВ 73
ГOЛДЕН – ФАРМ, ПП 73
Гранум, НВЛ, ТОВ 73
Діагностичні системи, НПФ 73
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ 73
ЕРБА ЛАХЕМА 73
Еталон-Україна, ТОВ 74
Зентекс, ТОВ 74
ІМЕСК, ТОВ 74
Інвасервіс 74
ІНДАР, ПрАТ 74
ІНДЕНТ, Медичний центр 74
Інтермедіка 75
Інюрполіс, Юридична фірма 75
КАРДІО, МК, ТОВ 75
КВАНТ, ЗРО, ТОВ 75
Клеодерма, ТОВ 75
КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 75
Лабікс, ТОВ 76
ЛЕДУМ, ТОВ 76
ЛЕКХІМ, Група компаній 76
Львівське казенне експериментальне 
підприємство засобів пересування і протезування 76
Мед Ексім 76
МедАдвокат, Юридична компанія 76
МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче об’єднання, ТДВ 77
Медгарант, ТОВ 77

УЧАСНИКИ VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
EXHIBITORS OF THE VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

AFS Medizintechnik, Llc 70
Аlciona, Ltd. 70
Aleks-Style 70
ALT Ukraine Ltd. 70
AVANTIS 69
AVIS – MED 69
BCM “Ukraine” 68
Bio Test Med, Llc. 71
BIOMED, Ltd 71
Bio-Rad Laboratories 71
BIOSOLA, Company 71
BISHOFIT Mg ++ 70
Brightfield 68
BTL Ukraine 71
CARDIO, MC, Ltd 75
CHEMLABORREACTIV, Ltd 87
CRATIA LTD, Llc 75
Diagnostic Systems, Research and Productiond Firm, Llc 73
DX-Complexes, Ltd 68
ERBA LACHEMA 73
Etalon-Ukraine, Ltd 74
EXIMCARGOTRADE, Ltd 73
Fitoriya 86
GOLDEN – PHARM, PE 73
Granum RPL 73
HEACO 86
Healthy Style, Ltd 86
HiMeK, SPE, Llc 87
HuaShen 87
ICF Ukraine 69
ILF, Inyurpolis law firm 75
IMESC, Llc 74
INDAR, PrJSC 74
INDENT, Medical Center 74
Intermedica 75
Invaservice 74
Kharkiv state experimental prosthetic 
and orthopedic enterprise (KhKEPOP) 86
Kleoderma, Ltd 75
KVANT, Ltd 75
Kvertimed-Ukraine, Ltd 80
Labix, Ltd 76
Le jeunesse 68
LEDUM, Ltd 76
Lekhim, Group of companies 76
Lviv State Experimental Company 
of transportation and prosthesis Means 76
MBA International Academy 69
MCG 80
MED EXIM 76
MedAdvokat, Law Firm 76
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation 77
Medconsulting, Llc 79
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Медилайн, ТОВ 77
Медігран 77
МЕДІКОМ-Україна, ТОВ 77
МЕДІО, ТОВ 78
Медіст, ТОВ 78
Медісторе, ТОВ 78
МЕДІТОРГ ГРУП 78
Медконсалтинг, ТОВ 79
Медкосвісс, ТОВ (Україна) 79
Медмаркетинг 79
МЕДРАМ, приватне підприємство 79
Медтек 79
Медтехснаб, ТОВ 79
Меркатор Медікаль, ТОВ 79
Мираконсалтинг Груп, ТОВ 80
МК Квертімед-Україна, ТОВ 80
Модем 1, ТОВ 80
ОНІКО, МПТВП 80
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 81
ОСД Східна Європа, ТОВ 81
Оскар-Медікал, ТОВ 81
Плазмоліфтинг Україна 81
Поліпромсинтез, ТОВ 81
ПРОВІДНА, СК, ПрАТ 82
Протек Солюшнз Україна 82
Профімед – Сервіс, ТОВ 82
Профмода, ТОВ 82
Рамінтек, ІВК, ТОВ 82
Реагент, ПрАТ 83
Рельянс, Інжинірингово-консультаційний центр, ТОВ 83
Рош Україна, ТОВ 83
Салютіс Прінт 83
Сіместа ВААЛ, НВФ, ТОВ 83
Сканер 83
Соул Юкрейн, ТОВ 84
СПІКАРД, ПП 84
ТехМедКонтракт, ТОВ 84
Технодент-проект 84
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 84
УКР ДІАГНОСТИКА 84
Українська Академія Біологічної Медицини/Хеель 85
Український інститут сексології та андрології, ТОВ 85
Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності 85
УМТ+, ТОВ 85
УТБ РЕСУРС, ТОВ 85
ФАРМАСКО, ТОВ 85
Фіторія, ПрАТ 86
Харківське казенне експериментальне 
протезно-ортопедичне підприємство 86
Хелсі Стайл, ТОВ 86
ХІКО 86
ХіМеК, НВП, ТОВ 87
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 87
Хуашен 87
ЮТАК, Інноваційна компанія 87

Medcoswiss (Ukraine) 79
MedEast, Ltd 78
Medgarant, Ltd 77
MEDICOM-UKRAINE, Llc 77
Medicum24 68
Medigran 77
Mediline, Ltd 77
MEDIO, Ltd 78
MEDISTORE, Llc 78
MEDITORG GROUP 78
Medmarketing 79
Medram, Private Limited Liability Company 79
Medtech 79
Medtechsnab, Ltd 79
Mercator Medical Ukraine 80
Modem 1, Ltd 80
Narang Medical Limited 68
OMB, Ltd 81
ONIKO, PE 80
Oscar-Medical, Ltd 81
OSD Shidna Evropa, Ltd 81
Pharmasco, Ltd 85
PlasmoliftingTM Ukraine 81
Polypromsyntes, Ltd 81
Profimed – Service, Ltd 82
Profmoda, Llc 82
Protech Solutions Ukraine 82
PROVIDNA, Insurance Company, PJSC 82
Ramintek IPK, Ltd 82
Reagent, PJSC 83
Reliance, Engineering – consulting centre, Llc 83
RH 69
Roche Ukraine 83
Salutis Print 83
Scaner 83
Simesta VAAL, Llc 83
SOUL UKRAINE, Ltd 84
Spicard, PE 84
TechMedKontract, Ltd 84
Technodent-Project 84
TRANSLINK UKRAINE, Llc 84
UKR DIAGNOSTIKA, Co.Ltd 84
Ukrainian Academy of Biological Medicine/Heel 85
Ukrainian institute of sexology and andrology, Ltd 85
Ukrainian Research Institute for Prosthetics and Rehabilitation 85
UMT+ 85
UTAK, Innovation Company 87
UTB RESURS, Ltd 85
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc 72
Vinmedical, Ltd. 72
Viola Medtehnika 72
Volsmart, Llc. 73
VVSA TRADING, Ltd. 72
WYLAN, SME, Ltd 72
Zentex 74
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УЧАСНИКИ IV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
EXHIBITORS OF THE IV INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Болгарія 
Посольство Республіки Болгарія в Україні 90

Ізраїль 
Представництво Міністерства Туризму Ізраїлю в Україні 90
QMedical, Компанія 90
К.Р.В Медікал 90
Медичний Центр Ш.М.Р. 90

Корея
Комерційний відділ Посольства Республіки Корея (КОТРА) 90

Малайзія 
МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ 90

Польща 
Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям 
Посольства Польщі у Києві 91
European Health Centre Otwock («ECZ Otwock») 91
KNIEJA, учбовий центр і база відпочинку 91
Medicover Hospital 91
Polish Association of Private Hospitals  91

Румунія 
Romanian Medical Tourism Association 92

Словаччина 
Посольство Словацької Республіки в Україні 92

Словенія 
Українсько-Словенська спілка підприємців, ГС 92

Туреччина 
Acibadem  92
BATI GOZ  93
GUVEN HOSPITAL  93
Liv Hospital 93
Medical Park Hospitals Group 93
Memorial Hospitals Group 93

Угорщина 
Угорський туризм – Інформаційне бюро, Посольство Угорщини 93
1 000 ДОРІГ УКРАЇНА 93
HUNGAROSPA – Hajduszoboszlo  94
Hunguest Hotels  94
ROBINSON TOURS – Україна 94
Веді Тургруп – Україна, ТОВ 94

Україна 
АЗАРІС МЕДИКАЛ ТУРИЗМ 94
Американська торгівельна палата в Україні 94
Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО 95
Курорти Приазов’я, ПП 95
Лаян Віннер, Медичний центр 95
МЕДВІО, ТОВ 95
Реабілітаційний центр відновлення хребта та суглобів 95
Термал Стар 95
ТревелСіМ 96
Українська Асоціація Медичного Туризму 96
Управління розвитку курорту Трускавець 96

Bulgaria
Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine 90

Israel
Israel Ministry of Tourism 90
QMedical Company 90
K.R.V Medical 90
Shemer Medical Center 90

Korea
Commercial Section of the Embassy of the Republic of Korea (KOTRA) 90

Malaysia
MATRADE – MALAYSIA 90

Poland
Trade and Investment Promotion Office of the Embassy 
of the Republic of Poland in Kyiv 91
European Health Centre Otwock («ECZ Otwock») 91
KNIEJA Training and Recreation Center 91
Medicover Hospital 91
Polish Association of Private Hospitals  91

Romania
Romanian Medical Tourism Association 92

Slovakia
Embassy of the Slovak republic to Ukraine 92

Slovenia
Ukrainian-Slovenian union of Entrepreneurs, CU 92

Turkey
Acibadem  92
BATI GOZ  93
GUVEN HOSPITAL  93
Liv Hospital 93
Medical Park Hospitals Group 93
Memorial Hospitals Group 93

Hungary
Hungarian Tourism, Plc. 93
1 000 UT 93
HUNGAROSPA – Hajduszoboszlo  94
Hunguest Hotels  94
ROBINSON TOURS 94
Vedi Tourgroup – Ukraine 94

Ukraine
AZARIS MEDICAL TOURISM 94
American Chamber of Commerce in Ukraine 94
Association of Physicians in Medical Tourism 95
Resorts Azov 95
Layan Winner, Medical Center 95
MEDWIO, Llc. 95
Rehabilitation Centre of spine and joint recovery 95
Termal Star 95
TravelSiM 96
Ukrainian Association of Medical Tourism 96
Department of resort development Truskavets 96
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МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ / STATE INSTITUTIONS, MEDICAL ASSOCIATIONS, 

UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS, SOCIAL FOUNDATIONS
Асоціація «Медична освіта України» 98

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (АОРМВ) 98

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» 98

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ) 98

Асоціація комбустіологів України 98

Асоціація педіатрів України 99

Асоціація працівників швидкої, 

невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, ВГО 99

Асоціація радіологів України 99

Асоціація Урологів України, ВГО 99

Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів, ГО 99

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини  100

Всеукраїнська асоціація пластичних, 
реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ) 100

Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) 

та екстреної медичної допомоги, ВГО 100

Громадське об´єднання по лікуванню ран 100

Державна служба України з лікарських засобів 101

Державний експертний центр МОЗ України, ДП 101

Міжнародний благодійний фонд «Видавництво «СФЕРА» 101

Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини, Державного управління справами, ДНУ 101

Національна наукова медична бібліотека України 101

Національний інститут раку 102

Національний музей медицини України 102

ПРОСВІТА 102

Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України, ДЗ 102

Товариство офтальмологів України (ТОУ) 102

Українська Академія Реабілітації та Здоров’я Людини 103

Українська асоціація боротьби з інсультом, ВГО 103

Українська асоціація клінічних нейрофізіологів, ГО 103

Українська Асоціація Нейрохірургів 103

Українська асоціація ортопедів-травматологів, ВГО 103

Українська Асоціація по вивченню захворювань печінки, ГО 103

Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, ГО 104

Українська асоціація фізичної терапії, ГО 104

Українське товариство радіаційних онкологів 104

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, ДУ 104

Український медичний центр акушерства, гінекології 

та репродуктології МОЗ України, ДЗ 105

Український науково–практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, ДЗ 105

Український НДІ медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України, ДУ 105

Український фармацевтичний інститут якості, ДП 105

All Ukrainian Association of ambulance workers, 

medicine of emergency and disaster medicine, NGO 99

All Ukrainian society of biomedical engineers and technologists, SO 99

All-Ukrainian Resuscitation Council and emergency 

medicine, All-Ukrainian PO 100

Association “Cardiovascular Surgeons of Ukraine” 98

Association Medical Education of Ukraine 98

Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine  100

Association of Combustiologists of Ukraine 98

Association of market operators of medical devices (AMOMD) 98

Association of Paediatric Otorhinolaryngologists of Ukraine (APOU) 98

Association of radiologists of Ukraine 99

EDUCATION 102

International Charitable Foundation “Pablishing organization “SPHERA” 101

National cancer institute 102

National Scientific Medical Library of Ukraine 101

Public institution Ukrainian Scientific 

research Institute of Medical Rehabilitation 

and Resort Therapy Ministry of Health of Ukraine care 105

Public Union for the treatment of wounds 100

Reference-centre for molecular diagnostic 

of Public Health Ministry of Ukraine, SI 102

Scientific Practical Center for Prophylactic 
and Clinical Medicine, State Administration, SSE 101

State Administration of Ukraine on Medicinal Products 101

The National Museum of Medicine of Ukraine 102

The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, PE 101

The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostic 104

Ukrainian Academy of Rehabilitation and Human Health 103

Ukrainian Anti-Stroke Association, 
All-Ukrainian Non-Governmental Organization 103

Ukrainian Association for the Study of Liver Diseases, PO 103

Ukrainian Association of Clinical Neurophysiologists, PA 103

Ukrainian Association of Neurosurgeons 103

Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologists, All-Ukrainian CО 103

Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO 104

Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons  100

Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of Ukraine, SI 104

Ukrainian Medical Center of Obstetrics, Gynecology 
and Reproduction of the Ministry of Health of Ukraine, SI 105

Ukrainian Pediatric Association 99

Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality, SE (UPHIQ) 105

Ukrainian scientifically-practical center emergency medical help and 

medicine of the catastrophes Ministry of Public Health of Ukraine, SI 105

Ukrainian Society of Ophthalmologists 102

Ukrainian Society of Radiation Oncologists 104

Ukrainian Urological Association, 
All-Ukrainian non-Governmental Organization 99
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 106
Інститут гастроентерології НАМН України, ДУ 106
Інститут гематології і трансфузіології НАМН України, ДУ 106
Інститут генетичної та регенеративної 
медицини НАМН України, ДУ 106
Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, ДУ 107
Інститут гігієни та медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ 107
Інститут дерматології та венерології НАМН України, ДУ 107
Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України, ДУ 107
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України, ДУ 107
Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ 108
Інститут медицини праці НАМН України, ДУ 108
Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ 108
Інститут мікробіології та імунології 
ім. І.І. Мечникова НАМН України, ДУ 108
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, ДУ 109
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ 109
Інститут нефрології НАМН України, ДУ 109
Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, ДУ 109
Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, ДУ 109
Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П.Філатова НАМН України, ДУ 110
Інститут патології крові і трансфузійної 
медицини НАМН України, ДУ 110
Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ 110
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, ДУ 110
Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ 111
Інститут стоматології НАМН України, ДУ 111
Інститут травматології та ортопедії НАМН України, ДУ 111
Інститут урології НАМН України, ДУ 111
Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ 111
Інститут ядерної медицини 
і променевої діагностики НАМН України, ДУ 112
Науково–практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України, ДУ 112
Національний інститут серцево–судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ 112
Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ 112
Національний інститут фтизіатрії та пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, ДУ 112
Національний інститут хірургії і трансплантології 
ім. О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ 113
Національний науковий центр «Інститут кардіології 
ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ 113
Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН України, ДУ 113

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE OF UKRAINE 106
Chebotarev State Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine, SI 107
Grigoriev Institute for Medical Radiology of the NAMS of Ukraine, SI 108
Institute for children and adolescents health care of the NAMS of Ukraine, SI 109
Institute for Occupational Health of the NAMS of Ukraine, SI 108
Institute of Blood Pathology and transfusion medicine 
of the NAMS of Ukraine, SI 110
Institute of dermatology and venereology of the NAMS of Ukraine, SI 107
Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine, SI 106
Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS of Ukraine, SI 106
Institute of Haematology and Transfusiology of the NAMS of Ukraine, SI 106
Institute of Nephrology of the NAMS of Ukraine, SI 109
Institute of neurology, psychiatry and narcology of the NAMS of Ukraine, SI 109
Institute of Neurosurgery named after academican 
A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI 109
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology 
of the NAMS of Ukraine, SI 112
Institute of Otolaryngology named after 
Prof. O.S. Kolomiychenko of the NAMS of Ukraine, SI 109
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine, SI 110
Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of Ukraine, SI 111
Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS of Ukraine, SI 111
Institute of Urology of the NAMS of Ukraine, SI 111
L.T. Malaya Therapy National Institute of the NAMS of Ukraine, SI 112
L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology 
and Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine, SI 107
Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology 
of the NAMS of Ukraine, SI 108
National institute of phthisiology and pulmonology 
F.G. Yanovsky of the NAMS of Ukraine, SI 112
National Institute of Surgery and Transplantology 
of the NAMS of Ukraine name after A.A. Shalimov, SI 113
National M.M. Amosov Institute of Cardiovascular Surgery 
of the NAMS of Ukraine, SI 112
National Research Center for Radiation Medicine 
of the NAMS of Ukraine, SI 113
National Scientific Center, 
M.D. Strazhesko institute of cardiology of the NAMS of Ukraine, SI 113
O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and 
Medical Ecology of the NAMS of Ukraine, SI 107
Research-Practical Centre of Endovascular 
Neuroradiosurgery of the NAMS of Ukraine, SI 112
Sytenko Institute of spine and joint pathology 
of the NAMS of Ukraine, SI 110
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
of the NAMS of Ukraine, SI 110
The Institute of Dentistry of the NAMS of Ukraine, SI 111
V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology Problems 
of the NAMS of Ukraine, SI 111
V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism 
of the NAMS of Ukraine, SI 107
V.T. Zaycev Іnstitute of General 
and Urgent Surgery of the NAMS of Ukraine, SI 108
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Буковинський державний медичний університет 114
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 114
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДЗ 114
Житомирський інститут медсестринства 114
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ 115
Івано–Франківський національний медичний університет, ДВНЗ 115
Київський медичний університет УАНМ, ПВНЗ 115
Львівський медичний інститут, ТзОВ 115
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького 115
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 116
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 116
Одеський національний медичний університет 116
Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, ДВНЗ 116
Українська медична стоматологічна академія, ВДНЗУ 116
Факультет біомедичної інженерії НТУ України 
«Київський політехнічний інститут» 117
Харківська медична академія післядипломної освіти 117
Харківський національний медичний університет 117

Bukovinian state medical university 114

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 115

Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine, SI 114

Faculty of Biomedical Engineering 
of the NTU of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 117

I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University 116

Ivano–Frankivsk National Medical University 115

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 117

Kharkiv National Medical University 117

KYIV MEDICAL UNIVERSITY OF UAFM 115

Lviv Medical Institute 115

National Medical University O.O. Bogomolec 116

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 114

Odesa National Medical University 116

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 116

Ukrainian Medical Stomatological Academy, HSEEU 116

Zaporizhzhia Medical Academy 
of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine, SI 115

Zhytomyr Nursing Institute 114

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 118
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України 118
Інститут експериментальної патології, онкології 
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 118
Інститут електродинаміки НАН України 118
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 118
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 119
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 119
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 119
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 119
Інститут монокристалів НАН України, 
Науково-технологічний комплекс 119
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 119
Інститут органічної хімії НАН України 120
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України 120
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 120
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 120
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 120
Інститут технічної теплофізики НАН України 120
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 121
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 121
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України  121
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 121
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 122

Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine 121
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine 119
E.O. Paton Electric Welding Institute 118
Frantsevich Institute of Problems of Materials 120
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine 119
Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine 120
Institute for Single Crystals, State Scientific Institution 119
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the NAS of Ukraine 120
Institute of Applied Problems of Physics 
and Biophysics of the NAS of Ukraine 120
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine 120
Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine 121
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine 119
Institute of organic chemistry of the NAS of Ukraine 120
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, 
Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine 118
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine 118
Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine 122
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,oncology 
and radiobiology of the NAS of Ukraine 118
Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine 121
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 118
The International Research and Training Center for Information  121
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of the NAS of Ukraine 121
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine 119
V.N. Bakul Institute for super hard materials 119
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФОРУМУ / MASS MEDIA
AEROPLAN, журнал 124
Aquae 124
Business Portals B.V. 124
CanBiotech Inc. 124
CLocate.com 124
Doc.ua 124
DoctorGEO 124
Estet-portal.com –  науково-популярний портал 
«Естетична медицина» 125
Euromonitor International 125
Farmavita Regulanet 125
Freesun News 125
German Medical Journal 125
GTP – Greek Travel Pages 125
Healthy Times 126
Infomed Malaysia 126
INFOMEDIX 126
Intuition Communication Ltd. 126
Likar.info 126
Medi BizTV 126
Medi Trends Today 127
Medical Device ASIA 127
Medical Events Info 127
Medical Travel Today 127
Medical-Tourism-Poland.com 127
MediMundi, Llc. 127
Need BG, Ltd. 127
Novasans 128
Novosti-turbiznesa.info – портал для професіоналів 128
Olympia Global Co., Ltd. 128
Oplastike.com 128
Pharma Mirror Magazine 128
Pharmaphorum 128
PlacidWay 128
PMR Ltd. Sp. z o.o. 129
PPR «Отдыхай!», SRL 129
PRO Менеджмент в охороні здоров’я, журнал 129
Proven Trade Contacts  129
Succidia AG 129
Tour NUANCE, всеукраїнський каталог 
для професіоналів туристичного бізнесу 130
Tourism around the World Monthly 130
Tourism-Insider Ltd. 130
Trade Shows Europe 130
Travertures Co., Ltd. 130
Ukraine Business Insight 130
ZDOROV-INFO.COM.UA, медичний портал України 130
Агентство Медичного Маркетингу 131
Аптечний аудит, журнал 131
Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри, 
журнал Наша родина плюс, ТОВ 131
БІЗРЕЛІЗ, Інтернет–видання 131

AEROPLAN, magazine 124
Aquae 124
BIZRELIZ, Internet Publication 131
Business Portals B.V. 124
CanBiotech Inc. 124
CLocate.com 124
Doc.ua 124
DoctorGEO 124
Domashniy Kardiolog, magazine 132
Estet MD 132
Estet-portal.com – Science-popular website 
“Aesthetic medicine” 125
EuroMD, Ltd. 132
EuroMedNews 132
Euromonitor International 125
Farmavita Regulanet 125
Freesun News 125
German Medical Journal 125
GTP – Greek Travel Pages 125
Health of Ukraine. Medical edition, Publishing house 133
Healthcare management, magazine 138
Healthy Times 126
Hospital Surgery, magazine 139
Infomed Malaysia 126
INFOMEDIX 126
INTENATIONAL TOURISM, magazine 135
Intuition Communication Ltd. 126
KAZAKHSTAN MEDICAL JOURNAL 133
Library of domestic doctor and domestic 
trained nurse, magazine 131
Likar.info 126
Med practice: organizational and legal aspects, magazine 134
MeDDovidka 133
MedEkspert, Group of companies 134
Medi BizTV 126
Medi Trends Today 127
Medica Press, Llc. 134
Medical Device ASIA 127
Medical Events Info 127
Medical Marketing Agency 131
Medical Travel Today 127
Medical-Tourism-Poland.com 127
Medicine of Ukraine, Publishing and Information Center, Ltd. 134
MediMundi, Llc. 127
MEDKNYHA, Publishing house 134
MedMedia Kazakhstan, Llp. 134
MEDPHARMCONNECT, Internet-portal 135
Medsvit, web-site 135
Modern Medical Technology, Scientific journal 137
Modern Pharmacy, magazine 137
Morion, Ltd. 135
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Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ  131
ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група  131
Дзеркало світу, видавництво, ТОВ 132
Довідник головної медичної сестри 132
Домашний кардиолог, журнал  132
Естет МД 132
ЄвроМедНьюс 132
ЄвроМД, ТОВ 132
Заславський, Видавничий дім 132
Здоров’я України 21 сторіччя, медична газета, ТОВ 133
Здоров’я України. Медичні видання, Видавничий дім 133
КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 133
Казахстанский фармацевтический вестник, ТОО 133
КОМПАСС Україна, ПрАТ   139
МеДДовідка 133
МедЕксперт, Група компаній 134
Медицина України, Видавничо-інформаційний центр, ТОВ 134
Медична практика: організаційні та правові аспекти, журнал 134
Медіка Пресс, ТОВ 134
МЕДКНИГА, Видавничий дім 134
МедМедиа Казахстан, TOO 134
Медсвіт, портал 135
МЕДФАРМКОННЕКТ, інтернет-портал 135
Мир Отдыха и Бизнеса, журнал 135
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал 135
Моріон 135
НАВIФАРМ, Видавничий Дiм, ТОВ 135
Науковий журнал МОЗ України 136
Практика естетичної медицини, ТОВ 136
Практика управління медичним закладом, журнал  136
Професійні видання Східна Європа 136
Путешественник, журнал 136
Репродуктивна ендокринологія, 
Всеукраїнський науково-практичний журнал 136
РОБІНЗОН, журнал 137
СЕС. Профілактична медицина, журнал 137
Соціальна маркетингова ініціатива, ПП 137
Сучасна фармація, журнал  137
Сучасні медичні технології, науково-практичний журнал 137
Україна Бізнес, видавничий дім 137
Український медичний вісник, ТОВ 138
Український Страховий клуб, журнал 138
УП Професiйнi видання 138
Управління закладом охорони здоров’я, журнал 138
Участковый врач, журнал 
РедМед Агентство популярних медичних видань, ТОВ 138
Фармацевт Практик, ТОВ 138
Фармацевтичний кур’єр, журнал 139
Фармика – Pharmika.RU 139
Шпитальна хірургія, журнал 139

NAVIFARM, Publishing House, Llc. 135
Need BG, Ltd. 127
Novasans 128
Novosti-turbiznesa.info – portal for professionals 128
Olympia Global Co., Ltd. 128
Oplastike.com 128
Our family plus, Ltd. 131
Pharma Mirror Magazine 128
Pharmaceutical Courier, magazine 139
Pharmacevt Practic, Ltd. 138
Pharmacy audit, magazine 131
Pharmaphorum 128
Pharmika – Pharmika.RU 139
PlacidWay 128
PMR Ltd. Sp. z o.o. 129
PPR “Otdyhai!”, SRL 129
Practice of Aesthetic Medicine, Llc. 136
Practice of Management of the Medical Institution, magazine 136
PRO Healthcare Management, quarterly magazine 129
Professional edition Eastern Europe 136
Professional publications, Publishing house 138
Proven Trade Contacts  129
RedMed Agency of the Popular Medical Editions, Ltd. 138
Reproductive Endocrinology, Ukrainian scientific and practical journal 136
ROBINZON, magazine 137
Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine 136
SES. Preventive medicine, magazine 137
Social Marketing Initiative 137
Succidia AG 129
The Guide for Chief Matrons 132
The Kazakhstan pharmaceutical herald 133
The local doctor, magazine 138
The Mirror of a world, Publishing house 132
The Traveler, magazine 136
Tour NUANCE, Allukrainian catalogue 
for the professionals of tourist business 130
Tourism around the World Monthly 130
Tourism-Insider Ltd. 130
Trade Shows Europe 130
Travertures Co., Ltd. 130
Ukraine Business Insight 130
Ukraine Business, Publishing House 137
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BCM «Україна»
BCM “Ukraine”

Україна, 76011, м. Івано-Франківськ, а/с 4
P.O. box 4, Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine

   +380 (342) 75-94-33
 +380 (342) 75-94-33
   info@bcmukraine.com.ua

www.bcmukraine.com.ua

Торгові марки: Orgentec (Німеччина), Fujirebio (Швеція), Monobind (США), 
Technoclone (Австрія), Buhlmann (Швейцарія), Bioserv (Німеччина), Axis-
Shield (Великобританія), Alere (США), Vircel (Іспанія), Vegal (Іспанія), Turklab 
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«ВСМ «Україна» є офіційним дистриб’ютором групи компаній «БіоХімМак» 
на території України, основним пріоритетом якої є надання високоякісної 
наукової підтримки в процесі впровадження новітніх лабораторних методик. 
До нашого портфелю входять визнані у світі виробники продукції для 
лабораторної діагностики. «ВСМ «Україна» має найрізноманітніший перелік 
реактивів для наукових досліджень, а нашими постійними клієнтами є 
медичні університети, науковці, провідні приватні та державні лабораторії.

“BCM “Ukraine” is an official distributor of BioChemMack group of companies 
in Ukraine, its main priority is to provide a high-quality scientific support in 
implementation of the most up-to-date laboratory methods. Our portfolio 
includes internationally recognized manufacturers of products for laboratory 
diagnostics. “BCM “Ukraine” has a diverse list of reagents for the researches, and 
our regular customers are: medical universities, researchers, leading private and 
public laboratories.

Brightfield
Україна, 01032, м. Київ, вул. Рейтарська, 18/11-А
18/11-А, Reytarska Str., Kyiv, 01032, Ukraine

   +380 (44) 278-12-86
www.brightfield.com.ua

Торгова марка: Brightfield.

Brightfield – гнучкі і жорсткі ендоскопічні системи для урології, гінекології, 
ортопедії, отоларингології, пульмонології, гастроентерології та лапароскопії.
Вся продукція шведської компанії Brightfield має сертифікати якості і 
відповідають вимогам MDD 93/42/EEC. Медичні системи виробляються на 
підприємствах, які відповідають ISO 13485:2012. Це гарантує високу якість 
продукції з маркою Brightfield. Широкий спектр пропонованого устаткування 
дає змогу гнучко підійти до комплектації, як ендоскопічного діагностичного 
кабінету, так і сучасної операційної.

Brightfield – is flexible and hard endoscopic systems for urology, gynecology, 
orthopedics, otolaryngology, pulmonology, gastroenterology and laparoscopy.
This products of Swedish company has quality certificate and meets all the 
requirements MDD 93\42\EEC.
Medical products are produced on the factories and meet all ISO 13485:2012 
standards.
Its guaranty high quality to the products which produced under Brightfield 
trademark.
Enhanced equipment selection gives more flexibility for different equipment’s 
configuration both diagnostic’s room and for modern operating room. 

DX-Комплекси, ТОВ
DX-Complexes, Ltd

Україна, 61089, м. Харків, а\с 271
P.O. box 271, Kharkiv, 61089, Ukraine

   +380 (57) 755-25-25, +380 (57) 754-73-71
 +380 (57) 717-67-99
   sms-center@meta.ua

www.dx-com.com.ua

Торгові марки: Axon (Аксон), Regina (Регина).

Розробка, виробництво, комплексне постачання та подальше сервісне 
обслуговування діагностичного та фізіотерапевтичного устаткування для 
нейрофізіології та функціональної діагностики: електроенцефалографи 
та полісомнографи, електронейроміографи, ехоенцефалографи, 
електрокардіографи та системи велоергометрії, реографи, спірографи, 
системи холтерівського моніторингу (ЕЕГ,ЕКГ та АТ), ультразвукове 
обладнання та інше.
Ремонт та сервісне обслуговування медичного устаткування інших 
виробників.

Development, production, supplied and service of diagnostic and 
physiotherapy equipment for neurophysiology and functional diagnostics: 
electroencephalographs and polysomnographs, electromyographs, 
echoencephalographs, electrocardiographs and systems veloergometry, 
rheographs, spirographs, systems Holter monitoring (EEG, ECG and blood 
pressure) and ultrasound equipment and so on. 
Repair and maintenance services of medical equipment from other 
manufacturers.

Le jeunesse
Україна, 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 14, 16/14
16/14, 14, Smirnova-Lastochkina Str., Kyiv, 04053, Ukraine

   +380 (98) 552-94-03
   allush@ukr.net

Торгова марка: La jeunesse (Франція).

Професійна космецевтика з використанням натуральних інгредієнтів та 
ефективних формул.

Professional cosmeceuticals using natural ingredients and effective formulas.

Medicum24
64, Turner Str., München, Bayern, 81827, Germany

   +380 (44) 360-68-65 (Kyiv)
   +49 (172) 894-68-79 (München)
   info@medicum24.de

www.medicum24.de

Торгова марка: Medicum24.

Medicum 24 – компанія медичного менеджменту. Основний вид діяльності 
компанії – це допомога російськомовним пацієнтам з різних країн у пошуку 
та правильному виборі можливостей по організації обстеження, лікування, 
реабілітації та ін. медичних послуг в провідних профільних клініках і 
діагностичних центрах Німеччини.
Ми пропонуємо нашим клієнтам послуги приватних, місцевих чи 
університетських клінік Мюнхена, а також відновлювальні програми в 
найбільших реабілітаційних центрах Баварії.

Medicum 24 – medical management company. The main activity of the  
company – is to help Russian-speaking patients from different countries to find 
and correct choice of opportunities for examination, treatment, rehabilitation 
and others  medical services in leading specialized clinics and diagnostic 
centers of Germany.
We offer our clients private, local or university clinics in Munich and recovery 
programs in the largest rehabilitation centers in Bavaria.

Narang Medical Limited
46 Community Centre, Narang Tower, 
Nraina Industrial Area ,Phase-I, New Delhi-110028, India

   +91 (11) 455-54-000 (100 Lines)
 +91 (11) 455-54-001
   net@narang.com

www.narang.com

Narang Medical Limited є найвідомішим виробником і постачальником 
медичного обладнання, медичних меблів, ортопедичних імплантатів та 
інструментів в Індії. Наші продукти сертифіковані за стандартами ISO 9001 та 
CE. Компанія, орієнтована на експорт і сертифікована урядом Індії. Продукція 
продається в більш ніж у 80 країнах по всьому світу.
Компанія повсюдно відома, як «кращий в Індії ринок для імпорту», тому що 
ми не йдемо на компроміс за якістю в обмін на дешевшу ціну. Крім якості 
продукції, ми також славимося швидкою доставкою, дружньої політикою 
щодо покупців і командою професіоналів. Ми шукаємо імпортерів та 
дистриб’юторів по всьому світу.

Narang Medical Limited is India’s most reputed manufacturer and suppliers of 
Medical Equipment, Hospital Furniture, Orthopedic Implants and Instruments. 
Our products are ISO 9001 and CE certified. We are Star Export House Company 
certified by Government of India. Our products are being sold in more than 80 
countries worldwide.
We are widely recognized as the “India’s best source to import” because we 
don’t compromise on quality in exchange for a cheaper price. Apart from 
product quality, we are also reputed for prompt delivery, buyers’ friendly 
policies, and the team which includes some of the most experienced business 
and technology professionals. We are looking for Importers and Distributors 
worldwide. 
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RH
Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
5-А, Rivnenska Str., Chernivtsi, 58000, Ukraine

   +380 (98) 101-04-83
   rh.net.ua@gmail.com

Компанія RH продає нове, б/у та відновлене медичне обладнання: апарати 
УЗД, КТ, МРТ, мамографи та ендоскопи від провідних світових виробників 
(Siemens, Toshiba, GE, Medison, Hitachi).
Про нас:
8 років на ринку
Велика кількість обладнання на складі
Тестування лікарями
Доставка в межах України безкоштовна
Гарантія 12 місяців
Офіційне документальне оформлення
Тижневе навчання
Власний сервісний відділ
Економне постгарантійне обслуговування
Апгрейд УЗД обладнання

RH Company sales new, used and refurbished medical equipment: ultrasound 
machines, CT, MRI, mammographs and endoscopes from leading manufacturers 
(Siemens, Toshiba, GE, Medison, Hitachi etc).
About us:
8 years of experience
Large amount of equipment at the warehouse
Testing by our doctors
12 months warranty
Official documents
1 week of training
Own service department
Economic post-warranty service
Upgrade of ultrasound machines

АВАНТІС
AVANTIS

Україна, 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 1/2
1/2, B. Gmyri Str., Kyiv, 02140, Ukraine

   +380 (44) 572-98-22, 577-24-17
 +380 (67) 440-65-68
   info@avantis-lk.com.ua

www.avantis-lk.com.ua

Торгові марки: DRG Instruments (Німеччина), R-Biopharm (Німеччина), 
Biomerica (США), Demeditec (Німеччина), Biohit (Фінляндія), Bioactiva 
(Німеччина), AnshLab (США), DIESSE DIAGNOSTICA (Італія), URIT Medical (Китай), 
Dia.Pro Diagnostic (Італія), BIOREF (Німеччина), Veda.Lab (Франція), Sartorius 
(Німеччина), DAC-SpectroMed (Молдова), Biologix (США-Китай), HTL (Польща), 
Syntesys (Італія), TARSONS (Індія), Алкор Био (Росія), Литех (Росія), Хема (Росія), 
Иммунотех (Росія), Витротест (Україна), Вектор Бест (Росія).

Комплексне оснащення лабораторій: імунологічних, клініко-діагностичних, 
бактеріологічних, біохімічних, гематологічних, ПЦР – лабораторій, хірургічних, 
експрес лабораторій.
Дистриб’ютор та представник в Україні по реалізації:
- медичного обладнання DRG, DIESSE, URIT;
-  діагностичних ІФА наборів DRG, Biomerica, Demeditec, Bioactiva, AnshLab, 

BIOREF, Dia.Pro, АлкорБіо, Хема, Вектор-Бест, Іммунотех, Вітротест;
- діагностичних ПЛР наборів Литех;
- швидких тестів VEDA.LAB, Biomerica, DAC- SpectroMed;
- піпеточних дозаторів Biohit-Sartorius;
- лабораторного пластику Sartorius, Biologix, Syntesys, Fl Medical, Tarsons;
- систем для забору капілярної крові HTL;
- гастро-діагностика Biohit, R-Biopharm;
- алерго-діагностика R-Biopharm, Biomerica, Алкор-Біо.

Complex equipping of laboratories: immunological, clinical diagnostic, 
bacteriological, biochemical, hematological, PCR-laboratories, surgical express 
laboratories. Distributor and representative in Ukraine in implementation of 
- laboratory equipment DRG, DIESSE, URIT;
-  diagnostic ELISA kits of DRG, Biomerica, Demeditec, Bioactiva, AnshLab, BIOREF, 

Dia.Pro, AlkorBio, Hema, Vector-Best, Imunnoteh, Vitrotest;
- gastro-diagnostics Biohit, R-Biopharm;
- kits for allergy diagnostics R-Biopharm, Biomerica, Alkor-Bio;
- PCR diagnostic kits Liteh;
- rapid-tests VEDA.LAB, Biomerica, DAC-Spectro-Med, Dialab;
- pipette dispensers Biohit-Sartorius;
- laboratory plastics Sartorius, Biologix, Syntesys, FL Medical, Tarsons;
- system for collection of capillary blood HTL.

АВІС – МЕД
AVIS – MED

Україна, 03134, м. Київ, вул. Симиренко, 19, кв. 63
Ap. 63, 19, Simirenko Str., Kyiv, 03134, Ukraine

   +380 (44) 403-25-24
 +380 (44) 403-20-60
   Avismed@yandex.ru

www.avismed.uaprom.net

Торгові марки: Ultragel, ТОВ «Солар», ТОВ «Елімед».

ЕКГ аксесуари (електроди, гель, крем, ремені, кабелі); Гель для УЗД; SpO2 
датчики; Папір для ЕКГ і лабораторного обладнання; Електроди для 
Холтерівського моніторингу; Термопапір для відео принтера.

ECG accessories (electrodes, ets.); Patient cables; Suction chest electrodes; 
Rubber straps for limbs; Peripheral clamps and plates electrodes with universal 
connection; Pre-gelled (wet and solid adhesive gel) foam electrodes; Gel 
products; SpO2 sensors; Paper for laboratory equipment; Ultrasonic accessories; 
Videoprinter paper.

Ай.Сі.Еф. Україна
ICF Ukraine

Україна, 04073, м. Київ, вул. Вербова, 4-А
4-А, Verbova Str., Kyiv, 04073, Ukraine

   +380 (68) 762-39-86, (067) 713-91-92
   Sales1@icf.com.ua

www.icf.com.ua

Торгові марки: Philips, Toshiba, GE, Siemens, Drager, Maquet.

Наша мета – надання найбільш вигідних пропозицій на ультразвукові сканери 
для приватних клінік України. Крім того ми створили унікальний сервісний 
центр для ремонту будь-яких УЗД сканерів, а також для гарантійної та 
сервісної підтримки нашого обладнання.
Наші переваги:
- Продаж зі складу у Києві 
- Доставка по Україні
- Інсталяція та запуск нашими фахівцями 
- Навчання лікаря на робочому місці 
- Гарантійне обслуговування 
- Власний сервісний центр 
- Можливість доукомплектації обладнання

Our purpose – to provide the most favorable offers on ultrasonic scanners 
for private clinics in Ukraine. Moreover we`ve created the unique service 
center for any of ultrasonic scanners, and also for guarantee support of our 
equipment.
Our advantages: 
- Warehouse in Kiev, sales from stock
- Delivery all across Ukraine 
-  Our experts will install equipment and make all the preparations before 

launching 
- We can train your doctor at his work place 
- Guarantee maintenance 
- Proper (native-grown) service center 
- Differentintegration (kitting) possibilities

Академія МВА International
MBA International Academy

Україна, 03057, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 1-А, оф. 19
має представництва у Варшаві та Європі
Off. 19, 1-A, V. Hetmana Str., Kyiv, 03057, Ukraine
Ukraine and Europe

   +380 (44) 223-92-53
 +380 (68) 595-10-52
   sicmba.ua@gmail.com

www.sicmba.in.ua

Програма МВА International in Medical Business – всесвітньовизнаний, 
найвищий рівень ділової кваліфікації та найпрестижніша програма бізнес-
освіти.

Program МВА International in Medical Business – international world-wide 
recognized, highest level of business qualification of the manager and the most 
prestigious program of a business education.
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Алекс-стиль
Aleks-Style

Україна, 61000, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
58, Korchagintsev Str., Kharkiv, 61000, Ukraine

   +380 (97) 993-25-59
   +380 (68) 602-45-21
   +380 (99) 663-61-35
   aleks-style@mail.ru

www.aleks-style.wix.com/aleks-style

Компанія «Алекс-стиль» (ФОП Семеренко Ю.К.) – виробник професійного 
одягу і аксесуарів для салонів краси, для працівників кухні, торгівлі та 
медицини. Різноманітний асортимент торгової марки «Aleks-style» став 
невід’ємною частиною багатьох магазинів, салонів і лікарень. Всі моделі 
виконані в певному стилі, який відповідає специфіці виду діяльності. 
Креативність моделей, акуратність в пошитті – це комплімент покупцеві і 
свідоцтво професіоналізму.

Alex-style Company (SP Semerenko Y.K.) – manufacturer of professional clothing 
and accessories for beauty salons, kitchen workers, trade and medicine. The wide 
range of “Aleks-style” brand has become an integral part of many shops, salons 
and hospitals. All models are made in appropriate style that matches the specific 
activity. Creativity models, accuracy in tailoring – is a compliment to the buyer and 
evidence of professionalism.

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ALT Ukraine Ltd.

Україна, 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4-A, 7 пов.
7 floor, 4-А, Lunacharskogo Str., Kyiv, 02002, Ukraine

   +380 (44) 492-72-70
 +380 (44) 492-72-71

www.alt.ua

Торгові марки: Life Technologies, Seegene, Эмсимед, Olimpus, Leica, Hitachi.

ТОВ «АЛТ Україна Лтд» – це компанiя, яка активно розвивається і є надійним 
партнером на українському ринку аналітичного, лабораторного та медичного 
обладнання. Компанія створена лише 9 років назад, але вже посідає місце 
провідного системного інтегратора і постачальника комплексних рішень 
для передових лабораторій та медичних установ як вітчизняного, так і 
закордонного ґатунку. 
Завдяки багаторічній і плідній праці команди професіоналів «АЛТ Україна 
Лтд» нарощує потужності і стає бездоганним лідером на ринку складного 
лабораторного, медичного та аналітичного обладнання.
Портфоліо компанії охоплює безліч успішних проектів для екологічної, 
криміналістичної та судової, аграрної та харчової, медичної та 
фармацевтичної, нафтохімічної та газопереробної, металургійної, хімічної, 
енергетичної галузей промисловості України, сільського господарства тощо.

ALT Ukraine Ltd is a fast developing company and reliable partner on the 
Ukrainian market of analytical, laboratory and medical equipment. The company 
established more than 9 years ago truly has taken the place of a leading system 
integrator and provider of complex solutions for both domestic and foreign 
leading laboratories and medical institutions. 
Thanks to the long and fruitful work of the team of professionals, ALT Ukraine Ltd 
keeps on expanding capacity to fortify its position of the distinguished leader on 
the market of complex laboratory, medical and analytical equipment.
The company profile includes a number of successful projects for environmental, 
forensic and judicial, agricultural and food, medical and pharmaceutical, 
petrochemical and gas processing, metallurgical, chemical, energy and other 
industries of Ukraine.

Альціона, ТОВ
Аlciona, Ltd.

Україна, 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 4/10
4/10, Wanda Vasylevska Str., Kyiv, 04116, Ukraine

   +380 (44) 236-35-88
   +380 (50) 355-0-558
   alciona@ukr.net

www.apvua.com
www.alciona.ub.ua

Торгова марка: Альціона.

Науково-виробнича фірма «Альціона» розробляє і виробляє апарати 
підводного витягування хребта і суглобів. Апарати «Альціона» зареєстровані 
в Державному реєстрі медичної техніки.

Сфера застосування апаратів – санаторії, профілакторії, фізіотерапевтичні 
відділення лікарень, поліклінік, реабілітаційних центрів. Апарати 
«Альціона» можуть використовуватися, в оздоровчих центрах, спортивних 
організаціях та інших профілактичних і лікувальних установах широкого 
профілю.

Scientific and Production Company “Alсіona” Ltd. develops and manufactures 
devices underwater extension of the spine and joints. Apparatuses “Alсіona” are 
registered in the State Register of medical equipment.
Scope devices – sanatoriums, physiotherapy departments of hospitals, 
clinics, rehabilitation centers. Apparatuses “Alсіona” can be used in fitness 
centers, sports organizations and other prevention and care institutions 
generalists.

АФС Медицинтехнік, ТОВ
AFS Medizintechnik, Llc

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, пов. 6
6th floor, 119, Saksaganskogo Str., Kyiv, 01032, Ukraine

   +380 (44) 359-00-88
 +380 (44) 359-05-98
   afs@afsmt.com.ua

www.afsmt.com.ua

Торгові марки: Celox, Heinemann, Philips.

ТОВ «АФС Медицинтехнік» є дочірньою компанією «AFS Medizintechnik 
GmbH», Гамбург, Німеччина. Компанія постачає медичне обладнання та 
товари медичного призначення на ринки України. 
ТОВ «АФС Медицинтехнік» є ексклюзивним дистриб’ютором компаній 
«Medtrade Products Ltd.», Великобританія (виробник високоефективного 
кровоспинного засобу «Celox»), «Heinemann Medizintechnik GmbH», 
Німеччина (виробник ЛОР-обладнання), а також офіційним дистриб’ютором 
компанії «Philips» (медичне обладнання).

“AFC Medizintechnik” LLC is the subsidiary company of AFS Medizintechnik 
GmbH, Hamburg, Germany. The Company supplies medical equipment and 
medical devices to the markets of Ukraine.
“AFC Medizintechnik” LLC is an exclusive distributor of  Medtrade Products Ltd., 
Great Britain (the manufacturer of the highly efficient haemostatic devices Celox), 
an exclusive distributor of Heinemann Medizintechnik GmbH, Germany (the 
manufacturer of ENT equipment) and also an official distributor of Philips (medical 
equipment).

БIШОФIТ Mg ++
BISHOFIT Mg ++

Україна, 36039, м. Полтава, вул. Енгельса, 19-А, оф. 206
Off. 206, 19-A, Engelsa Str., Poltava, 36039, Ukraine

   +380 (532) 56-04-36, 58-22-44
   +380 (50) 715-86-26, (097) 108-70-17
   +380 (532) 56-04-36, 58-22-44
   management@ekobiz.info.ua

www.ekobiz.info.ua

Торгові марки: «Бішофіт Mg++», «Целебная ванна».

Компанія «Екобіз», власник ТМ «Бішофіт Mg ++», ТМ «Целебная ванна» є лідером 
у виробництві препаратів для людей, що піклуються про своє здоров’я та 
красу свого тіла. Під маркою «Ekobiz» створені серії препаратів професійного 
рівня для медичних (відновне лікування, санаторна реабілітація) і естетичних 
цілей (фітнес центри, СПА-салони).
Найважливіші характеристики серій:
- Ефект природного джерела примножений досвідом професіоналів;
- Відсутність синтетичних інгредієнтів, фарбників і ароматизаторів;
-  Взаємно посилююча дія активних інгредієнтів, спрямована на досягнення 

максимального результату.

The company “Ekobiz” owner TM “Bishofit Mg ++”, “Healing bath” is an expert 
in the production of drugs for people who care about their health and beauty 
of their bodies. Under the brand name “Ekobiz” created a series of professional 
level products for medical (restorative treatment, sanatorium rehabilitation) and 
aesthetic purposes (fitness center, spa).
The most important characteristics of the series:
- The effect of a natural source bishofit Poltava deposit, augmenting the experience 
of professionals;
- Preparations do not contain synthetic ingredients, colorings and flavorings;
- Synergistic action of active ingredients designed to achieve maximum results.
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Био-Рад
Bio-Rad Laboratories

Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 9/1-Б
9/1-B, Varshavskoe shosse, Moscow, 117105, Russia

   +7 (495) 721-14-04
 +7 (495) 721-14-12
   Taras_Pravdolyubenko@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Торгові марки: Bio-Rad, Diamed, Biotest.

Компания Bio-Rad Laboratories, Inc USA (Био-Рад, США)– признанный  
лидер в производстве оборудования и реактивов для лабораторной 
диагностики – от простых реагентов до полностью автоматизированных 
систем.
Спектр контрольных материалов:

Более 350 компонентов, многие из которых уникальны;

30-летний опыт производства;

опасных инфекций, признанные во всем мире;
-

онные тесты и автоматизированные системы для определения чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам;

-
ем принципа гель-фильтрации – система DiaMed – наилучший результат 
чувствительности и специфичности.

Bio-Rad Laboratories continues to play a leading role in the advancement of 
scientific discovery by offering a broad range of innovative tools and services 
to the life science research and clinical diagnostics markets. Founded in 
1952, Bio-Rad has a global team of more than 7,300 employees and serves 
more than 100,000 research and industry customers worldwide through the 
company’s global network of operations. Throughout its existence, Bio-Rad 
has built strong customer relationships that advance scientific research and 
development efforts and support the introduction of new technology used 
in the growing fields of genomics, proteomics, drug discovery, food safety, 
medical diagnostics, and more.
Clinical Diagnostics
The Clinical Diagnostics Group develops, manufactures, sells, and supports 
a large portfolio of products for laboratory diagnostics. Bio-Rad is a leading 
specialty diagnostics company and its products are recognized as the gold 
standard for diabetes monitoring and quality control (QC) systems. The 
company is also well known for its blood virus testing and detection, blood 
typing, and autoimmune and genetic disorders testing. Bio-Rad’s clinical 
diagnostics products incorporate a broad range of technologies used to 
detect, identify, and quantify substances in bodily fluids and tissues. The 
results are used as aids to support medical diagnosis, detection, evaluation, 
and the monitoring and treatment of diseases and other medical condi-
tions.

Біо Тест Мед, ТОВ
Bio Test Med, Llc.

Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 27
27, Ushinskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine

   +380 (44) 241-12-78
 +380 (44) 248-46-25
   info@biotestmed.com

www.sarstedt.com.ua

Торгові марки: Sarstedt, Yl Instrument, BBraun, Aesculap.

Компанії Біо Тест Мед приємно запропонувати Вашій увазі продукцію світових 
та вітчизняних виробників для комплексного забезпечення медичних 
закладів та лабораторій. У нашому асортименті є: вакуумні системи для забору 
крові, шовний матеріал, засоби для дезінфекції, одноразовий хірургічний 
інструментарій, меблі для мед. закладів і лабораторій, хроматографи 
та спектрометри, набори для проведення ІФА, набори для проведення 
біохімічних досліджень, обладнання для лабораторій.

Company Bio Test Med is glad to offer to your attention production of world and 
domestic manufacturers for medical facilities and laboratories. Our product line 
includes: 
vacuum systems for blood collection, suture material, disinfectants, disposable 
surgical instruments, medical and laboratory furniture, spectrometers and 
chromatographs, kits for ELISA, kits for biochemical studies, laboratory 
equipment.

БІОМЕД, ТОВ
BIOMED, Ltd

Україна, 03164, м. Київ, пр-т Паладіна, 25
25, Palladina Ave., Kyiv, 03164, Ukraine

   +380 (44) 422-55-66
 +380 (44) 422-55-65
   info@biomed.ua

www.biomed.ua

Торгова марка: БІОМЕД.

ТОВ «БІОМЕД» створено у 1998 році і здійснює поставки широкого 
спектру медичного, фізіотерапевтичного, хірургічного, лабораторного та 
діагностичного обладнання. ТОВ «БІОМЕД» є офіційним представником низки 
провідних іноземних та вітчизняних заводів-виробників медобладнання. Ми 
пропонуємо широкий асортимент та помірні ціни на якісний товар, доставку 
по Україні та сервісне обслуговування обладнання.

BIOMED company was established in 1998 delivers a wide range of laboratory, 
diagnostic and therapeutic equipment. BIOMED Closed Joint-Stock Company 
is an official representative of the foreign and domestic factories-producers of 
medical equipment. We offer a wide range of products and low prices for high 
grade articles, and warranty service of devicts or equipment and free delivery 
thought Ukraine for hospitales.

БІОСОЛА, Компанія
BIOSOLA, Company

Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 35 літера «А», 1-й пов.
35, Verkhovynna Str., Kyiv, 03115, Ukraine

   +380 (44) 593-24-29
   office@biosola.com.ua

www.biosola.com.ua

Компанія «Біосола» є провідним виробником харчових добавок і вітамінів 
найвищої якості під товарним знаком «Nature House».
Компанія «Біосола» також виробляє харчові добавки та вітаміни за 
індивідуальними замовленнями.
Продукція відповідає найвищим вимогам Європейського Союзу за якістю.
Досвід роботи підприємства – вже більше 20 років на фармацевтичному 
ринку.
На сучасному заводі в Литві, на якому впроваджені вимоги практики 
Належного виробництва та Належного поширення (GMP та GDP), нині 
виробляється більше 50 різних найменувань вітамінів і харчових добавок.
МІСІЯ – допомогти людям подолати повсякденні проблеми і надихнути жити 
більш повноцінно.

Company “BIOSOLA” is a leading manufacturer of the highest quality food 
supplements and vitamins produced under the brand “NATURE HOUSE”.
Company “BIOSOLA” also is producing food supplements and vitamins according 
to the individual orders.
Products meet the highest European Union requirements for quality.
More than 20 years experience in the pharmacy market.
Modern factory in Lithuania with Good Manufacturing Practice and Good 
Distribution Practice requirements implemented.
Production of wide range of vitamins and food supplements (over 50 titles).
MISSION – to help people to overcome challenges of today’s and to inspire them 
for healthier living.

БТЛ-Україна
BTL Ukraine

Україна, 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, 56, оф. 25
Off. 25, 56, А. Barbiusa Str., Kyiv, 03150, Ukraine

   +380 (44) 490-54-14
 +380 (44) 490-54-68
   sales@btl.ua

www.btl.ua

Торгові марки: BTL Industries Ltd., Entermed.

Компанія «БТЛ-Україна», яка є офіційним департаментом англійської 
компанії BTL Industries Ltd., одного зі світових лідерів у галузі медичної 
техніки, пропонує високоякісне медичне обладнання в області фізіотерапії, 
пресотерапії, ударно-хвильової терапії, кардіології і спірометрії, гідротерапії, 
отоларингології, та естетичної медицини.

BTL-Ukraine company, the official Department of British company BTL Indus-
tries Ltd., a world leader in medical technology, offers high-quality medical 
equipment in physiotherapy, pressotherapy, shock wave therapy, cardiology 
and spirometry, hydrotherapy, otolaryngology, and aesthetics medicine.



72  www.medforum.in.ua  official catalogue        офiцiйний каталог

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

ВВСА ТРЕЙДИНГ, ТОВ
VVSA TRADING, Ltd.

Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3
3, Generala Naumova Str., Kyiv, 03164, Ukraine

   +380 (44) 424-48-08
 +380 (44) 424-48-08
   vvsatrading@gmail.com

www.mineral-waters.com.ua

Торгові марки: Bylinska Kiselka, Bylinska Zaludecni, Bilinska Jaterni, Zajecicka 
Horka, Vincentka.

Компанія ВВСА Трейдінг є імпортером Чеської лікувальної та лікувально-
столової мінеральної води. Одна з найбільш цінних мінеральних вод в світі –  
видобувається з джерел у горах Північної Чехії поблизу містечка Білина з 
глибини 190,8 метра. Завдяки досконалій технології видобутку з великої 
глибини, мінеральна вода абсолютно чиста і не містить сторонніх домішок.

The VVSA Trading company is an exclusive importer of Czech healing and healing 
drining mineral water. One of the most valuable mineral water in the world – 
extracts from sources in the mountains of northern Bohemia near the village of 
Bilin from a depth of 190.8 meters. Due to the advanced technology of extraction 
from great depth the mineral water is absolutely clean and does not contain 
impurities.

Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc

Україна, 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-А, оф. 154
Off. 154, 20-A, Dyachenko Str., Kyiv, 02088, Ukraine

   +380 (44) 220-04-04
 +380 (44) 220-04-05
   vector@vbestua.com

www.vector-best.kiev.ua

Торгові марки: BiohitSartorius, Вектор-Бест, Eldon Biologicals A/S, Biosan, 
DynexTechnologies, SarstedtAG&Co, CarlZeiss, Miura, CFX-96.

ТОВ «Вектор-Бест-Україна» – єдиний офіційний представник ЗАТ «Вектор-
Бест», лідера у Росії з виробництва наборів реагентів для діагностики захво-
рювань людини методом ІФА та ПЛР. Ми є ексклюзивними дистриб`юторами 
провідних компаній Sartorius (Фінляндія), Eldon Biologicals A/S (Данія) –  
експрес-карток для визначення групи крові та резус-фактору, представни-
ками продукції Biosan (Латвія), Sarstedt (Німеччина), біохімічних аналізаторів 
Miura (Італія).

LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only official representative of JSC “Vector-Best”, 
leader of the production of kits to diagnose human diseases by ELISA and PCR. We 
are the exclusive distributor of the leading companies “Sartorius” (Finland), “Eldon 
Biologicals A/S” (Denmark) – Express cards for blood grouping and Rh factor, 
the representatives of the product “Sarstedt” (Germany), “Biosan” (Lettland), 
Chemistry Analyzers “Miura” (Italy).

ВІЛАН, НВП, ТОВ
WYLAN, SME, Ltd

Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 12-А
12-А, Aerodromna Str., Kyiv, 03151, Ukraine

   +380 (44) 249-04-40
 +380 (44) 249-03-73
   wylan@skif.kiev.ua

www.wylan.com.ua

Торгові марки: BODE Chemie GmbH (Німеччина).

ТОВ «НВП «ВІЛАН» – ексклюзивний імпортер в Україну продукції фірми 
BODE Chemie GmbH (Німеччина) – Європейського лідера з виробництва 
антисептиків, дезінфектантів та засобів особистої гігієни і має більш ніж 86–
річний бездоганний досвід роботи на світовому ринку. Компанія пропонує 
широкий вибір антисептиків для обробки рук та шкіри, дезінфектантів для 
інструментів та поверхонь. Препарати забезпечують високоякісну антисептику 
та дезінфекцію за короткий проміжок часу та відмінний миючий ефект.

“SME “WYLAN” Ltd. – is the exclusive importer to Ukraine of products produced 
by “BODE Chemie GmbH” (Germany) – European leader in antiseptic, disinfectant 
and hygienic production and has more than 86 years’ experience of excellent work 
in the world market.
“SME “WYLAN” Ltd. offers a wide range of antiseptics for hands and skin treat-
ment, disinfectants for instruments and surfaces. Preparations provide a high 
quality antiseptic and disinfection in a short period of time and perfect cleaning 
effect.

Вінмедікал, ТОВ
Vinmedical, Ltd.

Україна, 21036, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке Шосе, 2, оф. 200-А
Off. 200-A, 2, Khmelnitske Shose Str., 
Vinnytsia, 21036, Ukraine

   +380 (432) 52-74-46
   sales@vinmedical.com.ua

www.vinmedical.com.ua

Торгові марки: Philips, GE, Toshiba, Siemens.

ТОВ «Вінмедікал» – компанія з великим досвідом роботи у сфері продажу 
медичного обладнання і запасних частин, як відновлених так і вживаних, від 
різних виробників Європи та США.
«Вінмедікал» спеціалізується на постачанні та технічному обслуговуванні 
такого медичного обладнання як комп’ютерні томографи, апарати 
ультразвукової діагностики, рентген-апарати провідних виробників 
медичного обладнання.
Медичне обладнання, яке постачає компанія, забезпечене гарантійним 
сервісним обслуговуванням.

Vinmedical Ltd. is the company with big experience of the work in the field of 
supplying refurbished and used medical equipment and spare parts of various 
producers from Europe and USA.
Vinmedical Ltd. specializes in supplying and technical service such medical 
equipment as computer tomography system, ultrasound and x-ray systems of 
leading world manufacturer of the medical equipment. 
The medical equipment, which is supplying by our company, is provided by 
warranty technical maintain.

Віола Медтехніка
Viola Medtehnika

Україна, 36039, м. Полтава, вул. Чапаєва, 15
15, Chapaeva Str., Poltava, 36039, Ukraine

   +380 (532) 61-58-90
 +380 (532) 61-58-91
   sale@viola.net.ua

www.viola.net.ua

Торгові марки: Viola, Dison, PAX, Cominox, Alltion, Medicop, Philips, Osram, 
Surgicon, Werther, Chrisal, Sing Bwo.

Виробництво та продаж медичного обладнання, медичної техніки та виробів 
медичного призначення для всіх напрямків медицини. Власне виробництво 
обладнання для неонатології, електроножів та діатермокоагуляторів, 
підвісних та пересувних бактерицидних опромінювачів відкритого та 
закритого типу, медичних освітлювачів, більше 150 найменувань медичних 
меблів, шаф з використанням УФ-випромінювання, апаратів для лікування 
псоріазу, стоматологічного обладнання та іншого.
Ексклюзивний представник на Україні таких компаній:
- «Cominox» італійське стерилізаційне обладнання;
-  «Medicop d.o.o.» європейське обладнання для забезпечення клінік 

медичними газами;
-  «Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd» операційні світильники нового 

покоління та операційні столи;
-  «Zhngzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd» інкубатори для 

новонароджених та відкриті реанімаційні системи;
- «Alltion» операційні мікроскопи, кольпоскопи та освітлювачі;
-  «Surgicon» інструментарій для хірургії, гінекології, отоларингології та 

стоматології;
- «Werther International» медичні компресори з Італії.
Постійно на складі повний спектр ламп спеціального призначення 
виробництва Philips, Osram, Лісма та інших.

Manufacture and sale of medical equipment and medical supplies to all areas 
of medicine. Own production equipment for neonatology, electric knife and 
diatermokoagulyators, hanging and mobile bactericidal irradiators open and 
closed, medical lighting, more than 150 items of medical furniture, cabinets using 
UV radiation, devices for the treatment of psoriasis, dental equipment and more.
Exclusive representative in Ukraine of the following companies:
- “Cominox” Italian sterilization equipment;
- “Medicop doo” European equipment for clinics medical gases;
-  “Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd” new generation of operating lamps 

and operating tables;
-  “Zhngzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd” incubators for newborn and 

open resuscitation system;
- “Alltion” Operating microscopes, Colposcopes and lights;
- “Surgicon” instruments for surgery, gynecology, otolaryngology and dentistry.
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- “Werther International” medical compressor from Italy.
Always in stock a full range of special purpose lamps manufacture by Philips, 
Osram, Lisma and others.

Волсмарт, ТОВ
Volsmart, Llc.

Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48-В
48-V, Kharkivske shoes, Kyiv, 02160, Ukraine

   +380 (44) 587-58-31
   mail@footcare.com.ua

www.footcare.com.ua

Торгова марка: FootCare.

ТОВ Волсмарт є виробником ортопедичної продукції, такої як шкіряні 
ортопедичні устілки і напівустілки. Ми пропонуємо шкіряні дитячі 
ортопедичні устілки, підп`яточники, клини під поздовжній звід, дамські 
устілки та інші види ортопедичних виробів по догляду за стопою. Основні 
продукти нашої компанії: Ортопедична лінія для профілактики і лікування 
плоскостопості, болі в п’яті, п’яткової шпори, деформацій великого пальця, 
молотоподібних пальців (та інших проблем пальців); від мозолів і натоптишів, 
для зниження болю в передньому відділі стопи.

Volsmart Ltd. is an importer and manufacturer of orthopedic products such as 
leather insoles and silicone footcare products. We offer children’s orthopedic 
leather insoles, heel cushions, arch supports, women’s insoles and other 
orthopedic products for foot care. The main products of our company: orthopedic 
line for prevention and treatment of flat feet, heel pain, heel spurs, deformities of 
the thumb, hammer toes (and other problems of the toes) products for treatment 
of calluses and corns, for reduction pain in the forefoot.

ГOЛДЕН – ФАРМ, ПП
GOLDEN – PHARM, PE

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
1, Mahnitohors’ka Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 501-04-98
   info@goldenfarm.com.ua

www.goldenfarm.com.ua

ПП «ГОЛДЕН-ФАРМ» є лідером українського ринку з дистриб’юції та 
просування власних ексклюзивних інноваційних брендів: лікувальної 
косметики, товарів спеціального дієтичного призначення, фітопродуктів та 
товарів для здоров’я.

Private Enterprise GOLDEN – PHARM is the leader of Ukrainian market in the 
distribution and promotion of its exclusive innovative brands: medical cosmetics, 
products for special dietary use, phyto and products for health.

Гранум, НВЛ, ТОВ
Granum RPL

Україна, 61001, м. Харків, вул. Юріївська, 17
17, Yurjevska Str., Kharkiv, 61001, Ukraine

   +380 (57) 752-32-33
 +380 (57) 752-32-30
   granum@granum.com.ua

www.granum.com.ua

Торгові марки: Гранум, СпайнЛаб, LabAnalyt, Технологія-Стандарт.

ТОВ НВЛ Гранум займається розробкою, виробництвом і реалізацією наборів 
для діагностики аутоімунних і запалювальних захворювань на основі 
методів імуноферментного аналізу та латексної аглютинації, наборів для 
клінічної біохімії призначених для використання в медичній практиці при 
проведенні діагностичних досліджень in vitro. Постачання обладнання для 
комплексного забезпечення лабораторій, поживних середовищ, та інших 
виробів медичного призначення. Ексклюзивний представник в Україні фірми 
«Технологія-Стандарт», Росія, м. Барнаул.

Laboratory “Granum” produces, develops and sells kits for diagnostics of 
autoimmunity and inflammatory disease which bases on methods of latex 
agglutination, kits for clinical biochemistry for in-vitro diagnostics.
Also Scientific and Production Laboratory “Granum” is the supplier of the 
equipment for the complex provision of laboratories, nutrient mediums, 
disposables, etc. We have exclusive rights for representation of Russian company 
“Technology-Standard” (Barnaul) within Ukraine.

Діагностичні системи, НПФ
Diagnostic Systems, Research and Productiond Firm, Llc

Україна, 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271
271, Akademika Pavlova Str., Kharkiv, 61054, Ukraine

   +380 (67) 901-33-36
   marochkin@beecardia.com

Торгові марки: Bee, BeeW, Beecardia, Webholter, Арніка, Сфера4.

Компанія заснована у 1988 році.
Компанія виробляє прилади та програмне забезпечення для отримання та 
аналізу електрокардіограми. Електрокардіографи TM «Beecardia»: 
-  система Webholter – з мініатюрним реєстратором «Bee» – найкраща система 

для Холтер-досліджень на 3 (12) каналів;
-  «BeeW» – суперсучасний Електрокардіограф з онлайн-базою даних та 

призначений для телемедицини;
- Одноканальний кардіограф Мідас ЕК1Т.

The company was based in 1988. It produces devices and software for 
electrocardiogram gaining and analysis.
Electrocardiographs by “Beecardia”:
The Webholter set, with a tiny recorder “Bee”, is the best 3/12- channel system for 
Holter researches;
The “BeeW” is a brand-new electrocardiograph with online database oriented to 
telemedicine;
The one-channel cardiograph Midas ЕК1Т.

ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
EXIMCARGOTRADE, Ltd

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Нікольсько-Слобідська, 1-А, оф. 294
Off. 294, 1-A, Nikolsko-Slobodskaya Str., Kyiv, 02002, Ukraine

   +380 (44) 499-84-97
 +380 (44) 499-84-97
   info@ukrtrade.ru

www.ukrtrade.ru

Торгові марки: ПФ ТОВ «Шатлигін і К» (Харків, Україна), «Ludwig Schneider» 
(Німеччина), ТОВ «МініМед» (Брянськ, Росія), ВАТ «Термоприбор» (Клін, Росія), 
ТОВ «Агат-Мед» (Москва, Росія).

ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» з 2009 року працює на ринку України, Росії та СНГ. 
Наша спеціалізація – комплексне забезпечення лабораторій медичного та 
промислового призначення. Ми пропонуємо широкий діапазон продукції, 
такої як: діагностичні набори та калібратори, хімічні реактиви та барвники, 
лабораторний посуд та обладнання, лабораторні та медичні витратні 
матеріали, засоби вимірювальної техніки. 
Постачаємо прилади і устаткування відповідно до замовлень для Вашого 
підприємства!

“EximCargoTrade” Ltd. has worked in the market in Ukraine, Russia and CIS 
countries since 2009 year. Our specialization – conduct comprehensive labora-
tory equipment for medical and industrial applications. We offer a wide range 
of products, such as diagnostic kits and calibrators, chemical agents and dyes, 
laboratory glassware and equipment, laboratory and medical supplies, measur-
ing equipment. 
We supply instruments and equipment in accordance with the orders for your 
company!

ЕРБА ЛАХЕМА
ERBA LACHEMA

Україна, 03083, м. Київ, а/с 33, Пашкевич А.П.
P.O. box 33, Pashkevych A.P., Kyiv.03083, Ukraine

   +380 (44) 331-21-37
   +380 (67) 209-70-51
 +380 (44) 525-38-41
   pashkevich@lachema.com.ua

www.erbalachema.com.ua

Торгові марки: ERBA LACHEMA, ERBA MANNHEIM.

ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник якісних реагентів 
та контрольних матеріалів (Біо-Ла-Тест, Іму-Ла-Тест) для клінічної біохімії; 
діагностичних аналізаторів для гематології, біохімії, ІФА-аналізу та аналізу сечі, 
тест-смужок (ФАН) для аналізу сечі; наборів, дисків та тест-смужок (Мікро-Ла-
Тест) для ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів.

ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of quality reagents and 
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controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for clinical chemistry; diagnostics instruments 
for hematology, biochemistry, EIA analysis, urine analysis, test-strips (PHAN) 
for urine analysis; kits, disks and test-strips (Mikro-La-Test) for identification of 
clinically important microorganisms.

Еталон-Україна, ТОВ
Etalon-Ukraine, Ltd

Україна, 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 78
78, Vyborz’ka Str., Kyiv, 03067, Ukraine

   +380 (44) 20-707-20 
 +380 (44) 20-707-20 
   sales@etalon.com.ua

www.etalon.com.ua

ТОВ «Еталон-Україна» – лідер українського ринку доставки питної води. Вже 
16 років доставляє українцям екологічно чисту негазовану артезіанську питну 
воду ТМ «Еталон», яка видобувається з унікальної свердловини глибиною 
323 м. Вода є фізіологічно повноцінною, у ній присутній весь спектр життєво 
важливих мікро- і макроелементів.
Вся продукція ТМ «Еталон» відповідає жорстким міжнародним стандартам 
якості.

Etalon-Ukraine LTD – the leader of Ukrainian market delivery of bottled water. 
For 16 years we deliver ecologically clean artesian still bottled water TM “Etalon”, 
which extracted from a unique depth of 323m. The water is physiologically 
complete, containe a whole range of vital micro – and macroelements.
All products of TM “Etalon” meets the most stringent international quality 
standards.

Зентекс, ТОВ
Zentex

Україна, 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 4
4, Luteranska Str., Kyiv, 01001, Ukraine

   +380 (44) 278-06-67
 +380 (96) 317-27-37
   info@zentex.us

www.zentex.us

Торгові марки: Зентекс (Zentex), ОпікУн (OpikUn), ДезУн (DezUn).

Компанія «ЗЕНТЕКС» – вітчизняний виробник виробів медичного призна-
чення, дезінфекційних засобів та натуральних харчових добавок, пропонує: 
- Готовий до використання засіб для деконтамінації (дезінфекції) рук та шкіри 
«ДезУн»тм;
- Сучасні перев’язувальні засоби на гелевій основі для лікування ран та 
опіків, а саме, антимікробні пов’язки «ОпікУн»тм, які завдяки специфічній 
мікроструктурі матеріалу та наявності антибактеріальних властивостей, 
запобігають прилипанню до рани, пришвидшують регенерацію тканин, 
зменшують дискомфорт при заміні пов’язки.

The “ZENTEХ” company is a domestic manufacturer of medical products, 
disinfectants and natural food supplements. We offer:

TM” for decontamination (disinfection) of hands and skin;
TM” for burns and wounds. Due to a specific 

microstructure of the material in antimicrobial gel dressings “OpikUnTM” and the 
presence of antibacterial properties, the gel dressings do not stick to the wound, 
accelerate tissue regeneration, and reduce discomfort when replacing the 
dressing.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, Llc

Україна, 03118, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 126-Г, оф. 2
Off. 2, 126-G, Chervonozoriany Ave., Kyiv, 03118, Ukraine

   +380 (44) 585-82-51
   ecgpro@imesc.com

www.imesc.com
www.ecgpro.ua

Торгові марки: ECGpro, ABPpro.

Компанія «ІМЕСК» спільно з німецькими партнерами є виробником та 
ексклюзивним дистриб’ютором в Україні багатофункціонального комплексу 
експертного рівня «ECGpro». Він поєднує низку високотехнологічних рішень 
у галузі електрокардіографії та амбулаторного моніторування пацієнтів і 
складається з:

Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне навчання забезпечують 
ефективну і надійну роботу «ECGpro» з першого дня.

“IMESС” Llc. together with German partners is the manufacturer and exclusive 
Ukrainian distributor of multifunctional expert-level system “ECGpro”. It 
combines a number of high-tech solutions in the field of electrocardiography  
and ambulatory monitoring and consists of:

Qualified technical support and free training provide an effective and reliable 
performance of “ECGpro” starting from the first day of use.

Інвасервіс
Invaservice

Україна, 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4
3/4, Dobrovolskogo Str., Cherkasy, 18006, Ukraine

   +380 (472) 73-22-23
 +380 (472) 73-22-23
   invaservice@uch.net

www.invaservice.com.ua

Торгова марка: Ceatec.

«Інвасервіс» постачає хірургічний інструмент фірми Ceatec, медичну техніку, 
обладнання, меблі та засоби реабілітації провідних німецьких фірм.

“Invaservice” supplies surgical instruments of company “Ceatec”, medical devices, 
equipment, furniture, and rehabilitation means of leading German companies.

ІНДАР, ПрАТ
INDAR, PrJSC

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5
5, Zroshuvalna Str., Kyiv, 02099, Ukraine

   +380 (44) 566-36-01
 +380 (44) 566-35-12
   info@indar.com.ua

www.indar.com.ua

Торгові марки: Хумодар, Монодар, Гепарин-Індар, Тіоктодар, Протаміну 
сульфат 10000 МО, глюкометр GlucoDr.TMauto AGM-4000, тест-смужки GlucoDr.
TMauto авто AGM-4000, голки Insupen для шприц-ручок, шприци Insumed.

Підприємство з повним технологічним циклом виробництва генно-
інженерних інсулінів – від субстанції до готових лікарських форм, що має 
понад 15 років досвіду досліджень та виробництва лікарських засобів. Якості 
продукції, ПрАТ «ІНДАР» довіряють пацієнти та партнери як в Україні, так і за 
кордоном. «Індар» – партнер глобальної системи охорони здоров’я – працює 
для того, щоб мільйони людей у світі, які мають хронічні та соціально значимі 
захворювання могли жити тривалим і повноцінним життям.

Enterprise with full technological cycle of genetically engineered insulin – from 
API to finished dosage forms, which has over 15 years of R&D and experience in 
medication manufacturing. Quality of the PrJSC “INDAR” products is trusted by the 
patients and partners from Ukraine and from other foreign countries. Indar as a 
partner of global healthcare system works to ensure long life of proper quality for 
millions of people who suffer chronic and socially significant diseases.

ІНДЕНТ, Медичний центр
INDENT, Medical Center

Україна, 03194, м. Київ, бул-р Кольцова, 14-Б, оф. 124
Off. 124, 14-B, Koltsova Blvd., Kyiv, 03194, Ukraine

   +380 (67) 321-77-15
   Indent14@ukr.net

Медичний центр, профіль-стоматологія.

Medical Center, profile-dentistry.
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Інтермедіка
Intermedica

Україна , 03670, м. Київ, вул. Гарматна, 6
6, Garmatna Str., Kyiv, 03670, Ukraine

   +380 (44) 501-21-72
   secretary@intermedica.com.ua

www.intermedica.com.ua

Торгові марки: High Technology, OPTI Medical, STRECK, Terason, Maroche.

Інтермедіка – глобальна компанія, що спеціалізується на оснащенні та 
обслуговуванні клініко-діагностичних лабораторій, відділень функціональної 
діагностики і ветеринарних кабінетів. Заснована у 1991 році в США. На 
ринку України з 2006 року. Ексклюзивний представник в Україні компаній-
виробників HTI (США), OPTI Medical Systems (США), Streck (США), Terason (США), 
Maroche (Італія). 
Інтермедіка має свій сервісний центр і широко поширену дилерську мережу.

Intermediсa – a global company specializes on equipment and maintenance of 
clinical diagnostic laboratories, offices of functional diagnostics and veterinary 
surgeries. Founded in 1991 in the United States. On the Ukrainian market since 
2006. Exclusive representative in Ukraine of manufacturers HTI (USA), OPTI 
Medical Systems (USA), Streck (USA), Terason (USA), Maroche (Italy). Intermedika 
has its own service center and widespread dealer network.

Інюрполіс, Юридична фірма
ILF, Inyurpolis law firm

Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 22
22, Shovkovychna Str., Kyiv, 01024, Ukraine

   +380 (44) 390-77-77
 +380 (44) 390-77-77
   referent-kiev@ilf-ua.com

www.ilf-ua.com

ILF працює на ринку України 20 років та входить до ТОП-15 провідних юри-
дичних фірм країни. Більше 10 років ILF надає юридичні послуги зі ство-
рення та поточного супровіду медичного бізнесу, захисту прав лікарів та 
клінік, а також є засновником Українсько-німецької медичної асоціації та 
правовим радником Асоціації неонатологів України. Фірма є лідером з за-
хисту прав в Європейському суді з прав людини та в 2014 році отримала 
статус IPO-партнера Варшавської фондової біржі.

For over 20 years ILF operates on Ukrainian market and is one of TOP-15 leading 
Ukrainian law firms. ILF provides legal support in setting up and operation of 
medical businesses, protecting the rights of doctors and clinics. Also ILF is one 
of the founders of Ukrainian-German Medical Association and the councelor 
of Association of Neonatologists of Ukraine. The company is a  leader in rights 
protection with the European Court of Human Rights and as of 2014 is an IPO-
partner of the Warsaw Stock Exchange.

КАРДІО, МК, ТОВ
CARDIO, MC, Ltd

Україна, 08630, Київська обл., 
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 43
43, Vokzalna Str., Glevaha, Kyiv region, 08630, Ukraine

   +380 (4571) 3-82-95, 3-82-96
 +380 (4571) 3-82-95, 3-82-96
   cardio@cardio.net.ua

www.cardiomc.com.ua

Торгові марки: INNOMED, Meditech, Labtech, Medicor (Угорщина), Lode BV 
(Нідерланди), Cardiac Science (США), Weinmann, Seca, Metrax, SOMNOmedics 
(Німеччина).

ТОВ «МК «КАРДІО» є ексклюзивним представником компаній-
виробників: INNOMED, Meditech, Labtech, Medicor (Угорщина), Lode 
BV (Нідерланди), Cardiac Science (США), Weinmann, Seca, Metrax, 
SOMNOmedics (Німеччина). Пропонуємо комплексне оснащення 
кабінетів функціональної діагностики, відділень кардіології, реанімації, 
інтенсивної терапії, неонатології, оснащення автомобілів швидкої 
медичної допомоги. Надаємо медичні послуги в сфері кардіології, 
функціональної діагностики та сомнології.

LTD “MC “CARDIO” is the exclusive distributor of following companies-
manufacturers: INNOMED, Meditech, Labtech, Medicor (Hungary), Lode BV (The 
Netherlands), Cardiac Science (USA), Weinmann, Seca, Metrax, SOMNOmedics 
(Germany).

We offer a complete equipment  of the cabinets of functional diagnostics, 
departments of cardiology, resuscitation, intensive care, intensive care equipment 
for ambulances.
We provide medical services in cardiology, functional diagnosis and  
somnology.

КВАНТ, ЗРО, ТОВ
KVANT, Ltd

Україна, 61047, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В
1-V, Plytkova Str., Kharkiv, 61047, Ukraine

   +380 (50) 323-40-84
 +380 (572) 945-466
   manager@kvant.ua

www.kvant.ua

Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ» – одне з провідних підприємств 
України з розробки, виробництва, постачання та сервісного обслуговування 
медичної рентгенодіагностичної техніки.
Ми виробляємо сучасне, ефективне рентгенодіагностичне обладнання 
для забезпечення високого рівня діагностики в профілактиці та лікуванні 
соціально – небезпечних й епідемічних хвороб.
Завдяки 20–річному досвіду виробництва та розробок наше обладнання 
визнане у країні та далеко за її межами.

X-ray equipment factory “KVANT” is one of the most leading enterprises of  
Ukraine in elaboration, production, supplying and servicing of medical X-ray 
diagnostic systems.
We produce modern, effective X-ray diagnostic equipment for ensuring of 
high level of diagnostic in prevention and treatment of socially dangerous and 
epidemic diseases.
20 years of experience in production and elaboration brought to our equipment 
fame in our country and far off its borders.

Клеодерма, ТОВ
Kleoderma, Ltd

Україна, 04107, м. Київ, пр-т Миру, 13, оф. 91
Off. 91, 13, Myru Ave., Kyiv, 04107, Ukraine

   +380 (68) 277-71-20
   k-derma@ukr.net

www.kleoderma.com

Торгова марка: TM KleoDerma.

Професійна космецевтика TM KleoDerma – це інноваційна безін’єкційна  
Anti-age терапія. Лінія представлена серіями: зволоження, пілінги, проб-
лемна шкіра, догляд за шкірою навколо очей.

Professional cosmeceuticals TM KleoDerma – is innovative injection Anti-age 
therapy. Line is represented by series: moisturizing, peeling, problem skin, skin 
care around the eyes.

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ
CRATIA LTD, Llc

Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, пов. 6
6th floor, 17-21, Baggovutovska Str., Kyiv, 04107, Ukraine

   +380 (44) 221-71-29, +380 (44) 332-42-94
 +380 (44) 361-48-28
   info@cratia.ua

www.cratia.ua

Надання послуг з державної реєстрації медичних виробів та техніки, 
лікарських засобів, імунобіологічних продуктів, спеціальних харчових 
продуктів (БАД) та косметичних засобів в Україні.
Професійний переклад медичних текстів, розробка МКЯ, інструкцій та макетів 
упаковок, митне оформлення та ввезення незареєстрованих медичних 
продуктів та зразків.

Cratia – is Ukrainian regulatory consulting company that operates in establish-
ment and maintenance of marketing authorization of medicines (human drugs 
and biologics), medical devices, instruments and equipment, food supplements 
and cosmetic products. 
We are recommend for prompt and quality translations of medical texts,  
medical writing, works related with customs clearance of non-registered 
medicines and devices, pharmacological vigilance and other applied and advisory 
services.
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Лабікс, ТОВ
Labix, Ltd

Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, оф. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine

   +380 (44) 227-18-33
 +380 (44) 492-88-71
   info@labix.com.ua

www.labix.com.ua

Торгові марки: HORIBA ABX, EKF – diagnostic GmbH, SC-Sanguis Counting 
GmbH, Streck.

ТОВ «Лабікс» – ексклюзивний представник компаній-виробників: 
Гематологічних аналізаторів серій Micros та Pentra, біохімічних аналізаторів 
серії Pentra, реагентів, контрольних матеріалів – «HORIBA ABX» (Франція); 
Аналізаторів гюкози, лактата, гемоглобіну та гліколізованого гемоглобіну – 
EKF – diagnostic GmbH (Німеччина);
Систем забору капілярної та венозної крові – SC-Sanguis Counting GmbH 
(Німеччина);
Контрольних матеріалів для гематологічних аналізаторів – «Streck» (США).

“Labix” LTD – exclusive distributor of companies-manufacturers:
Hematology analyzer series Micros and Pentra, biochemical analyzer series Pentra, 
reagents, control materials – “HORIBA ABX” (France); 
Analyzers glucose, lactate and hemoglobin – EKF – diagnostic GmbH (Germany); 
System abstraction of capillary and venous blood – SC-Sanguis Counting GmbH 
(Germany); 
Control Material for hematology analyzers – “Streck” (USA).

ЛЕДУМ, ТОВ
LEDUM, Ltd

Україна, 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Київська, 1-А
1-A, Kyivska Str., Dnipropetrovsk, 49035, Ukraine

   +380 (56) 370-54-72
 +380 (562) 368-278
   Vovk.l@ledum.com.ua

www.ledum.com.ua

Торгові марки: Hettich (Німеччина), Haier (Китай), Presvac (Аргентина), 
Gilardoni S.p.A. (Італія), CD RICH (Китай), Weigaogroup (Китай), Synthez (Росія), 
Інтероко (Росія).

Наша компанія забезпечує витратними матеріалами та обладнанням Службу 
Крові та лікувальні заклади України.

Our company supplies expendables and equipment for Blood Service and 
hospitals of Ukraine.

ЛЕКХІМ, Група компаній
Lekhim, Group of companies

Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01023, Ukraine

   +380 (44) 246-63-12
   market@lekhim.ua

www.lekhim.ua

Група компаній «ЛЕКХІМ» – виробнича фармацевтична компанія, чиї 
пріоритети -забезпечення споживачів життєво-важливими лікарськими 
препаратами високої якості.
Підприємства Групи компаній «Лекхім» відповідають всім вимогам сучасного 
промислового виробництва ліків, що підтверджують відповідні CMP 
сертифікати та належать до десяти кращих в Україні.
СКЛАД Групи компаній «ЛЕКХІМ»:

Group of companies “Lekhim” – manufacturing pharmaceutical company  
which priorities are to provide consumers with vitally important products of high 
quality.
Enterprises of Group of Companies “Lekhim” meet all requirements of modern 
industrial manufacturing of medicinal products, that is confirmed by the relevant 
GMP certificates and enter the top ten in Ukraine.
The group of companies “Lekhim” consists of:

Львівське казенне експериментальне підприємство 
засобів пересування і протезування
Lviv State Experimental Company of transportation and 
prosthesis Means

Україна, 79052, м. Львів , вул. Рудненська, 10
10, Rudnenska Str., Lviv, 79052, 79052, Ukraine

   +380 (32) 267-68-45
 +380 (32) 267-92-74
   office@protez.com.ua

www.protez.com.ua

Підприємство розпочало свою діяльність у 1921 році. Спеціалізується на 
виготовленні протезно-ортопедичних виробів (протези верхніх і нижніх 
кінцівок, апарати, тутори, корсети, дрібні протезні вироби), ортопедичного 
взуття і крісел колісних (колясок) для інвалідів. На підприємстві є стаціонар 
для здійснення складного і первинного протезування. 
Для виготовлення протезів використовуються комплектуючі іноземного 
виробництва.
Пріоритетним принципом роботи наших спеціалістів є індивідуальний підхід 
до кожного інваліда і прагнення знайти саме таке рішення, що якнайточніше 
відповідає конкретному випадку. 
За нижчу ціну ніж за кордоном Ви отримаєте якісні вироби та подальше їх 
обслуговування. 

The company started its activity in 1921. It is specialized in the manufacture of 
prosthetic and orthopedic appliances (dentures upper and lower extremities, 
apparatus, tutors, corsets, small prosthetic materials), orthopedic shoes and 
wheel chairs (wheelchairs) for disabled people. The company has hospital for 
implemeting complex and primary prosthesis.

Мед Ексім
MED EXIM

Україна, 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 1
1, Vetrova Str., Kyiv, 01032, Ukraine

   +380 (44) 234-48-28
 +380 (44) 234-36-28
   medexim@medexim.ua

www.medexim.ua

Торгові марки: Esaote, Medispeс, Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, 
СIVCO.

«Мед Ексім» є представником компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, 
Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, СIVCO. 
Головними принципами роботи компанії «Мед Ексім» є: інноваційність, якість і 
надійність обладнання та технології, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, бездоганне гарантійне та післягарантійне обслуговування. 
Компанія має власний авторизований сервісний центр.
Оперативність і терміни поставок гарантуються наявністю власних складських 
приміщень компанії.

“MED EXIM” – represents worldwide known brands such: Esaote, Medispes, 
Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, SIVCO.
The main principles of company are: innovation, professionalism, quality and 
equipment reliability, equipping efficiency and complexity of medical centers, 
warranty and after-sales services. The company has their own authorized service 
center. Efficiency and delivery time of equipment the company are guaranteed by 
having their own storage availabilities.

МедАдвокат, Юридична компанія
MedAdvokat, Law Firm

Україна, 03187, м. Київ, пр-т П. Григоренко, 28-Б
28-B, P. Grygorenko Ave., Kyiv, 03187, Ukraine

   +380 (44) 360-40-73
 +380 (44) 360-40-73
   office@med-advokat.com.ua

www.103-law.org.ua

ЮК «МедАдвокат» надає такі види юридичних послуг мед. закладам та 
приватно практикуючим фахівцям:
- консультування
- оформлення документів на отримання ліцензії
- ведення господарської діяльності
- оформлення Куточка пацієнта
- укладання договорів
- підготовка до акредитації
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- розробка внутрішніх нормативних документів
- досудове вирішення конфліктів з пацієнтами
- представлення інтересів у судах
- навчальні програми для співробітників медичного закладу з медико-
правових питань
- абон. обслуговування

LF “MedAdvokat” provides the following legal services of private medical 
institutions and professionals:
- counseling
- paperwork for a license
- business activities
- design Corners patient
- contracts
- preparing for Accreditation
- development of internal regulations
- pre-resolve conflicts with patients
- representation in court
- training programs for health facility staff on medical-legal issues
- subscription service

МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче об’єднання, ТДВ
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation

Україна, 04655, м. Київ, пр-т Московський, 21
21, Moskovsky Ave., Kyiv, 04655, Ukraine

   +380 (44) 467-76-21
 +380 (44) 417-80-60
   medaparatura@mail.ru

www.medaparatura.kiev.ua

Підприємство спеціалізується на серійному випуску стаціонарних та пере-
сувних флюорографів з цифровою обробкою зображення, рентгенівських 
діагностичних комплексів з цифровою обробкою зображення та плівко-
вих, прересувних кабінетів для рентгенофлюорографічних досліджень, 
кабінетів стоматологічних пересувних.

The company is specialized on the serial production of transportable and 
stationary photoroentgenograph with digital image processing, X-ray diagnostic 
complex with digital image processing, transportable roentgenfluorography 
room, transportable dental room.

Медгарант, ТОВ
Medgarant, Ltd

Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 (Літера А)
26, Dniprovska Naberezhna Str., Kyiv, 02132, Ukraine

   +380 (44) 585-10-70
 +380 (44) 585-10-71
   sales@medgarant.net.ua

www.medgarant.net.ua

Торгові марки: ТОВ Медгарант – ексклюзивний представник компаній:
«ENRAF NONIUS» (Нідерланди) – реабілітаційне і фізіотерапевтичне 
обладнання;
«DIMAP s.r.o» (Чехія) – магнітотерапія, СО2 ванни, газові уколи;
«HITACHI Medical Corp.» (Японія) – обладнання для ультразвукових досліджень, 
МРТ та Комп’ютерна томографія;
«Dantschke Medizintechnic GmbH&Co KG» (Німеччина) – Обладнання для 
діагностики та лікування в отоларингології.
«Medizin Electronic Lüneburg» (Німеччина) – обладнання для тракційного 
витяжіння.
«Sometech Inc» – апарати для радіочастотної електрохірургії
«VAGNERPLAST» (Словаччина), «TRAUTWEIN» (Німеччина) – повний спектр 
бальнеологічного обладнання, грязелікування, озокеритолікуванн;
«HERRMANN» (Німеччина) – гідроколонотерапія, озонотерапія;
«GMM» (Італія) – рентгенографічне обладнання.

Медгарант – це найновітніші медичні технології і найкраще медичне 
обладнання.
Медгарант – ексклюзивно представляє в Україні провідних світових 
виробників, виконує гарантійне і сервісне обслуговування, навчання 
персоналу.

Medgarant means the most innovative technologies and the best medical 
equipment. 
Medgarant exclusively represents in Ukraine the leading world producers, 
performs guarantee and service, trains the staff of the client.

Медилайн, ТОВ
Mediline, Ltd

Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 19
19, Marshalа Tymoshenka Str., Kyiv, 04212, Ukraine

   +380 (44) 501-07-90
 +380 (44) 428-06-56

www.mediline.com.ua

Торгові марки: Reck Technik GmbH (Німеччина), EMS (Швейцарія), Altimate 
Medical (США), Meditrac (Ізраїль), DPE Medical (Ізраїль), Akces-MED (Польща), 
Guldmann (Данія), Hoyer (Німеччина), Sprintex (Німеччина).

ТОВ «МЕДИЛАЙН» пропонує широкий вибір сучасного реабілітаційного, 
медичного, фізіотерапевтичного обладнання провідних світових виробників.
Реабілітаційне обладнання, яке ми постачаємо, вироблено з урахуванням 
останніх досягнень у науці та медицині, а також є безпечним і надійним у 
використанні у таких галузях:
- відновлювальна медицина;
- ЛФК;
- дитяча реабілітація.
Під час роботи з нами наші клієнти отримують взаємовигідні умови співпраці, 
наступну допомогу в підборі оптимального медичного устаткування. 

Mediline LTD supplies a wide range of equipment for physiotherapy, rehabilitation 
and sport medicine from leading international manufacturers.
Rehabilitation equipment is based on the latest developments in science and 
medicine and has high security and reliability for use in the following areas:
- recovery medicine;
- remedial gymnastics;
- pediatric rehabilitation.
Our clients have beneficial terms of cooperation with us. Our experts find a 
solution optimal rehabilitation equipment, advise an individual specification for 
coch rehabilitation center.

Медігран
Medigran

Україна, 01032, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 36, оф. 7
Off. 7, 36, T. Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine

   +380 (44) 235-45-26
 +380 (44) 235-44-26
   office@medigran.com

www.medigran.com

Торгові марки: Euromex, APEL, Hospitex, BioSystems, MES, 77 ELEKTRONIKA, 
Alpinion, HEINE, Infinium, STORZ MEDICAL, eVent Medical, PANAX.

Компанія виконує поставки медичного та лабораторного обладнання:

Компанія виконує сервісне обслуговування, а також методичну та технічну 
підтримку користувачів.

The company Medigran deliveres medical and laboratory equipment.
The main areas of activity:
- Laboratory equipment;
-  microscopes, biochemical and immunoenzymatic analyzers, hematology 

analyzers, analyzers of sperm quality, spectrophotometers;
- Diagnostic equipment – ultrasound scanners, diagnostic tools;
- equipment for lithotripsy and shock wave therapy;
- equipment for the training of medical gases;
- Equipment for resuscitation and intensive care;
- Medical Transportation – Specialized medical vehicles and helicopters.
The company Medigran out service and methodological and technical support.

МЕДІКОМ-Україна, ТОВ
MEDICOM-UKRAINE, Llc

Україна, 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11
11, Serpova Str., Kyiv, 03115, Ukraine

   +380 (44) 303-99-43, 361-99-46
 +380 (44) 303-99-43
   medicom-ua@ukr.net

www.medicom.com

Торгова марка: MEDICOM.
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ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА» є дочірнім підприємством світового виробника 
одноразових засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів для 
медицини й стоматології. Головний офіс компанії MEDICOM розміщений у 
Канаді, вся продукція має найвищу якість та відповідає вимогам FDA та ISO 
9001. Асортимент продукції, що пропонується на українському ринку:

MEDICOM-UKRAINE LLC is a daughter company of a worldwide producer of 
disposable materials for individual protection, medical and dental consumables. 
Head quarter of MEDICOM is in Canada. A premium-quality production complies 
with FDA and ISO 9001 standards. Product range for Ukrainian medical market is 
as follows:

МЕДІО, ТОВ
MEDIO, Ltd

Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35-А, оф. 41
Off. 41, 35-A, Svitlytskogo Str., Kyiv, 04123, Ukraine

   +380 (44) 451-79-70, 451-67-89
   +380 (98) 434-79-19, (066) 405-79-45
 +380 (44) 538-18-69
   mcrabota@bigmir.net

www.medioshop.net

Компанія «Медіо» забезпечує сучасним, якісним медичним обладнанням 
та комплексно оснащує цим обладнанням санаторії, реабілітаційні центри, 
приватні лікувальні заклади, Welness – центри та SPA – салони на протязі 
майже двадцяти років.
«Медіо» є ексклюзивним представником таких компаній:
«MEDEN-INMED Sp.z.o.o.» (Польща) – бальнеологічне обладнання, 
грязелікування, озокеритолікування, масажні столи;
«Rimec S.r.l.» (Італія) – реабілітаційне обладнання;
«GymnaUniphy N.V.» (Бельгія) – апарати ударно-хвильової терапії;
«Lojer» (Фінляндія) – масажні столи, стіл для мануальної терапії, тренажери 
для реабілітації;
«Mindmedia» (Нідерланди) – апарат діагностики стресу, профілактики 
і лікування психічних розладів з використанням новітньої технології 
комп’ютерної біорегуляції;
«PHU Technomex Sp.z.o.o.» (Польща) – система кінезотерапевтичної технології 
«LEVITAS» з використанням методики Neurac®, balneological equipment;
«Weyergans High Care AG» (Німеччина) – інтервальна вакуумна терапія 
розроблена на основі пристрою VACUMED ®;
«Терма Sp.z.o.o.» (Польща) – тренажери для розробки верхніх та нижніх 
суглобів;
«НВП ОРБИТА» (Росія) – обладнання для механічного масажу хребта та 
тракційної витяжки.

The MEDIO Ltd provides a modern, high-quality medical equipment and complex 
supply this equipment health-resorts, rehabilitation centers, private hospitals, 
Welness and SPA – centers for almost twenty years.
MEDIO Ltd representatives next companies:
- “MEDEN-INMED Sp.z.o.o.” (Poland) – balneological equipment, fango and mud 
appliances, physiotherapy treatment tables;
- “Rimec S.r.l.” (Italy) – rehabilitation equipment;
- “GymnaUniphy NV” (Belgium) – shock wave therapy equipment;
- “LOJER GROUP” (Finland) – physiotherapy treatment tables, mobilization, 
manipulation, massage and motion treatment table, medical fitness;
“MINDMEDIA” (Holland) – apparatus for stress detecting, prevention and 
treatment of psychosomatic disorders using the latest technology of Biofeedback;
- “PHU Technomex Sp. Z.o.o.” (Poland) – unique treatment method for 
musculoskeletal disorders Neurac® (Neuromuscular Activation);
“Weyergans High Care AG” (Germany) – the innovative intermittent vacuum 
therapy (-IVT-) with the VACUMED®-device;

traction.

Медіст, ТОВ
MedEast, Ltd

Україна, 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5
5, Narodnoho opolchennya Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 537-36-88
 +380 (44) 249-88-01
   med_east@i.com.ua

www.medeast.com.ua

Торгові марки: Norma Diagnostika Gmbh, Fortress Diagnostics ltd.

ТОВ «Медіст» спеціалізується на постачанні лабораторного обладнання 
та реагентів до нього: біохімія. гематологія, коагулогія. ТОВ «Медіст» є 
ексклюзивним представником на Україні компаній Norma Diagnostika 
Gmbh(Австрія) та Fortress Diagnostics Ltd (Великобританія).

MedEast Ltd specializes in delivery of laboratory equipment and reagents: 
biochemistry, hematology and coagulation. MedEast Ltd is an exclusive 
representative in Ukraine of Norma Diagnostika Gmbh(Austria) and Fortress 
Diagnostics Ltd (Great Britain).

Медісторе, ТОВ
MEDISTORE, Llc

Україна, 01135, м. Київ, вул. Павловська, 26/41, оф. 110
Off. 110, 26/41, Pavlovska Str., Kyiv, 01135, Ukraine

   +380 (44) 489-63-63
   info@medistore.com.ua

www.medistore.com.ua

Торгові марки: Welch Allyn, Midmark, A.M.I., Dr. Oppel, Contec Medical Systems.

ТОВ «Медісторе» є офіційним дистриб’ютором всесвітньовідомих виробників 
медичного обладнання на території України.
ГО «Медісторе» представляє 2 відомих виробника медичного обладнання 
та меблів з США: WelchAllyn і Midmark, і провідного виробника медичної 
продукції для хірургії з Австрії: AMI.
Ми пропонуємо нашим клієнтам широкий асортимент продукції високої 
якості і надійний сервіс.
Усю нашу продукцію постачаємо з інструктажем і гарантійною технічною 
підтримкою відповідно до стандартів виробника.Наші професійні 
співробітники завжди готові задовольнити потреби кожного клієнта.

LLC “Medistore” is the official distributor of world-renowned manufacturers of 
medical equipment in Ukraine.
NGO “Medistore” is 2 leading manufacturers of medical equipment and furniture 
from the United States: WelchAllyn and Midmark, and a leading manufacturer of 
medical products for surgery from Austria: AMI.
We offer our customers a wide range of high quality products and reliable 
service.
All our products comes with training and warranty technical support in 
accordance with the standards of the manufacturer.
Our professional staff are always ready to meet the needs of each client.

МЕДІТОРГ ГРУП
MEDITORG GROUP

Україна, 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 11
11, Elyzavety Chavdar Str., Kyiv, 02140, Ukraine

   +380 (44) 531-97-09
 +380 (44) 531-97-09
   meditorg@ukr.net

www.meditorg.com.ua

Торгові марки: HITACHI ALOKA, OLYMPUS, PULSION.

Медичне діагностичне устаткування:
- Ультразвукові діагностичні системи HITACHI ALOKA (Японія). Ексклюзивний 
дистриб’ютор «HITACHI ALOKA MEDICAL LTD» (Японія);
- Ендоскопічне устаткування виробників Японії (OLYMPUS);
- Монітори гемодинамічні PULSION MEDICAL SYSTEMS (Німеччина).

Medical diagnostic equipment: 
- Ultrasound diagnostic systems HITACHI ALOKA (Japan). Exclusive distributor of 
“HITACHI ALOKA MEDICAL LTD” (Japan);
- Endoscopic equipment manufacturers in Japan (OLYMPUS);
- Haemodynamic monitoring PULSION MEDICAL SYSTEMS (Germany).
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Медконсалтинг, ТОВ
Medconsulting, Llc

Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, оф. 219
Off. 219, 40, Ushynskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine

   +380 (67) 796-11-36
 +380 (44) 229-77-76
   director@medconsulting.com.ua

www.medconsulting.com.ua

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ – юридична фірма, яка спеціалізується на захисті 
інтересів закладів охорони здоров’я та лікарів, що приватно практикують. 
Комплекс правових та консалтингових послуг, що надає компанія, дозволяє 
нашим клієнтам здійснювати свою діяльність у правовому полі, успішно 
вирішувати проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому.
Відмінною рисою компанії є залучення до виконання поставлених завдань 
фахівців-практиків, що мають великий досвід роботи у галузі медичного права 
та правового забезпечення діяльності медичних центрів та салонів краси.
Основні напрямки діяльності: акредитація, ліцензування та проведення 
юридичного аудиту діяльності закладів охорони здоров’я, нострифікація, 
правові консультації з медичного права.

MEDCONSALTING is a law firm specializing in the protection of interests of the 
health care institutions and private practice doctors. The complex of legal and 
consulting services providing by our company enable our clients to carry out 
activities in a lawful manner, to solve the problems successfully and to prevent 
it in future. 
One of the main specific features is that the company involves practitioners for 
executing of tasks at hand. These practitioners have a broad experience in the 
area of medical law and legal groundwork for activities of medical centers and 
beauty salons. 
The key business lines are: accreditation, licensing and executing of due 
diligence of health care institution’s activity, nostrification and obtaining the 
permits for medical activities in the Ministry of Health of Ukraine, legal advice 
on medical law.

Медкосвісс, ТОВ (Україна)
Medcoswiss (Ukraine)

Україна, 79024, м. Львів, вул. Пластова, 2
2, Plastova Str., Lviv, 79024, Ukraine

   +380 (50) 41-888-66
   sale@medcoswiss.com.ua

www.medcoswiss.com.ua

Торгові марки: Біо-Ксель, Bio-Ksel, Siemens.

ТОВ «Медкосвісс» (Україна) є офіційним представником Bio-Ksel Sp. Z o.o. 
(Польща) в Україні, яке від 2001 р. належить до групи найбільших виробників 
апаратури до діагностики in vitro на території Польщі.

“Medkosviss” Ltd. (Ukraine) is the official representative of Bio-Ksel Sp. Z o.o. 
(Poland) in Ukraine, which from 2001 year is a part of the group of the largest 
manufacturers for in vitro diagnostics equipment in Poland.

Медмаркетинг
Medmarketing

Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
9, Boryspilska Str., Kyiv, 02099, Ukraine

   +380 (44) 360-28-23
   kc@medmarketing.com.ua

www.medmarketing.com.ua

Перша українська компанія, орієнтована на просування медичного бізнесу в 
мережі Інтернет;
Компанія, яка орієнтується на медичному ринку і потребах клієнтів
Більше 40 успішних проектів для клієнтів у сфері медицини, фармації, 
медичного туризму і т.д.;
Команда профільних фахівців, які добре розуміють медицину та інтернет-
маркетинг;
Компанія, яка привела понад десятка тисяч пацієнтів своїм клієнтам.

The first Ukrainian marketing and advertising agency focused on the advancement 
of healthcare business in the Internet;
The company, which understand healthcare market features and customer needs
Launched over 40 successful medicine, pharmacy, medical tourism projects etc;
Has a team of caring professionals, a good understanding in medicine and 
Internet Marketing;

The company dedicated exclusively to helping healthcare organizations  
attract new patients, enhance their reputations and maximize their business 
success.

МЕДРАМ, приватне підприємство
Medram, Private Limited Liability Company

Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, 1-Г
1-G, Ukrainska Str., Irpin, Kyiv, 08200, Ukraine

   +380 (44) 221-76-87
 +380 (44) 205-37-88
   medram.info@gmail.com

www.medram.com.ua

Сьогодні «МЕДРАМ» одна з провідних фірм України, що займається імпортом 
медичної техніки та медичних технологій, їх продажем та сервісним 
обслуговуванням. Ми постачаємо обладнання тільки тих виробників, які 
мають власні наукові лабораторії, проводять клінічні дослідження.

Today MedRAM company is one of the leading companies in Ukraine that deals 
with import of medical equipment and medical technologies and also their sales 
and services. We supply only equipment of those manufacturers that have their 
own laboratories and conduct clinical researches.

Медтек
Medtech

Україна, 65025, м. Одеса, вул. Заболотного, 26, 6 пов.
6 floor, 26, Zabolotnogo Str., Odesa, 65025, Ukraine

   +380 (93) 448-18-28
   info@medtek.in.ua

www.medtek.in.ua

Основним напрямком компанії «Медтек» є розробка і впровадження 
апаратно-програмного комплексу для клініко-діагностичних досліджень 
реологічних властивостей крові АРП-01М «Меднорд» – першого і єдиного 
нині вітчизняного п’єзоелектричного тромбоеластографа, що дозволяє 
працювати з цільною кров’ю, який призначений для оперативного 
дослідження згортання крові та контролю за лікуванням його порушень і 
володіє на порядок більшою інформативністю ніж всі світові аналоги. Метод 
дозволяє в режимі реального часу протягом 60 хвилин оцінити всю кінетику 
тромбоутворення аж до лізису згустку.

The main focus of the “Medtech”, LLC are complexes for clinical diagnostic 
analysis of the rheological properties of blood: piezoelectric and electrical 
thromboelastography ARP-01M “Mednord”, which operates with the whole 
blood and does not require chemical reagents, and is designed for the research 
of the rheological properties of blood, control and registration of the very 
insignificant changes of the aggregative state of blood or plasma in the process 
of their coagulation, calculation of the amplitude and chronometric constants, 
determination of the intensity of the processes which characterize the main 
stages of hemocoagulation and fibrinolysis.

Медтехснаб, ТОВ
Medtechsnab, Ltd

Україна, 04655, м. Київ, пр-т Московський, 21, оф. 619
Off. 619, 21, Moskovsky Ave., Kyiv, 04655, Ukraine

   +380 (44) 494-41-10, 492-94-30
   medtechsnab@svitonline.com

www.medtechsnab.com

Пропонуємо широкий асортимент медичного обладнання, витратних 
матеріалів, інструментів для всіх галузей медицини. ТОВ «Медтехснаб» 
є офіційним представником ВАТ «Елатомский приборный завод», ВАТ 
«Можайский МИЗ», ВАТ «ГРПЗ», ВАТ «Красногвардеец», Truphatek International 
Ltd (Ізраїль), Pharma Systems AB (Швеція), Enter Medical Corp. (Тайвань), Beijing 
Choice Electronic Technology Co., Ltd. (КНР), MRK Healthcare (Індія) в Україні. 
Запрошуємо до співпраці медичні компанії з регіонів України.

We offer a wide range of medical equipment, supplies, instruments for all 
branches of medicine. Medtechsnab Ltd is the official representative of Elatma 
Instrument Plant JSC, Mozhaisky MIZ JSC, State-owned Ryazansky Device Plant 
JSC, Krasnogvardeets JSC, Truphatek International ltd.(Israel), Pharma Systems AB 
(Sweden), Enter Medical Corp. (Taiwan), Beijing Choice Electronic Technology Co., 
Ltd. (P.R.China), MRK Healthcare (India) in Ukraine. We invite medical companies 
of Ukraine’s regions for cooperation.
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Меркатор Медікаль, ТОВ
Mercator Medical Ukraine

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 7
7, Zroshuvalna Str., Kyiv, 02099, Ukraine

   +380 (44) 576-57-65
 +380 (44) 576-57-65
   info.mmu@mercatormedical.eu

www.mercatormedical.eu

Торгові марки: AMBULANCE PF, COMFORT, COMFORT PF, COMFORT BLUE, 
DERMAGEL, NITRYLEX PF CHEMO, NITRYLEX PF,  NITRYLEX PF PROTECT, SANTEX, 
TEXIDENT PF, GYNOGLOVE, MICROTEX, ORTHOPEG, ProHand PF Nitrile, PROHAND, 
Syntec Neoprene, Work &Care.

Група Mercator Medical – це один з ключових гравців в Центрально-
Східній Європі  на ринку одноразових медичних рукавиць. Доповненням 
до пропозицій компанії є медичні перев’язувальні матеріали та захисна 
продукція з нетканих текстильних матеріалів, а саме: одяг одноразового 
медичного застосування і покриття для операційних столів. Mercator Medical 
має власне виробництво у Таїланді та представництва компанії в Угорщині, 
Румунії, Словаччині, Чехії, Росії та Україні. Група діє глобально у більш, ніж 40 
країнах світу.
Українська компанія ТОВ «МЕРКАТОР МЕДІКАЛЬ» знаходиться у Києві 
і працює понад 10 років. Вона займається продажем одноразових 
медичних виробів, в основному медичних рукавичок. Компанія має 
власний склад та пропонує продукцію через мережу регіональних 
представників на території України. Клієнтами компанії є, перш за все, 
медичні, фармацевтичні, хімічні оптові склади та заклади фармацевтичної 
і харчової промисловості.

Mercator Medical Group is one of the main players in the market of disposable 
medical gloves of Central Eastern Europe. In addition, the Company offers medical 
bandages (possibly – packages) and protective products of non-woven textile 
materials such as disposable medical wear and surgical field covering. Mercator 
Medical has its own production facility in Thailand and offices and companies 
in Hungary, Romania and Ukraine. The Group operates globally in more than 40 
countries.
The Ukrainian Company Mercator Medical LLC with its seat in Kyiv has been 
operating for more than 10 years. It distributes disposable medical products, 
mostly gloves introduced into circulation with relevant registration certificates 
required in the Ukrainian market. In Ukraine, the Company has its own warehouse 
and offers the products through its network of regional representatives. The 
Company’s major clients are medical, pharmaceutical, chemical wholesalers, 
pharmaceutical and food companies. 

Мираконсалтинг Груп, ТОВ
MCG

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-А, оф. 20-21
Off. 20-21, 27-A, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine

   +380 (44) 235-33-31
   +380 (50) 381-44-13
   +380 (67) 382-44-13
   mt@mc-g.com.ua

www.mcg-ua.com

Торгова марка: MCG.

Компанія «MCG» успішно виконає для Вас комплекс заходів з підбору 
кваліфікованого персоналу з урахуванням специфіки діяльності та 
корпоративної культури Вашої Компанії.
Постійний моніторинг ринку праці фахівців дозволяє нам бути в курсі всіх 
подій і оперативно реагувати на появу нових тенденцій.
Ми маємо ексклюзивний контракт з німецькою компанією «WorldofDoc »,  
яка професійно працевлаштовує наших лікарів у Німеччині, Австрії,  
Швейцарії.

Company “MCG” successfully performs for you a set of measures on selection of 
qualified personnel with specific activities and corporate culture of your company.
Constant monitoring of labor market experts allows us to keep abreast of 
developments and respond quickly to new trends.
We have an exclusive contract with the German company “World of Doc”, 
which professionally places Ukrainian doctors in jobsin Germany, Austria and 
Switzerland.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
Kvertimed-Ukraine, Ltd

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 56, оф. 107
Off. 107, 56, Poltavs’kyi Shlyakh Str., Kharkiv, 61052, Ukraine

   +380 (57) 752-10-52
 +380 (57) 752-10-54
   kmukr@ukr.net

www.kmed.com.ua

Торгові марки: Кверти-Мед, Меандр, STEELLEX.

ТОВ «МК Квертімед-Україна» є постачальником лабораторного обладнання 
та витратних матеріалів: автоматичні аналізатори гематологічні, електроліти, 
глюкози, газів крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри, біохімічні 
аналізатори та пристрої для електрофорезу білків, дозатори, лічильники 
лейкоформули, інше обладнання. І також, постачання реагентів для 
діагностики гемостазу та лабораторного пластику.

Kvertimed-Ukraine Ltd is a supplier of laboratory equipment and expendable 
materials: automatic hematology analyzers, electrolytes, glucose, blood gases; 
аutomatic and semi-automatic coagulation analyzers, biochemistry analyzers 
and devices for electrophoresis of proteins, pippetes, leukocyte formula counters, 
and other equipment. And also supply diagnostic reagents for hemostasis and 
laboratory plastic.

Модем 1, ТОВ
Modem 1, Ltd

Україна, 04114, м. Київ, вул. Полупанова, 14
14, Polupanova Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 461-82-24, 461-82-25
 +380 (44) 461-82-27
   info@modem1.com.ua

www.modem1.com.ua

Торгові марки: General Electric (GE Healthcare), Control-X Medical.

З 1992 року «Модем 1» є провідною компанією, яка діє на ринку медичної 
техніки. Наша фірма спеціалізується у галузі продажу та сервісного 
обслуговування медичного обладнання. Ми є дистриб’ютором таких відомих 
фірм – виробників, як: General Electric, Control-X Medical. 
«Модем 1» має сертифікований сервісний центр, який забезпечує гарантійне 
та післягарантійне обслуговування медичної техніки.

From 1992 years “Modem 1” is a leading company which operates at the market of 
medical technique. Our firm is specialized in industry of sale and service of medical 
equipment. We are the distributor of such known firms – producers, as: General 
Electric and Control-X Medical. 
“Modem 1” has the certificated service center which provides guarantee 
maintenance of medical technique.

ОНІКО, МПТВП
ONIKO, PE

Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57
55/57, Voloska Str., Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 502-24-45, 417-31-04
 +380 (44) 502-24-47
   oniko@oniko.ua

www.oniko.ua

МПТВП «ОНІКО» – торгово-виробниче підприємство, засноване у 1992 році. 
Підприємство підтримує партнерські стосунки з всесвітньовідомими 
виробниками: AGFA, GE Inspection Technologies, SONY, MIOX Co.
«ОНІКО» – один із лідерів на українському ринку медичного обладнання, 
витратних матеріалів та медичних тренажерів, симуляторів та манекенів-
імітаторів. 
Головний напрямок діяльності – забезпечення медичних та навчальних 
закладів: 

базових та спеціальних навичок; 

Підприємство має власне виробництво рентгенографічних плівок і хімічних 
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реактивів для їх обробки, засобів захисту від іонізуючого випромінювання, 
аксесуарів для відділень променевої діагностики, рентгенівського 
обладнання.
Інженери сервісної мережі МПТВП «ОНІКО» є сертифікованими, 
висококваліфікованими фахівцями, що постійно беруть участь у тренінгах 
компаній-виробників обладнання. 

ONIKO is a trading and industrial company founded in 1992. 
It is a partner of the world-famous manufacturers such as AGFA, SONY, GE 
Inspection Technologies, MIOX Co. 
Today ONIKO is a leader on the Ukrainian market in the field of medical 
equipment, supplies and expendables, medical training equipment, simulators 
and imitator models.  
The main direction of the activity of the company is providing medical institutions 
and educational establishments with:

training;

ONIKO is a manufacturer of X-Ray films and Chemicals for Film processing, X-Ray 
protection means and X-ray equipment.
ONIKO service engineers are certified, highly-qualified professionals who are 
constantly regularly trained by the companies-manufacturers of the equipment.

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
OMB, Ltd

Україна, 03067, м. Київ, бул-р І. Лепсе, 4, «Сільвер Центр», 8 пов.
8 floor, “Silver Center”, 4, Ivan Lepse Blvd., Kyiv, 03067, Ukraine

   +380 (44) 497-88-53
 +380 (44) 497-88-54
   omb@omb.kiev.ua

www.omb.kiev.ua

Торгові марки: Immulite®, Indiko®, Rapidlab®, Clinitek®, Vacuette®, PROLANCE™, 
HETTICH, Kryptor®, MAS®, Cosman®, Spiegelberg®, Diazyme®

Преаналітика по ISO15189. Системи взяття, зберігання, транспортування 
та обробки зразків для лабораторії, автоматизація: VACUETTE®, PROLANCE™, 
центрифуги лабораторні HETTICH;
Аналітичні автоматичні та напівавтоматичні системи для клінічної хімії, 
імунології, гематології, аналізів сечі, газів та електролітів і РОСТ, SIEMENS HD, 
ThermoFisher Scientific, Diazyme;
Софт та програми МПР, сертифікація та установка ПЗ для пренатального 
скринінгу за стандартами FMF;
Оснащення операційних та реанімацій сучасними системами (CUSA, Spigel-
berg Monitor, CSZ WarmAir, Cosman RFG).

- Complex supply of preanalitical accessories from world leader producer. Systems 
of sampling, storage, delivery, and processing of samples in laboratory use. 
Automation and support according to ISO 15189.
- Sale and service of automated and semi-automated analytical systems in clinical 
chemistry, immunology, hematology, urine analysis, gases, electrolytes and POCT.
- Laboratory software, certification, installation and support. EQA programs, 
prenatal screening software in accordance to FMF standards. 
- Providing of equipment for surgeries and reanimations.

ОСД Східна Європа, ТОВ
OSD Shidna Evropa, Ltd

Україна, 03127, м. Київ, пр- т 40-Річчя Жовтня, 100/2
100/2, 40-richya Govtnya Ave., Kyiv, 03127, Ukraine

   +380 (44) 425-89-51
 +380 (44) 425-89-51
   office@osd.com.ua

www.osd.ua

Торгові марки: OSD™ (Італія), ROHO (США), Progeo (Італія), SANO (Австрія), Alu 
Rehab (Норвегія), SCHWALBE (Німеччина), Ortek™ (Швеція) та ін.

ТОВ «ОСД Східна Європа» — офіційний імпортер медичного: ортопедичного 
та реабілітаційного обладнання.
Ексклюзивний представник відомих брендів медтехніки з 8-ми країн світу.
Компанія «ОСД Східна Європа» – надійний партнер з досвідом роботи більше 

10-ти років. З нами працюють і нам довіряють понад 400 партнерів по всій 
Україні. 
Виступаючи в ролі активного лідера ринку, будуємо лише вигідне партнерство!

OSD Shidna Evropa – the official importer and distributor of medical, orthopedic 
and rehabilitation equipment. Exclusive distributor of famous brands of medical 
equipment from 8 countries.
OSD Shidna Evropa is a reliable partner with over then 10 years experience. More 
than 400 partners in Ukraine work with us and trust us.
We build only profitable partnership with our partners all over Ukraine!

Оскар-Медікал, ТОВ
Oscar-Medical, Ltd

Україна, 01103, м. Київ, вул. Залізничне Шосе, 45, оф. 305
Off. 305, 45, Zaliznychne Shosse Str., Kyiv, 01103, Ukraine

   +380 (44) 529-83-59
 +380 (44) 529-83-59
   oskar.medikal@gmail.com

www.oscar-medical.com.ua

Торгові марки: Robonik (Ексклюзивний дистриб’ютор), Mindray, Siemens, 
Diagon, Micros.

Компанія «Оскар-Медікал» здійснює поставки лабораторного обладнання та 
витратних матеріалів. Ексклюзивний дистриб’ютор компанії Robonik (Індія).
Ми пропонуємо:

Ми гарантуємо кваліфікований технічний сервіс, навчання персоналу, 
постійну методичну підтримку і своєчасні поставки реактивів та витратних 
матеріалів.

Oscar-Medical, LTD delivers laboratory equipment and expendables. Exclusive 
Distributor Robonik (India).
We offer:

Oscar-Medical guarantees qualified technical service, training, constant 
methodological support and timely delivery of reagents and consumables.

Плазмоліфтинг Україна
PlasmoliftingTM Ukraine

Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 36
36, Kanatna Str., Odesa, 65014, Ukraine

   +380 (96) 966-79-79, (063) 966-79-79, (066) 221-79-79
   info@plasmolifting.ua

www.plasmolifting.ua

Торгова марка: PlasmoliftingTM

Високоякісні вакуумні пробірки, обладнання і витратні матеріали для 
процедури Плазмоліфтинг (PRP).
Навчання та офіційна сертифікація лікарів за методом Plasmolifting™ в Україні.
Ексклюзивний представник Plasmolifting™ на території України – ПП 
«МУЛЬТИМЕД», м. Одеса.

High-quality vacuum blood collecting tubes, equipment and appliances for 
Plasmolifting™ (PRP-therapy).
Training courses and official certification of the doctors, using Plasmolifting™ 
method in Ukraine.
Exclusive representative of Plasmolifting™ in Ukraine – MultiMed private company, 
Odesa.

Поліпромсинтез, ТОВ
Polypromsyntes, Ltd

Україна, 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречко, 14
14, Marshala Grechko Str., Kyiv, 04136, Ukraine

   +380 (44) 369-59-53
 +380 (44) 369-30-11
   info@polypromsyntes.com

www.polypromsyntes.com

Торгова марка: Polypromsyntes.
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ТОВ «Поліпромсинтез» – провідний український виробник продукції 
із склопластика та акрилу. Компанію засновано у 1995 р. Обладнання 
для гідротерапії TM Polypromsyntes встановлене в багатьох санаторно-
курортних та оздоровчих закладах України, а також Білорусії, Росії, 
Казахстану і Грузії. Продукція виробляється за дотримання технічних 
і санітарних норм, що підтверджується відповідними сертифікатами. 
Надаються послуги по встановленню, монтажу, гарантійному і 
післягарантійному обслуговуванню.

Polipromsyntes Ltd. – leading Ukrainian manufacturer of fiberglass and 
acrylic products. Company was founded in 1995. Equipment for hydrotherapy 
TM Polypromsyntes installed in many resorts, clinics and SPA-centers of 
Ukraine, Belorussia, Russia, Kazakhstan and Georgia. The products are 
manufactured according to technical and sanitary standards, as confirmed by 
the corresponding certificates. Also provided installation, warranty and post-
warranty service.

ПРОВІДНА, СК, ПрАТ
PROVIDNA, Insurance Company, PJSC

Україна, 01032, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 37/122
37/122, T. Shevchenka Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine

   +380 (44) 492-18-18
 +380 (44) 492-18-18
   info@providna.com.ua

«Страхова компанія «ПРОВІДНА» одна з найбільших компаній, лідерів 
українського страхового ринку. Регіональна мережа ПРОВІДНОЇ складається 
з 25 філій, 25 Центрів клієнтського сервісу і більше 300 офісів по всій Україні. 
Функціонує власний Контакт-центр.
ПРОВІДНА пропонує понад 80 страхових продуктів із обов’язкових та 
добровільних видів страхування для фізичних та юридичних осіб. 
ПРОВІДНА – визнаний лідер на ринку корпоративного добровільного 
медичного страхування.

Insurance Company “PROVIDNA” is one of the largest leading companies of 
the Ukrainian insurance market. Regional network of “PROVIDNA” isuarance 
Company consists of 25 branches, 25 customer service centers and more than 
300 offices throughout Ukraine. It operates its own Call Center.
“PROVIDNA” offers over 80 insurance products with mandatory and voluntary 
insurance for individuals and legal entities.
“PROVIDNA” is a recognized leader in the market of corporate voluntary health 
insurance.

Протек Солюшнз Україна
Protech Solutions Ukraine

Україна, 02002, м. Київ, вул. А. Луначарського, 4, оф. 25
Off. 25, 4, A. Lunacharskogo Str., Kyiv, 02002, Ukraine

   +380 (44) 593-43-25
 +380 (44) 593-43-25
   info@protech-solutions.com.ua

www.protech-solutions.com.ua

Торгові марки: GE HealthCare, GE Life Sciences, Famed.

Компанія «Протек Солюшнз Україна» – це команда спеціалістів, які 
знаються на комплексному устаткуванні клінік, це експерти з великим 
досвідом і доступом до технологій, послуг і партнерів, які допоможуть 
Вам втілити ваш проект у життя. Ми пропонуємо єдину точку для 
контакту при розробці індивідуального рішення, яке відповідає вашим 
найрізноманітнішим потребам. «Протек Солюшнз Україна» – це швидка, 
якісна та комфортна допомога для стрімкого розвитку нових проектів 
медичного обслуговування. 

The company “Protech Solutions Ukraine” – is a team of specialists experi-
enced in complex equipment clinics, is an expert with extensive experience 
and access to technology and services partner to help you realize your pro-
ject to life. We offer a single point of contact for the development of indi-
vidual solutions that meet your various needs. “Protech Solutions Ukraine” 
– is the fast, high-quality and comfort help for the rapid development of 
new health care projects.

Профімед – Сервіс, ТОВ
Profimed – Service, Ltd

Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, оф. 140
Off. 140, 50/38, Voloschskaya Str., Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 496-03-67, 496-03-68
 +380 (44) 496-03-69
   info@profimed.com.ua

www.profimed.com.ua

ТОВ «Профімед- Сервіс» пропонує медичне, хірургічне, діагностичне, 
аналітичне обладнання та витратні матеріали для хірургії та кардіохірургії.
Основним напрямком діяльності компанії є: проектування та комплексне 
оснащення медичним обладнанням «чистих» операційних зон з системою 
медичних газів. 
Компанія впроваджує повний цикл первинних консультацій, сервісне, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування, навчання персоналу 
замовника. 
Наші зарубіжні партнери по системі медичних газів та медичного обладнання: 
MZ Liberec (Чеська Республіка), Greggersen Gastechnik GmbH (Німеччина), 
AIRPOL Sp.Z o.o (Польща), Tech-Med Sp. Z O.O (Польща), TEPRO SA (Польща), 
INMATEC GaseTechnologie GmbH&Co.KG (Німеччина), ZONARE Medical Sys-
tems (США), Hitachi Medical Systems (Японія), MEDEC (Бельгія), Voelker GmbH 
(Німеччина), SORIN Group Srl (Італія), TYCO Healthcare (Швейцарія), Stryker 
(США), Lawton Medizintechnik GmbH (Німеччина), Tinius Olsen (США), PANalyti-
cal (Нідерланди), Domnick Hunter (Німеччина).

Profimed – Service Ltd. is a professional dealer company of medical, diagnostic, 
laboratory equipment and consumable products for surgery and cardiosurgery 
as well. Main activities are sales, deliveries of equipment, warranty/post-warranty 
services, designing and complex equipping of the clean zones with medical gases. 
The chief strategy of the company is establishment of tight and long-lasting 
contacts with potential clients and leading long-term projects; and quality control 
laboratories of large enterprises.
Among our partners there are many professional manufacturers of medical, 
laboratory equipment and systems of the medical gases: MZ Liberec (Czech 
Republic), Greggersen Gastechnik GmbH (Germany), AIRPOL Sp.Z o.o (Poland), 
Tech-Med Sp. Z O.O (Poland), TEPRO SA (Poland), INMATEC GaseTechnologie 
GmbH&Co.KG (Germany), ZONARE Medical Systems (USA), Hitachi Medical Systems 
(Japan), MEDEC (Belgium), Voelker GmbH (Germany), SORIN Group Srl (Italy), TYCO 
Healthcare (Switzerland), Stryker (USA), Lawton Medizintechnik GmbH (Germany), 
Tinius Olsen (USA), PANalytical (Netherlands), Domnick Hunter (Germany).

Профмода, ТОВ
Profmoda, Llc

Україна, 69001, м. Запоріжжя, бул-р Гвардійський, 28
28, Gvardeysky Blvd., Zaporizhzhya, 69001, Ukraine

   +380 (96) 285-85-50
 +380 (612) 24-04-29
   2709290@mail.ru

www.profmoda.com.ua

Торгова марка: Профмода.

ТОВ «Профмода» – це виробник професійного медичного одягу. 
З 2000 року ми створюємо для Вас якісний, модний комфортний одяг, який 
підкреслює індивідуальність і престиж професіонала. Наші моделі допоможуть 
Вам створити неповторний стиль. У нашіх колекціях використовуються як 
класичні, так і модні сучасні рішення. Костюм або халат «Профмода» дозволить 
Вам виглядати стильно, модно та красиво завжди. Ми дбаємо про те, щоб Ви 
відчували себе особливою!

LLC “Profmoda” is manufacturer of medical and corporate clothes. 
Since 2000 we create for You quality, fashionable, comfortable clothing that 
emphasizes individuality and prestige of a professional. Our models will help You 
to create a unique style. In our collections are both classic and trendy solutions. 
Clothes “Profmoda” will allow You to look stylish, fashionable and beautiful 
always. We care about making You feel special!

Рамінтек, ІВК, ТОВ
Ramintek IPK, Ltd

Україна, 03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня 7, оф. 227
Off. 227, 7, 40-richhya Ghovtnya Ave., Kyiv, 03039, Ukraine

   +380 (44) 585-53-84
 +380 (44) 585-53-84
   ramintek@ukr.net

www.ramintek.com

Торгова марка: VITROTEST.
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Виробник імуноферментних тест-систем для алергії та інфекційних 
захворювань.

The manufacturer of ELISA test kits for allergy and infectious disease.

Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC

Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnipropetrovsk, 49019, Ukraine

   +380 (562) 33-73-67, 372-35-56, 372-35-54
 +380 (56) 370-38-66
   reagent@ukr.net

www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення біохімічних аналітів на 
аналізаторах з відкритою системою та спектрофотометричному обладнанні, 
комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні лабораторії 
України.

Domestic manufacturer of test kits for determination of biochemical analytes 
inthe meter with an open system and spectrophotometric equipment, provides 
acomprehensive biochemical and clinical diagnostic laboratories of Ukraine.

Рельянс, Інжинірингово-консультаційний центр, ТОВ
Reliance, Engineering – consulting centre, Llc

Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська 22-А/132
22-А/132, Lvivska Str., Kyiv, 03115, Ukraine

   +380 (44) 409-08-19, (067) 447-33-03
 +380 (44) 409-08-19
   reliance.ecc@gmail.com

www.reliance.org.ua

Предметом діяльності Інжинірингово-консультаційного центру «Рельянс» є: 
Консультування щодо розробки та впровадження систем управління якістю 
за ISO 9001 і IWA 1 та інших систем управління за ISO 14001, ISO 31000, ISO 
50001, тощо.
Моделювання, інжиніринг, моніторинг бізнес-процесів організацій.
Проведення внутрішнього аудиту систем управління якістю за ISO 9001. 
Підготовка персоналу – внутрішніх аудиторів, фахівців, аудиторів в галузі 
систем управління.

The subject of the Engineering- consulting center “Reliance” is:
Consultancy of development and implementation Quality Management System 
ISO 9001 and IWA 1 and other management systems ISO 14001, ISO 31000, ISO 
50001, etc.
Modeling, engineering, monitoring business processes of organizations.
Conduct internal Quality Management System ISO 9001 audit.
Training of personnel- internal auditors, specialists, management systems 
auditors.

Рош Україна, ТОВ
Roche Ukraine

Україна, 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 33
33, P. Sagaidachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 354-30-40
 +380 (44) 354-30-41
   ukraine.diagnostics@roche.com

www.roche.ua
www.cobas.com

Торгові марки: Cobas: Cobas c 111, Cobas Integra, Cobas e 411, Cobas c 311, 
Cobas 6000, Cobas b 121, Cobas b 221, CobasTaq Man, Cobas s 201 тощо; 
Reflotron, Accutrend, Coagu-chek, Urisys, Cobas h 232.

Рош Діагностікс є лідером у виробництві обладнання та тест-систем 
для invitro діагностики. В арсеналі компанії є різні напрямки: біохімічні 
та імунохімічні аналізатори і тест-системи (як окремі апарати, так і 
модульні системи з великою пропускною здатністю), аналізатори газів/
електролітів, експрес-аналізатори. Серед представленого обладнання 
співробітники будь-якої клінічної і/або наукової лабораторії зможуть 
знайти для себе потрібний в щоденній практиці аналізатор виробництва 
Рош Діагностікс.

Roche Diagnostics is the leader in manufacturing of equipment and test-systems 
for in-vitro diagnostics. There are various directions in the company’s arsenal: 
biochemical and immunochemistry analyzers and test-systems (separate devices 

and module systems with a big carrying capacity), analyzers of gas/ electrolytes, 
express-testing. Among the presented equipment the employees of laboratory 
will be able to find the required analyzer of Roche Diagnostics manufacturing for 
their daily practice.

Салютіс Прінт
Salutis Print

Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets’ka Str., Kyiv, 04136, Ukraine

   +380 (44) 434-85-66, 223- 66-77
   office@salutis.com.ua

www.salutis.ua

Компанія більше 12 років на ринку поліграфічних послуг. Дизайн-студія та 
друкарня повного циклу: розробка дизайну будь-якого виду складності, 
додрукарська підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська 
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від візитівок до 
каталогів та різних POS-матеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями та медичними 
закладами.

The company more then 12 years is working as the  print house and design  studio. 
Design any kind of difficulty, prepress, offset and digital printing. Productions: 
booklets, books, catalogues, visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization – cooperation with pharmaceutical companies and medical 
institutions.

Сіместа ВААЛ, НВФ, ТОВ
Simesta VAAL, Llc

Україна, 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 20-A
20-А, Melnizka Str., Odesa, 65005, Ukraine

   +380 (48) 712-46-30
 +380 (48) 712-46-30
   sales@simesta.com

www.simesta.od.ua

Торгові марки: Ayset, Terumo, Wipak, Sogeva, FL Medical, Alcon, Rini, SciCan, 
Keeler, Volk, Takagi.

НВФ «Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ, яка була заснована у 1993 р., є 
дистриб’ютором провідних іноземних виробників товарів медичного 
призначення: системи вакуумного забору крові, пакувальний матеріал 
для стерилізації, офтальмологічні витратні матеріали, одноразовий одяг, 
діагностичні системи для ПЦР та мікробіології (торгівельна марка «Сіместа») 
виробництва НВФ «Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ Україна, тест-системи для 
діагностики імунних та інфекційних захворювань. Нині фірма працює у галузі 
комплексного оснащення медичних та лабораторних закладів.

“Simesta Vaal” LLC was founded in 1993. For today we are the distributors of 
leading European manufacturers of medical goods. We present on Ukrainian 
market vacuum blood collection tubes, packing material for sterilization, 
ophthalmology disposable products. Also in the range of our products you 
can find: disposable cloth, PCR diagnostic and microbiological test systems 
under “Simesta” trade name manufactured by “Simesta Vaal” company. 
Test system for infection and immune diseases. For today “Simesta Vaal” 
company is engaged in complex maintenance of laboratories and medical 
establishments.

Сканер
Scaner

Україна, 18019, м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1
122/1, Smilyanska Str., Cherkasy, 18019, Ukraine

   +380 (472) 55-27-35
 +380 (472) 55-27-34
   sr@scaner.ck.ua

www.scaner.ck.ua

Розробка та виготовлення медичних оптичних приладів. Кольпоскопи: 
МК-200, МК-300, МК-400 з відеосистемо. LNH лупа начольна хірургічна з 
освітленням. Мікроскопи діагностичні МД-500. Електрохірургічні апарати.

Development and manufacture optical devises. Colposcopes: MK-200, MK-300, 
MK-400 with videosystem. Surgical head-on binocular loupe with ultra bright 
led for coaxial illumination. Microscopes diagnostic MD-500. Electrosurgical 
generators.



84  www.medforum.in.ua  official catalogue        офiцiйний каталог

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Соул Юкрейн, ТОВ
SOUL UKRAINE, Ltd

Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 16, оф. 11
Off. 11, 16, Kudryavska Str., Kyiv, 04053, Ukraine

   +380 (44) 536-30-44
 +380 (44) 425-94-11
   Oleg.sorokin@gmail.com

Торгова марка: SETLINE.

Компанія Соул Юкрейн імпортує з Німеччини засоби медичного призначення 
під торгівельною маркою SETLINE, а самє: одноразові стерильні шприци, 
шприци для введення інсуліну, стерильні одноразові звичайні та спинальні 
голки, краплинні системі, системи відбору крові на аналіз вакуумні, бандажі 
для перев’язування та інше.
Усі засоби мають державну реєстрацію в Україні та відповідають вимогам 
сертифікатам ISO. Компанія Соул Юкрейн зацікавлена в співробітництві 
з аптеками, медичними закладами, лабораторіями та іншими закладами, 
які реалізують, або використовують вишезазначенні засоби медичного 
призначення.

Soul UKRAINE Company imports from Germany tools for medical use under the 
brand SETLINE such as: disposable sterile syringes, insulin, sterile disposable 
normal and spinal needles, drip systems, vacuum systems of blood sampling, 
bandages for racking, etc.

СПІКАРД, ПП
Spicard, PE

Україна, 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, 56
56, Soborna Str., Izum, Kharkivskyi region, 64300, Ukraine

   +380 (57) 432-31-30
 +380 (57) 432-31-30
   spicard1@yandex.ru

www.spicard.ua

Торгова марка: Spicard.

Виробництво медичного одягу.

Production of medical clothing.

ТехМедКонтракт, ТОВ
TechMedKontract, Ltd

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, оф. 21
Off. 21, 67, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 428-27-45
 +380 (44) 428-27-45
   info@tmk-med.com.ua

www.tmk-med.com.ua

Торгові марки: Schmitz (Німеччина), Alvo (Польща), Brainlab (Німеччина), 
World of Medicine (Німеччина), Storz (Німеччина), ECM (Франція), Joіmax 
(Німеччина), Apelem (Франція), Söring (Німеччина), Hitachi (Японія), PMI DORO 
(Німеччина), Maquet (Німеччина), Alvimedica (Німеччина), Edwards (США), 
Chirana (Словаччина).

Офіційний представник відомих виробників пропонує: операційні  
столи, урогінекологічні крісла, пологові ліжка Schmitz; медичні меблі, 
операційні лампи та столи ALVO; УЗ дисектори, високочастотні, аргоно 
та гелієвоплаз-мові коагулятори Söring; ендоскопія Storz, W.O.M.; КТ, 
МРТ Hitachi; навігаційні і радіо хірургічні системи BrainLAB; УЗД апарати 
ECM; трансфорами-нальну хірургічну систему Joіmax; рентген-системи 
Apelem; обладнання і витратні матеріали для кардіохірургії Maquet, 
Alvimedica, Edwards.

The official representative of the well known manufacturers offers: operating 
tables, gynaecological chairs, maternity beds Schmitz; medical furniture, 
operating lamps and tables ALVO; Söring US dissectors and coagulators; Storz, 
W.O.M. endoscopy; Hitachi MRI; navigation and radio surgical systems of BrainLAB; 
ECM US diagnostic systems; Joimax transoforaminal endoscopy, Apelem X-Ray 
diagnostic equipment; Maquet equipment and operating supply for cardiac 
surgery Alvimedica, Edwards.

Технодент-проект
Technodent-Project

Україна, 04074, м. Київ, вул. Мостицька, 9
9, Mostitska Str., Kyiv, 04074, Ukraine

   +380 (44) 360-32-57
   dentpro@dentpro.info
   dentpro@kievnet.com.ua

www.dentpro.info
www.3-d.com.ua

Торгові марки: STERN WEBER, BIOLASE, VATECH, MOCOM, D-TEC, OSADA.

Компанія пропонує:
-  постачання стоматологічного обладнання безпосередньо із заводів-

виробників;
- кваліфіковане сервісне обслуговування;
- гарантію надійного функціонування обладнання.
Також на базі бренду Vatech ми представляємо кабінети рентгендіагностики, 
надаючи послуги з достовірного обстеження щелепно-лицьової області 
пацієнтів на найсучасніших конусно-променевих комп’ютерних томографах. 
Наша мета – надання якісних послуг та вдосконалення рівня діагностики 
методом комп’ютерної 3D томографії.

The company offers:
- Supply of dental equipment directly from manufacturers
- Qualified sales service
- Guarantees reliable operation of the equipment supplied
Also based on the brand Vatech we present X-ray rooms, providing services in 
a reliable screening maxillofacial region of patients in the advanced cone-beam 
computed tomography.
Our goal is to provide quality services and improve the level of diagnosis by 3D 
computer tomography.

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
TRANSLINK UKRAINE, Llc

Україна, 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/15, оф. 819
Off. 819, 81/15, Kosmonavtiv Str., Mykolaiv, 54028, Ukraine

   +380 (512) 76-52-74
 +380 (512) 76-79-15
   order-ua@t-link.ru

www.t-link.ru

Україна, 01033, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 113
Off. 113, 18/7, Kutuzova Str., Kyiv, 01033, Ukraine

   +380 (44) 361-56-63
 +380 (44) 369-50-20
   office-ua@t-link.ru

www.translink.ua

Агентство перекладів «ТРАНСЛІНК» – лідер на сучасному українському 
перекладацькому ринку, надає повний спектр послуг: переклад письмової 
документації будь-якої складності, тематики, проведення перемовин, 
міжнародних конференцій і виставок, надання обладнання для синхронного 
перекладу.

TRANSLINK translation agency is the leader in the modern Ukrainian translation 
market. It offers a complete range of services: translation of written documen-
tation of all difficulties and subjects, conducting of negotiations, international 
conferences and exhibitions, provision with synchronous equipment.

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co.Ltd

Україна, 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 18
18, Reytarska Str., Kyiv, 01030, Ukraine

   +380 (44) 272-18-38
 +380 (44) 272-18-97
   ukrdiagnostika@ukrdiagnostika.ua

www.ukrdiagnostika.ua

Торгові марки: Apel, Audit Diagnostics, Dirui, Instrumentation laboratory, 
Helena-BioScience, ELMI, Mindray, Micros, Rayto.

«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід комплексного 
забезпечення клінічних лабораторій. 
Наша компанія пропонує покупцеві не просто свою продукцію, а єдину 
систему, що охоплює технічний сервіс, навчання персоналу, постійну 
методичну підтримку і своєчасну доставку реактивів та витратних матеріалів.

“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience to providing 
comprehensive clinical laboratories. 
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Our company offers not just buy a product, and it offers a single system, which 
includes the technical service, training, ongoing methodological support and 
timely delivery of reagents and consumables.

Українська Академія Біологічної Медицини/Хеель
Ukrainian Academy of Biological Medicine/Heel

Україна, 03124, м. Київ, вул. Василенко, 7
7, Vasylenko Str., Kyiv, 03124, Ukraine

   +380 (44) 451-92-71
   info@uabm.org

www.uabm.org

Торгова марка: Heel.

«Українська Академія Біологічної Медицини» (УАБМ) – інноваційна платформа 
для навчання лікарів різних спеціальностей у галузі біологічної медицини.
Фармацевтична компанія Biologische Heilmittel Heel GmbH, далі «Хеель» – 
найбільший в світі виробник комплексних біологічних препаратів. Виробничі 
лінії заводу (Німеччина, Баден-Баден) та процеси виробництва препаратів 
«Хеель» відповідають сучасним міжнародним стандартам GMP.
В Україні компанія працює вже 20 років, та понад 75 років у світі. На даний 
момент в Україні вже зареєстровано 67 лікарських препаратів, серед яких: 
Траумель С, Лімфоміозот Н, Цель Т, Дискус Композитум, Ехінацея Композитум 
та ін.
Кожен рік компанія Хеель працює над збільшенням асортименту продукції, 
а також над підвищенням розуміння спеціалістами можливостей препаратів.

“Ukrainian Academy of Biological Medicine (UABM) – an innovative platform for 
the training of doctors of various specialties in the field of biological medicine”.
Pharmaceutical company Biologische Heilmittel Heel GmbH, “Heel”. The world’s 
largest manufacturer of integrated biological medicaments. Production line 
plant (Germany, Baden-Baden) and production processes “Heel” comply modern 
international standards of GMP. Heel has been operating for 20 years in Ukraine 
and over 75 years in the world. Already registered 67 medicaments in Ukraine, 
including: Traumel C Limphomiosot H, Zell T, Discus compositum, Echinacea 
compositum and others.

Український інститут сексології та андрології, ТОВ
Ukrainian institute of sexology and andrology, Ltd

Україна, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
9-А, Jurii Kotsubinskii Str., Kyiv, 04053, Ukraine

   +380 (44) 486-58-87
 +380 (44) 486-53-36
   sexology@sexology.com.ua

www.sexology.com.ua

Основними напрямками УІСА є: надання висококваліфікованої допомоги 
сексологічним та андрологічним хворим, жінкам з різним спектром 
сексологічної та гінекологічної патології, вирішення проблем адоптації 
при сексуальних розладах подружньої (сексуальної) пари, питання вікової 
сексопатології, урологічні захворювання (хронічний простатит, аденома 
передміхурової залози), використання естетичної хірургії, в тому числі 
естетичні операції на статевих органах у чоловіків та жінок. 

The main lines of UISA’s work are: 
- highly skilled care to sexological and andrological patients, to women with wide 
range of sexological and gynecological pathology, 
- solving the problems with adaptation in couples with marital sexual disorders,
- aging sexology topics,
- urological diseases (chronic prostatitis, prostate cancer),
- aestetic surgery, including cosmetic surgery on male and female genitals.

Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності
Ukrainian Research Institute for Prosthetics and Rehabilitation

Україна, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339
339, Klochkivska Str., Kharkiv, 61051, Ukraine

   +380 (57) 337-76-30
 +380 (57) 337-76-30, 337-76-42
   risp@ukrpost.net

www.ukrniiprotez.narod.ru

УкрНДІпротезування, заснований 1 січня 1946 року, є єдиною в Україні 
установою, що займається питаннями комплексної реабілітації інвалідів із 

патологією опорно-рухового апарата. В структурі інституту 14 наукових та 
4 клінічних підрозділів з 180-ліжковим фондом. Щорічно у клініці інституту 
проходять реабілітацію понад 2500 пацієнтів з ампутацією та травмами 
кінцівок, хребта, з ураженнями нервової системи, що супроводжуються 
руховими порушеннями.

Ukrainian Research Institute for Prosthetics and Rehabilitation, founded on Jan-
uary, 1, 1946, is a unique establishment in Ukraine which is engaged in solving 
problems of complex rehabilitation of invalids with pathology of locomotorium. 
In the Institute there are 14 scientific laboratories and 4 clinical departments with 
180 bed reserve. Annually in the clinic of the Institute over 2500 patients with am-
putation, traumas of extremities and a spine, with lesion of nervous system which 
is accompanied by motor impairments, undergo rehabilitation.

УМТ+, ТОВ
UMT+

Україна, 03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В
Off. 204-V, Borschagivska Str., Kyiv, 03058, Ukraine

   +380 (44) 404-49-99
 +380 (44) 404-60-04
   root@umt.net.ua 

www.umt.net.ua

Торгові марки: Toshiba, Accuray, Hollogic, Mediso, Intermedical.

Компанія УМТ+ – лідер ринку медтехніки України і генеральний дистриб’ютор 
провідних світових брендів: Toshiba, Hologic, Intermedical, Accuray, Mediso. 
Компанія спеціалізується на постачанні та обслуговуванні медобладнання з 
1995 року, а також організовує навчальні заходи для медпрацівників. УМТ+ 
поставляє сучасну діагностичну апаратуру (КТ, МРТ, УЗ-апарати, рентгенівські 
та ангіо – системи, ОФЕКТ-КТ-ПЕТ, маммографи, денситометри), радіохірургічне 
обладнання (Кібер-Ніж, Томотерапія) і відновлені системи Toshiba SecondLife.

UMT+ is a leading supplier in the Ukrainian medical equipment market and 
general distributor of top medical brands: Toshiba, Hologic, Intermedical, Accuray, 
Mediso. The company started its activity in 1995 and now it specializes in supplies 
and maintenance of high-technology medical equipment. It also develops 
educational programs for medical specialists. UMT+ products portfolio includes 
medical visualization systems (ultrasound, mammography and X-ray systems, 
CT, MRI) and radiosurgery equipment (Cyber-Knife, Tomotherapy) and Toshiba 
SecondLife refurbished systems.

УТБ РЕСУРС, ТОВ
UTB RESURS, Ltd

Україна, 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 35, оф. 83
Off. 83, 35, Kotelnikova Str., Kyiv, 03115, Ukraine

   +380 (44) 451-00-05
 +380 (44) 451-00-05
   info@utbresurs.com.ua

www.utbresurs.com.ua

Торгові марки: Stolter, Dr. Mach, SIUI, Tekno-Medical, Медин, B-K Medical, 
Biodex, AngioDynamics, Micromedical.

Компанія «УТБ РЕСУРС» займається постачанням та сервісом медичного 
обладнання. За роки роботи ми придбали досвід і визнання. Наші клієнти – 
понад 300 організацій у всіх регіонах України. Менеджери компанії мають 
медичну і технічну освіту. Ми пропонуємо медичну техніку провідних 
світових виробників, а також забезпечуємо сервіс та навчання.

Company “UTB RESURSE” provides sales and service of medical equipment. 
Over the years we have gained experience and recognition. Our clients – more 
than 300 organizations in all regions of Ukraine. Managers of the company with 
medical and technical education. We offer leading medical equipment manu-
facturers, and also provides services and training.

ФАРМАСКО, ТОВ
Pharmasco, Ltd

Україна, 04655, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21
21, V. Hvojki Str., Kyiv, 04655, Ukraine

   +380 (44) 537-08-04
 +380 (44) 537-08-04 (внутрішній 236)
   contact@pharmasco.com

www.pharmasco.com

Торгові марки: Cito Test, Ultra, Sniper, Solo, Solo mini, Duet, Sezam, Hydrofera 
Blue, Secret, Hemo Cue, Actim PROM, Actim Partus.
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ТОВ «ФАРМАСКО» – ЛІДЕР НА РИНКУ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ В УКРАЇНІ. 
Асортимент представлений гінекологічною, кардіологічною, 
гастроентерологічною, інфекційною групами тестів, тестами на визначення 
наркотиків, ЗПСШ, онкомаркерів, тест-смужками для аналізу сечі та 
аналізаторами на визначення білків крові та сечі. Визначення маркерів за 
1 – 30 хвилин дозволить обрати вірну тактику ведення хворих, поставити 
діагноз, провести протиепідемічні заходи, скринігові обстеження. Точність, 
чутливість, специфічність тестів до 100%. Асортимент понад 80 найменувань, 
висока якість продуктів, бездоганний сервіс задовольнить ваші потреби у 
швидкій діагностиці.

“PHARMASCO” – leader on the market of rapid tests in Ukraine. We provide doctors 
and patients with variety of rapid tests in different fields (gynecology, cardiology, 
gastroenterology, oncology, infectious diseases etc.).
Portfolio of “Pharmasco” consists of more then 80 innovative, fast and accurate 
medical testing systems for all needs of contemporary healthcare system.

Фіторія, ПрАТ
Fitoriya

Україна, 61080, м. Харків, в`їзд Естакадний, 3-А
3-A, Estakadniy Entry, Kharkiv, 61080, Ukraine

   +380 (57) 762-70-03
 +380 (57) 762-70-05
   fitor@ukr.net

www.fitor.biz

Торгова марка: Фіторія, Фітор, Фаурін.

Основний напрямок дiяльностi підприємства – це розробка та виготов-
лення нових екологiчних товарiв народного попиту на основi рослинних 
екстрактiв. ПрАТ «Фiторiя» зареєструвала чотири торгiвельні марки та один 
патент на корисну модель.
У 2010 р. «Фіторія» стала переможцем обласного конкурса «Краща продукція 
Харківщини» та лауреатом конкурсу «100 кращих товарів України».

“Fitoriya” engaged in the production of dietary supplement “Fitor” and products 
based on it.
The basic direction of activity of the company is the development and the 
production of new ecological goods of national demand based on plant extracts. 
“Fitoriya” registered four trademarks and one patent for utility model. In July 
2010 “Fitoriya” won the regional contest “Best Product of Kharkiv” as “Industrial 
consumer goods” for the production of quality products shampoo – balsam 
“Fitoriya”. In October 2010 “Fitoriya” became the winner of competition “100 best 
goods of Ukraine”, which was held in the Kyiv-city.

Харківське казенне експериментальне 
протезно-ортопедичне підприємство
Kharkiv state experimental prosthetic and orthopedic enterprise 
(KhKEPOP)

Україна, 61017, м. Харків, вул. Котлова, 112
112, Kotlova Str., Kharkiv, 61017, Ukraine

   +380 (57) 712-87-42
 +380 (57) 712-87-42
   info@khkepop.com.ua

www.khkepop.com.ua

Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство 
(ХКЕПОП) засновано у 1915 року, коли у м. Харкові була відкрита протезна 
майстерня. Внаслідок із збільшенням числа скалічених воїнів за рішенням 
Всеросійської Земської Ради у 1916 році протезні майстерні були 
реорганізовані у Харківський протезний завод. З 1929 року окрім протезних 
виробів і ортопедичного взуття завод почав випускати ще й медичне 
устаткування. Підприємством надаються всі необхідні види протезно–
ортопедичної допомоги населенню. Тут виготовляються: протези верхніх та 
нижніх кінцівок, апарати, ортези, корсети, дрібні протезні вироби, бандажі, 
ортопедичне взуття та широка номенклатура засобів малої механізації та 
технічної реабілітації.

Kharkiv state experimental prosthetic and orthopedic enterprise (HKEPOP) was 
founded in 1915 when orthopedic workshop was opened in Kharkiv. Due to the 
increasing number of maimed soldiers by the decision of the All-Russian Zemstvo 

Council in 1916 prosthetic workshops were reorganized into Kharkiv prosthetic 
plant. Since 1929, besides prosthetic articles and orthopedic footwear factory 
started to produce also medical equipment. The enterprise provides all necessary 
types of prosthetic and orthopedic care of people. Here are produced: denturesof 
upper and lower limbs, appliances, orthoses, corsets, small prosthetic products, 
bandages, orthopedic shoes and wide range of small-scale mechanization and 
technical rehabilitation articles.

Хелсі Стайл, ТОВ
Healthy Style, Ltd

Україна, 04128, м. Київ, вул. Ак. Туполєва, 1-Б, 3 пов.
3 floor, 1-B, Ak.Tupoleva Str., Kyiv, 04128, Ukraine

   +380 (44) 338-85-38, (096) 507-02-22
 +380 (44) 507-07-97
   infohs@ukr.net

www.hest.com.ua

Торгові марки: Megasmile (Швейцарія), BioRepair (Італія).

«Хелсі Стайл» ТОВ – ексклюзивний представник в Україні TM «BioRepair» 
(Італія) та TM «MegaSmile» (Швейцарія).
ТМ «BioRepair» (Італія) – єдина лінія по догляду за ротовою порожниною з 
клінічно доведеним ефектом відновлення емалі та дентину. Переможець 
номінації «Найкраща зубна паста Італії 2014»
TM «MegaSmile» (Швейцарія) – швейцарська лінія по догляду за ротовою 
порожниною з унікальним поєднанням якості, функціональності, дизайну.

“Healthy Style” LTD is exclusive representative of TM “BioRepair” (Italy) and  
TM “MegaSmile” (Switzerland) in Ukraine. TM “BioRepair” (Italy) is the only 
line of oral care products with clinically proven effect of restoring enamel and 
dentin. It is the winner of the category “The best toothpaste of Italy 2014”.
TM “MegaSmile” (Switzerland) is Swiss line of oral care products with a unique 
combination of quality, functionality and design.

ХІКО
HEACO

Україна, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 39-41, оф. 82
Off. 82, 39-41, Khoryva Str., Kyiv, 04071, Ukraine

   +380 (44) 377-52-87
   info@heaco.ua

www.heaco.ua

Торгові марки: HEACO Medical Technology, Mindray Medical International 
Limited, Благоздрав.

Медична техніка «HEACO» поєднує високу якість, інновації та цінову 
доступність. Головне в техніці «HЕACO» – чуйність і точність. «HEACO» – 
це монітори пацієнта, фетальні монітори та доплери, інфузійна техніка, 
вакуумна терапія ран, електрокардіографи, холтери моніторингу ЕКГ 
та АТ, стетофонендоскопи «MDF», електрокоагулятори, кріохірургічна 
система, системи по нагляду за новонародженими, дефібрилятори, 
хірургічні інструменти. «HEACO» ексклюзивно представляє в Україні 
такі компанії як CU Medical Systems, JW Medical Technology, MDF 
Instruments, BMT, Bissinger и Mindray. Компанія Mindray є одним з 
провідних світових постачальників медичного обладнання. Mindray 
більше 20 років розвиває та вдосконалює лінійку ультразвукових 
діагностичних станцій. Кожна система оснащена технологіями 
майбутнього, що забезпечує неперевершену візуалізацію для 
діагностики з високим рівнем надійності. Якість продукції Mindray 
підтверджена сертифікатами TUV ISO9001/13485, знаком відповідності 
стандартам CE і схваленням FDA.

“HEACO” Medical equipment – it is a high quality, innovations and reason-
able prices. The main features of medical equipment “HЕACO” are sensi-
tiveness and accuracy. “HEACO” is represented by patient monitors, fetal 
monitors and dopplers, infusion pumps, electrocardiographs, ECG and ABP 
holters, “MDF” stethophonendoscopes, electrosurgery, portable cryosur-
gery, neonatal care systems and defibrillators. “HEACO” is an exclusive rep-
resentative of such companies as CU Medical Systems, JW Medical Technol-
ogy, BMT, Bissinger, MDF Instruments and Mindray in Ukraine. Mindray is one 
of the leading medical equipment Company well-known all over the world. 
More than 20 years the company increases and improves their Diagnostic 
Ultrasound Systems technologies. Every system is equipped with innovative 
technologies, what makes the diagnostic visualization very clear and reli-
able. Mindray quality is approved by TUV ISO9001/13485 Certification, CE 
mark and FDA approval.
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ХіМеК, НВП, ТОВ
HiMeK, SPE, Llc

Україна, 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, оф. 4
Off. 4, 11, Kavkazka Str., Kyiv, 03035, Ukraine

   +380 (44) 249-40-80
 +380 (44) 249-40-80
   chemek@i.kiev.ua

www.chemek.com.ua
www.diaprof.med

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство 
«ХіМеК» є постачальником обладнання та витратних матеріалів для 
приватних, державних медичних лабораторій та служби крові України. ТОВ 
НВП «ХіМеК»- офіційний дистриб’ютор провідних українських виробників 
та виробів медичного призначення. ТОВ НВП «ХіМеК» не лише швидко і 
якісно задовольняє потреби своїх клієнтів, а й перевершує їх очікування, 
підбираючи обладнання та матеріали  за оптимальним співвідношенням 
ціна-якість.

Limited Scientific and Production Enterprise “HiMeK” is a supplier of equipment 
and consumables for private, public health laboratories and blood services of 
Ukraine. SPE “HiMeK” – the official distributor of the leading Ukrainian and medical 
devices. SPE “HiMeK” not only quickly and efficiently meets the needs of its 
customers, but surpasses their expectations, selecting equipment and materials 
with optimal value for money.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, Ltd

Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Shcholkivska Str., Brovary, Kyiv region, 07400, Ukraine

   +380 (44) 494-42-42
 +380 (44) 494-42-42
   sales@hlr.com.ua

www.hlr.com.ua

Торгові марки: BSI, Irvine Scientific, Reserch Instruments, IVFtech, Westmedica, 
Nikon, Ulab, Lucia, MMCSoft, Narishige, SLEE, ВИДЕОТЕСТ, Kitazato, Cryo Bio 
System, Diagnosticum, Mindray, Cormay, MERCK Millipore, Reserch Instruments, 
Daihan, Ohaus, POL-EKO-APARATURA, Mecasys, Bandelin Electronic, Mettler 
Toledo, Milwaukee, Thermo Scientific, Biosan, Atago.

Комплексне забезпечення лабораторій – спеціалізація компанії з 
1995 року. В асортименті продукції, що пропонується, більше 100 000 
найменувань, з них понад 30 000 є постійно на складі. Лабораторні 
прилади, аналітичне обладнання; лабораторні меблі; хімічні реактиви; 
лабораторний посуд. Компанія є офіційним дилером провідних світових 
виробників продукції для лабораторій, співпрацює з українськими 
та російськими виробниками. Нашими клієнтами є понад 10 тисяч 
підприємств та організацій України.

The major activity of the Company has been complex supplying for the labs 
since 1995. The wide range of goods consists of more than 100 000 items and 
includes: Lab and analytical equipment; Lab furniture; Chemical reagents, and Lab 
glassware. The Company is an official distributor of the best world manufacturers; 
it cooperates with the Ukrainian and Russian producers of the chemical reagents 
and lab equipment. More than 10 000 private and state laboratories and business 
units are our clients.

Хуашен
HuaShen

Україна, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Грушевського, 1
1, Grushevskogo Str., Lutsk, Volyn region, 43005, Ukraine

   +380 (50) 978-15-57
   zinzir@i.ua

www.svvoboda.com

Торгова марка: HuaShen.

Оздоровчий одяг з біофотонами, тібетські чаї, предмети побуту, натуральні 
продукти.

Wellness clothes with biophotons, Tibetan tea, household items, natural 
products.

ЮТАК, Інноваційна компанія
UTAK, Innovation Company

Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 63, оф. 3
Off. 3, 63, Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine

   +380 (44) 234-31-88, (050) 411-44-47
 +380 (44) 235-26-21
   utak@ukr.net

www.zigrivayka.com

Торгова марка: Зігрівайка.

Інноваційна компанія «ЮТАК» є розробником та виробником:
-   саморозігрівних термопакетів, інакше термохімічних грілок-пакетів, 

що використовуються як автономні джерела тепла для захисту від 
переохолодження та у лікувальних цілях;

-   «поглиначів кисню» у вигляді «саше пакетів » з використанням порошково-
го заліза, що використовуються в інтерактивних упаковках з метою вида-
лення залишків кисню;

-   «випарювачів етанолу» у вигляді «саше пакетів», що використовуються для 
спиртування внутрішньої поверхні пакунків та поверхні продукту після 
запаковки. 

UTAK Innovation Company is the developing and manufacturing company for the 
following products: 

pad which is used as independent source of heat for the purpose of body 
protection from hypothermia and for the medical purposes;

is used in various interactive packaging with the purpose of elimination of 
residual oxygen;

bleaching of the inner side of packaging and the surface of product after the 
completion of packing process.
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Болгарія / Bulgaria

Посольство Республіки Болгарія в Україні
Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine

Республіка Болгарія, 01001, м. Київ, вул. Госпитальна, 1
1, Hospitalna Str., Kyiv, 01001, Republic of Bulgaria

   +380 (44) 246-72-37
 +380 (44) 235-51-19
   Embassy.Kiev@mfa.bg

Посольство Республіки Болгарія в Україні представляє Міністерство туризму 
Болгарії та має за мету презентувати галузь СПА та оздоровчого туризму 
Болгарії на украіньскому ринку.

Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine representing Ministry of tourism 
Bulgaria aims to promote Bulgaria as SPA and healthcare tourism destination for 
Ukrainian.

Ізраїль / Israel

Представництво Міністерства 
Туризму Ізраїлю в Україні
Israel Ministry of Tourism

Україна, 01901, м. Київ, бул-р Л. Українки, 34
34, L. Ukrainkа Blvd., Kyiv, 01901, Ukraine

   +380 (44) 586-51-67
 +380 (44) 586-51-66
   larissas@goisrael.com
   annaserokurova@tourism.gov.il

www.goisrael.com

Представництво Міністерства Туризму Ізраїлю в Україні співпрацює з 
представниками українського турбізнесу, бере активну участь у міжнародних 
туристичних виставках і медичних форумах, співпрацює з представниками 
українських ЗМІ, проводить тематичні семінари про Ізраїль.

Israel Government Tourist Office in Kiev cooperating with Ukrainian leading tour 
operators in order to increase tourist flow from Ukraine to Israel, representing 
Israel as attractive tourist destination on tourism international fairs and forums, 
cooperating with Ukrainian journalists, mind leaders and decision makers, 
organizing seminars about Israeli most visited sites, history, culture, niche tourism-
ecotourism, food&wine, extreme and much more.

QMedical, Компанія
QMedical Company

Tel Aviv, 5839102, Israel
   +380 (94) 712-25-99
   info@qmedical.co.il

www.qmedical.co.il

Компанія QMedical є міжнародним координаційним центром організації 
діагностики та лікування в Ізраїлі та офіційно зареєстрованим представником 
кращих державних та приватних клінік Ізраїлю.
Ми надаємо нашим пацієнтам можливість отримати:
- якісну і точну комплексну діагностику всіх функцій організму
- лікування в кращих клініках за наступними напрямками:
Кардіологія, Гастроентерологія, Гінекологія, Урологія, Онкологія, Ортопедія, 
Офтальмологія, Пластична хірургія та ін.
Довірте своє здоров’я лише професіоналам!

QMedical Company is an international coordinating center of medical diagnosis 
and treatment in Israel and officially registered representative of the best public 
and private clinics in Israel.
We provide to our patients the opportunity to receive:
1) quality and accurate complex diagnosis of all body functions
2) treatment in the best clinics in the following areas:
Cardiology, Gastroenterology, Gynecology, Urology, Oncology, Orthopedics, 
Ophthalmology, Plastic surgery and etc.
Trust your health only to professionals!

К.Р.В Медікал
K.R.V Medical

24, haBarzel, Tel Aviv, Israel
   +972 (3) 518-77-13
 +972 (3) 518-72-54
   info@krv-medical.com

www.krv-medical.com

«KRV Medical» – офіційний представник ізраїльських клінік і є однією з 
провідних компаній у галузі медичного туризму в Ізраїлі. Ми спеціалізуємося 
на лікуванні пацієнтів з усього світу в найбільших медичних центрах Ізраїлю.

K.R.V. Medical is israeli clinics official representative and one of the leading companies in 
Israel market of medical tourism. We specialize in providing of treatment to the patients 
from all over the world in the biggest medical centers of Israel. 

Медичний Центр Ш.М.Р.
Shemer Medical Center

2, Sderot Wingate, Haifa, 3372403, Israel
   +972 (52) 534-39-40
 +972 (77) 202-84-02
   info@shmr.co.il

www.en.shemere.co.il

Медичний центр Ш.М.Р., розміщений у м. Хайфа (Ізраїль), понад 20 років надає 
послуги з медичного туризму високого класу пацієнтам з усього світу. Наші 
схеми лікування складаються індивідуально для кожного. До Ваших послуг 
кращі лікарі, які спеціалізуються на конкретних захворюваннях, і найсучасніші 
медичні технології для виконання різних процедур.

Located in Haifa, Israel, Shemer Medical Center has over 20 years of experience in 
providing first-class health care to patients from all over the world. All treatments 
are performed by the best-suited specialist physicians at the leading state-of-the-
art facilities in Israel for the specific procedure indicated.

Корея / Korea

Комерційний відділ Посольства Республіки Корея 
(КОТРА)
Commercial Section of the Embassy of the Republic of Korea 
(KOTRA)

Україна, м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 19-А, 
«Хрещатик Бізнес Плаза», 4 пов.
4th floor, 19-A, Khreshchatyk Str., 
“Kreshchatyk Business Plaza”, Kyiv, 01001, Ukraine

   +380 (44) 495-29-51
 +380 (44) 495-29-79
   Jisahwa_iev@kotrakbc.or.kr

www.kotra.net.ua 
www.kotra.or.kr

КОТРА Київ – Корейська державна агенція з сприяння торгівлі та інвестицій. 
За допомогою КОТРИ українські компанії можуть безкоштовно знайти 
виробників усіх видів якісної продукції з Південної Кореї, інформацію про 
виставки і події, зустрічі з представниками корейських компаній. В Україні 
КОТРА представляє Комерційний відділ Посольства Республіки Корея.

KOTRA – Korea Trade-Investment Promotion Agency. KOTRA carries out its business 
matchmaking role between Korean SMEs and overseas buyers. It helps Ukrainian 
business to find Korean producers of high quality goods, provides information 
about Korean exhibitions. In Ukraine KOTRA represents the Commercial Section 
of the Embassy of the Republic of Korea.

Малайзія / Malaysia

МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ
MATRADE – MALAYSIA

Україна, 01901, м. Київ, вул. Буслівська, 25
25, Buslivska Str., Kyiv, 01901, Ukraine

   +380 (44) 286-71-28
 +380 (44) 286-71-28
   kiev.vitaly@matrade.gov.my

www.matrade.gov.my

Торговий відділ Посольства Малайзії в Україні – представництво Державної 
Корпорації з Розвитку Зовнішньої Торгівлі Малайзії.
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Trade Section – Embassy of Malaysia in Ukraine, Malaysia External Trade 
Development Corporation – Kyiv office.

Польща / Poland

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства 
Польщі у Києві
Trade and Investment Promotion Office of the Embassy of the 
Republic of Poland in Kyiv

45, Volodymyrska Str., Kyiv, 01901, Ukraine
   +380 (44) 279-18-31
 +380 (44) 278-11-40
   kiev@trade.gov.pl

www.kiev.trade.gov.pl

Головні завдання Відділу: промоція Польщі та польської економіки; сприяння 
залученню інвестицій у польську економіку; підтримка польських експортерів; 
сприяння у налагодженні ділових контактів; надання інформації про виставки 
і ділові заходи в Україні та Польщі; організація торгових місій, конференцій, 
семінарів, виставок та інших ділових заходів.

The main tasks of the Office are: promotion of Poland and the Polish economy; 
promotion of investments in Poland; support and advice for Polish exporters; 
assistance in establishing trade contacts; assistance in seeking distributors, 
exporters and importers; providing information on trade shows and exhibitions; 
organizing missions and seminars on economic topics.

European Health Centre Otwock («ECZ Otwock»)

14/18, Borowa Str., Otwock, Masovian Voivodship, 05-400, Poland
   +48 (22) 710-33-00, +48 (22) 710-33-03
 +48 (78) 585-84-29
   ru-registration@ecz-otwock.pl

www.ecz-otwock.pl
skype: ecz_otwock_for_eastern_countries

«ECZ Otwock» – це сучасний медичний центр, орієнтований на індивідуальні 
потреби наших пацієнтів: не тільки на консультації та діагностику (кращу 
в Польщі), але і на хірургію, реабілітацію та одужання. Центр охоплює 
спеціалізовану лікарню з відділеннями урології, кардіології та онкології (з 
хіміотерапією, променевою терапією, хірургією), які очолюють всесвітньо 
відомі професори. Крім того, ми надаємо медичні послуги в ортопедії, 
гінекології, офтальмології, баріатрії та ларингології. «ECZ Otwock» є всесвітньо 
визнаним медичним науково-освітнім центром, а також Міжнародним 
центром навчання та розвитку.

“ECZ Otwock” is a modern medical centre, which is focused on individual needs 
of our patients - not only on consultations and diagnostics (the best in Poland), 
but mainly on surgery, rehabilitation and convalescence. The centre includes a 
specialty hospital with urology, cardiology and oncology (with chemotherapy, 
radiotherapy, surgery) clinics lead by world-famous professors. In addition, we 
offer medical procedures in orthopedics, gynecology, ophthalmology, bariatrics 
and laryngology. “ECZ Otwock” is an internationally recognized medical-research-
training centre, which also is an International Reference Centre for training and 
development.

KNIEJA, учбовий центр і база відпочинку
KNIEJA Training and Recreation Center

21, Ul. Leśna, Rajgród, Poland
   +48 (86) 272-14-68
 +48 (86) 272-14-07
   knieja@rajgrod.pl

www.knieja.rajgrod.pl

Навчальний центр і база відпочинку «KNIEJA» в м. Райгруд – це чудове 
мальовниче місце, розміщене на березі одного з найчистіших озер – 
Райгродзького озера на Підляшші, у північно-східній частині Польщі. Нашим 
гостям ми пропонуємо 170 місць проживання високого класу, з комфортно 
облаштованими апартаментами і кімнатами. Крім того, центр має котедж 
з каміном, сауною і гідромасажем, а також п’ять конференц-залів. Нашою 

безперечною перевагою є сучасний спортивний зал площею 1 420 м2 з 
тенісними кортами і для командних ігор. На території центру також є пристань 
з водною технікою, відкритий тенісний корт, тренажерний зал, сауна, масажні 
кабінети, ресторан, кафе, оглядові тераси, гриль на пляжі таі банкетні шатри. 
В околицях Центру – бігові та велосипедні доріжки, а також захоплюючі 
туристичні траси. Отже, ми одні з небагатьох, маємо змогу проводити у будь-
який час року камерні зустрічі для кількох людей, навчальні курси або різні 
спортивні заходи, що вимагають великого простору.

KNIEJA Training and Recreation Center in Rajgród is an awe-inspiring place located 
by the Rajgrodzkie Lake of highest cleanliness class, in Podlasie - a North Eastern 
region of Poland. We can accommodate a total of 170 guests in high-class and 
comfortably furnished apartments and rooms. Our visitors can use a bungalow 
with fireplace, sauna, jacuzzi and 5 training and conference rooms. Moreover, we 
feature a full-size 1420 m2 sports hall with modern team games fields and tennis 
courts. Our offer also includes a harbor with water equipment, open tennis court, 
gym, sauna, massage rooms, restaurant, coffee house, observation decks, beach 
barbecue and banquet tents. Near the Center you will find a number of natural 
jogging and cycling paths as well as interesting tourist routes. This gives us the 
unique ability of organizing small meetings or trainings for several people, but 
also different events (also sports events) requiring a large space - at any season 
of the year.

Medicover Hospital
Warsaw, Mazowieckie, 02-972, Poland

   +48 (22) 857-22-00, +48 (22) 875-22-08
 +48 (51) 953-25-95
   anna.glad@medicover.pl

www.medicover4you.com/ru

Широкопрофільна клініка «Medicover» – одна з найбільших у східній та 
центральній Європі, яка надає вичерпний перелік медичних послуг з таких 
спеціальностей: гінекологія, патологія вагітності, акушерство, неонатологія, 
педіатрія, внутрішні хвороби, ангіологія, кардіологія. Клініка «Medicover» 
обладнана медичним устаткуванням останнього покоління, розробленим 
за найбільш просунутими технологіями. Це забезпечує чудовий результат і 
точність діагностичних і лікувальних процедур. Наш пріоритет – убезпечити 
кожного пацієнта під час перебування у клініці.

Multidisciplinary Medicover Hospital one of bigger clinic in central and eastern 
Europe.

Polish Association of Private Hospitals 
24, Perkuna Str., Gdynia, 81-523, Poland

   +48 (58) 622-97-00
 +48 (58) 622-97-00
   dorota.gnaczynska@ossp.org.pl

www.szpitale.org

Всепольське об’єднання приватних лікарень (Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Szpitali Prywatnych, OSSP) є найпоширенішою асоціацією, що представляє 
приватний сектор в охороні здоров’я. Серед її 107 членів, керуючих більш, 
ніж 178 лікарнями, є як клініки одноденної хірургії, так і комплексні медичні 
установи, організовані в групи лікарень. OSSP має також чотири члени, які 
підтримують її. Члени OSSP виконують більше 40% всіх контрактів, укладених 
державним платником з приватним сектором амбулаторій і лікарень. 
OSSP є членом Європейського Союзу Приватних Клінік і Конфедерації  
польських роботодавців (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej). Це дає 
змогу асоціації активно брати участь у національному та європейському 
соціальному діалозі. OSSP розвивається вже понад 12 років, залучаючи  
нових членів щороку. Асоціація організовує щорічний захід – Конгрес 
приватних клінік.

Polish Association of Private Hospitals (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali 
Prywatnych, OSSP) is the biggest Polish organization representing the private 
healthcare sector. Among its 107 members managing over 178 hospitals there 
are both same day surgery centres and multi-ward medical centres organized in 
hospital groups. The Association has also four supporting members. The OSSP 
members execute over 40 % of all the contracts entered by the public payer with 
the private hospital and ambulatory sector. 
The OSSP is a member of the European Union of Private Hospitals and Polish 
Confederation of Employers (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), which 
gives the association the possibility to actively take part in both domestic and  
European social dialogue. 
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The OSSP has been constantly developing for over 12 years, gaining new members 
every year. The Association organizes a yearly event – The Private Hospitals’ 
Congress. 

Румунія / Romania

Romanian Medical Tourism Association
20-26, B-dul Tomis, Constanta, 900732, Romania

   +40 (726) 54-84-63
 +40 (726) 54-84-63
   office@artm.ro

www.artm.ro

Румунська асоціація Медичного туризму запустила програму Romania- 
Embrace health&beauty для іноземних пацієнтів, що звертаються за медичною 
допомогою за кордон. Асоціація вибрала для пацієнтів кращі медичні 
установи і готелі по всій Румунії, щоб запропонувати для них кращу якість 
медичної допомоги за меншою вартістю порівняно з країною проживання. 
Повні медичні турпакети для пацієнтів включають переліт, проживання, 
страховку і медичне лікування.
Лікарні і клініки – члени асоціації, нададуть знижки за різними типами 
лікування, такими, як:

Romanian Medical Tourism Association has launched the “Romania- Embrace 
health & beauty” programme for the foreign patients seeking medical treatment 
abroad. Romanian Medical Tourism Association have selected for the patients 
the best medical facilities and hotels all over Romania to offer the best quality 
medical treatment at low-cost prices compare to the country of residence. Full 
medical travel packages for patients include flights, accommodation, insurance 
and medical treatment. Our association’s members hospitals and clinics will offer 
great discount value for different types of medical treatment such as:

Словаччина / Slovakia

Посольство Словацької Республіки в Україні
Embassy of the Slovak republic to Ukraine

Україна, 01901, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 34
34, Jaroslaviv Val Str., Kyiv, 01901, Ukraine

   +380 (44) 272-09-85
 +380 (44) 272-32-71
   emb.kiev@mzv.sk

www.mzv.sk/kyjev

До пріоритетів діяльності Посольства в економічній галузі віднесені:
1. Реалізація напрямків політики СР щодо зовнішньої торгівлі відповідно до її 
економічної стратегії.
2. Підтримка експортних цілей словацьких підприємницьких суб’єктів 
діяльності підприємців.
3. Пошук закордонних інвесторів та оперативна оцінка можливості введення 
словацької продукції на закордонні ринки.
4. Пожвавлення діяльності щодо презентації СР за кордоном (у формі місій 
підприємців, семінарів, конференцій, участі в ярмарках і виставках).
5. Консультаційна та інформаційна підтримка підприємницької галузі.
Пріоритетом є підтримка та розвиток торгово-економічної співпраці та 
економічної презентації Словаччини, відстоювання економічних інтересів СР 
в Україні.

As part of the main goals and objectives of the priorities of the Embassy in the 
economic sphere are:
Implementation of the Slovak Republic policies on foreign trade according to its 
economic strategy.
Support for export purposes of the Slovak busines sentities in support of business.
Search for foreign investors and operation alevaluation of the possibility of 
introducing the Slovak products to over markets.
Renewal o fthe Slovak Republic presentations abroad (in the form of business 
missions, seminars, conferences, participation in fairs and exhibitions.
Consulting and information support business areas.
Our priority is to support the development of trade and economic cooperation 
and economic presentationof Slovakia, defend the economic interests of the 
Slovak Republic in Ukraine .

Словенія / Slovenia

Українсько-Словенська спілка підприємців, ГС
Ukrainian-Slovenian union of Entrepreneurs, CU

Україна, 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3-Б, оф. 701
Off. 701, 3-B, Novgorodska Str., Kharkiv, 61145, Ukraine

   +380 (67) 573-03-63
   bc.suzp@gmail.com

www.subactivity.com

Українсько-Словенська спілка підприємців рада представити Вашій увазі 
медичний туризм у Словенії. 
СЛОВЕНІЯ Зелена. Активна. Здорова. 
Словенія має надзвичайно багатий та різноманітний ландшафт. Це єдина 
країна в Європі, яка поєднує Альпійський та Середземноморський регіони, 
Паннонську рівнину і карстові регіони. Словенія умовно розділена на 12 
регіонів, кожен з них є неповторним і стане сюрпризом для кожного його 
гостя. 
87 термальних джерел, благотворний вплив морського та гірського клімату, 
повітря, насичене аерозолями, морська вода, лікувальні сольові грязі, 
пелоїди і торф, унікальні властивості питної мінеральної води – це те, чим 
природа обдарувала 15 різних термальних курортів Словенії, що пропонують 
Вам свої послуги.

Slovenian-Ukrainian Union of Entrepreneurs is pleased to introduce medical 
tourism in Slovenia. 
Green. Active. Healthy SLOVENIA.
Slovenia has an extremely rich and varied landscape. It is the only country in 
Europe that combines the Alps and the Mediterranean region, the Pannonian 
plain and the karst areas. It is divided into 12 regions, their features are unique and 
are always a surprise to every guest who visits them. 
RICHNESS AND UNIQUENESS OF VARIOUS NATURAL CONDITIONS
87 thermal springs, healthful effect of sea and mountain climate, air, saturated 
with aerosols, sea water, salt therapeutic muds, peloids and peat, the unique 
properties of drinking mineral water - that’s how nature richly endowed 15 
different spa resorts in Slovenia, offering you their services.

Туреччина / Turkey

Acibadem 
49, Fahrettin Kerim Gokay Cad., Istanbul, 34662, Turkey

   +90 (216) 544-46-64
 +90 (216) 544-46-64
   international@acibadem.com.tr

www.acibadem.com.ru

«Аджибадем» – провідна група клінік у Туреччині, пропонує діагностичні та 
лікувальні послуги найвищої якості в комфортних і орієнтованих на пацієнта 
лікарнях – 17 багатопрофільних клініках і 13 поліклініках, які використовують 
новітні медичні технології. «Аджибадем» є провідним центром для багатьох 
складних захворювань, як нейрохірургія, кардіохірургія, онкологія 
(хіміотерапія, Trubeam, Cyberknife, Gammaknife), трансплантація органів 
(печінка, нирки, кістковий мозок), хірургія хребта, роботизована хірургія (Da–
Vinci).

Acibadem – leading Hospitals Group in Turkey offers highest quality diagnosis  
and treatment services in comfortable and patient-oriented hospitals, employing 
the newest medical technologies in 17 full-service general hospitals and 13 
outpatient clinics.
Acibadem is a reference center for many complex diseases like neurosurgery, 
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cardiac surgery, oncology (chemotherapy, Cyber knife, gamma knife) organ 
transplantation (liver, kidney, bone marrow), spine surgery, robotic surgery (Da-
Vinci).

BATI GOZ 
Altunızade, Istanbul, Ophthalmology, Turkey

   444 23 24
   info@batigoz.com

www.batigoz.com

«Bati Goz» є закладом охорони здоров’я, що знаходиться в Ізмірі у Туреччині, 
має досвідчений лікарський персонал, дотримується передових технологій у 
лікуванні очей з початку заснування центру у 2004 році до теперішнього часу. 
Керівником центру є Mr. Mehmet SOYLER – доктор медичних наук, 
офтальмологічний хірург. «Bati Goz» вдалося стати брендом, який надає 
послуги міжнародного масштабу.

Bati Goz, is a healthcare institution with the center centralized in Izmir Turkey, 
following advanced technologies in the field of eye health, that is plausible with 
the experienced physician staff since the incorporation year of 2004 up to date. 
Established under leadership of Mehmet SOYLER MD, Ophtalmic Surgeon,  
Bati Goz has managed to be a brand carrying service limits up to international 
scale.

GUVEN HOSPITAL 
29, Simsek Sok, Ankara, 03070, Turkey

   +90 (312) 457-25-15, 457-25-35
 +90 (312) 457-28-80

www.guven.com.tr

GUVEN HOSPITAL забезпечує високу якість медичного обслуговування, 
використовуючи найсучасніші технології, безперервну освіту, зміну і 
вдосконалення лікувальних програм і, відповідно до етичних норм, прагне 
підвищувати цінність людського життя та перевершувати очікування, щоб 
створити довірчі відносини на кожному етапі надання послуг для досягнення 
єдності тіла, розуму і духу, ґрунтуючись на безпеці пацієнтів і персоналу.

We are here to provide the highest quality healthcare service using the most 
advanced technology, continuous education, change and development programs 
and in accordance with ethical values to add value to human life and exceed 
expectations, to create a trusting communication in every stage of our services 
based on patient and staff safety, to achieve a unity of body, mind, and spirit.

Liv Hospital
Ahmet Adnan Saygun Str., Istanbul, 34340,Turkey

   +90 (212) 999-80-99
 +90 (212) 287-10-57
   international@livclinics.com

www.livclinics.com

Liv Hospital спеціалізується на екстрених та планових медичних випадках за 
всіма медичними спеціальностями. Клініка оснащена сучасними медичними 
технологіями, включаючи робототехнічну хірургію DaVinci, MAKOplasty, 
обладнання для променевої терапії TrueBeam, індивідуальні комплексні 
методи діагностики та лікування раку, повністю обладнаний центр 
регенеративної медицини і стовбурових клітин.

Liv Hospital focuses on extreme and scheduled medical cases across the entire 
range of medical specialties, it is equipped with state-of-the-art medical 
technology including daVinci Robotic Surgery, MAKOplasty, TrueBeam 
radiotherapy equipment, individualized comprehensive cancer treatments and 
diagnostic, fully-equipped Regenerative Medicine and Stem Cell Center.

Medical Park Hospitals Group
Turkey, Istanbul, Dikiltaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza  No:113 K:11 34 349

   +90 (212) 227-55-55
 +90 (212) 227-23-28
   marketin@medicalpark.com.tr

www.medicalparkinternational.com

Medical Park Group створена у 1995 році з девізом «Здоров’я для всіх» - 
медичні послуги лише високої якості, не порушуючи норм медичної етики  
та виправдовуючи очікування суспільства на найвищому рівні, стала лідером 
у Туреччині серед сучасних медичних закладів. 
На сьогодні Medical Park Group об’єднує 31 лікарню, з метою надання 

високоякісного обслуговування та стандартів, не лише в Туреччині, а також 
для пацієнтів з усього світу, особливо з сусідніх і братніх країн, які прагнуть 
отримувати якісні медичні послуги.
Також Medical Park Group відкрила свою першу мережу лікарень, крокуючи в 
нову стратегію брендинга. 

Medical Park Group of Companies has established in 1995 with a motto “healthcare 
for all” without making concessions of a quality of medical ethical principles and  
to meet the expectations of society with a highest level and soon it became a 
leading force in healthcare in Turkey.
Today, Medical Park Group of Companies serve with a 31 Hospitals with 
objective of serving its quality of service and standards, not only in Turkey but 
also to citizens all over the world, especially in the neighboring and brotherly 
countries who wish to have quality health services. Our Group has also opened 
the first chain of Liv Hospitals stepping into a new branding strategy.

Memorial Hospitals Group
Kaptan Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Halit Ziya Türkkan sok. 
Famas Plaza C. Blok Okmeydanı-Şişli-Istanbul, 34385, Turkey

   +90 (212) 314-66-66
 +90 (212) 314-66-67
   michael.adams@memorial.com.tr

www.memorial.com.tr

Об’єднання «Memorial Hospitals Group» має світовий рівень у галузі 
охорони здоров’я, відрізняючись від інших новітніми практиками сектору, 
висококваліфікованим персоналом і підходом орієнтованим на задоволення 
клієнтів, що відповідає міжнародним стандартам якості, виходячи з етичних 
принципів. Свого першого пацієнта прийняли в лютому 2000 року. «Memorial» –  
перша акредитована лікарня в Туреччині, що посідає 21 місце в світі.

Memorial Hospitals Group was established with the mission of becoming a world-
class brand in healthcare by making a difference with pioneering practices in 
the sector with its distinguished staff and satisfaction-oriented service approach 
complying with the international quality standards in the light of ethical principles, 
and admitted its first patient in February 2000. Memorial is the first JCI accredited 
hospital in Turkey, and 21st in the world.

Угорщина / Hungary

Угорський туризм – Інформаційне бюро, Посольство 
Угорщини
Hungarian Tourism, Plc.

Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
15-23, Kacsa utca, Budapest, 1027, Hungary

   +380 (44) 500-80-17
 +380 (44) 500-80-17
   htkiev@hungarytourism.hu

www.ua.gotohungary.com

Бюро «Угорський туризм» представляє в Україні національний туристичний 
офіс Угорщини – некомерційну державну організацію туристичного 
маркетингу. Серед іншого, задачею бюро є просування медичного та 
оздоровчого туризму Угорщини, інформування спеціалістів, туристів, 
пацієнтів. Послуги бюро безкоштовні.

Hungarian Tourism Plc. (the Hungarian National Tourist Office) is a non-
commercial state organization of the tourist marketing. One of its tasks 
is promoting of health- and medical tourism to Hungary, supplying of 
medical professionals, tourists and patients with free and comprehensive 
information.

1 000 ДОРІГ УКРАЇНА
1 000 UT

Україна, 03150, м. Київ, вул. М. Горького 48-Б, оф. 9
33, Terez Srt., Budapest, 1067, Hungary

   +380 (44) 225-25-08
 +380 (44) 287-18-04
   spa@1000dorog.info

www.1000dorog.info

«1 000 ДОРІГ Україна» є представництвом одного з найбільших туроператорів 
Угорщини. Ми забезпечуємо великий вибір туристичних послуг, охоплюючи 
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і лікування в Угорщині. Наше представництво та підрозділ материнської 
компанії «1 000 MEDICINA» пропонує не тільки велнес, профілактику та 
реабілітацію на термальних курортах Угорщини, а і програми лікування 
в дерматології, травматології, гінекології, неврології, стоматології, при 
захворюваннях дихальних шляхів, а також пластичні операції тощо.

1 000 UT (1000 DOROG) is one of the biggest incoming tour operators in Hungary. 
We provide a great variety of services for Russian-speaking guests, including 
treatment in Hungary. 1000 MEDICINA as subsidiary of 1 000 DOROG offers not 
only wellness, prevention and rehabilitation on thermal resorts of Hungary but 
also a range of treatment programs in dermatology, traumatology, gynecology, 
neurology, dentistry, respiratory diseases, plastic surgeries and other medical 
fields.

HUNGAROSPA – Hajduszoboszlo 
1-3, Szent István park, Hajduszoboszlo, 4200, Hungary

   +36 (52) 55-85-51
 +36 (52) 55-85-51
   sales@hungarospa.hu

www.hungarospa.hu

Найбільший купальний комплекс Європи: водолікарня, що працює  
круглий рік; більше ніж 40 видів бальнеологічних процедур; критий 
розважальний спа–комплекс «Аквапалац» з дитячим світом; пляж  
площею понад 30 гектарів з 13 басейнами та аквапарк з гірками 12–20 м для 
маленьких і дорослих; готель 3* суперіор з власною лікувальною базою і два 
кемпінги.

The largest spa-complex of Europe: year round open thermal spa with 40 kinds 
of balneo treatments, Aqua-Palace (indoor spa complex) with wellness and baby 
world, open-air spa (strand) on a 30 hectare area with 13 pools and an outdoor 
Aquapark with 15 giant slides (12-20 m) and lazy river, mini slides for little 
children, a 3 star superior category hotel with pools, and balneo therapies, and 
2 Campings.

Hunguest Hotels 
75/A-C, Vak Bottyán u, Budapest, 1191, Hungary

   +36 (1) 481-91-42
   reserve@hotelhelios.hunguesthotels.hu
   reserve6@hotelpelion.hunguesthotels.hu
   reserve@hotelbeke.hunguesthotels.hu

www.hunguesthotels.hu

Угорська мережа «Hunguest Hotels» має бальнеологічні готелі на більшості 
курортів Угорщини, зокрема на термальному озері Хевіз – Hunguest Hotel 
Helios 3* superior та Hunguest Hotel Panorama 3*, на курорті Хайдусобосло – 
Hunguest Hotel Beke 4* і Hunguest Hotel AquaSol 4*, на спелеокурорті Тапольца 
– Hunguest Hotel Pelion 4*.
Усі готелі надають високоякісні медичні послуги, оздоровлення та відмінний 
відпочинок.

Hungarian network Hunguest Hotels has its own spa and medical hotels at 
the major resorts of Hungary, among them Hunguest Hotel Helios 3*superior 
and Hunguest Hotel Panorama 3* at Heviz thermal lake, Hunguest Hotel 
Beke 4* and Hunguest Hotel AquaSol 4* at Hajduszoboszlo resort, Hunguest 
Hotel Pelion 4* with a curative cave in Tapolca. All the hotels provide a 
range of high-quality medical treatments, recreation and excellent leisure 
opportunities.

ROBINSON TOURS – Україна
ROBINSON TOURS

Україна, 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20
4, Arácsi, Balatonfüred, 8230, Hungary

   +380 (44) 201-49-07
 +380 (44) 201-49-07
   robinson@robinsontours.kiev.ua

www.robinsontours.kiev.ua

Турфірма «ROBINSON TOURS» більше 15 років займається організацією 
санаторно-курортного лікування на історичних термальних курортах Хевіз, 
Шарвар, Харкань, Будапешт, Бюкфюрде, Хайдусобосло, Егерсалок, Залакарош, 
Кехіда. Також організовує конференції та корпоративні заходи, сімейний 
відпочинок, індивідуальні і групові тури по всій Угорщині.

Travel Company “ROBINSON TOURS” has more than 15 years of experience in the 
organization of recreation and treatment on historical spas of Hungary, namely 
Heviz, Sarvar, Harkany, Budapest, Bukfurdo, Hajduszoboszlo, Egersalok, Zalakaros 
Kehida. The company organizes conferences and corporate events, family 
vacation, individual and group trips all over Hungary.

Веді Тургруп – Україна, ТОВ
Vedi Tourgroup – Ukraine

Україна, 01054, м. Київ, вул. В. Воровського, 19, оф. 1
Off. 1, 19, V. Vorovsky Str., Kyiv, 01054, Ukraine

   +380 (44) 545-85-85, 240-46-21
 +380 (44) 545-85-85
   avia@veditour.com.ua

www.veditour.com.ua

Компанія «Веді Тургруп – Україна» – представник чеського туроператора з 
офісами в Чехії, Угорщині, Австрії, а також у Києві та Одесі. Компанія пропонує 
лікувально-оздоровчі програми, екскурсійні тури, тури для пляжного 
відпочинку.

Company “Vedi Tourgroup – Ukraine” is a representative of the Czech tour 
operator with its own offices in the Czech Republic, Hungary, Austria, as well as 
in Kiev and Odessa. The company offers a variety of tours: medical and health 
tourism, sightseeing, tours and beach holidays.

Україна / Ukraine

АЗАРІС МЕДИКАЛ ТУРИЗМ
AZARIS MEDICAL TOURISM

Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 2, літ. А
2-А, Lugova Str., Kyiv, 04074, Ukraine

   +380 (44) 337-85-75
   ask@medicaltourism.com.ua

www.medicaltourism.com.ua

Діагностика, лікування, реабілітація та оздоровлення за кордоном. 
Партнерами компанії AZARIS MEDICAL TOURISM є кращі клініки Європи. 
Активно розвиваємо партнерську мережу по всьому світу.
Персональна співпраця з найвідомішими лікарями за кордоном дозволяє 
організувати обслуговування для пацієнта швидко, якісно і ефективно. 
Пацієнт платить за послуги безпосередньо в медичному центрі за рахунком.
Доступне і якісне лікування за кордоном можливо при співпраці з AZARIS 
MEDICAL TOURISM.

Diagnostics, treatment, rehabilitation and recovery abroad. AZARIS MEDICAL 
TOURISM partners are the best clinics in Europe. We are developing partner 
network worldwide.
Personal partnership with the most famous medical professionals abroad allows 
to organize fast, efficient and effective services. The patient pays directly to the 
medical center according to the bill for given services.
Accessible and high quality treatment abroad possible in cooperation with  
AZARIS MEDICAL TOURISM.

Американська торгівельна палата в Україні
American Chamber of Commerce in Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12, пов. 15
Floor 15, 12, М. Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 490-58-00
 +380 (44) 490-58-01
   chamber@ chamber.ua

www.chamber.ua

Американська торгівельна палата в Україні є найактивнішою та 
найвпливовішою громадською неприбутковою бізнес–асоціацією в Україні. 
Одне з головних завдань Палати полягає в представленні інтересів іноземних 
інвесторів, що працюють в країні, а також сприяння появі нових інвесторів на 
цьому ринку. Палата співпрацює в питаннях торгівлі, комерції та економічних 
реформ не лише з українським урядом, а і з урядами інших країн, які є 
економічними партнерами України, з метою захисту інтересів компаній – 
членів Палати, з більше ніж 50-ти країн світу.

The American Chamber of Commerce in Ukraine is among the most active 
and effective non-government, non-profit business associations operating 
in Ukraine. One of the principal activities of the Chamber is to represent 
the foreign investment community as well as to facilitate the entrance of 
potential new investors into this market. The Chamber advocates on behalf of 
its member companies who are from more than 50 nations across the globe 
not only to the Ukrainian government, but also to all other governments, 
which are economic partners of Ukraine, on matters of trade, commerce, and 
economic reforms.
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Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО
Association of Physicians in Medical Tourism

Україна, 03148, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-В
27-V, Ya. Kolasa Str., Kyiv, 03148, Ukraine

   +380 (44) 383-41-91
 +380 (67) 956-77-65
   apmt@i.ua

www.medtourdoctors.com

Асоціація лікарів медичного туризму – громадська неприбуткова організація, 
заснована на добровільному об’єднанні громадян. Кількість зареєстрованих 
фахівців станом на 01.02.2015 – понад 1 200 лікарів різних спеціальностей.
Завдання:
– інформування лікарів і пацієнтів про можливості медичного туризму;
– розвиток телемедицини;
– обмін досвідом лікування пацієнтів у різних країнах;
Для їх виконання Асоціація:
– аналізує методи діагностики та лікування у різних країнах;
– проводить семінари та бере участь у виставках;
– співпрацює з держорганами, підприємствами, ГО. 

Association of physicians in medical tourism is a voluntary, non-commercial 
and public organization. The total amount of the APMT members is more then 
1200 physicians of different specialties on 01/02/2015. The main tasks of the 
Association are:
– improvement of public awareness of the opportunities of medical tourism;
– development of telemedicine and distant consultations;
– exchange of expertise in medical experience, knowledge and different treatment 
approaches.
To meet these goals, the Association:
– conducts workshops to train consulting physician and specialists in medical tourism;
– holds seminars, conferences and participates in expositions;
– cooperates with the state bodies, enterprises, public organizations, etc.

Курорти Приазов’я, ПП
Resorts Azov

Україна, 71101, обл. Запорізька, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1
84/1, Melitopol Shosse, Berdyansk, 71101, Ukraine

   +380 (61) 53-60-612
 +380 (61) 53-60-734
   Grinanna2012@ya.ru

www.kurort.berdyansk.biz

Санаторно-курортний комплекс «Курорти Приазов’я» пропонує відпочинок 
для дітей і дорослих. Вашій увазі представлений відпочинок на будь-який 
смак: від туристичного до лікувально-профілактичного. Ви зможете відпочити 
на березі теплого Азовського моря. Поєднання унікального клімату та 
оздоровчих процедур зробить Ваш відпочинок незабутнім. 
Для Вас ми приготували комфортні умови проживання. Унікальні  
краси Азовського узбережжя наповнять Ваш відпочинок приємними 
враженнями.

Sanatorium Complex “Resorts Azov” offers recreation for children and adults. Below 
you can find holidays for every taste: from travel to health-care. You can relax on the 
warm Sea of Azov. Unique combination of climate and health treatments will make 
your rest memorable. We have prepared comfortable living conditions, for you. The 
unique beauty of the Azov coast wonders your pleasant experience.

Лаян Віннер, Медичний центр
Layan Winner, Medical Center

Україна, 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 25-А
25-А, Prorizna Str., Kyiv, 01001, Ukraine

   +380 (44) 278-35-24
 +380 (44) 234-41-55
   medosmotry@ukr.net

Медичний центр «Лаян Віннер» – сучасний медичний центр з розгалуженою 
системою послуг, де запропонований новий формат співпраці. Центр 
орієнтований на надання широкого спектру медичних послуг, проведення 
діагностики, профілактики, лікування, послуги клініко-діагностичної та 
бактеріологічної лабораторій, сучасна цифрова флюорографія, УЗД, денний 
стаціонар, всі види довідок. Філії в містах: Бровари, Житомир, Коростень, 
Кривий Ріг, Вінниця, Дніпропетровськ, Черкаси.

“Layan Winner” Medical Center is a modern medical center with its multibranch 
network of services where new form of cooperation is offered. The Center is 
focused on providing a wide range of medical services, diagnosis, prevention, 
treatment, services of clinical diagnostic laboratory, services of bacteriological 
laboratory modern digital chest photofluorography, ultrasound diagnosis, day 
patient facility, all kinds of information. Affiliates: Brovary, Zhytomyr, Korosten, 
Krivoy Rog, Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Cherkasy.

МЕДВІО, ТОВ
MEDWIO, Llc.

Україна, 01034, м. Київ, вул. Гончара, 30-Б, оф. 15
Off. 15, 30-B, Gonchara Str., Kyiv, 01034, Ukraine

   +380 (44) 222-84-11
   request@medwio.com.ua

www.medwio.com.ua

MEDWIO - тільки працюючі інструменти просування в медичному туризмі та 
консультації у лікуванні за кордоном.
- Медичний маркетинг
- Організація медичних заходів
- Медичний та Оздоровчий Туризм 
- Лікування за кордоном 
- освіта та підвищення кваліфікації за кордоном для докторів
- Медичне страхування 
- Покриття 4-х ринків – Україна-Казахстан-Грузія-Білорусія 
Ваш професійний партнер в медичному туризмі, який може та знає як 
вирішити запит від клієнтів.

MEDWIO working tools of promotion in medical tourism&treatment abroad.
Medical and Health Tourism Management&Consulting Group
Medical marketing
Organization of medical events
Treatment abroad 
Medical education abroad
Health Insurance 
Four market coverage - Ukraine and Kazakhstan, Belarus and Georgia 
Your professional partner in medical tourism who can and have possibilities to 
solve the request from clients.

Реабілітаційний центр відновлення хребта та суглобів
Rehabilitation Centre of spine and joint recovery

Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Франка, 26/1
26/1, Franka Str., Khmelnitsky, 29000, Ukraine

   +380 (382) 700-834
 +380 (382) 700-834
   Nataliya_nikitina21@mail.ru

Реабілітація хребта: ЛФК, масаж, фізіопроцедури, краніосакральна терапія, 
консультації лікарів, робота з психологом, водолікування, апітерапія та інші 
напрямки.
Методика Євмінова, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, 
фотокомп’ютерне обстеження дітей та дорослих.
Лікування та реабілітація в санаторіях України. Діагностика та лікування за 
кордоном.

Spine rehabilitation: physiotherapy, massage, osteopathy, physicians and 
psychology consulting, water treatment, apiotherapy and other departments.
Evminov method, individual approach to each patient, photo computer 
diagnostic of children and adults. Treatment and rehabilitation in the Ukrainian 
resorts. Diagnostic and treatment abroad.

Термал Стар
Termal Star

Україна, 89442, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
с. Нижнє Солотвино, 226
226, Nizhnye Solotvyno, Uzhgorod district, 89442, Ukraine

   +380 (312) 72-29-00
 +380 (312) 72-29-05
   hotelstar@ukr.net

www.termal-star.com

Санаторний комплекс «Термал Стар» розміщений в мальовничій місцевості 
Карпат, на березі гірських озер. Санаторій має свої джерела термальної 
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води з високим вмістом кремнію. Показаннями до лікування в санаторії є 
захворювання опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи, 
шкіри, серцево-судинної системи, зниження життєвого тонусу.
Санаторій має площу 13 гектарів. Інфраструктура включає: медичні центри з 
сучасним обладнанням, басейн з термальною водою, бювет з мінеральною 
водою, Спа центр з басейнами та атракціонами, сауна, хамам, чан, професійне 
футбольне поле, тенісний корт, фітнес центр та інші спортивні майданчики. 
Також у санаторії є ресторани, бари, конференц-зали. «Термал Стар» пропонує 
розміщення в трьох сучасних корпусах та дерев’яних коттеджах.

Resort complex “Termal Star” is located in the picturesque valley of Carpathian 
Mountains, on the lakeside. The resort has it’s own sources of thermal mineral 
water. The treatment in “Termal Star” is recommended to cure illnesses of joints, 
musculoskeletal and peripheral nervous system, chronic gynecologic and urologic 
diseases, skin problems, post-operative rehabilitation. “Termal-Star” is placed 
on the area of 13 hectares. It’s infrastructure comprises: medical center with 
modern apparatus, pool with thermal water, Spa-center, comfortable rooms in 
wooden cottages, two pools with attractions, hot tubes sauna, hammam, gym, 
tennis courts, professional football field and other sport facilities. There are also 3 
conference halls, 2 restaurants and leisure center with disco.

ТревелСіМ
TravelSiM

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15
15, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine

   +380 (44) 223-80-08
 +380 (44) 229-80-08
   pr@travelsim.ua

www.travelsim.ua

Вигідний роумінг з TravelSIM з 2005 року. TravelSIM працює більше ніж у 190 
країнах світу. Вихідні дзвінки від $0,25/хв., а також безкоштовні вхідні у ≈ 140 
країнах світу! Спеціально для відвідувачів США та Китаю - сімки с вигідним та-
рифом - від $0,25/хв. мережевий тариф дає можливість спілкуватися всього 
по $0,25/хв., між абонентами у ≈ 140 країнах. Відсутня абонплата та плата за 
з’єднання. Послуга мобільного інтернету - від $0,10/mb. Найвигідніші умови 
співпраці з туристичними агенціями.

Advantageous roaming t TravelSIM starts from 2005. TravelSIM works more than 
in 190 countries all over the world. Outgoing calls start from $0,25/min. Incoming 
calls are free more than in 140 countries. Specially for visitors of the USA, China - 
simcards with advantageous tariff - from $0,25/min. Insidenetwork tariff gives an 
opportunity to communicate for $0,25/min. between subscribers in 140 countries. 
No fee and no payment mobile internet - from $0,10/mb. The most advantageous 
terms of collaboration are with tour agencies.
 

Українська Асоціація Медичного Туризму
Ukrainian Association of Medical Tourism

Україна, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, оф. 76
Off. 76, 1-A, Mykilsko-Slobidska Str., Kyiv, 02002, Ukraine

   +380 (50) 330-10-08
 +380 (44) 541-09-79
   uamtoffice@gmail.com

www.uamt.com.ua

Українська Асоціація Медичного Туризму (УАМТ) є некомерційною 
організацією, діяльність якої спрямована на:
- підвищення рівня медичної допомоги;
- надання пацієнтам зі складними/рідкісними захворюваннями можливість 
якісної діагностики та лікування;
- розвиток медичного туризму як одного з найбільш перспективних напрямків 
Охорони здоров’я України.
УАМТ є членом Global Healthcare Travel Council (GHTC) та представлена в 
Громадській Раді при МОЗ України (Комісія з розвитку медичного туризму).

The Ukrainian Association of Medical Tourism (UAMT) is a nonprofit organization, 
the main aims of which are:
- raising level of the healthcare;
- providing possibilities of getting quality diagnostics and treatment for the 
patients with complex/rare diseases;
- developing of inbound and outbound medical tourism.
UAMT is a member of the Global Healthcare Travel Council (GHTC) and preresented 
at the Public Council under the Ukrainian Ministry of Health (Commission on the 
medical tourism development).

Управління розвитку курорту Трускавець
Department of resort development Truskavets

Україна, 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська, 2
2, Boryslavska Str., Truskavets, Lviv region, 82200, Ukraine

   +380 (32) 475-11-92
 +380 (32) 47-6-66-77
   tmr@ukr.net

www.truskavets.ua

Координування розробки стратегії розвитку курорту із залученням 
зовнішніх експертів і консультантів; сприяння створенню умов з метою 
поліпшення туристичної та інвестиційної привабливості курорту. Планування 
та координація реалізації єдиної системи маркетингової підтримки 
курортно-туристичних послуг, планування заходів, організаційних кроків і  
рекомендацій для подальшого просування на нові ринки.

Coordinating the development strategy of the resort with the involvement of 
external experts and consultants; promote the creation of conditions in order 
to improve tourism and investment attractiveness of the resort. Planning and 
coordination of the implementation of a unified system of marketing support 
recreation and tourism services, event planning, organizational steps and 
recommendations for further advancement into new markets.



ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, МЕДИЧНІ АСОЦІАЦІЇ,  
ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ  

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ, СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ 

STATE INSTITUTIONS, MEDICAL ASSOCIATIONS,  
UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL  

INSTITUTIONS, SOCIAL FOUNDATIONS
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МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ

PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, GOVERNMENT AGENCIES 
AND ORGANIZATIONS, SOCIAL FOUNDATIONS

Асоціація «Медична освіта України»
Association Medical Education of Ukraine

Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. box 74, Kyiv, 04107, Ukraine

   +380 (98) 076-15-89
 +380 (44) 223-27-42
   АМО.Ukraine@gmail.com

www.mif-ua.com/amo-ukraine.html

Головними напрямками діяльності Асоціації є: сприяння підвищенню якості 
медичної освіти, розвитку нових напрямів, форм і методів медичної освіти, 
розробці та затвердженню єдиних вимог до якості навчальної літератури 
для лікарів і медичних вузів; удосконалення системи безперервної медичної 
освіти; інші види діяльності.

The main object of the Association activity are: promoting quality medical 
education, promotion of new directions, forms and methods of improving the 
quality of medical education, promoting the development and approval of 
common requirements for quality textbooks for doctors and medical schools, 
improving the system of continuous medical education, other activity.

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (АОРМВ)
Association of market operators of medical devices (AMOMD)

Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 4, поверх 3, БЦ «Іллінський»
Floor 3th, 4 entrance, 8, BC “Illinsky”, Illinska Str., Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 360-63-26
   inbox@amomd.com 

www.amomd.com

Асоціація функціонує з 07.11.2012 р. як перше в Україні професійне об’єднання 
виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних 
виробів з метою захисту професійних інтересів і свободи підприємницької 
діяльності, забезпечення підтримки вільної конкуренції і стабільного 
функціонування ринку медичних виробів.
Послуги і привілеї для учасників:

регулюють ринок;

Association was founded on the 7th of November, 2012 as the first Ukrainian 
professional association of manufacturers, importers, distributors and other 
members of the medical products market in order to protect the professional 
interests and to support the free competition and the stable functioning market.
Services and the benefits for the Members:
- lobbying of interests and protection of rights;
-information;
-keeping a constructive dialogue with authorities;
-  informing and legal analysis of legal acts regulating the market of medical 

devices;
-participation in specialized events and conferences by preferential terms;
-business promotion.

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»
Association “Cardiovascular Surgeons of Ukraine”

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 6
6, М. Amosov Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 270-16-52

Асоціація «Серцево–судинних хірургів України» (надалі Асоціація) – це 
громадська організація, яка об`єднує на громадських засадах спеціалістів, 
зайнятих науково–дослідницькою, педагогічною і практичною діяльністю в 
галузі хірургії серця, магістральних судин та інших суміжних напрямках.
Метою Асоціації є сприяння розвитку серцево–судинної хірургії, її 

забезпечення, захист професіональних інтересів членів Асоціації, сприяння 
реалізації їх творчого потенціалу та ініціатив в інтересах вирішення актуальних 
творчих проблем і практичних завдань хірургії серця і магістральних судин.

Association “Cardiovascular Surgeons of Ukraine” (hereinafter – the Association) – 
is a public organization that unites volunteer specialists, training in research and 
teaching practitioners in the field of heart surgery, major vessels and other related 
areas. 
The purpose of the Association is to promote cardiovascular surgery, its security 
protection of professional interests of its members, the promotion of their 
creativity and interests initiative in the solving of urgent problems in surgery of 
the heart and great vessels.

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ)
Association of Paediatric Otorhinolaryngologists of Ukraine 
(APOU)

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhytska Str., Kyiv, 04112, Ukraine

   +380 (44) 456-10-79
 +380 (44) 456-90-27
   alkoss@bk.ru

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ) є всеукраїнською 
громадською організацією, яка за єдністю, за спільністю інтересів і за 
професійною ознакою об’єднує фахівців України, зайнятих практичною, 
педагогічною та науково–дослідною діяльністю у галузі дитячої 
оториноларингології та суміжних дисциплін. Свідоцтво про реєстрацію в 
Міністерстві юстиції України № 2294.

The Association of Paediatric Otorhinolaryngologists of Ukraine (APOU) is All 
Ukrainian public organization, which on the basis of common interests and 
professional factors brings together experts of Ukraine, involved in practical, 
educational and research activities in the field of paediatric otorhinolaryngology 
and allied subjects. The certificate of registration of the Ministry of Justice of 
Ukraine No 2294.

Асоціація комбустіологів України
Association of Combustiologists of Ukraine

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13, 2-а Міська клінічна лікарня
13, Krakivska Str., Kyiv, 02094, Ukraine

   +380 (44) 292-70-68
   juri444@mail.ru

Асоціація комбустіологів України функціонує більше 15 років та об´єднує в 
своїх лавах лікарів. які лікують хворих з опіками та їх наслідками в 33 опікових 
відділеннях та Центрах України. Основні напрямки роботи це організаційні 
питання забезпечення етапного лікування хворих з опіками, впровадження 
сучасних технологій хірургічного лікування поширених та глибоких опіків, 
організація конференцій, симпозіумів, сприяння підвищенню кваліфікації 
лікарів за рахунок навчання в закладах післядипломної освіти та стажування 
в провідних клініках Європи. Асоціацію очолює професор Козинець Г.П., 
завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П.Л. 
Шупика.

Association of Combustiologists of Ukraine has been operating for more than 15 
years and uniting doctors that treat patients with burns and their consequences 
in 33 burn units and Centres of Ukraine. The main activities are the organizational 
problems of providing staged treatment of patients with burns, introducing 
modern technologies of surgical treatment of common of deep burns, organizing 
conferences, symposia, promoting upgrade of the doctors’ skills through 
postgraduate education and training in leading clinics in Europe. The Association 
is headed by Professor Kozinets G.P., Head of Combustiology and Plastic Surgery 
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Асоціація педіатрів України
Ukrainian Pediatric Association

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8
8, P. Mayborodа Str., Kyiv, 04050, Ukraine 

   +380 (44) 483-80-67
 +380 (44) 483-80-26
   ipag@ukr.net

www.ipag-kiev.org.ua

Асоціація педіатрів України є незалежною, самоврядною всеукраїнською 
громадською некомерційною неприбутковою організацією, яка об’єднує на 
добровільних засадах лікарів–педіатрів і лікарів суміжних спеціальностей, 
які займаються практичною діяльністю, а також науковою та педагогічною 
роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових і 
практичних проблем у галузі педіатрії, впровадження у практику охорони 
здоров’я дітей сучасних, високоефективних технологій профілактики, 
діагностики і лікування. 
Президент Асоціації академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.

Ukrainian Pediatric Association is an independent, non-goverment, Ukrainian 
public, nonprofit organization which comprised of dadicated pediatricians and 
affiliated doctors who carry out practical, scientific and pedagogical activitis in the 
field of pediatrics.
The main goal of the Association is to contribute to solutions of  practical 
problems in pediatrics, innovate into practical health care of children the modern, 
highly efficient technologies in the prevention, diagnostics, treatment according 
to world practical clinical recommendations.
President of Association academician NAMSU Yuriy G. Antypkin.

Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної 
допомоги та медицини катастроф, ВГО
All Ukrainian Association of ambulance workers, medicine of 
emergency and disaster medicine, NGO

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhitska Str., Kyiv, 04112, Ukraine

   +380 (44) 440-30-56
   office@nmapo.edu.ua

www.ambulance.org.ua

ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф» створена 2005 року на першому з’їзді лікарів швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Організаторами 
з’їзду були Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика (кафедра медицини невідкладних станів, завідувач професор Зозуля 
І.С., медицини катастроф і Український центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф, директор і завідувач кафедри професор Рощін Г.Г.), 
Київська станція швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора 
А.В.). Президентом Асоціації було обрано завідувача кафедри медицини 
невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика, професора Зозулю І.С., Головою 
Ради – заслуженого лікаря України Вершигору А.В. В 2008 році керівництво 
Асоціації переобрано. Організаторами Асоціації та вище перерахованих 
установ щороку проводять науково-практичні конференції, конгреси, які 
налічують понад 1 000 учасників всіх регіонів України. В конференціях беруть 
участь гості з зарубіжних країн. Відбуваються виставки лікарських препаратів, 
майстер–класи, демонстрація нової апаратури, поширення літератури.
Окрім того, Асоціація бере активну участь у проведенні Міжнародного 
Медичного Форуму та Міжнародного Медичного Конгресу у вигляді науково–
практичних симпозіумів і майстер–класів.

NGO Association of workers of emergency medicine and disaster medicine was 
created in 2005 at the first Congress of medical emergency and disaster medicine.
Organizers of Association annually held scientific conferences, congresses, which 
include more than 1000 participants from all regions of Ukraine. The conferences 
host guests from abroad. It is held Exhibitions of medical remedies, demonstration  
of new equipment, distribution of literature, conducted master–classes.
Furthermore, Association actively participates in International Medical Forum 
and International Medical Congress by way of scientific–practical symposia and 
implementation of master–classes.

Асоціація радіологів України
Association of radiologists of Ukraine

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhycka Str., Kyiv, 04112, Ukraine

   +380 (44) 388-42-73
   aru-ua@ukr.net

www.aru-ua.org

Основна мета діяльності Асоціація радіологів України (АРУ) – об’єднання 
зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку 
радіології, максимальної реалізації творчого потенціалу фахівців, 
соціально–правового захисту членів АРУ, зайнятих в області рентгенології, 
радіонуклідної, ультразвукової, інфрачервоної та магнітно–резонансної 
діагностики, променевої терапії, радіаційної безпеки ядерної та радіаційної 
медицини. Асоціація регулярно проводить науково–освітні заходи та 
щоквартально видає журнал «Променева діагностика, променева терапія» та 
інформаційний бюлетень «Радіологічний вісник».

Main purpose of ARU – uniting efforts the members to create optimal conditions 
for comprehensive development of Radiology, the maximum realization of 
creative potential specialists, social and legal protection of members of the ARU 
employed in radiology, radionuclide, ultrasound, infrared and magnetic resonance 
diagnosis, radiation therapy , of radiation safety nuclear and Radiation medicine. 
Association regularly organizes scientific and educational trainings and publishes 
quarterly journal “Radial diagnostics, radiotherapy” and newsletter “Radiological 
Gazette”.

Асоціація Урологів України, ВГО
Ukrainian Urological Association, All-Ukrainian 
non-Governmental Organization

Україна, 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А
9-А, Y. Kotsubynsky Str., Kyiv, 04053, Ukraine

   +380 (44) 486- 67-31
 +380 (44) 486-65-89
   vgo.auu@gmail.com

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Урологів України» (АУУ) 
здійснює свою діяльність на основі єдності прагнень, інтересів лікарів–
урологів, лікарів суміжних професій. Основними завданнями діяльності 
Асоціації є розвиток медичної науки, удосконалення організації управління 
урологічною службою та поліпшення рівня лікувально–діагностичної роботи 
профільних установ, підвищення професійної діяльності фахівців. Здійснює 
організацію, фінансування, допомогу у проведенні наукових досліджень з 
проблем урології та суміжних дисциплін. Члени Асоціації беруть активну 
участь у науково–практичних заходах (міжнародні конференції, симпозіуми, 
круглі столи, телеконференції, обмін спеціалістами), сприяють пропаганді 
досягнень урологічної науки та досвіду роботи урологічних установ.

All-Ukrainian Social Organization “Association of Ukrainian Urologists” (AUU) 
deals on the basis of unity of aspiration, interests and by the professional 
character of citizens of Ukraine – urologists, medicals of adjoining professions 
and also specialists from other fields of knowledge whose professional activity is 
connected with problems of urology.
The basic tasks in the activity of the Association are the assistance in the 
improvement in organization of management of urologic service and basic forms 
and methods on rendering urologic aid, participation in such investigations. 
Holding and taking part in scientific-practical events. Assistance in propagation 
of achievements of the urologic science and experience of work of the urologic 
institutions.

Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів 
і технологів, ГО
All Ukrainian society of biomedical engineers 
and technologists, SO

Україна, 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 68/1, оф. 62
Off. 62, 68/1, Peremogy Ave., Kyiv, 03113, Ukraine

   biomedconf@gmail.com

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів» – це неприбуткова організація, консолідація зусиль працівників 
і студентів у галузі біомедичної інженерії та технології, інженерно–технічних 
наук, біології та медицини у напрямку розвитку, розробки і застосування 
біологічної медичної техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, 
технологій їх застосування, а також захисту професійних і соціальних інтересів 
членів.



100  www.medforum.in.ua  official catalogue        офiцiйний каталог

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

The main goal of the Social organization “All Ukrainian society of biomedical 
engineers and technologists” is to increase the research and equipment 
development in the field of biomedical engineering, biology and medicine.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини 
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of 
Ukraine 

Україна, 01042, м. Київ, вул. М. Чигоріна, 18
18, М. Chigorin Str., Kyiv, 01042, Ukraine

   +380 (44) 221-08-43
 +380 (44) 483-19-22
   info@acclmu.org.ua

www.acclmu.org.ua

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини об’єднує 
фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною, науково–
дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців у галузі розробки та 
виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з стандартизації. Основні 
досягнення за останні роки:
ВАКХЛМ з 3.09.09 р. виконує функції секретаріату ТК «Клінічні 
лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» № 166 при 
Держспоживстандарті.
За сприяння ВАКХЛМ:

атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в 
системі охорони здоров’я»;

Концепції розвитку лабораторної служби на 2011–2016 роки та «Галузеві 
стандарти забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень»; 
включити до щорічного плану розробки стандартів гармонізовані технічні 
стандарти в галузі клінічної лабораторної діагностики;

Національного агентства з акредитації України створено Підкомітет 09 
Медицина.

Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine consolidates 
Ukrainian laboratory medicine specialists, such as practitioners, researchers, 
professors and specialists in the field of development and production of 
equipment and reagents, specialists of standardization. The main achievements 
of the ACCLMU of last years are as follows:
Since 03.09.09, ACCLMU carries out the duties of Secretariat of the Technical 
Committee for Standartization TС 166 “Clinical laboratory testing and in vitro 
diagnostic test systems” affiliated with the State committee of Ukraine for 
technical regulation and consumer policy.
With ACCLMU assistance, the following were done:

education working within the healthcare system of Ukraine was adopted by Order 
of the Ministry of Health of Ukraine No. 588 from 12.08.09;

2011-2016” and of “Industry-specific standards of quality assurance of clinical 
laboratory tests”, and also including of development of harmonized technical 
standards in the field of clinical laboratory diagnostics to the Annual plan of 
standards development, were adopted by the Decision of Collegium of the 
Ministry of Health of Ukraine from 05.08.10;

caareditation of the Nathional Accreditation Agency of Ukraine was created by 
the Order of the Nathional Accreditation Agency of Ukraine No. 218 from 28.10.10.

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних 
та естетичних хірургів (ВАПРЕХ)
Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic 
Surgeons (UAPRAS)

Україна, 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26, 3-а, Міська клінічна лікарня
26, Petra Zaporozhtsya Str., Kyiv, 02125, Ukraine

   +380 (44) 540-96-53
 +380 (44) 512-15-16
   uapras@gmail.com

www.uapras.org

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів 
(ВАПРЕХ) організована 23 грудня 1999 року. Асоціація об´єднує в своїх лавах 
лікарів хірургічного профілю, що займаються питаннями оперативного 
лікування складних ранових дефектів, відновної реконструктивної хірургії 
у постраждалих з вродженими вадами, або набутих  після  перенесених 
важких травм, питаннями естетичної хірургії. В рамках асоціації проводяться 

з´їзди, конференції, симпозіуми, майстер класи, де висвітлюються можливості 
використання інноваційних технологій, хірургічної техніки, сучасних 
медичних виробів для вирішення поставлених питань (пластика комплексами 
тканин, медичний інструментарій, штучні імпланти та ін.). Президент 
асоціації – доктор медичних наук Пінчук Василь Дмитрович, професор 
кафедри комбустіології й пластичної хірургії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (UAPRAS) 
was established on December 23, 1999. Association unites surgical doctors dealing 
with surgical treatment of complex traumatic defects, reconstructive surgery of 
patients with defects congenital or acquired after serious injuries, as well as with 
aesthetic surgery. As part of the association’s activity, congresses, conferences, 
symposia, workshops are held presenting the possibility of using innovative 
technologies, surgical techniques, modern medical devices to address the issues 
raised (plastic surgeries using tissue complexes, medical instruments, artificial 
implants, etc.). The President of the association is Vasily Pinchuk Dmytrovych MD, 
professor of Combustiology and Plastic Surgery Department of NMAPE (National 
Medical Academy of Postgraduate Education) named after Shupyk.

Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги, ВГО
All-Ukrainian Resuscitation Council and emergency medicine, 
All-Ukrainian PO

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
Off. 12, 87, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (67) 350-53-54
 +380 (50) 447-25-58
   info@urc.org.ua

www.urc.org.ua

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню 
надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим і 
хворим як у звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання 
зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку 
життя людей і збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів 
реанімаційних заходів, поширення і впровадження кращого світового досвіду 
і стандартів реанімаційних заходів і надання екстреної медичної допомоги, 
сприяння діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх 
методів серцево–легеневої–мозкової реанімації, а також захист законних, 
соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

He main purpose of the Council is to promote the improvement and improvement 
of emergency medical aid and resuscitation measures and injured patients as in 
normal conditions and in emergency situations, combining the efforts of medical 
staff and other stakeholders to save lives and preserve their efficiency by raising 
standards resuscitation, dissemination and implementation of international 
best practices and standards of resuscitation and emergency care, promotion of 
organizations interested in introducing modern methods of cardiopulmonary-
cerebral resuscitation, as well as protect the legal, social, economic and other 
interests of its members.

Громадське об´єднання по лікуванню ран
Public Union for the treatment of wounds

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13, 2-а Міська клінічна лікарня
13, Krakivska Str., Kyiv, 02094, Ukraine

   +380 (44) 292-70-68
   juri444@mail.ru

В останні роки було засновано також громадське об´єднання по лікуванню 
ран, до якого були залучені окрім лікарів-комбустіологів, також лікарі-
хірургі, травматологи. Громадське об´єднання по лікуванню ран було 
прийнято до Європейської асоціації лікування ран, що дало можливість 
проведення щорічних конференцій під егідою цієї організації. В рамках 
цих конференцій розглядаються питання впровадження інноваційних 
технологій лікування складних ран за рахунок дермотензії, використання 
шкіряних клаптів на перфорантних судинах, пре ламінованих клаптів та ін.. 
Громадське об´єднання по лікуванню ран є провідником сучасної техніки, яка 
розробляється в Україні для взяття та перфорації шкірних клаптів, біологічних 
та синтетичних замінників шкіри, антисептичних лікувальних засобів та ін. 
Головою громадського об´єднання по лікуванню ран на даний час є професор 
Козинець Г.П., завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО 
імені П.Л. Шупика.

In recent years, public union for the treatment of wounds was founded too,in 
which were involved in addition to medical combustiologists, also surgeons 
and traumatologists. Public Union for the treatment of wounds was taken to the 
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European Association of wound healing, which enabled the annual conference 
under the auspices of the organization.
Now the Chairman of the public union for the treatment of wounds is Profesor 
Kozinets G.P., Head of Combustiology and Plastic Surgery named after P.L.Shupik 
National Medical Academy of Post-graduate Education.

Державна служба України з лікарських засобів
State Administration of Ukraine on Medicinal Products

Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 120
120, Peremogа Ave., Kyiv, 03115, Ukraine

   +380 (44) 450-12-66
 +380 (44) 393-21-47
   diklz@diklz.gov.ua

www.diklz.gov.ua

Державна служба України з лікарських засобів є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямована і скоординована Кабінетом 
Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України.
Основними завданнями Держлікслужби України є:

контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також 
ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

безпеки лікарських засобів і медичних виробів;

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

State administration of Ukraine on Medicinal products is a central executive body 
and is directed by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of 
Health of Ukraine.

Державний експертний центр МОЗ України, ДП
The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, PE

Україна, 03151, м. Київ, вул. К. Ушинського, 40, оф. 601
Off. 601, 40, К. Ushinskу Str., Kyiv, 03151, Ukraine

   +380 (44) 498-43-01
 +380 (44) 498-43-01
   dec@dec.gov.ua

www.dec.gov.ua

ДП «Державний експертний центр МОЗ України» – уповноважена МОЗ України 
спеціалізована експертна установа у галузі доклінічного вивчення, клінічних 
випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (у тім числі медичних 
імунобіологічних препаратів) у межах, що визначені законами України 
«Про лікарські засоби» і «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
яка також є головною організацією у царині здійснення фармаконагляду, 
стандартизації медичної допомоги та медичного, в тім числі фармацевтичного 
обслуговування, охоплюючи розробку відповідних медико–технологічних 
документів і проектів нормативних актів. Заснована на державній власності 
та належить до сфери управління МОЗ України.

PE “The State Expert Center of the MoH of Ukraine” is a specialized expert 
institution authorized by the MoH of Ukraine in the sphere of preclinical study, 
clinical trials and state registration of medicinal products (including medical 
immunobiological products) with powers specified by the Law of Ukraine “On 
Medicines” and “On population protection against infectious diseases”, which is 
a leading organization in pharmacovigilance, standardization of medical aid and 
medical service (including the pharmaceutical one) as well as development of 
appropriate medical technical documents and draft legislation. It is established 
based on state property and is under the MoH’s supervision.

Міжнародний благодійний фонд «Видавництво «СФЕРА»
International Charitable Foundation “Pablishing organization 
“SPHERA”

Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. box 74, Kyiv, 04107, Ukraine

   +380 (98) 440-88-11, 463-74-75
   irinkalu@ua.fm

Фонд здійснює благодійну діяльність, метою якої є:

масової інформації, інформаційної інфраструктури, а також на зосередження 
цільової фінансової, організаційної, інформаційної підтримки комплексу 
робіт щодо друку та поширення літератури в Україні та за її межами;

сприяння соціальній реабілітації осіб, які потребують піклування та 
допомоги;

надання допомоги викладачам, вченим, студентам, учням;

туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної 
допомоги населенню.

The Foundation carries out charitable activities aimed at: Focus on assisting in 
the development of publishing, media information infrastructure, as well as 
the concentration on the target financial, organizational, informational support 
in printing and distributing literature in Ukraine and abroad; Improvement of 
financial situation charity care, promoting the social rehabilitation of persons who 
need care and assistance; Promotion of science and education, as well as scientific 
and educational programs and assistance to teachers, scientists, students, pupils; 
Promotion of health, mass physical culture, sport and tourism, promotion of 
healthy lifestyles, participation in healthcare delivery.

Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини, Державного управління справами, ДНУ
Scientific Practical Center for Prophylactic and Clinical Medicine, 
State Administration, SSE

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
5, Verkhya Str., Kyiv, 01014, Ukraine

   +380 (44) 284-84-53
 +380 (44) 284-84-53
   clinicgovua@gmail.com

www.clinic.gov.ua

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС – головна науково–дослідна, клінічна, лікувально–
профілактична та навчальна установа у галузі охорони здоров’я України 
з питань профілактичної та клінічної медицини. Основними напрямками 
її діяльності є проведення наукових досліджень; надання високоякісної 
амбулаторної та стаціонарної, швидкої та невідкладної допомоги; 
підвищення кваліфікації медичних кадрів. Установа вкомплектована 
висококваліфікованими кадрами, використовує найсучасніші медичні 
технології та апаратуру, постійно удосконалює якість надання медичної 
допомоги.

SSE “SPC PCM” SA is a principal research and development (R&D), clinical, 
prophylactic and educational institution in the branch of healthcare in Ukraine. 
Its activity priorities are: scientific research projects, high quality ambulatory, 
stationary, urgent medical services, upgrade of medical specialists knowledge. 
Establishment is completed with highly qualified stuff, using modern medical 
technologies and devices, constantly improving quality of medicare.

Національна наукова медична бібліотека України
National Scientific Medical Library of Ukraine

Україна, 01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7
7, L. Tolstoi Str., Kyiv, 01033, Ukraine

   +380 (44) 234-51-97, 289-14-40
 +380 (44) 235-11-35
   medlib@library.gov.ua

Національна наукова медична бібліотека України заснована в листопаді 1930 р.
Статус Національної отримала у квітні 2006 р.
Невід’ємна складова системи охорони здоров’я України.
Організаційний, науково–дослідний та науково–методичний центр мережі 
медичних бібліотек України.
Національне книгосховище медичної літератури (понад 1 500 000 примірників 
видань).
Державний депозитарій.
Центр патентної документації.
Центр галузевого документообміну.

The Library was founded in November 1930. It received National in April 2006.
The Library is an integral part of the health care system of Ukraine.
It is an organizational research and scientific-methodical center of a network of 
medical libraries in Ukraine.
The National book depository of medical literature contains more than 1.500000 
editions.
State Depository.
State Depository is a patent documentation center.  It is center of documents 
exchange.
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Національний інститут раку
National cancer institute

Україна, 03022, м. Київ, вул. М. Ломоносова, 33/43
33/43, М. Lomonosov Str., 03022, Kyiv, Ukraine

   +380 (44) 259-01-86
 +380 (44) 259-02-73
   info@unci.org.ua

www.unci.org.ua
Національний інститут раку – один з найстаріших наукових медичних закладів 
України, заснований 1920 р.
Інститут є головною державною науково–дослідною установою у галузі 
боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої 
діагностики та ядерної медицини в онкології. Розроблені в Інституті нові 
методи діагностики та лікування онкологічних захворювань широко 
впроваджуються у практику охорони здоров’я.
В Інституті працює 1 079 співробітників, у тім числі 129 наукових співробітників, з 
них 27 докторів і 32 кандидатів наук, 15 професорів, один член-кореспондент 
НАН та АМН України, три заслужених діячів науки і техніки, 11 заслужених 
лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 11 000 хворих та більше, ніж  
30 000 хворим надають кваліфіковану консультативну допомогу.

National Cancer Institute – one of the oldest scientific medical institutes in Ukraine. 
He was founded in 1920.
The Institute is main public research institution of control cancer and oncological 
radial diagnostics and nuclear medicine in Ukraine. The new methods of cancer 
diagnostics and treatment were due to in Institute widely inculcated in practice 
of health care.
The Institute has 1079 employees, including 129 researchers, from them there 
are 27 – D.Sc.M., 32 – Ph.D., 15 – professors, 1 – corresponding member NAS and 
NAMS of Ukraine, 3 – “Honoured Worker of Science and Technique of Ukraine”, 
11 – “Honoured Doctor of Ukraine”.
In the National Cancer Institute treats over 11000 patients and also more than 
30000 patients are given a counselling annually.

Національний музей медицини України
The National Museum of Medicine of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37
37, B. Khmelnitsky Str., Kyiv, 01030, Ukraine

   +380 (44) 234-15-74
 +380 (44) 234-29-02
   museum@histomed.kiev.ua

www.histomed.kiev.ua

Національний музей медицини України – це сучасний музей у старовинному 
університетському анатомічному театрі 1853 р. На Вас чекають захоплюючі 
інтер’єри з реалістичними фігурами, що перевершують воскові аналоги, 
оригінальні інструменти, книги, фото. До уваги відвідувачів – цікаві екскурсії 
з аудіо– та відео–супроводом, експозиція, що трансформується на очах. Вже 
близько 30 років наш музей, як один з найцікавіших закладів, є частиною 
Європейської асоціації музеїв історії медичних наук (EAMHMS, Париж). 
Він розміщений у самому центрі нашої столиці. До Ваших послуг також 
виставковий та конференц зали. Телефонуйте, щоб замовити екскурсії та 
дізнатися подробиці. Можливі індивідуальні замовлення та особливі умови. 
Пориньте в атмосферу медичної старовини!

The National Museum of Medicine of Ukraine – a modern museum in the old 
Anatomic Theater built in 1853. Exciting interiors with realistic figures that surpass 
wax counterparts, original tools, books, photos are waiting for guests. Interesting 
tours with audio and video accompaniment and exhibition, which transforms 
before your eyes, are proposed to our visitors. For over 30 years our museum is an 
active part of the European Association of Museums History of Medical Sciences 
(EAMHMS, Paris). The museum is located in the heart of the capital of Ukraine. 
There is also a conference and exhibition hall. Orders for tours and necessary 
information are available by phone. Custom orders and special conditions 
are possible. Guided tours in English or Russian are available upon preliminary 
request. Enjoy the atmosphere of medical antiquity!

ПРОСВІТА
EDUCATION

Україна, 01055, м. Київ, вул. Старонаводницька, 2/20
2/20, Staronavodnytska Str., Kyiv, 01055, Ukraine

   +380 (44) 490-40-88
   medprosvita@osdirect.com.ua

www.medprosvita.com.ua

Зміст роботи ГОСІІ «ПРОСВІТА»:
Безкоштовне забезпечення жіночих консультацій всіх регіонів України 
обліковими формами 111/о – «Обмінна карта вагітної жінки» та 113/о – 

«Індивідуальна карта вагітної та породіллі».
Випуск і безкоштовне поширення Дайджесту професійної медичної інформації 
для лікарів, просвітницьких матеріалів для вагітних і молодих батьків. 
Інтернет–портал – Медпросвіта (www.medprosvita.com.ua) – фахова 
інформація та дистанційне навчання лікарів. 
Сайт «Зростай, Малюк!» – www.zrostaymaluk.com.ua – інформація для вагітних 
і молодих батьків.
Соціальний проект «Біля витоків нового життя».

The work content of the social organization “EDUCATION”:
Free provision of antenatal clinics in all regions of Ukraine with record forms 
#111/o – “Exchange card of pregnant woman” and #113/o – “Individual card of 
pregnant and parturient woman”.
The production and free distribution of the Digest of professional medical 
information for physicians, educational materials for pregnant women and young 
parents. 
Internet portal – Medical Education www.medprosvita.com.ua contains the 
professional information and distance education for physicians.
The Website “Grow Up, Kid!” - www.zrostaymaluk.com.ua contains information for 
pregnant women and young parents.
Social project “At the beginning of a new life”.

Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ 
України, ДЗ
Reference-centre for molecular diagnostic of Public Health 
Ministry of Ukraine, SI

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogogitska Str., Kyiv, 04112, Ukraine

   +380 (44) 205-48-13
 +380 (44) 205-49-12
   refcentre2013@ukr.net

Державний заклад «Референс–центр з молекулярної діагностики МОЗ 
України» (ДЗ «РЦМД МОЗ України») створено з метою консультативно-
методичної і практичної допомоги закладам охорони здоров’я для 
забезпечення впровадження сучасних молекулярно–генетичних та 
молекулярно–цитогенетичних методів у практику охорони здоров’я, розробку 
та поширення нормативних і регламентуючих документів, практичних 
рекомендацій, стандартів і протоколів досліджень для оптимізації діяльності 
цитогенетичних і молекулярно–генетичних, клінічних лабораторій, в яких 
застосовують цитогенетичні та молекулярно–генетичні методи. ДЗ «РЦМД 
МОЗ України» є співкоординатором програм міжлабораторних порівнянь 
результатів вимірювань «Молекулярна генетика» та «Цитогенетика». У 
ДЗ «РЦМД МОЗ України» визначають 120 генетичних поліморфізмів і мутацій 
в генах, асоційованих з спадковими хворобами та спадковою схильністю до 
мультифакторіальних захворювань.

State institution “Reference-centre for molecular diagnostic of Public Health 
Ministry of Ukraine” (SI “RCMD of Public Health Ministry of Ukraine”) was created 
to advice of guidance and practical assistance for health care and the introduction 
of modern molecular genetic, molecular cytogenetic methods in clinical practice 
and public health, development and implementation of regulations, regulatory 
documents, practical recommendations, standards and protocols for the 
optimization of studies in cytogenetic and molecular genetic laboratories, clinical 
laboratories that use cytogenetic and molecular genetic methods. SI “RCMD 
of Public Health Ministry of Ukraine” is co-coordinator of the interlaboratory 
comparison measurements “Molecular Genetics” and “Cytogenetics” programmes. 
The center carried determines 120 genetic polymorphism and mutations in genes 
associated with hereditary diseases and inherited predisposition to multifactor 
diseases.

Товариство офтальмологів України (ТОУ)
Ukrainian Society of Ophthalmologists

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бул-р, 49/51
49/51, Frantsuzkyi Blvd., Odesa, 65061, Ukraine

   +380 (48) 746-52-08
 +380 (48) 776-04-35
   tou.org@ukr.net

www.tou.org.ua

Товариство офтальмологів України (ТОУ) є всеукраїнською громадською 
організацією, яка об’єднує фахівців з офтальмології та суміжних медичних 
спеціальностей, що займаються практичною діяльністю, науковою та 
педагогічною роботою. Головною метою діяльності ТОУ є сприяння вирішенню 
наукових і практичних проблем у галузі офтальмології, поширення досвіду 
українських фахівців і тісного всебічного контакту з офтальмологами інших 
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країн світу, захист законних інтересів членів Товариства, сприяння зростанню 
професіоналізму українських фахівців шляхом підвищення їх кваліфікації до 
рівня міжнародних вимог.

Ukrainian Society of Ophthalmologists is all-Ukrainian social organization. It unites 
ophthalmologists and related specialties physicians carrying out practical, scientific 
and educational work. The main goal of Ukrainian Society of Ophthalmologists 
is promoting scientific and practical aspects in the field of ophthalmology, 
promoting the professional growth of Ukrainian specialists and cooperating with 
foreign ophthalmologists, protecting the legitimate interests of its members, and 
facilitating post graduating professional development opportunities for Ukrainian 
ophthalmologists to achieve the international standards level.

Українська Академія Реабілітації та Здоров’я Людини
Ukrainian Academy of Rehabilitation and Human Health

Україна, 04073, м. Київ
Kyiv, 04073, Ukraine

   +380 (67) 227-10-12
   uarhhua@gmail.com

Діяльність: наукова, освітня, дослідницька, видавнича.

Activity: scientific, educational, research, publisher, commercial.

Українська асоціація боротьби з інсультом, ВГО
Ukrainian Anti-Stroke Association, All-Ukrainian 
Non-Governmental Organization

Україна, 02222, м. Київ, а/с 77
P.O. box 77, Kyiv, 02222, Ukraine

   +380 (44) 530-54-89
 +380 (44) 530-54-89
   mgulyayeva@gmail.com

www.uabi.org

ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» – недержавна неприбуткова 
організація, створена на добровільних засадах.
Головною метою роботи організації є інтеграція зусиль медичних працівників, 
науковців, викладачів медичних навчальних закладів, працівників 
соціальних служб і засобів масової інформації, широких верств населення 
на удосконалення системи лікування хворих з гострим інсультом, первинне 
і вторинне попередження інсульту, реабілітацію хворих після інсульту, 
підвищення якості медичної та соціальної допомоги хворим, які перенесли 
інсульт.
ВГО УАБІ є членом Всесвітньої та Європейської організацій боротьби з 
інсультом.

The All-Ukrainian Non-Governmental Organization “Ukrainian Anti-Stroke 
Association” (hereinafter referred to as – “UASA”) is the All-Ukrainian non-
governmental organization established on the principles of voluntariness and 
equality, legitimacy and publicity, and is a non-profit organization.
UASA is a member of World Stroke organization (WSO) and affiliation member of 
Stroke Alliance for Europe (SAFE).

Українська асоціація клінічних нейрофізіологів, ГО
Ukrainian Association of Clinical Neurophysiologists, PA

Україна, 04050, м. Київ, вул. Майбороди, 32
32, Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-95-73
 +380 (44) 483-95-73
   nmg@ukr.net
   v-v-v2014@ukr.net

www.klnf.org

Українська асоціація клінічних нейрофізіологів на основі єдності інтересів та 
за професійною ознакою об’єднує фахівців України у галузі функціональної 
та ультразвукової діагностики, неврології, нейрохірургії, сімейної медицини 
та суміжних дисциплін. Метою діяльності є сприяння професійній та науковій 
діяльності спеціалістів з функціональної діагностики захворювань нервової 
системи, інтереси яких прямо, або опосередковано пов’язані з використанням, 
експлуатацією чи розробкою методів та засобів клінічної та експериментальної 
нейрофізіології, психофізіології, ультразвукової діагностики, інформаційних 
технологій для нейродіагностики, клінічної інформатики, нейрокібернетики, 
математичними методами аналізу біомедичних сигналів, полів, зображень та 
біомедичної техніки; сприяння впровадженню в закладах охорони здоров’я 
України нової спеціальності – клінічна нейрофізіологія.

Ukrainian Association of clinical neurophysiologists based on common interests 
and occupational Ukraine brings together experts in the field of functional and 
ultrasound diagnostics, neurology, neurosurgery, family medicine and related 
subjects.

Українська Асоціація Нейрохірургів
Ukrainian Association of Neurosurgeons

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32
32, P. Mayborodа Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-91-98
 +380 (44) 483-95-73
   uan.office@gmail.com

www.uaneuro.net

Українська Асоціація Нейрохірургів є незалежною самоврядною 
всеукраїнською громадською організацією. Асоціація об’єднує на 
добровільних засадах лікарів–нейрохірургів і лікарів суміжних 
спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою та 
педагогічною роботою.
Головною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових і 
практичних проблем у галузі нейрохірургії, захист законних інтересів членів 
Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів 
шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою 
поширення власного досвіду та тісного всебічного контакту з нейрохірургами 
інших країн світу.

The Ukrainian Association of Neurosurgeons is an independent self-governing All-
Ukrainian non-governmental organization. The association unites neurosurgeons 
and allied specialists who engage in practical, scientific and academic activities.
The main goal of the Association is to further the solution of scientific and practical 
problems in the area of neurosurgery, protect the interests of its members, facilitate 
promote the professional growth of Ukrainian specialists by upgrading their skills 
according to international requirements, by rolling out its own experience and 
closely communicating with neurosurgeons from other countries.

Українська асоціація ортопедів-травматологів, ВГО
Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologists, 
All-Ukrainian CО

Україна, 01601, м. Київ, вул. В. Воровського, 27
27, V. Vorovskу Srt., Kyiv, 01601, Ukraine

   +380 (44) 486-60-65
 +380 (44) 486-66-28
   atou@ukr.net

www.uaot.org.ua

Українська асоціація ортопедів–травматологів за спільністю інтересів і 
професійною ознакою об єднує фахівців України у галузі травматології, 
ортопедії, протезування та суміжних дисциплін. Метою діяльності асоціації 
є сприяння розвитку медичної науки, визначення пріоритетних її напрямків, 
об єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони 
здоров я у галузі травматології та ортопедії та захист законних соціальних, 
економічних, творчих та інших спільних інтересів членів асоціації.

Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologist is All-Ukrainian public 
organization founded on the basis of community of professional interests among 
the specialists of Ukraine in the sphere of traumatology, orthopaedics, prosthetics 
and adjacent disciplines. The main goal of the Association activities is to promote 
the development of medical science, determination of its priorities and new 
positive tendencies; unification of the efforts of all the members of the Association 
in resolving urgent practical tasks of health care in the field of traumatology 
and orthopaedics and protection of legal, social, economic, creative and other 
common interests of its members.

Українська Асоціація по вивченню захворювань печінки, 
ГО
Ukrainian Association for the Study of Liver Diseases, PO

Україна, 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Воронезька, 2-А
2-А, Voronezhs’ka Str., Dnipropetrovs’k, 49074, Ukraine

   +380 (56) 734-99-99
 +380 (562) 312-5-54
   scherbinina@ua.fm

www.liver.org.ua

Метою діяльності Асоціації (ГО «УАВЗП») є сприяння науковому і 
практичному вирішенню сучасних професійних задач у галузі вивчення 
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захворювань печінки; захист соціальних, творчих, спільних та інших 
інтересів своїх членів.

Aims of activity of Association (РО “UASLD”) is an assistance to the scientific 
and practical decision of modern professional tasks in industry of study of 
liver diseases; defence of social, creative, general and other interests of the 
members.

Українська асоціація фахівців ультразвукової 
діагностики, ГО
The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostic

Україна, 03037, м. Київ, вул. І. Клименко, 10/17
10/7, І. Klimenko Str., Kyiv, 03037, Ukraine 

   +380 (50) 331-96-31, (50) 331-96-35
 +380 (44) 249-91-34
   obdynnyk@gmail.com

www.ultrasound.net.ua

УАФУД об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою та середньою 
освітою, зайнятих практичною, науково–дослідною та педагогічною 
діяльністю в галузі ультразвукової діагностики. 
Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для сприяння 
створенню оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики 
та діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу медичної 
громадськості в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних і 
наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики та діапевтики. УАФУД 
сприяє розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі УЗД, 
освіті і зміцненню зв’язку науки з практикою, пропаганді здобутків УЗД: 2D, 
3D, 4D–візуалізації, допплерографії, еластографії, контрастного підсилення, 
телемедицини та інформатизації.

UAUD unites specialists with higher and middle education, busy at practical, 
research and education activity in industry of ultrasound diagnostic on a voluntary 
basis.
The purpose of activity of the UAUD is combining effort its members for an 
assistance creation of optimum terms of development of ultrasound diagnostic 
and diapevtic, maximal realization of creative potential of medical public in 
aims to decision of theoretical, practical and scientific issues of the ultrasound 
diagnostic and diapevtic. The UAUD assists development of priority directions 
of scientific researches in hight ultrasound technologies, to strengthening of 
science connection with practice, to education of their members, to propaganda 
of the achievements of the ultrasound diagnostic: 2D, 3D and 4D-visualization, 
dopplerography, elastography, contrast enhanced US, telemedicine and 
informatization.

Українська асоціація фізичної терапії, ГО
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO

Україна, 79049, м. Львів, пр-т Червоної Калини, 86-А
86-A, Chervonoji Kalyny Ave., Lviv, 79049, Ukraine

   +380 (322) 70-34-58 
   rehabl@ukr.net

www.physrehab.org.ua

Українська асоціація фізичної терапії є всеукраїнською громадською 
організацією, яка заснована у вересні 2007 року і об’єднує фахівців фізичної 
реабілітації/фізичних терапевтів, які займаються практичною діяльністю, а 
також науковою та педагогічною роботою.
Головною метою діяльності Асоціації є формування статусу і сприяння 
розвитку професії «фізична терапія» для надання допомоги відповідного 
рівня, обсягу та якості особам, які її потребують, захист законних інтересів 
членів Асоціації, сприяння створенню практичних стандартів і стандартів 
освіти фізичної терапії в Україні через тісні, всебічні контакти з організаціями 
і фізичними терапевтами інших країн світу, що повинно призвести до 
офіційного визнання українських спеціалістів та їх кваліфікації за кордоном.

Ukrainian Association of Physical Therapy is Ukrainian non-governmental 
organization which was established in September 2007 and unites physical 
rehabilitation specialists/physical therapists involved in service delivery, as well as 
research and teaching work.
The main goal of Association is to establish a status of the profession and promote 
the profession of “physical therapy” in order to develop high quality services 
which will meet the needs of people, protect the legal interests of its members, 
promote the practical standards and standards of education in physical therapy 

in Ukraine through strong comprehensive contacts with different organisations 
and physical therapists from the other countries, that should lead to official 
recognition of Ukrainian specialists and their education abroad.

Українське товариство радіаційних онкологів
Ukrainian Society of Radiation Oncologists

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
82, Pushkinska Str., Kharkiv, 61024, Ukraine

   +380 (57) 704-10-65
 +380 (57) 704-02-02
   imr@ukr.net

www.medradiologia.kharkov.ua

Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО) – добровільна 
всеукраїнська громадська організація. Створена 1999 р. за ініціативи член–
кореспондента НАМНУ, професора М.І. Пилипенка, на той час – директора 
Інституту. Головним завданням УТРО є об’єднання зусиль фахівців для 
розвитку радіаційної онкології та боротьби з онкологічною захворюваністю. 
Товариство:

захворюваністю, нові методи радіологічної діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень;

сприяє розвитку міжнародного співробітництва в царині радіаційної 
онкології та надання допомоги онкологічним хворим і членам їх сімей, 
організовує спільні навчальні заходи, спрямовані на боротьбу проти раку. 

Ukrainian Society of Radiation Oncologists (USRO) is a voluntary Ukrainian 
non-government organization. Its foundation was initiated in 1999 by Prof. M.I. 
Pylypenko, a corresponding member of the National Academy of Medical Science 
of Ukraine, at that time – the Institute director. The main mission of USRO is to 
pool together the efforts of the specialists in order to get further developments in 
radiation oncology and fighting cancer.
The society:

methods of radiation diagnosis and treatment of malignancies;

of international co-operation in the field of radiation oncology and aid to cancer 
patients and their family members, and organizes joint symposia, and training 
events aimed at fighting cancer. 

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 
України, ДУ
Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of 
Ukraine, SI

Україна, 02099, м. Київ, Волго–Донський провул., 3
3, Volgo–Donskiy Side-street, Kyiv, 02099, Ukraine

   +380 (44) 576-41-19
 +380 (44) 576-41-20
   uisr_moz@ukr.net 

www.uiph.kiev.ua

Провідна установа МОЗ України, яка забезпечує наукове обґрунтування та 
розробку програм реформування та розвитку національної системи охорони 
здоров’я, її нормативно–правового, фінансово–економічного, кадрового, 
інформаційного забезпечення, вивчає проблеми реструктуризації галузі, 
пріоритетний розвиток первинної медико–санітарної допомоги, створення 
системи забезпечення якості медичної допомоги і стандартизації охорони 
здоров’я, значну увагу надано формуванню здорового способу життя.

The leading organization Ministry of Health of Ukraine, which provides a scientific 
grounding and reforming programs development and working out of national 
health care system, its legal, financial, economic, personnel, information support, 
studies problems of restructuring of branch, priority development of the primary 
health care, creation of quality management system and standardization of health 
care, significant attention is given to healthy life style formation.

   
  

Ukrainian Association  
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Український медичний центр акушерства, гінекології та 
репродуктології МОЗ України, ДЗ
Ukrainian Medical Center of Obstetrics, Gynecology and 
Reproduction of the Ministry of Health of Ukraine, SI

Україна, 61020, м. Харків, вул. К. Тімірязєва, 10
10, К. Timiryazeva Str., Kharkiv, 61020, Ukraine

   +380 (57) 376-21-49
   center_agr@ukr.net

www.сenter-agr.соm.ua

Державній заклад «Український медичний центр акушерства, гінекології 
та репродуктології МОЗ України» є самостійною юридичною організацією. 
Очолює роботу Центру директор – Пітько Валерій Анатолійович, доктор 
медичних наук, професор, лікар вищої категорії з акушерства та гінекології, 
вищої категорії з організації охорони здоров’я. Центр є бюджетною 
організацією. Мета діяльності Центру: надання висококваліфікованої, 
спеціалізованої стаціонарної акушерсько–гінекологічно–репродуктологічної 
допомоги населенню всіх регіонів України; надання консультативно–
медичної допомоги; розробка і впровадження сучасних організаційних, 
діагностичних і лікувальних технологій в закладах України відповідного 
профілю, спрямованих на зниження репродуктивних втрат і збереження 
репродуктивного здоров’я, в тім числі лікування безпліддя методами 
допоміжних репродуктивних технологій.
Пріоритетний напрямок лікувального процесу – надання медичної допомоги 
пацієнтам з репродуктивними втратами та пацієнтам, що страждають від 
безпліддя різного ґенезу.
Заклад працює за Державною цільовою програмою з лікування безпліддя за 
абсолютними показниками за бюджетні кошти «Репродуктивне здоров’я нації 
2006–2015рр.».
Відділення Центру мають найсучасніше діагностичне та лікувальне 
обладнання, весь спектр сучасних медикаментозних препаратів для надання 
адекватної та своєчасної лікувальної допомоги.

Ukrainian Medical Center of Obstetrics, Gynecology and Reproduction of the 
Ministry of Health of Ukraine, SI is a separate legal entity. The purpose of the 
Center: highly skilled, specialized inpatient obstetric reproductive care of all 
regions of Ukraine; provision of consultative medical care; development and 
implementation of organizational, diagnostic and therapeutic technologies in 
the Ukrainian institutions of appropriate profile aimed at reducing reproductive 
losses and reproductive health, including infertility treatment methods of assisted 
reproductive technology.
A priority direction of the treatment process is a providing medical care to patients 
with reproductive losses and patients suffering from infertility of different genesis.

Український науково–практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 
України, ДЗ
Ukrainian scientifically-practical center emergency medical help 
and medicine of the catastrophes Ministry of Public Health of 
Ukraine, SI

Україна, 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3
3, Bratyslavska Str.,Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 518-57-08
   disastermed@ukrpost.ua

Центр є головним закладом Державної служби медицини катастроф.
Метою Центру є забезпечення медичного захисту населення за умов 
надзвичайних ситуацій, терористичних актів і в особливий період (воєнний 
час) як на території країни, так і за її межами.
Центр виконує науково–дослідну роботу з проблем екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф у звичайний та особливий (воєнний 
час) періоди, надає організаційно–методичну та консультативну допомогу 
лікувальним закладам. Теоретичні розробки фахівців Центру використовують 
під час створення наказів МОЗ України, постанов Кабінету Міністрів України, 
законів України.
На базі Центру функціонують мобільні бригади швидкого реагування, що 
оснащені сучасною медичною апаратурою для роботи в автономному режимі 
за умов надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 
Центр активно здійснює міжнародну діяльність в аспекті гуманітарних місій 
(надання медичної допомоги в зонах природних і соціальних катастроф).
На базі Центру функціонує аспірантура за спеціальностями: «Хірургія», 
«Травматологія та ортопедія».

The Center – isthe main Governmental service of Disaster medicine.
The goal of The Center is to supplymedical protection to population in condition 
of emergency, terrorism and special period (war time), at the territory of Ukraine 

and above it.  The Center conduct scientific researches on the topic of emergency 
medical help and disaster medicine in normal and special (war time) period, 
provides rendering organizational, methodical and consultative help to medical 
institutions. Theoretical developments of the experts of The Center are used in 
creation of decrees of the M of PH of Ukraine, resolutions of The Cabinet of the 
Ministers of Ukraine, Bills of Ukraine.
There are mobile brigades of fast response that operates at the base of The Center. 
These brigades have modern medical equipment to work at automatic mode in 
condition of emergency of natural and technogenic character. 
The Center actively carries out international activity in the aspect of the 
humanitarian missions (rendering medical care in the centers of natural and social 
disasters).
There are postgraduate studies on specialties at the base of The Center: “surgery”, 
“traumatology and orthopedy”. 

Український НДІ медичної реабілітації та курортології 
МОЗ України, ДУ
Public institution Ukrainian Scientific research Institute of 
Medical Rehabilitation and Resort Therapy Ministry of Health of 
Ukraine care

Україна, 65014, м. Одеса, Лермонтовський провул., 6
6, Lermontovsky Side-street, Odesa, 65014, Ukraine

   +380 (48) 728-06-53
 +380 (48) 728-62-41
   mrik@kurort.odessa.net

www.kurort.gov.ua

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 
є головною науково–дослідною установою в Україні з медичних 
проблем реабілітації, фізіотерапії та курортології, бальнеологічної 
оцінки, стандартизації та сертифікації природних лікувальних ресурсів, 
преформованих засобів, питних і штучно–мінералізованих вод і напоїв на їх 
основі.

Public institution Ukrainian Scientific research Institute of Medical Rehabilitation 
and Resort Therapy Ministry of Health of Ukraine care is a head scientific-research 
institution in Ukraine in the field of medical rehabilitation, physiotherapy and 
curortology, balneological evaluation, standardization and sertification of natural 
and preformed treatment resources, mineral waters and artificial mineralized 
waters and drinks on their base.

Український фармацевтичний інститут якості, ДП
Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality, SE (UPHIQ)

Україна, 02002, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 7-А
7-А, Vozzyednannia Ave., Kyiv, 02002, Ukraine

   +380 (44) 338-17-70
   admin@uphiq.org

www.uphiq.org

Головним завданням державного підприємства «Український 
фармацевтичний інститут якості» та веб-порталу UPHIQ.ORG є інформаційна 
підтримка фармацевтичного ринку України і впровадження стандартів 
належних фармацевтичних практик (GMP, GDP, GPP). 
Основні напрямки роботи:

 
з питань обігу лікарських засобів;

виробників лікарських засобів на відповідність вимогам GMP;

галузі.

Main aims of the State Enterprise “Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality” 
and web-portal UPHIQ.ORG are informational support of Ukrainian pharmaceutical 
market and introduction of appropriate standards for pharmaceutical practices 
(GMP, GDP, GPP). 
Main activities of UPHIQ:

medicines, including regulatory actions, legislation, turnover issues;

accordance with licensing and GMP rules;
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE OF UKRAINE

Україна, 04050, м. Київ, вул. О. Герцена, 12
12, О. Gertsen Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-68-49 
 +380 (44) 489-39-81
   amnu5@i.kiev.ua

www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є державною науковою  
організацією з проблем медицини та охорони здоров’я, заснованою на державній 
власності, яка діє відповідно до законодавства на самоврядній основі.
Національна академія медичних наук України продовжує славні традиції 
вітчизняних наукових шкіл як у галузі теоретичної, так і клінічної медицини. До 
її складу зачислено 36 наукових установ, в яких зосереджений найпотужніший 
науковий потенціал країни. Саме діяльністю відомих наукових шкіл, високим 
професіоналізмом і талановитістю вчених і клініцистів пояснюється високий 
авторитет Академії, як в Україні, так і за її межами.
Невід’ємною складовою діяльності Академії є міжнародна співпраця. 
Провідні фахівці інститутів Академії та їх дослідницька робота добре відомі 
в наукових медичних колах за кордоном. Науковці Академії є членами понад 
100 міжнародних наукових товариств, медичних асоціацій, закордонних 
академій, радниками або експертами таких авторитетних організацій, як 
ВООЗ, МАГАТЕ та інших. Міжнародні зв’язки дозволяють фахівцям Академії 
презентувати вітчизняні досягнення за кордоном і використовувати сучасний 
світовий досвід у галузі медицини в Україні.
Важливою є участь науковців Академії у законотворчій і науково-
організаційній діяльності, яка спрямована на покращення організації охорони 
здоров’я та розвиток медичної науки в Україні, у підготовці проектів законів 
України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів. 
Окремо треба відзначити постійну активну участь установ Академії у розробці 
та виконанні національних і державних програм, спрямованих на боротьбу з 
найпоширенішими і важкими хворобами, збереження довкілля, зменшення 
захворюваності і збільшення тривалості життя населення країни. 

National Academy of Medical Science of Ukraine is a state scientific organization 
on problems of medicine and healthcare based on state ownership. It acts in 
accordance with the legislation and on the self-governing basis.
National Academy of Medical Science of Ukraine continues honourable traditions 
of local scientific schools both in the field of theoretical and clinical medicine. It 
consists of 36 scientific institutions that concentrate the most powerful scientific 
potential of the country. Activities of the worldwide known scientific schools, high 
professionalism and talent of the scientists and clinicians account for the high 
recognition of the Academy in Ukraine as well as abroad. 
International relations which are based on fruitful cooperation with foreign 
partners are an integral part of Academy activity. Leading experts of Academy 
institutions and their researches are well-known in scientific medical community 
abroad. The scientists of the Academy are members of more than 100 international 
medical societies, medical associations, foreign academies; they are advisors or 
experts of such authoritative organizations as WHO, IAEA, etc.
Specialists of National Academy of Medical Science of Ukraine present national 
achievements overseas and use modern international experience in the medicine 
field in Ukraine, according to international relations
Of great importance is the fact that scientists of the Academy participate in legislative 
and scientific and organizational activity which is aimed at improving organization 
of healthcare and development of medical science in Ukraine, in preparing draft 
laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, other normative 
documents. It is necessary to separately stress continuous active participation of 
the Academy institutions in elaboration and implementation of national and state 
programs aimed at combating the most common and severe illness, environment 
protection, reducing morbidity and increasing life span of the population.

Інститут гастроентерології НАМН України, ДУ
Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 49074, м. Дніпропетровськ, пр-т Газети «Правда», 96
96, Newspaper “Pravda” Ave., Dnipropetrovsk, 49074, Ukraine

   +380 (56) 227-59-16
 +380 (56) 760-33-05
   gastrodnepr@i.ua

www.gastro.org.ua

50 років ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» виконує функції 
головної наукової, методичної та лікувально–діагностичної установи 

з проблеми «Гастроентерологія». Щорічно одержують консультативну 
допомогу близько 35 000 хворих з різних регіонів України, стаціонарну – понад 
3 000 пацієнтів, виконується понад 1 000 складних операцій. Розробляються 
з позицій доказової медицини і впроваджуються у практику нові методи 
діагностики і лікування гастроентерологічної допомоги.

SI “Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine” has been the chief 
scientific, methodological and medical diagnostic institution on the issue of 
“Gastroenterology” for 50 year. Annually about 35000 patients from different 
regions of Ukraine has medical care at out-patient department, more than 
3000 patients admitted at in-outpatient department, more than 1,000 complex 
operations are fulfilled. New based methods of diagnosis and treatment from the 
of evidence-based medicine are worked out and put info medical practice.

Інститут гематології і трансфузіології НАМН України, ДУ
Institute of Haematology and Transfusiology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 12
12, M. Berlinskу Str., Kyiv, 04060, Ukraine

   +38 0 (44) 440-27-44
 +380 (44) 440-27-22
   igt2@ukr.net

www.inhaematology.ru

Державна установа «Інститут гематології і трансфузіології НАМН України» – 
відомий науковий центр. В установі виконують дослідження у галузі клінічної 
гематології, гемостазіології, кріоконсервування клітин крові, клінічної та 
виробничої трансфузіології. Надається спеціалізована допомога хворим, 
проводиться підготовка фахівців для закладів охорони здоров’я. Одним з 
підрозділів інституту є відділення опікової травми.

State institution “Institute of Haematology and Transfusiology of the NAMS of 
Ukraine” is a well-known scientific centre. It puts into practice researches in the 
sphere of clinical haematology, hemostasiology, blood cell cryopreservation, 
clinical and production transfusiology. It gives specialized help for patients, trains 
professionals for health protection institutions. The department of the burn injury 
is one of the institution subdivisions.

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН 
України, ДУ
Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
67, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 206-18-96
   amn_igrm@ukr.net

www.igrm.kiev.ua

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України – це державна 
науково-дослідна установа, яка розробляє і впроваджує новітні генні та 
клітинні технології для фундаментальної науки і практичної медицини. У 
відділі генних технологій виконують розробки з впровадження методів генної 
терапії та нових біотехнологічних препаратів (одноланцюгові моноклональні 
антитіла, афінні сорбенти). Відділ генетичної діагностики вивчає вплив 
поліморфізму генів на схильність до розвитку, особливості клінічного перебігу 
та чутливість до терапії багатьох захворювань. У відділі клітинних і тканинних 
технологій проводять вивчення можливостей застосування стовбурових 
клітин і розробка методів їх спрямованої диференціації з метою відновлення 
ушкоджених органів і тканин.

The State Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS of Ukraine 
is a state-run research institution, aiming to develop and introduce newest gene 
and cell technologies into basic science and practical medicine.
Gene Technologies Department is engaged in creating and introducing 
gene therapy methods and new biotechnological preparations (single-chain 
monoclonal antibodies, affine sorbents).
Genetic Diagnostics Department studies gene polymorphism influences on 
organism’s disposition to onset of numerous diseases, clinic, drug sensitivity and 
specificities of treatment. 
Cell and Tissue Technologies Department studies possibilities for clinical use of 
stem cells and elaborates methods for directed differentiation aiming at renewal 
of damaged organs and tissues.
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Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України, ДУ
Chebotarev State Institute of Gerontology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
67, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 430-40-68
 +380 (44) 432-86-77
   ig@geront.kie.ua

www.geront.kiev.ua

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» – 
багатопрофільна науково–дослідна установа, якій належить провідна роль 
у дослідженні процесів старіння, координації експериментальних, медико–
біологічних, клінічних і соціально-гігієнічних розробок цієї проблеми в 
Україні. 
Основні напрямки наукових досліджень:
– фундаментальні дослідження механізмів старіння та вивчення чинників, які 
цей процес сповільнюють або прискорюють;
– клініко-експериментальні дослідження взаємозв’язку процесу старіння та 
вікової патології, перебігу основних захворювань старечого віку, розробка і 
вдосконалення методів діагностики, лікування, профілактики, реабілітаційних 
заходів;
– аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової 
діяльності, їх впливу на стан здоров’я і тривалість життя населення України.

SI D.F. Chebotarev Institute of Gerontology, National Academy of Medical Sciences 
of Ukraine, is a multidisciplinary research institution which leads in the field of 
aging and coordinate the experimental, medico-biological, clinical and socio-
hygienic work throughout Ukraine.
Main directions of research activity:
– basic research into the mechanisms of aging and study of the causes which slow 
or accelerate it;
– clinical-experimental research into the relationships between aging and age 
pathology, main old age diseases, elaboration and perfection of the methods of 
diagnosis, treatment, prevention and rehabilitation;
– analysis of demographic situation, life conditions, nutrition and work and their 
influences on health condition and life expectancies of the population in Ukraine.

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України, ДУ
O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Попудренко, 50
50, М. Popudrenko Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   + 380 (44) 559-73-73
 + 380 (44) 513-15-28
   usch@usch.kiev.ua

www.health.gov.ua

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології НАМН України» – провідна наукова 
установа, що вирішує актуальні завдання у царині гігієни довкілля, медичної 
екології, захисту населення від шкідливого впливу антропогенних чинників 
навколишнього середовища та покращення гігієнічних умов життя населення 
України.

State Institution “O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology, 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine” is a leading scientific 
entertainment solving the actual tasks in the sphere of environmental hygiene, 
medical ecology, protection of the population from the hazardous anthropogenic 
environmental factors and rationalization of the hygienic conditions for the life of 
the Ukrainian population.

Інститут дерматології та венерології НАМН України, ДУ
Institute of dermatology and venereology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9
7/9, Chernyshevska Str., Kharkiv, 61057, Ukraine

   +380 (57) 706-32-00, 706-32-04
 +380 (57) 706-32-03
   idvamnu@mail.ru

www.idvamnu.com.ua

Інститут є науково-дослідною організацією республіканського значення 
з проблем дерматології та венерології, який було відкрито у 1924 році. 

Наукова діяльність інституту спрямована на вивчення проблем поширених 
важких дерматозів, інфекційних і паразитарних захворювань шкіри, 
а також захворювань, що передаються статевим шляхом. Виконуємо 
фундаментальні дослідження стану мембранних систем клітин при 
шкірних і венеричних хворобах, медико–генетичні, медико–математичні, 
медико–екологічні, медико–соціальні дослідження. Інститут є клінічною 
базою Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 
Державного фармакологічного центру МОЗ України. Інститут бере активну 
участь у діяльності медичних асоціацій, у тім числі і міжнародних. У ньому 
систематично проходять республіканські наради завідувачів кафедрами 
шкірних і венеричних хвороб, керівників установ охорони здоров’я, науково-
практичні конференції для лікарів–дерматовенерологів і лікарів–лаборантів.

The Institute is a research organization of the Republican importance on the 
problem of dermatology and venereology, which was opened in 1924.The 
scientific activities of the institute is aimed at studying the problems of widespread 
severe dermatitis, infectious and parasitic skin diseases and illnesses, sexually 
transmitted diseases. Conducts fundamental research on the state of membrane 
systems of cells in skin and venereal diseases, medical genetics, medical math, 
medical, environmental, medical and social research. The Institute is a clinical base 
of the Kharkov Medical Academy poslyadiplomnogo Education MOZ of Ukraine, 
State Pharmacological Center MOZ Ukraine. The Institute is actively involved in 
deyalnosti medical associations, including international ones. It systematically go 
through the republican meeting of heads of departments of Skin and Venereal 
Diseases, managers of health facilities, scientific and practical conferences for 
physicians Dermatovenereologists and laboratory doctors.

Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України, ДУ
V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69
69, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 430-36-94
 +380 (44) 428-19-96
   iem_admi@bigmir.net

www.iem.net.ua

Напрямки наукової діяльності: вивчення механізму дії гормонів, етіології, 
патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитовидної та 
надниркових залоз, розробка напрямків лікування цих захворювань та їх 
профілактики, визначення впливу радіоактивного випромінювання на залози 
внутрішньої секреції, пошук лікарських засобів для лікування ендокринних 
захворювань. Напрямки клінічної діяльності: надання спеціалізованої 
консультативно–діагностичної та лікувально–профілактичної допомоги 
населенню з ендокринною патологією. В інституті працює 222 наукових 
співробітники, 25 докторів, 61 кандидат наук. Інститут має клінічну базу на 
174 ліжка, що дозволяє лікувати понад 4 000 хворих на рік. З 1986 р. інститут 
очолює професор, академік НАМН, член-кореспондент НАН України М.Д. 
Тронько.

Areas of research work: study the mechanisms of hormonal action; study 
the etiology, pathogenesis, clinics of diabetes, thyroid and adrenal diseases; 
develop new trends in the treatment of these diseases and their prevention; 
study of radiation exposure on endocrine glands; search for new preparations 
for the treatment of endocrine diseases. Areas of clinical work: give a specialized 
consultative-diagnostic and therapeutic-preventive assistance to the population 
with endocrine pathology. The Institute’s staff numbers 222 Researchers, 25 
Doctors, 61 Candidates of Sciences. The Clinic comprises 174 beds allowing to 
hospitalize more than 4000 patients per year. From 1986 the Institute was headed 
by M.D. Tronko, Prof., Academician of Acad. Med. Sci. and Cor. Member of Natl. 
Acad. Sci. of Ukraine.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України, ДУ
L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious 
Diseases of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5
5, M. Amosov Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 275-37-11
   epidemics@ukr.net

www.duieih.kiev.ua

Сьогодні інститут – головна наукова установа, яка визначає науково–
обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя 
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країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут 
є провідним закладом з вивчення вірусних,бактеріальних і паразитарних 
хвороб, у тім числі вірусних гепатитів, ВІЛ–інфекції, інфекцій, що керуються 
засобами специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, 
розробки нових методів дезінфекції; з удосконалення, розробки та 
впровадження нових методів діагностики, профілактики та лікування 
інфекційних хвороб. 
В клініці інституту функціонують наукові відділи вірусних гепатитів і СНІДу, 
Центр інфекційних уражень нервової системи.
Теоретичні розробки фахівців інституту використовують для створення 
наказів МОЗ України, постанов Верховної Ради, Ради Національної Безпеки та 
Оборони України.

Today our Institute is a chief scientific institution, which defines science-based 
policies in the field of epidemiological prosperity and tactics of the struggle 
against infectious diseases in Ukraine. Institute is the leader of the studying of 
viral, bacterial and parasitic diseases, including viral hepatitis, HIV-infectious, 
intestinal infectious, vaccine preventable diseases, development of new methods 
of disinfection and in the improvement, development and implementation of 
modern methods of diagnostics, prevention and treatment of Infectious diseases. 
In the Institutes Clinic are scientific departments for studying of viral hepatitis and 
HIV-infection. 
Theoretical developments Institute’s experts are used for Ministry of Health 
orders, rulings of the Supreme Council of Ukraine and the National Security and 
Defense Council of Ukraine.

Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ
V.T. Zaycev Іnstitute of General and Urgent Surgery of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1
1, Balakireva vyizd, Kharkiv, 61018, Ukraine

   +380 (57) 715-33-48
 +380 (57) 715-33-45
   igusurg@ukr.net

www.ionh.com.ua

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної 
Академії Медичних Наук України» здійснює лікувальну та наукову роботу за 
такими напрямками: усі види відкритих, мініінвазивних та ендоваскулярних 
хірургічних втручань на органах черевної і грудної порожнини в лікуванні 
пацієнтів на злоякісні, доброякісні та запальні утворення.

GI “V.T. Zaycev Іnstitute of General and Urgent Surgery NAMSU” provides medical 
and scientific work in the following areas: all types of open, minimally invasive and 
endovascular surgery for patients with cancer, other tumors and inflammation 
diseases of gastrointestinal, hepatopancreatobiliary and cardiorespiratory 
systems.

Інститут медицини праці НАМН України, ДУ
Institute for Occupational Health of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 01033, м. Київ, вул. П. Саксаганського, 75
75, Р. Saksagansky Str., Kyiv, 01033, Ukraine

   +380 (44) 284-34-27
 +380 (44) 289-66-77
   yik@nanu.kiev.ua

www.amnu.gov.ua

Основні напрямки наукових досліджень Інституту медицини праці НАМН 
України:

чинників різної природи і вдосконалення науково–методичних засад їх 
гігієнічної регламентації;

науково обґрунтованих критеріїв оцінки та управління професійними 
ризиками здоров’ю;

напруженням у осіб операторських професій і вдосконалення принципів 
психофізіологічного добору;

професійно обумовлених захворювань.

Main directions of scientific achievements of the Institute for Occupational Health 
of the NAMS of Ukraine is:

factors of different nature and improvement of scientific and methodical basis  
for their hygienic regulation;

and development of scientifically grounded criteria of assessment and management 
of occupational health risks;

in individuals of operator’s professions and improvement of principles of 
psychophysiological selection;

occupational and work-related diseases.

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН 
України, ДУ
Grigoriev Institute for Medical Radiology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
82, Pushkinska Str., Kharkiv, 61024, Ukraine

   +380 (57) 704-10-65
 +380 (57) 704-02-02
   imr@ukr.net

www.medradiologia.kharkov.ua

Інститут засновано 1920 року. Установа є головною у країні в царині 
радіології, має клініку на 220 ліжок і консультативну поліклініку і надає 
високоспеціалізовану медичну допомогу населенню з застосуванням всіх 
досяжних радіаційних медичних технологій та інших методів лікування 
онкологічних захворювань і променевої патології. Наукова робота 
спрямована на розв’язання проблем радіаційної онкології, променевої 
діагностики, ядерної медицини, клінічної радіобіології, клінічної дозиметрії, 
радіаційної гігієни медичного персоналу і пацієнтів. Інститут є базою для 
підготовки і стажування спеціалістів з усіх розділів фаху, видає «Український 
радіологічний журнал», є засновником Українського товариства радіаційних 
онкологів.

The Institute was established in 1920. The Institute is the chief authority in 
Ukraine for the area of radiology, holds a clinic for 220 in-patients and consulting 
polyclinics, and provides a highly specialized medical help to population using 
all available medical radiation technologies and other methods of combined 
treatment of cancer and radiation pathology. The Institute’s research is focused 
on problems of radiation oncology, radiation diagnostics, nuclear medicine, 
clinical radiobiology, clinical dosimetry and radiation hygiene of medical staff 
and patients. The Institute serves as a place of professional training in relevant 
specialities, publishes the Ukrainian Journal of Radiology and is a founder of the 
Ukrainian Society of Radiation Oncologists.

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 
НАМН України, ДУ
Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16
14/16, Kharkiv, Pushkinska Str., 61057, Ukraine

   +380 (57) 731-12-05
 +380 (57) 731-31-51
   imiamn@ukr.net

www.imiamn.org.ua

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» 
є одним з найстаріших в Україні і світі. Інститут виконує фундаментальні і 
прикладні наукові дослідження у галузях медичної та санітарної мікробіології, 
інфектології та імунології.
Пріоритетним напрямком лабораторії протимікробних засобів Інституту є 
розробка і впровадження в медичну практику протимікробних засобів на 
основі природних і синтетичних композицій для лікування гнійно-запальних 
та інфекційних захворювань.

State Institution “Institute of Microbiology and Immunology them. Mechnikov 
Academy of Medical Sciences of Ukraine” is one of the oldest in Ukraine and 
abroad. The Institute conducts basic and applied research in the fields of medical 
and sanitary microbiology, infectology and immunology. 
The priority direction of the laboratory of antimicrobial agents is the development 
and introduction into medical practice of antimicrobial agents based on natural 
and synthetic compositions for the treatment of inflammatory and infectious 
diseases.
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Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України, ДУ
Institute of neurology, psychiatry and narcology of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 46
46, Ac. Pavlov Str., Kharkiv, 61068, Ukraine

   +380 (57) 738-33-87
   inpn@ukr.net

www.inpn.org.ua

Перший психоневрологічний НДІ в Україні засновано 1922 року. У витоках 
його були відомі вчені–неврологи, психіатри, психофізіологи, нейрохірурги. 
З 1977 р. директор – П.В. Волошин, доктор медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, президент 
науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України. 
Розвиває пріоритетні напрями неврології, психіатрії, наркології: судинної 
патології, розсіяного склерозу, алкоголізму, наркоманії, суїцидології, депресій, 
посттравматичних стресових станів. Клініка на 270 ліжок, консультативна 
поліклініка на 250 відвідувань для хворих усієї України. 526 працівників: 212 
науковців, у тім числі 17 докторів (12 професорів), 77 кандидатів наук; шість 
заслужени діячів науки, три лауреати Державної премії України, сім заслужени 
лікарів, три заслужені працівники.

The first psychoneurological SRI in Ukraine, was established in 1922. Among 
the founders of the Institute there were well-known scientists-neurologist, 
psychiatrists, physiologist, neurosurgeons. Since 1977 the Director is Prof. P. 
Voloshyn, MD, PhD, DMSc, Hon. Worker of Science and Techniques of Ukraine, 
Laureate of the State Prize of Ukraine, President of Scientific Society of Neurologists, 
Psychiatrists and Narcologists of Ukraine. Develops priority problems of neurology, 
psychiatry and narcology: vascular pathology, multiple sclerosis, alcoholism and 
drug dependence; suicidology, depressive and posttraumatic stress disorders. 
The Clinics on 270 beds and the Consultative Polyclinics on 250 visits of patient 
from all regions of Ukraine. 526 works: 212 scientific works, including 17 Doctors of 
Sciences (12 Professors), 77 Candidates of Sciences (PhD), 6 Honorary Workers of 
Science and Technics of Ukraine, 3 Laureates of State Prize of Ukraine, 7 Honorary 
Physicians of Ukraine, 3 Honorary Workers of Public Health of Ukraine are working.

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України, ДУ
Institute of Neurosurgery named after academican 
A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32
32, P. Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-91-98
 +380 (44) 483-95-73
   neuro.kiev@gmail.com

www.neuro.kiev.ua

Головну увагу фахівці інституту надають проблемам діагностики, хірургічного 
та комбінованого лікування пухлин головного і спинного мозку, патогенезу, 
діагностики та лікування травм ЦНС та її наслідків, хірургічного лікування 
найскладніших форм судинної патології головного мозку. Впроваджене 
хірургічне та комбіноване лікування епілепсії, резистентної до стандартних 
методів лікування. Проводяться нейрохірургічні втручання при патології 
хребта і спинного мозку, периферичної нервової системи, невгамовних 
больових синдромах.

The Institute’s specialists primarily focus on diagnosis, surgical and combined 
treatment of cerebral and spinal tumors, pathogenesis, diagnosis and treatment 
of CNS damage and its after-effects, surgical treatment of the most complex 
cerebrovascular pathologies. Surgical and combined management of epilepsy 
resistant to standard treatment have been introduced. Neurosurgical interventions 
are carried out for patients with spine and spinal marrow pathology, peripheral 
nervous system, irrepressible pain syndromes.

Інститут нефрології НАМН України, ДУ
Institute of Nephrology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 17-В
17-B, Degtyarivska Str., Kyiv, 04114, Ukraine

   +380 (44) 455-93-77
 +380 (44) 455-93-87
   nauca@inephrology.kiev.ua

www.inephrology.kiev.ua

ДУ «Інститут нефрології НАМНУ» є провідним науковим і лікувальним 
закладом України з проблем хвороб сечової системи. До складу інституту 

належать чотири відділи, чотири лабораторії та дві клінічні відділення. Серед 
працівників 11 докторів медичних наук, вісім професорів і 25 кандидатів 
медичних наук. Діяльність Інституту спрямована на удосконалення організації 
нефрологічної допомоги в Україні та підвищення її якості. Створений у 
2002 році Національний реєстр хворих на ХХН з 2006 року включений до 
Європейського реєстру, у 2005 році співробітниками інституту запроваджена 
класифікація хвороб сечової системи та морфологічна класифікацію хвороб 
нирок. У 2011 році створено клінічні настанови та затверджено стандарти і 
протоколи лікування хворих з ХХН, які лікуються ГД.

Institute of Nephrology of the NAMSU, SI is leading scientific and treatment 
institution of Ukraine in the field of kidney diseases. It consists of 4 departments, 4 
laboratories and 2 clinical departments. There are 11 doctors of medical sciences, 
8 professors and 25 candidates of medical sciences. Institute works for improve 
organization of nephrological care in Ukraine and quality of nephrological 
practice. In 2002 was created National register of patients with CKD, which was 
included in the European Register in 2006; the classification of urinary tract 
diseases and morphology classification of kidney diseases it was accepted by 
stuff of the Institute in 2005. The Clinical guidelines and authorized Standards and 
Protocols of treatment patients with CKD V on HD were created in 2011.

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України, ДУ
Institute of Otolaryngology named after Prof. O.S. Kolomiychenko 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
3, Zoologichna Str., Kyiv, 03057, Ukraine

   +380 (44) 483-22-02
 +380 (44) 483-73-68
   amtc@kndio.kiev.ua

www.iol.com.ua

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України є 
головним науковим закладом з проблеми «Оториноларингологія» в Україні. 
Основні наукові напрямки, в яких Інститут отоларингології виконує функції 
головної установи:
– експериментальне і клінічне вивчення генезу, удосконалення методів 
діагностики та лікування захворювань і пошкоджень верхніх дихальних 
шляхів;
– вивчення етіології та патогенезу глухоти, приглухуватості та вестибулярних 
порушень, удосконалення методів їх профілактики, діагностики, лікування та 
реабілітації;
– удосконалення методів ранньої діагностики та лікування злоякісних 
новоутворень ЛОР–органів, їх рецидивів і метастазів;
– науково–методичне керівництво оториноларингологічною службою в 
Україні; 
– сучасна діагностика та лікування алергічних захворювань верхніх дихальних 
шляхів.

Institute of Otolaryngology named after of prof. O.S. Kolomiychenko of the 
NAMS of Ukraine is main scientific establishment on issue “Otorinolaringology” 
in Ukraine. Basic scientific directions in which Institute of otolaryngology execute 
the functions of main establishment:
- Experimental and clinical study of genesis, improvement of methods of 
diagnostics and treatment of diseases and damages of overhead respiratory tracts.  
- Study of etiology and pathogeny of deafness, hearing loss and vestibular 
violations, improvement of methods of their prophylaxis, diagnostics, treatment 
and rehabilitation.
- Improvement of methods of early diagnostics and treatment of tumors LOR-
organs, their relapses and metastases.
- Scientifically methodical guidance by otorhinolaryngological service in Ukraine.
- Modern diagnostics and treatment of allergic diseases of overhead respiratory 
tracts

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 
України, ДУ
Institute for children and adolescents health care of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 61153, м. Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 52-А
52-А, 50-richya VLKSM Аve., Kharkiv, 61153, Ukraine

   +380 (572) 62-50-19
 +380 (572) 62-41-17
   iozdp@iozdp.org.ua

www.iozdp.org.ua

Інститут є провідною науково–дослідною установою в Україні, яка виконує 
та координує дослідження за проблемою охорони здоров’я дітей шкільного 
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віку та підлітків, готує кадри вищої кваліфікації, забезпечує надання 
висококваліфікованої лікувально–консультативної допомоги дитячому та 
підлітковому населенню. Основні напрями наукової діяльності інституту: 
визначення закономірностей формування здоров’я школярів; розробка 
нових методів профілактики, діагностики, прогнозу перебігу і лікування 
найпоширеніших захворювань у підлітковому віці; медико–психологічна 
реабілітація тяжко хворих дітей і підлітків; наукове обґрунтування найбільше 
ефективних форм медичного забезпечення дітей та підлітків. У структурі 
інституту є консультативна поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лабораторний 
комплекс.

The Institute is a leading research organization in this country, in which 
investigations concerning the problem health care of schoolchildren and 
adolescents have been carried out and coordinated. Improving qualification skills 
of specialists as well as rendering highly skilled medical and consulting assistance 
to children and adolescents are also provided at the Institute.
The main trends of the Institute’s activity are as follows: definition of regularities 
of health formation in schoolchildren; working out new methods for prevention, 
diagnosis, prognosis of the course and treatment of the most common diseases 
in puberty; medical and psychological rehabilitation of children and adolescents 
with severe diseases; and scientific substantiation of the most effective forms of 
health care for children and adolescents. Structure of the Institute: out-patient 
clinic, in-patient clinic (220 hospital beds), and the complex of laboratories.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 
НАМН України, ДУ
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51
49/51, Frantsuzskiy Boulevard, Odesa, 65061, Ukraine

   +380 (48) 776-04-35 
 +380 (482) 68-48-51
   filatovscience@ukr.net

www.institut-filatova.com.ua

Головні напрямки діяльності інституту: вивчення епiдемiологii, патогенезу, 
клініки, розробка методів профілактики, лікування та реабiлiтацii при 
захворюваннях i пошкодженнях очей та їх наслідків; вивчення механізму 
дії та розробка нових тканинних препаратів;організація офтальмологічної 
допомоги населенню України.

The main activities of the Institute are the follows: eye diseases and eye injuries 
study of epidemiology, clinic and pathogenesis, working out of the prophylactic 
methods, patient’s treatment and rehabilitation; new tissue preparation’s study 
and working out; the organization of ophthalmologic care to the population of 
Ukraine.

Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН 
України, ДУ
Institute of Blood Pathology and transfusion medicine of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 79044, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45
45, General Chuprynka Str., Lviv, 79044, Ukraine

   +380 (32) 238-32-47
   ipktm@ukr.net

www.ipktm.inf.ua

Основні напрямки діяльності: 
– вивчення особливостей кровотворення, розладів його регуляції в нормі і 
при захворюваннях системи крові, розробка нових методів їх профілактики, 
лікування і реабілітації; 
– діагностика і лікування порушень системи зсідання крові; 
– створення нових інфузійно–трансфузійних засобів; 
– вдосконалення методів консервування крові та її компонентів; 
– опрацювання нових програм і методів інфузійно–трансфузійної терапії та 
парентерального харчування; 
– розробка і вдосконалення екстракорпоральних методів детоксикації та 
обробки крові.

Main activities:

study the characteristics of hematopoiesis , disorders of its regulation in health 
and in diseases of the blood , the development of new methods of prevention , 
treatment and rehabilitation;
- Diagnosis and treatment of disorders of blood coagulation ;
- New infusion- transfusion facilities ;
- Improvement of methods of preserving blood and blood components ;
- Development of new programs and methods of infusion -transfusion therapy 
and parenteral nutrition;
Development and improvement of methods of extracorporeal detoxification and 
treatment of blood.

Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Sytenko Institute of spine and joint pathology of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80
80, Pushkinska Str., Kharkiv, 61024, Ukraine

   +380 (57) 700-11-27
   ipps-noo@ukr.net

www.sytenko.org.ua

Створено принципово нові технології лікування патології хребта, великих 
суглобів у дорослих і дітей, запропоновано інструментарій для їх виконання, 
які отримали світове визнання. Розроблено і впроваджено у клініку нові 
способи оперативних втручань при кісткових пухлинах, біоматеріали та 
імплантати з гідроксилапатитної та корундової керамік, монокристалічного 
сапфіру, вуглецю і сплавів титану для заміщення дефектів довгих кісток, 
суглобів і уражених хребців після їх вилучення, унікальна система корекції 
деформацій скелета у дітей та дорослих. Проводяться реконструктивно–
відновні операції при тяжких наслідках бойових травм хребта, таза, кінцівок 
та ендопротезування суглобів сучасними конструкціями.

Principally new technologies for the treatment of pathology of spine and major 
joints in adults and children were worked out, the instruments for their performing 
were proposed, all of them have acknowledged worldwide. New surgical 
procedures for bone tumors treatment are implemented, as well as biomaterials 
and implants made of hydroxyapatite and corundum ceramics, single-crystal 
sapphire, carbon and titanium alloys for substitution of the defects of long bones, 
joints and affected vertebras after their removal. Unique system for correction of 
spine deformity for children and adults has been worked out and implement in 
clinical practice. Reconstructive surgical interventions for the treatment of severe 
consequences of combat trauma of spine, of pelvis and extremities injuries, as 
well as joint replacement with up-to-date design of implants have been being 
performing.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН 
України, ДУ
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8
8, P. Mayborodа Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-80-67 
 +380 (44) 483-80-26 
   ipag@ukr.net

www.ipag-kiev.org.ua

Інститут є провідною науково–практичною установою в Україні в галузі 
охорони здоров’я жіночого та дитячого населення. В інституті працюють 52 
докторів наук, з них один академік, два член–кореспонденти НАМН України, 
31 професор і 140 кандидатів медичних наук. Інститут має педіатричні та 
акушерсько–гінекологічні клініки на 500 ліжок та шість лабораторій; виконує 
функції державного перинатального центру IV рівня, співпрацює з вченими 
США, Швеції, Японії, Великобританії, Польщі.

The Institute is leading scientific institution of Ukraine in practical health of 
women and children. The Institute’s 52 MD doctors, including 1 academician, 
2 Corresponding Members of the NAMS of Ukraine, 31 Professors and 140 
candidates of medical scientists. The Institute has pediatric, obstetric and 
gynecological clinics for 500 beds and 6 laboratories. It performs the functions of 
State Perenatal Center of IV level, cooperates with scientists from USA, Sweden, 
Japan, UK, Poland.
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Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ
V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology Problems of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10
10, Artеm Str., Kharkiv, 61002, Ukraine

   +380 (57) 700-45-40
 +380 (57) 700-45-38
   admin@ipep.com.ua

Заснований в м. Харкові 1919 року видатним вченим В.Я. Данилевським як 
Органотерапевтичний інститут. Представлений чотирма науково–дослідними 
підрозділами та п’ятьма клінічними підрозділами. Головні напрямки наукової 
діяльності: епідеміологія, клініка ендокринних захворювань, розробка та 
удосконалення методів їх діагностики, профілактики і лікування; дослідження 
механізмів регуляції ендокринних функцій і метаболічних процесів у нормі 
та при патології; розробка, експериментальне і клінічне вивчення лікарських 
засобів.

It was founded in 1919 in Kharkiv by outstanding scientist V.Y. Danilevskiy as 
therapeutic institute. It is submitted by 4 research units and 5 clinical departments. 
The main areas of research: activity are the epidemiology, clinical manifestations 
of endocrine diseases, development and improvement of methods of diagnosis, 
prevention and treatment, the study of the mechanisms of endocrine function and 
metabolism regulation in normal and pathological conditions; the development, 
experimental and clinical study of drugs.

Інститут стоматології НАМН України, ДУ
The Institute of Dentistry of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11
11, Rishelievska Str., Odesa, 65026, Ukraine

   +380 (48) 728-24-60, 723-02-38
 +380 (482) 34-81-67
   instom@lenta.ru

vesnik@farlep.net

Напрямки діяльності: наукове та організаційно–методичне забезпечення 
реформування стоматологічної допомоги населенню в умовах переходу до 
ринкової системи господарювання; дослідження епідеміології та моніторинг 
стоматологічної захворюваності в Україні; дослідження фізіолого–біохімічних 
механізмів патогенезу головних стоматологічних захворювань; сучасні види 
стоматологічної допомоги, в тім числі косметичні операції, імплантація зубів; 
нові методи лікування і профілактики стоматологічних захворювань; послуги 
з реєстрації виробів стоматологічного призначення.

Fields of activity: scientific and organizing support of dental services; research of 
epidemiology and stomatological morbidity in Ukraine; research of physiological 
and biochemical mechanisms of pathogenesis of major stomatological diseases; 
modern dental service, including cosmetic aesthetic surgeries, dental implantation; 
new methods of dental treatment and prevention; development and testing of 
new dental technologies, dental and oral hygienic products; official clinical trials 
of dental product; consulting services for registration of dental products 

Інститут травматології та ортопедії НАМН України, ДУ
Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 01601, м. Київ, вул. В. Воровського, 27
27, V. Vorovskу Str., Kyiv, 01601, Ukraine

   +380 (44) 486-42-49
 +380 (44) 486-76-47
   travma@rql.net.ua

Інститут травматології та ортопедії НАМН України є одним з провідних центрів 
у галузі травматології та ортопедії. В Інституті розроблено низку пріоритетних 
наукових проблем, які мають велике значення для розвитку вітчизняної 
травматології та ортопедії. В інституті, що має клінічну базу на 400 ліжок, 
щороку лікується понад 5 500 хворих, яким виконується понад 5 000 складних 
реконструктивно–відновлювальних операцій. У поліклінічному відділенні 
щорічно надають кваліфіковану консультативну допомогу понад 35 тисячам 
хворих. Інститут підтримує тісні зв’язки і плідно співпрацює з науковими 
центрами України та зарубіжних країн. В інституті працюють 25 докторів та 48 
кандидатів медичних наук.

Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS of Ukraine is one of the 
leading centers in the field of traumatology and orthopedics. The Institute has 

developed a number of priority scientific problems, which are of great importance 
for the development of the national traumatology and orthopedics. At the Institute, 
which is the clinical base for 400 beds, annually treated more than 5500 patients, 
which is more than 5000 complex of reconstructive-restorative operations. In the 
outpatient Department is annually granted to qualified consultancy assistance to 
more than 35 thousand patients. The Institute maintains close ties and cooperates 
with scientific centers of Ukraine and foreign countries. In institute works 25 PhD 
and 48 MD.

Інститут урології НАМН України, ДУ
Institute of Urology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А
9-А, Y. Kotsubynsky Str., Kyiv, 04053, Ukraine

   +380 (44) 486-67-31
 +380 (44) 486-65-89
   urolog@rql.net.ua

www.inurol.kiev.ua

ДУ «Інститут урології НАМН України» засновано 1965 р. Наукові дослідження 
присвячені різним питанням: лікування сечокам’яної хвороби, запальних 
захворювань нирок, сечовивідних і чоловічих статевих органів; вроджені 
аномалії розвитку, злоякісні новоутворення, діагностика та лікування 
репродуктивної патології, медико–соціальні та епідеміологічні проблеми. 
Наукові розробки підтверджені 309 патентами та відзначені чотирма 
державними преміями. На базі інституту функціонує спеціалізована 
кваліфікаційна вчена Рада, на який захищено 65 докторських та 475 
кандидатських дисертацій.
Інститут видає щоквартальні науково–практичні журнали: «Урологія», 
«Здоровье мужчины», «Імунологія та алергологія».
Співробітники інституту за допомогою іноземних грантів виконують 
дослідження разом з науковцями Японії, Іспанії, Швеції. 

“Institute of Urology of the NAMS of Ukraine” SI was formed in 1965. The main 
directions of the scientific investigations are as follows: various problems in 
treatment of urolithiasis; inflammatory diseases of kidneys, urinary tract and male 
genital organs: congenital abnormal development; vaso-renal hypertension; 
malignant neoplasms; diagnostics and threatment of reproductive pathology; 
medico-social and epidemiologic problems.
The results received was confirmed by 309 patents and 4 State Rewards.  In the 
Institute the specialized scientific Council is functioning, where 65 dissertations 
of the Doctor of Medical Sciences and 475 those of Candidate of Medical Science 
have been defended.
The Institute publishes quarterly the scientific practical journals: “Urology”, 
“Health of Men”, “Immunology and Allergology”. The staff, with the help of the 
foreign grants, performs the investigations together with the scientists of Japan, 
Spain, Sweden, and also the representatives of foreign companies in Ukraine: 
Bayer, Biomedica, Danon, Innate Pharma.

Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ
Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14
14, Ezhene Potier Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 456-40-22
 +380 (44) 456-42-56
   info@pharm-tox.org.ua

www.pharm-tox.org.ua

Провідна установа в галузі наукового пошуку та розробки нових лікарських 
засобів (ЛЗ). Інститут виконує повний цикл досліджень ЛЗ – від синтезу 
хімічної речовини, вивчення її дії на різні системи організму в експерименті, 
до створення лікарської форми препарату. Досліджує молекулярні механізми 
пошкодження організму при гіпоксії та ішемії, механізми дії високоефективних 
речовин для застосування при нервово–психічних захворюваннях, розробляє 
нові НПЗЗ та анальгетики, протипухлинні, серцево–судинні засоби, ЛЗ на 
основі ліпосом. Інститут першим в Україні впровадив вимоги GLP. 

Leading institution in the field of scientific research and development of 
new drugs. The Institute carries out a full cycle of drug research – synthesis of 
chemical study of its effect on various systems of the body in the experiment to 
creation a dosage form of the drug. The Institute performs research of molecular 
mechanisms of damage to the organism in hypoxia and ischemia, mechanisms 
of high-performance materials for use in nervous-mental diseases, develops 
new NSAID analgesics, anticancer, cardio-vascular drugs, new forms of drugs 
on liposomes base. The Institute was the first in Ukraine that introduced GLP 
requirements.
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Інститут ядерної медицини і променевої діагностики 
НАМН України, ДУ
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32
32, P. Mayboroda Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 489-00-94
 +380 (44) 490-23-06
   idrnm@ukr.net

Головним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут ядерної медицини 
і променевої діагностики НАМН України» є підвищення рівня розвитку 
променевої діагностики як важливої складової практичної охорони здоров`я. 

The main scientific сonception of the Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic 
Radiology of NAMS of Ukraine is increasing the level of radiodiagnosis as important 
part of medical science and constituent part of practical healthcare. 

Науково–практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України, ДУ
Research-Practical Centre of Endovascular Neuroradiosurgery of 
the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32
32, P. Mayborodа Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-32-17, 486-69-24
 +380 (44) 483-76-00
   npcnrh@i.ua

www.npc.kiev.ua

ДУ «Науково–практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України» виконує фундаментальні і прикладні наукові дослідження, 
науково–методичний супровід і практичну допомогу медичним закладам 
охорони здоров’я України в галузі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. 
Центр здійснює лікувально–діагностичну допомогу хворим з різними 
захворюваннями центральної нервової системи, особливо судинними, 
такими, як внутрішньочерепні аневризми та артеріовенозні мальформації 
головного мозку, каротидно–кавернозні фістули, ішемічні та геморагічні 
ураження головного мозку, а також злоякісні первинні та метастатичні 
пухлини мозку, деякі форми епілепсії, больові синдроми.

Research-practical centre of endovascular neuroradiosurgery of the NAMS 
of Ukraine, SI conducts basic and applied scientific researches, scientific and 
methodological support and practical assistance to medical institutions of Health 
of Ukraine in the field of endovascular neuroradiosurgery. Center provides 
medical and diagnostic aid to patients with various diseases of the central nervous 
system, especially vascular, such as intracranial aneurysms and arteriovenous 
malformations of the brain, carotid –cavernous fistula, ischemic brain damage 
and malignant primary and metastatic brain tumors, some forms of epilepsy, pain 
syndromes.

Національний інститут серцево–судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ
National M.M. Amosov Institute of Cardiovascular Surgery 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 6
6, M. Amosov Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 275-43-22, 275-10-04
   info@amosovinstitute.org.ua

www.amosovinstitute.org.ua

Інститут є національним надбанням України.
Щорік виконується понад 5 тисяч складних операцій на серці в дорослих і 
дітей (більше 180 тисяч з моменту заснування Інституту) та консультується до 
30 тисяч пацієнтів з усіх регіонів України. У лікувальній діяльності досягнуто 
кращих світових результатів (успішне лікування у 97,7 % випадків).
Напрямки практичної роботи: вроджені та набуті вади серця, ішемічна 
хвороба серця, інфекційний ендокардит, аневризми аорти, порушення ритму 
серця, патологія міокарда. Наукова діяльність: розробка фундаментальних 
і прикладних наукових тем, що мають світове визнання та активно 
впроваджуються у клінічну роботу.

It is the national pride of Ukraine.
Annually over 30000 patients are consulted in the Institute and more than 5000 
cardiac interventions are performed (more than 180 thousands since the founding 

of the institute) with the results and level of their quality, that corresponds to the 
world standards. Main direction of the practical work: congenital and acquired 
heart lesions, ischemic heart disease, infective endocarditic, aortic aneurysms, 
heart rhythm disturbances, myocardial pathology. Scientific research: work on 
important scientific topics which are widely used of the world.

Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН 
України, ДУ
L.T. Malaya Therapy National Institute of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61039, м. Харків, пр-т П. Постишева, 2 А
2-А, Р. Postyshev Ave., Kharkiv, 61039, Ukraine

   +380 (57) 370-20-24
 +380 (57) 370-28-18
   info@therapy.gov.ua

www.therapy.org.ua

Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН 
України» – єдиний в Україні науково-дослідний і клініко-діагностичний 
загальнотерапевтичний центр. 
Засновником і першим директором установи була академік НАН і АМН 
України, РАМН Л.Т. Мала. З 2013 р. інститут очолює професор Г.Д. Фадєєнко. 
В Інституті проводять вивчення причин та розробку методів попередження, 
раннього виявлення та лікування неінфекційних захворювань. Науковий 
колектив продовжує розвивати засновану академіком Л.Т. Малою сучасну 
провідну школу терапевтів, впроваджує результати наукових досліджень 
у лікувально-профілактичних установах країни, координує міжгалузеву 
співпрацю вчених у галузі терапії. 

SI “L.T. Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine” - the unique Ukrainian Research and Clinical Diagnostic 
Therapeutic Center. 
LT Malaya the academician of National Academy of Science and Academy of 
Medical Science, Russian Academy of Medical Science was the founder and 
first head of the institution. Since 2013, the Institute has been Professor G.D. 
Fadieienko.
The main research interest of Institute are study of the causes and developing 
methods for prevention, early detection and treatment of non-communicable 
disease. The team of researchers continues to develop modern leading 
therapeutical school, wich was based by academic L.T. Malaya, implement the 
results of their research in healthcare facilities of the country, co-ordinate inter-
branch collaboration of scientists in the field of therapy.

Національний інститут фтизіатрії та пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, ДУ
National institute of phthisiology and pulmonology 
F.G. Yanovsky of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
10, M. Amosov Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 275-04-02
 +380 (44) 275-21-18
   secretar@ifp.kiev.ua

www.ifp.kiev.ua

Історія наукової діяльності Національного інституту фтизіатрії та 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського починається 28 листопада 1922 р., коли 
постановою Ради Народних Комісарів № 112 на базі 9-ї міської туберкульозної 
лікарні створено Київський туберкульозний інститут. Одним з ініціаторів його 
організації та науковим консультантом був професор Ф.Г. Яновський. У 1928 р. 
інституту присвоєне ім’я цього видатного клініциста.
Сьогодні інститут є головною установою країни з фтизіатрії та пульмонології. 
Він має унікальне оснащення та висококваліфікований кадровий потенціал. 
Нині в інституті працює 799 співробітників, серед них – один академік 
НАМН України, один член–кореспондент НАМН України, 24 доктори та 69 
кандидатів наук, 15 професорів, 106 наукових співробітників і 88 лікарів. 
Інститут має добре оснащену базу на 530 ліжок, що дозволяє лікувати 
понад 6 тисяч хворих за рік, виконувати більше 600 хірургічних втручань, 
у тім числі вельми складних реконструктивно–відновних. В поліклінічному 
відділенні інституту щорічно отримують висококваліфіковану допомогу 
понад 20 тисяч хворих на туберкульоз, неспецифічні та онкологічні 
захворювання легень.
Головні наукові напрямки, за якими працює інститут: дослідження 
механізмів розвитку, поширеності, особливостей перебігу туберкульозу 
та неспецифічних захворювань органів дихання, в тім числі спричинених 
резистентними збудниками, та їх поєднання з ВІЛ–інфекцією та іншою 
супутньою патологією; розробка сучасних науково обґрунтованих методів 
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і технологій їх скринінгу, діагностики, диференціальної діагностики, 
лікування, профілактики, медико–соціальної реабілітації, диспансеризації 
і прогнозування, а також розробка та автоматизація технологій організації 
контролю за цією патологією.

History of scientific work of the National institute of phthisiology and pulmonology 
named after F. G. Yanovsky has its roots in 1922 when it was founded by 
Government of Ukraine. Today the institute - the main research institution in 
Ukraine on problems of tuberculosis and pulmonology. In its structure 13 scientific 
and 3 scientific support subdivisions which employ more than 100 scientists, 
including 3 laureate of the State Prize of Ukraine, 1 academician and 1 member 
of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, 13 professors, 22 doctors, more 
than 60 candidates.
Own clinical base of the institute - 410 specialized beds TB, pulmonary and 
thoracic profile. 

Національний інститут хірургії і трансплантології 
ім. О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ
National Institute of Surgery and Transplantology of the NAMS 
of Ukraine name after A.A. Shalimov, SI

Україна, м. Київ, 03065, вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroev Sevastopolya Str., Kyiv, 03065, Ukraine

   +380 (44) 361-92-88
 +380 (44) 497-13-74
   administration@shalimov.org

www.surgery.org.ua

НІХТ ім. О.О. Шалімова – це головна хірургічна установа нашої держави. 
Головне завдання – розробка і впровадження по всій країні найсучасніших 
нововведень і методик в хірургії України. Інститут засновано 1972 року 
академіком О.О. Шалімовим. На сьогодні в інституті є потужна наукова і 
клінічна база. Створено більше 15 наукових підрозділів, є клініка на 460 
ліжок. В інституті працює 30 докторів та понад 60 кандидатів медичних наук, 
19 професорів. Щороку виконується 7 000 тис. найскладніших операцій, 
консультується більше 30 000 хворих. 

NIST named after A.A. Shalimov – is the main surgical institution of our country. 
The main issue – to develop and implement nationwide modern innovations and 
techniques in Ukrainian surgery. Institute was established in 1972 by Academician 
A. Shalimov. Today in the Institute exist more than 15 research units, a clinic at 460 
beds. The institute employs 30 doctors and more than 60 Candidates of Medical 
Sciences, 19 professors. Performed annually 7000 complicated surgeries, consults 
more than 30 000 patients. 

Національний науковий центр «Інститут кардіології 
ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ
National Scientific Center, M.D. Strazhesko institute of cardiology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ-151, МСП, вул. Народного oполчення, 5
5, Narodnogo opolchenia Str., Kyiv-151, 03680, Ukraine

   +380 (44) 275-66-22
 +380 (44) 275-42-09
   stragh@bigmir.net

www.strazhesko.org.ua

На сучасному етапі ННЦ – провідний науковий центр, діяльність якого 
зосереджена на розв’язанні актуальних проблем кардіології. Колектив 
інституту працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку 
атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та інших 
найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Вдосконалено 
методи їх діагностики, лікування і профілактики, значну увагу надають 
створенню оптимальних методів боротьби з такими небезпечними формами 
захворювань та їх ускладненнями, як: стенокардія, інфаркт міокарда, 
кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева недостатність.

Now the NSC is the leading scientific center, which activity is focused on the 
solution of the most actual problems of contemporary cardiology. Institute 
research work is devoted to investigation of the pathogenesis of atherosclerosis 
and ischemic heart disease, arterial hypertension and other most prevalent 
cardiovascular diseases. The achieved results enabled to improve substantially 
the methods of their diagnosis, treatment and prevention. In nowadays 
situation the great attention is devoted to the development of the optimal 
methods of combating such diseases and symptoms as angina pectoris, 
myocardial infarction, cardiomyopathy, heart rhythm disturbances, cardiac 
failure.

Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України, ДУ
National Research Center for Radiation Medicine of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Ю. Мельникова, 53
53, Y. Melnyka Str., Kyiv, 04050, Ukraine

   +380 (44) 483-06-37
   pulmorad@i.ua

www.new.rcrm.net.ua

ННЦРМ є головною установою в Україні з медичних проблем чорнобильської 
катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології, радіаційної гігієни, 
радіаційної епідеміології.
Головним напрямком наукової діяльності є мінімізація медичних і соціальних 
наслідків чорнобильської катастрофи. На базі ННЦРМ функціонують дві 
спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій, дві проблемні комісії МОЗ і 
НАМН України.
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Буковинський державний медичний університет
Bukovinian state medical university

Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2
2, Teatralna Sq., Chernivtsi, 58002, Ukraine

   +380 (372) 55-37-54
   office@bsmu.edu.ua

www.bsmu.edu.ua

Рік заснування – 1944. Рівень акредитації – IV. Ліцензія: серія АЕ № 270969 від 
12.08.2013 р.
Буковинський державний медичний університет (БДМУ) – сучасний 
багатопрофільний навчальний заклад IV рівня акредитації, внесений до 
загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Великої Хартії 
університетів, що виконує фахову підготовку за ступеневою системою освіти: 
1201 «МЕДИЦИНА», 1202 «ФАРМАЦІЯ».
В університеті забезпечена безперервність та послідовність вищої медичної 
освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, лікар–спеціаліст, магістр, аспірант, 
докторант.

Date of foundation – 1944. Accreditation level – IV. Licence: series АЕ № 270969 
dated 12.08.2013. Bukovinian State Medical University (BSMU) is one of the largest 
higher educational establishments of Chernivtsi. It is a modern multisectoral 
educational institution of the IV accreditation level, included into the general 
register of the WHO, Magna Charta Universitatum (Bologna, Italy), the Association 
of the Carpathian Region Universities that provides qualified training according to 
the grade system of education: 1201 “Medicine”, 1202 “Pharmacy”. The University 
performs primary post-graduate specialization of graduates (Internship) and 
advanced training, specialization and requalification of physicians including 
foreign citizens in Residency in the specialties of medical and pediatric profile, 
Pharmacy and Medical Psychology.

Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Україна, 21018, Вінниця, вул. М. Пирогова, 56
56, М. Pirogov Str., Vinnytsya, 21018, Ukraine

   +380 (432) 57-03-60
 +380 (432) 67-01-91
   admission@vnmu.edu.ua

Університет налічує 56 кафедр, на яких працює компетентний 
науково-педагогічний персонал: 118 докторів наук, професорів, 
один академік НАМН України, 17 академіків і п’ять членів–
кореспондентів академій наук, 600 кандидатів наук, доцентів. 
Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні – спеціальності 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія»; стоматологічний, 
фармацевтичний, додипломної підготовки іноземних громадян і 
післядипломної освіти) і госпрозрахункові підготовчі курси; центр нових 
інформаційних технологій; тренінговий центр підготовки лікарів, науково-
дослідний центр, у складі якого – сім науково-дослідних лабораторій та 
експериментальна клініка (віварій); 45 навчально-лікувальних комплексів; 
13 ліцензованих науково-практичних лабораторій. Підготовка іноземних 
громадян за напрямками «Медицина» та «Фармація», ліцензована у обсязі 500 
людей на рік.

Training of specialists is carried out at 56 chairs, where the competent scientific-
pedagogical staff works. Among them 118 doctors of science, professors, 17 
academicians and 5 members-correspondents of Academies of Science, 600 
candidates of science, associated professors. The University has the following 
structural units: 6 Faculties (2 Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of 
Pharmacy, postgraduate education) and self-financing pre –university courses; 
New information technology centre; Scientific-research сentre, which consists 
of seven scientific-research laboratories and experimental clinic (vivarium); 45 
educational-medical complexes; 13 licensed laboratories. At university works one 
of the largest in Ukraine Preparatory Faculty for foreign citizens (licensed intake – 
500 persons per year).

Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України, ДЗ
Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry 
of Ukraine, SI

Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Ф. Дзержинського, 9
9, F. Dzerzhinsky Str., Dnipropetrovsk, 49044, Ukraine

   +380 (56) 713-52-57, 713-52-37
 +380 (56) 370-96-38, 770-22-58
   dsma@dsma.dp.ua

www.dsma.dp.ua

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДЗ «ДМА») – центр 
освіти, науки і культури високорозвиненого промислового регіону, є одним з 
найстаріших навчальних закладів України. Заснована 15 вересня 1916 року. 
Статус академії установа надбала 1920 року. За час свого існування ДМА 
підготувала понад 50 тисяч лікарів, провізорів і медичних сестер–бакалаврів.
Сьогодні ДЗ «ДМА» – один з провідних вищих медичних навчальних закладів 
України з єдиною безперервною підготовкою фахівців на трьох рівнях: 
довузівському, вузівському і післядипломному.
Ректор академії – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України 
Георгій Вікторович Дзяк.

Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine is the center of 
education, science and culture in highly developed industrial region. DMA is one 
of the oldest educational institutions of Ukraine. DMA was founded on September 
15, 1916. Institution gained the status of Academy in 1920. Over the years DMA 
has trained more than 50000 doctors, pharmacists and nurses.
Nowadays DMA is one of the leading medical universities in Ukraine with 
continuous training of specialists at three levels: undergraduate, graduate and 
postgraduate.
Rector of Academy – MD, PhD, professor, academician of NAMS of Ukraine Georgiy 
Dzyak.

Житомирський інститут медсестринства
Zhytomyr Nursing Institute

Україна, 10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15
46/15, V. Berdychevska Str., Zhytomyr, 10002, Ukraine

   +380 (412) 46-19-81, 43-08-91
 +380 (412) 43-08-91
   zhitomir.nursing@gmail.com

www.zhim.org.ua

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович, доктор медичних наук, 
професор. 
Інститут готує медичних фахівців за такими спеціальностями: 
- лікувальна справа; 
-  сестринська справа (молодший спеціаліст, медична сестра–бакалавр, 

медична сестра–магістр);
- стоматологія; 
- акушерська справа; 
- стоматологія ортопедична;
З 2011 року заклад надає освітню послугу у галузі вищої освіти «Підвищення 
кваліфікації, спеціалізації викладачів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ 
рівнів акредитації» з напрямку підготовки 1201 «Медицина».

The Institute is headed by Rector Shatylo Victor, Doctor of Medicine, professor. 
The Institute trains medical specialists according to seven accredited specialties:
1. Medicine
2. Nursing including (Nurse-Bachelor, Nurse-MA)
3. Stomatology
4. Midwifery
5. Orthopaedic Stomatology
In 2011 the establishment received the licence at giving the educational services 
in the sphere of higher education “Training the teachers of higher medical 
educational establishments of the I-II level of accreditation” training area 1201 
“Medicine”. 
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Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України, ДЗ
Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of 
Ministry of Health of Ukraine, SI

Україна, 69096, м. Запоріжжя, бул–р Вінтера, 20
20, Vinter Blvd., Zaporizhzhya, 69096, Ukraine

   +380 (612) 289-80-82
   adminzmapo@gmail.com

www.zmapo.edu.ua

ЗМАПО є сучасним центром післядипломної освіти та безперервного 
професійного розвитку лікарів, має вищий – IV рівень, акредитації. В академії 
працює 171 науково-педагогічний працівник, серед яких два – заслужені 
діячі науки і техніки України, п’ять – заслужених лікарів України, 40 – докторів 
наук, 38 – професорів, 56 – доцентів, 111 – кандидатів медичних наук. На 
27 кафедрах трьох факультетів академії, відповідно до сучасних вимог 
безперервної багатоступеневої підготовки медичних кадрів впроваджені всі 
види післядипломної підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей. 

ZMAPO is a modern center for postgraduate education and continuing professional 
development of physicians has the highest IV level of accreditation. The Academy 
has 171 teaching staff, which including 2 – Honorary Scientists of Ukraine, 5 
– Honoured Doctors of Ukraine, 40 – Doctors of Medicine, 38 – professors, 56 – 
assistant professors , 111 – Candidates of Medical Sciences. At 27 departments of 
the three faculties of the academy, according to modern requirements multistage 
continuous training of medical personnel, introduced all kinds of postgraduate 
training of 62 medical specialties. 

Івано–Франківський національний медичний 
університет, ДВНЗ
Ivano–Frankivsk National Medical University

Україна, 76018, м. Івано–Франківськ, вул. Галицька, 2
2, Galytska Str., Ivano–Frankivsk, 76018, Ukraine

   +380 (342) 22-42-95
   ifnmu@ifnmu.edu.ua

www.ifnmu.edu.ua

Університет функціонує на засадах державної власності та підпорядкований 
Міністерству охорони здоров’я України. На даний час в університеті діє 
чотири факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки 
іноземних громадян), науково-навчальний інститут післядипломної освіти, 
підготовче відділення для іноземних громадян і медичний коледж. Сьогодні 
в університеті навчається понад 10 тисяч студентів і слухачів. Післядипломна 
підготовку лікарів виконують за 30 спеціальностями, передатестаційна 
підготовка – за 23 лікарськими спеціальностями. Кадровий склад університету: 
92 – доктори медичних наук, 453 – кандидати наук. В університеті виконують 
п’ять державних науково-дослідних тем, 30 ініціативних наукових робіт, низку 
наукових проектів.
В університеті виходять два фахові журнали, внесені ВАК України до переліку 
фахових видань, в яких науковці університету публікують результати науково-
дослідних робіт. Це: «Галицький лікарський вісник» та «Архів клінічної 
медицини».

Ivano-Frankivsk National Medical University operates on the basis of state property 
under the Ministry of Health of Ukraine. Currently, the university has five faculties: 
medical, dental, pharmaceutical, training foreign citizens postgraduate education, 
preparatory courses for foreign citizens and medical college. Postgraduate 
training is conducted with 30 majors, pre-training – from 23 medical specialties.
The university issued two professional journals in which researchers publish the 
results of university research included HAC of Ukraine to the list of special editions: 
«Galician drug Herald» and «History of clinical medicine».

Київський медичний університет УАНМ, ПВНЗ
KYIV MEDICAL UNIVERSITY OF UAFM

Україна, 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9
9, L. Tolstoу Str., Kyiv, 01004, Ukraine 

   +380 (44) 234-76-16
 +380 (44) 234-99-92
   info@kmu.edu.ua

www.kmu.edu.ua

Київський медичний університет УАНМ – це вищий медичний навчальний 
заклад IV рівня акредитації недержавної форми власності. Заснований в 
1992 році. Підготовку фахівців різного рівня освіти виконують на медичному, 
стоматологічному, фармацевтичному факультетах.

The Kyiv Medical University of UAFM is a first private university among the former 

Soviet Union countries, founded in 1992 on the basis of combination of basics of 
classical and alternative medicine.

Львівський медичний інститут, ТзОВ
Lviv Medical Institute

Україна, 79015, м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
76, V. Polischuk Str., Lviv, 79015, Ukraine

   +380 (32) 239-37-06, 239-37-05
 +380 (32) 239-37-05
   lvivmedinst@gmail.com

www.medinstytut.lviv.ua

ТзОВ «Львівський медичний інститут» – вищий приватний навчальний заклад, 
заснований 2004 року. 
Заснуванням ЛМІ закінчено створення навчально-науково-виробничого 
комплексу на базі вже існуючих медучилища «Медик» і медколеджу «Монада».
Факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний (денна та заочна 
форми навчання). Створено 16 кафедр, діє наукова школа патофізіологів під 
керівництвом ректора професора М.С. Регеди. ЛМІ нагороджений золотими 
медалями на міжнародних виставках і має звання «Лідера освіти».

“Lviv medical institute” is higher private educational establishment, founded in 
2004. Creation is followed by foundation of LMI educational-scientifically and 
industrial complex on a base of already existing medical School – “Medyk”, medical 
College “Monada”. Training of medical personnel carried out at two faculties in the 
areas of: medicine, dentistry, pharmacy (full-and part-time education).
A 16 departments, successfully operates a scientific school of pathophysiology led 
by the Rector Professor M.S. Rehedy.
Confirmation of this – variety of gold medals, insignia on the most prestigious 
international exhibitions and educational title of Leader of Education.

Львівський національний медичний університет 
ім. Д. Галицького
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
69, Pekarska Str., Lviv, 79010, Ukraine

   +380 (32) 260-30-66
 +380 (32) 276-79-73
   zimenkovsky@meduniv.lviv.ua

www.meduniv.lviv.ua

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
(ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних 
закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського 
університету (рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку 
лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, стоматологічному, 
фармацевтичному (очної та заочної форм навчання), іноземних студентів, 
післядипломної освіти. У складі ВНЗ є 75 кафедр (у тім числі 47 клінічних), 
14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально–
виробнича аптека, ботанічний сад, ЦНДЛ і лабораторія промислової 
токсикології, медичний коледж, науково-дослідний центр випробувань 
протипухлинних засобів, наукова бібліотека, чотири музеї, віварій, дев’ять 
гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно–оздоровчий 
табір «Медик». В Університеті працює 1 299 осіб наукових і науково-
педагогічних кадрів, зокрема 151 доктор наук (у тім числі 128 професорів), 
685 кандидатів наук (серед них 383 доценти), які формують 21 наукову школу. 
За числом праць, опублікованих у міжнародних журналах, згідно з реєстром 
наукометричної бази даних Scopus, станом на грудень 2014 р. ЛНМУ посів 
друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 12 місце серед усіх 
ВНЗ України, індекс Гірша – 27. 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University (LNMU) is one of the oldest and 
one of the highest medical Educational Institution of Ukraine. It takes its origin 
from the medical faculty of Lviv University (founded in 1784). Nowadays LNMU 
trains doctors and pharmacists at 6 faculties–two medical, dental, pharmaceutical 
(full-time and distance learning), faculty of foreign students and faculty of 
postgraduate education. The University includes 75 Departments (including 47 
clinical), 14 educational buildings, Medical dental center, University pharmacy, 
Botanical garden, Central research laboratory and Laboratory of Industrial 
Toxicology, College of Medicine, Research Center for testing anticancer drugs, 
Scientific library, 9 hostels, complex of student nutrition, sports camp “Medic”. 
The University employs 1299 persons of scientific and teaching staff, including 
151 doctors of sciences (including 128 professors), 685 candidates of sciences 
(including 383 associate professors), which form 21 scientific school. According 
to the Scopus database (on December 2014) LNMU received second place by the 
number of papers published in international journals among top medical schools 
and 12th among all universities in Ukraine, h-index of University – 27.
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Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine

   +380 (44) 456-10-79, 205-48-34
 +380 (44) 456-90-27
   prore-interdep@nmapo.edu.ua

www.nmapo.edu.ua

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика –  
провідний заклад післядипломної медичної освіти найвищого (IV) рівня 
акредитації. Заснована 1918 року. 
За роки існування академія стала головним в Україні закладом післядипломної 
медичної освіти. Навчально-виховну роботу виконують 80 кафедр, у складі 
трьох інститутів (Інститут стоматології, Український державний інститут 
репродуктології, Інститут сімейної медицини) та п’ять факультетів. 
Головним завданням академії є підготовка та підвищення кваліфікації лікарів 
і провізорів і підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних 
спеціалістів за всіма медичними та фармацевтичними спеціальностями. 

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education is a leading 
institution of postgraduate medical education of the IV level of accreditation. It 
was founded in 1918. 
Through its existence the Academy has become the main institution of 
postgraduate medical education in Ukraine. The teaching and educational 
work is provided by 80 departments which belong to 3 Institutes (Institute of 
Stomatology, Ukrainian State Institute of Reproductology and Institute of Family 
Medicine) and 5 faculties.
The Academy aims on teaching and advanced training of physicians and 
pharmaceutists and advanced training of paramedical personnel. The specialists 
are trained in all medical and pharmaceutical specialities. 

Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця
National Medical University O.O. Bogomolec

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
13, T. Shevchenko Ave., Kyiv, 01061, Ukraine

   +380 (44) 234-40-62
 +380 (44) 234-92-76
   nauka-nmu@ukr.net

www.nmu.edu.ua

Визнаний в Україні та за її межами учбовий і науковий центр з підготовки 
лікарів і провізорів. Вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації. В 
університеті навчається понад 9,5 тисяч студентів, в тім числі майже 1 тисяча 
іноземців: 107 аспірантів, 66 магістрів, 154 клінічні ординатори, майже 150 
лікарів (провізорів) інтернів.
Пропонує: довузівську підготовку, дипломну та післядипломну освіту. 

Educational and scientific center of training of doctors and pharmacists, university 
of IV level of accreditation is recognized in Ukraine and abroad. In the university 
more than 9500 students, including almost 1000n foreign, 107 graduate students, 
66 masters, 154 clinical residents, almost 150 doctors (pharmacists) interns
Offers: Pre university training; Graduate and postgraduate education.

Одеський національний медичний університет
Odesa National Medical University

Україна, 65082, Одеса, Валіховський пров., 2
2, Valikhovskiy lane, Odesa, 65082, Ukraine

   +380 (48) 723-42-49
 +380 (48) 723-22-15
   office@odmu.edu.ua

www.odmu.edu.ua

ОНМедУ є членом Міжнародної та Європейської Асоціацій університетів, 
Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО.
Матеріально-технічна база: вісім факультетів, 58 кафедр, 12 навчальних 
корпусів, 48 клінічних баз, дві власні клініки, три власних НДІ, 13 
спеціалізованих медичних центрів.
Університет має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної 
роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. 
За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ 
регенеративної і реконструктної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, 
НДІ валеології. Успішно функціонують створені спільно з органами 

охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри. Закінчено будівництво 
університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні 
багатопрофільна університетська клініка. Відкриття в університеті видавничо-
поліграфічного комплексу дало змогу вирішити безліч проблем, зв’язаних з 
видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали ВАК України, 
серія підручників і навчальних посібників. Виданo понад 100 наймeнувань 
книг українcькою, російcькою, англійcькою і фpанцузькою мовами.

ONMedU is a member of the International and European Associations of 
Universities, the International Scientific Committee of UNESCO.
Material base 8 faculties, 58 departments, 12 academic buildings, 48 clinical sites, 
2 own clinic, 3 own research institutes, 13 specialized medical centers.
The University has a modern base for educational, scientific and medical 
diagnostic work that facilitates the introduction of new medical advances science.
Za recent years created a unique scientific and medical departments: Research 
Institute for Regenerative and reconstruction biomedicine, Research Institute of 
Clinical Biophysics Research Institute valeologii. Successfully operating jointly 
created with public health medical and diagnostic centers. The construction of 
university dental clinic, established the first university in Ukraine multidisciplinary 
clinic. Creating the university publishing, printing complex helped to solve many 
problems associated with publishing. We published four scientific journals WAC 
Ukraine, a series of textbooks and training aids. Published more than 100 names of 
Ukrainian books, in Russian, and in English and French languages.

Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, ДВНЗ
I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Maidan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine

   +380 (352) 52-44-92
Приймальна комісія:    +380 (352) 25-15-72

   +380 (352) 52-41-83, 25-09-29
   unіversіty@tdmu.edu.ua

www.tdmu.edu.ua

Згідно результатів останнього галузевого моніторингу діяльності вищих 
навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної 
освіти МОЗ України за основними показниками діяльності ТДМУ ім. I.Я. 
Горбачевського посів перше місце. На сьогодні укладені угоди про співпрацю 
з університетами з 17 країн світу. ТДМУ – член Альянсу медичних університетів 
ERASMUS+.
IV рівень акредитації. Факультети: медичний, фармацевтичний, 
стоматологічний, післядипломної освіти, іноземних студентів.
Кількість викладачів: 549 (з них – два член-кореспонденти НАМН України; 
86 докторів і 336 кандидатів наук; дев’ять Заслужених діячів науки і техніки; 
три Заслужених винахідників; три Лауреати Державної Премії України; три 
Заслужених лікаря України).
Кількість студентів – 4 200, з них понад 1 400 з 62 країн світу.

TSMU ranks first in Ukraine among the higher medical establishments of the IV-
th accreditation level according to the last rating list of the Ministry of Health of 
Ukraine. Agreements on cooperation have been signed with universities from 17 
countries of the world.
Specialties and Degrees Offered: General Medicine; Dentistry; Pharmacy; Nursing; 
Nursing distant (online) form of studying and Preparatory Department.
Number of Professors: 549 Among them – 2 Corresponding Members of NAMS 
of Ukraine; 86 Professors (PhD., D.Sc.), 336 Associate Professors (PhD); 9 Honored 
Statesman of Science and Technology; 3 Honored Inventors; 3 Laureate of State 
Prize of Ukraine; 3 Honored Doctors of Ukraine.
Number of students: near 4,200, including over 1,400 international students from 
62 countries.

Українська медична стоматологічна академія, ВДНЗУ
Ukrainian Medical Stomatological Academy, HSEEU

Україна, 36011, м. Полтава, вул. Т. Шевченка, 23
23, Т. Shevchenko Str., Poltava, 36011, Ukraine

   +380 (532) 60-20-51
   mail@umsa.edu.ua

www.umsa.edu.ua

Українська медична стоматологічна академія – провідний державний вищий 
медичний навчальний заклад з підготовки лікарів за фахом: стоматологія , 
лікувальна справа, педіатрія, сестринська справа, стоматологія ортопедична, 
фармація. 
На базі академії функціонують медичний коледж, науково-дослідний інститут 
генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, 
навчально-науковий лікувальний підрозділ «Стоматологічний центр».
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Ukrainian Medical Stomatological Academy is the leading state higher medical 
educational institution in training both physicians and dentists in
Dentistry, General Medicine, Pediatrics, Medical Nursing, Orthopedic Dentistry, 
Pharmacy. The Academy includes Medical College, Scientific and Research Institute 
of Genetic and Immunologic Foundation of Pathology and Pharmacogenetics 
Development and Medical Scientific-and-Training Department “Dental Centre”.

Факультет біомедичної інженерії НТУ України 
«Київський політехнічний інститут»
Faculty of Biomedical Engineering of the NTU of Ukraine “Kyiv 
Polytechnic Institute”

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
37, Peremogy Ave., Kyiv, 03056, Ukraine

   +380 (44) 406-85-74, 454-96-84, 454-96-83
 +380 (44) 406-85-74
   mmif@kpi.ua

www.fbmi.kpi.ua

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) заснований 24 грудня 2002 року 
внаслідок спільного договору між НМУ імені О.О. Богомольця та НТУУ 
«КПІ» і до 1.07.2013 р. мав назву міжуніверситетського медико-інженерного 
факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців 
у галузі біомедичної інженерії. Факультет готує фахівців з сучасних розділів 
біомедичної інженерії, медичної та біологічної інформатики та кібернетики, 
фізичної реабілітації.

Faculty of Biomedical Engineering was established December 24, 2002 joint 
agreement between the National Medical University O.O. Bohomolets and the 
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. We are 
working in the field of biomedical engineering, medical and biological informatics, 
cybernetics, and physical rehabilitation. 

Харківська медична академія післядипломної освіти
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
58, Korchagintsiv Str., Kharkiv, 61176, Ukraine

   +30 (57) 711-35-56
 +30 (57) 711-80-25
   office@med.edu.ua

www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить 
підготовку лікарів і провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, 
передатестаційних циклах і циклах тематичного удосконалення за 109 
спеціальностями. Готує фахівців у клінічній ординатурі, магістратурі, 
аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. 
Проводить навчання з отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні 
здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводять підготовку молодших 
спеціалістів і бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для 
України, так і для далекого зарубіжжя.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education (KhMAPE) provides training 
courses for doctors and pharmacists in internship, specialization courses, 
qualification test preparatory courses and advanced training courses in 109 
specialities. The Academy trains specialists in clinical residency, master courses, 
PhD and Doctor of Medical sciences courses as for Ukraine and also for foreign 
countries.
The KhMAPE also provides the second higher education in speciality Management 
in Healthcare. Medical College of the Academy graduates junior specialists and 
bachelors (nurse) in the speciality “Medical nurse” as for Ukraine and also for 
foreign countries.

Харківський національний медичний університет
Kharkiv National Medical University

Україна, 61022, м. Харків, пр-т Леніна, 4
4, Lenin Ave., Kharkiv, 61022, Ukraine

   +380 (57) 707-73-80
 +380 (57) 700-41-32
   meduniver@knmu.kharkov.ua

www.knmu.kharkov.ua

Харківський національний медичний університет – один з лідерів вищої 
медичної освіти України, у складі якого сім факультетів, 70 кафедр, два 
інститути, медичний коледж. В університеті працюють 152 доктор та 591 

кандидат наук, один академік і чотири член–кореспонденти НАМН України, 
32 співробітника, які удостоєні почесних звань, дев’ять лауреатів Державної 
премії України в галузі науки і техніки. Навчається понад 7 000 студентів, 
серед яких понад 2 700 – іноземні громадяни з 72 країн світу. ХНМУ є членом 
Міжнародної асоціації університетів.

Kharkiv National Medical University (KhNMU) is one of the leading academic 
centres in the field of medicine in Ukraine. It comprises 7 faculties, 70 departments, 
2 Research Institutes. 152 MD and 591 PhD More work at the University including: 
1 full member and 4 corresponding members of National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine; 32 Honored Persons of Ukraine, 9 laureates of State Prize 
of Ukraine in Science and Technology. More than 7000 students study at the 
University, including 2700 citizens of 72 countries of the world. KhNMU is a 
member of International Association of Universities.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 01601, Ukraine

   +380 (44) 234-59-74
 +380 (44) 279-63-65
   secretar@biochem.kiev.ua

www.biochemistry.org.ua

Основні напрями наукової діяльності: дослідження структури, фізико-хімічних 
властивостей і біологічних функцій складних протеїнів та надмолекулярних 
систем; вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та 
механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами; розробка 
біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, 
екології та промисловості.

The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at the following areas: 
investigation of the structure, physical-chemical properties and biological 
functions of the complex protein and supramolecular systems; mechanisms of 
metabolic regulation by biologically active substances of low-molecular weight; 
development of biotechnologies and nanobiotechnologies for medicine, 
agriculture, ecology and industry.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore 
Formation of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 34
34, Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 501-15-20
 +380 (44) 424-12-70
   igmr@igmof.gov.ua

www.igmof.org.ua

Робота спрямована на виявлення рудних зон і полів, що пов’язані зі 
зруденінням міді, молібдену та золота. Традиційне геологічне вивчення 
кожного такого прояву в рамках пошуково-оцінювальних робіт потребує 
великих обсягів бурових робіт, які не завжди є результативними. Проте існує 
інший підхід до вирішення цього питання – цілеспрямована ревізія всіх 
геологічних і геохімічних даних, що накопичені за останні 60-70 років. Тому 
основним об’єктом робіт буде опрацювання вже існуючих матеріалів.

The work is directed to revealing the ore zones and fields connected with 
mineralization of copper, molybdenum and gold. The traditional geological 
study of this type occurrence in the frame of search-evaluation works needs great 
volume of bore works that often are not effective. But another approach exists 
for solution this problem, namely — a purposeful revision of all geological and 
geochemical data accumulated during the last 60–70’s. Thus the processing of the 
existent materials will be the main subject of the works.

Інститут експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,oncology and 
radiobiology of the NAS of Ukraine

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
45, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

   +380 (44) 258-16-56
   iepor@onconet.kiev.ua

www.iepor.org.ua

ІЕПОР – академічний центр, з 50-річним досвідом роботи у галузі 
експериментальної патології, біотехнології і молекулярної онкології та 
великим міжнародним авторитетом. Виконання НДР в рамках пріоритетних 
напрямків дало змогу досягти вагомих результатів у з’ясуванні клітинних 
особливостей та молекулярно-генетичних змін, асоційованих з пухлинною 
хворобою; розробці новітніх технологій диференційної діагностики; створенні 

методів терапії із використанням нанотехнологій, що сприяє забезпеченню 
сучасних підходів до вирішення актуальних питань онкології.

IEPOR is an academic center with considerable material-technical and human 
resources potential. It has 50-year experience of work in experimental pathology, 
biotechnology and molecular oncology and great international authority. 
Carrying out of scientific work in frames of priority trends gave to Institute 
possibility to achieve weighty advances in investigations aimed at study of cellular 
peculiarities and molecular-genetic changes of cancer disease; investigations of new 
technologies of differential diagnostics; generation of methods of therapy using 
nanotechnologies that ensure the modern approaches to solve actual problems 
of oncology.

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
56, Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 456-01-51, 454-24-01
 +380 (44) 456-94-94
   ied1@ied.org.ua

www.ied.org.ua

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа України в галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення 
ефективності та надійності функціонування електроенергетичних об’єктів 
і мереж, розробки інформаційно-діагностичних та вимірювальних 
комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування, 
енергозберігаючих технологій і обладнання. 
Одним з напрямків роботи інституту є розробка біомедичної апаратури та 
обладнання.

The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution of Ukraine in the 
field of fundamental and applied researches, aimed at increasing efficiency and 
reliability of functioning of electric power objects and networks, development of 
information-diagnostic and measuring complexes, modern electric drive systems, 
control and management of energy-saving technologies and equipment.
One of the areas of work of the Institute is developing biomedical devices and 
instruments.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
E.O. Paton Electric Welding Institute

Україна , 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11
11, Bozhenko Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 227-67-79, 261-54-44
 +380 (44) 268-04-86
   office@paton.kiev.ua

www.paton.kiev.ua

Інститут здійснює наукові дослідження за такими напрямами: 
- прогресивні технології зварювання і з’єднання матеріалів; 
- комплексні дослідження природи зварювання та паяння і створення на їх 
основі високопродуктивних технологій з’єднання матеріалів; 
- розробка високоефективних зварювальних матеріалів, технологій та 
устаткування для їх виробництва; 
- фізика дугових, лазерних та інших процесів зварювання плавленням; 
- міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; 
- подовження ресурсу експлуатації зварних конструкцій.

The Institute does research into: 
– advanced technologies of welding and joining of materials; 
– strength, reliability and fatigue life of welded structures; 
– technologies of surfacing, coating and surface engineering; 
– special electrometallurgy processes; 
– advanced structural and functional materials; 
– technical diagnostics and non-destructive testing; 
– automation of welding processes and allied technologies.
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Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkova Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 526-20-08
 +380 (44) 525-74-18
   aik@public.icyb.kiev.ua

www.icyb.kiev.ua

Основні напрями наукової діяльності інституту:

моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;

інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;

перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та 
інформатики;

та прикладного призначення.

The main directions of the Institute’s activities:

mathematical simulation, optimization and artificial intelligence;

construct various-purpose intelligent control systems of different levels;

facilities used in computer science  and engineering, artificial intelligence and 
information science;

support system.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, бул-р Ак. Вернадського, 36
36, Ac. Vernadsky Blvd., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 424-31-10
 +380 (44) 424-25-61
   metal@imp.kiev.ua

www.imp.kiev.ua

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України є одним з найбільших 
в Україні та Європі наукових центрів з фундаментальних досліджень у галузі 
фізики металів. Наукові напрями: фізика міцності та пластичності металів 
і сплавів, електронна будова та електроні властивості металів і сполук на їх 
основі, нанорозмірні системи, атомна будова металів та гетерофазних систем 
на їх основі.

G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine is one of the 
largest in Ukraine and Europe research centers of basic research in the physics 
of metals. Scientific areas: physics of strength and plasticity of metals and alloys; 
electronic structure and electronic properties of metals and compounds on their 
basis; nanoscale systems; atomic structure of metals and heterophase systems on 
their basis.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 
НАН України
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Заболотного, 154
154, Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 526-11-79
 +380 (44) 526-23-79
   Podgorsky@serv.imv.kiev.ua

www.imv.kiev.ua

Інститут мікробіології і вірусології − один з найбільших наукових центрів 
досліджень у галузі систематики, фізіології, біохімії, генетики та екології 
мікроорганізмів, біотехнології та загальної вірусології. Фундаментальні 
дослідження вчених інституту стають основою для створення нових 
біотехнологій для промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я 
й захисту навколишнього середовища. В інституті створена одна з найбільших 
у світі Українська колекція мікроорганізмів.

The Institute of Microbiology and Virology is the greatest scientific center of 
research in the field of systematics, physiology, biochemistry, ecology and 
genetics of microorganisms, biotechnology and general virology. Fundamental 
investigations of the Institute researchers become the basis for creation of the 
novel bio-technologies for industry, agriculture, public health and environment 
protection. The Ukrainian collection of microorganisms, one of the greatest in the 
world, has been created at the Institute.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
150, Zabolotnogo Str., Kyiv, .3680, Ukraine

   +380 (44) 526-11-69
 +380 (44) 526-07-59
   inform@imbg.org.ua

www.imbg.org.ua

Директор – ак. НАНУ Г.В. Єльська. Установа налічує 433 cпівробітники. 
Діяльність: структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова 
інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне 
моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють з вченими 84 країн світу та 
мають десятки міжнародних грантів (NATO, STCU, CNRS, 4 проекти FP7 (Сьомої 
Рамкової Програми), у тому числі проект «Зміцнення співпраці між ЄС та 
Україною у галузі молекулярної біомедицини» (COMBIOM).

IMBG is headed by Academician of the NASU, Prof. Ganna Elskaya. 
Staff is comprised of 433 employees. The scientific interests are: structural 
and functional genomics; proteomics and protein engineering; molecular and 
cellular biotechnology; bioinformatics, computational modeling and design. 
IMBG participates in international projects: NATO, STCU, СNRS, is involved in 4 
7th Framework Program Projects, among them “Strengthening cooperation in 
molecular biomedicine between EU and Ukraine” (COMBIOM).

Інститут монокристалів НАН України, 
Науково-технологічний комплекс
Institute for Single Crystals, State Scientific Institution

Україна, 61001, м. Харків, пр-т Леніна, 60
60, Lenin Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine

   +380 (57) 341-02-73
 +380 (57) 340-44-74
   info@isc.kharkov.com

www.isc.kharkov.com

ДНУ НТК «Інститут монокристалів» проводить дослідження і розробки та 
надає послуги у галузі:

призначення і фізіологічно-активних сполук;

у тому числі нанорозмірних і рідкокристалічних систем та їх компонентів, 
люмінофорів і барвників; 

матеріалів та їх компонентів.

SSI ISC “Institute for Single Crystals” is the key Institution in Ukraine in the field of:

as bioactive compounds;

including LCD and nanoscale systems as well as luminophors and dyes;

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
V.N. Bakul Institute for super hard materials

Україна, 04074, м. Київ – 74, вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv – 74, 04074, Ukraine

   +380 (44) 468-86-32
   alkon@ism.kiev.ua
   s.riabchenko@yandex.ru

www.ism.kiev.ua

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України – один з 
найбільших науково-технічних матеріалознавчих центрів Європи. В інституті 
проводяться фундаментальні наукові дослідження фізико-хімічних процесів 
утворення і росту моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових 
алмазних та алмазоподібних матеріалів в широкому діапазоні температур 
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і тисків; розробляються методи спонтанного і спрямованого регульованого 
синтезу надтвердих матеріалів.

V.N. Bakul Institute for Super hard Materials of the NAS of Ukraine is one of the 
largest scientific and technological European centers on material science. The 
fundamental scientific researches of physical and chemical processes of mono and 
polycrystalline, disperse and film diamond and diamond-like materials creation 
and growth in the wide temperature and pressure range are carrying out in the 
Institute; the methods of spontaneous and directed controlled synthesis of super 
hard materials are developing.

Інститут органічної хімії НАН України
Institute of organic chemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5
5, Murmanska Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 573-26-43
   ioch@ioch.kiev.ua

www.ioch.kiev.ua

Iнститут органiчної хiмiї проводить дослідження з теорії кольоровості 
органічних сполук, механізмів органічних реакцій, хімії гетероциклічних 
сполук, хімії фосфор-, фтор-, та сіркоорганічних сполук, хімії біологічно 
активних сполук, супрамолекулярної хімії. Інститут має досвід роботи з 
українськими промисловими компаніями такими, як Фармак, Борщагівський 
хіміко-фармацевтичний завод та Черкаський хімічний завод.

Institute of Organic Chemistry works in the field of color of organic compounds, 
mechanisms of organic reactions, chemistry of heterocyclic compounds, chemistry of 
phosphorus-, fluorine-, and sulfur-organic compounds, chemistry of biologically 
active compounds, supramolecular chemistry. Institute has experience working 
with Ukrainian industrial companies such as Farmak, Borshchahivskiy Chemical 
Pharmaceutical Plant and Cherkasy State Chemical Plant.

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН 
України
Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of the 
NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Степанченка, 3
3, V. Stepanchenka Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 432-08-45
   biophys@ukr.net

www.iappb.kiev.ua

В Інституті синтезовані силіка-магнетитові препарати для виділення ДНК та 
високоефективного очищення нативної РНК. Створено прилад для контролю 
отруєння чадним газом та прилад для визначення киснеспоживання тканин. 
Створені полімерні покриття для модифікації полікапроамідних шовних 
ниток чим досягається зниження капілярності ниток. Розроблено технологію 
виготовлення пов’язок та стрічок з біологічно активним покриттям 
комплексної дії та захисту від інфекційної враженості.

The Institute synthesized silica-magnetite preparations for DNA isolation and 
purification of high-performance native RNA. A device for monitoring carbon 
monoxide poisoning, and a device for determining kysnespozhyvannya tissues. 
Created polymer coating to modify polikaproamidnyh suture thread thus 
achieving reduction of capillarity threads. The technology of manufacture of 
bandages and tapes coated with a bioactive complex action and protection 
against infectious affect by.

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials

Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3
3, Krzhyzhanovskyi Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +38 (044) 424-20-71
 +38 (044) 424-21-31
   dir@ipms.kiev.ua

www.materials.kiev.ua

I. Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні властивості неорганічних 
матеріалів; 
II. Фізика деформування і руйнування; структурні основи створення 
конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю;

ІІІ. Матеріалознавство тугоплавких сполук і фаз високого тиску;
ІV. Новітні технології порошкової металургії; 
V. Наноструктурні матеріали, нанокераміка та нанокомпозити; 
VI. Матеріали для водневої енергетики.

I. Physicochemical fundamentals of materials science; 
II. Physical metallurgy, physics of strength and plasticity; 
ІІІ. Materials science of high melting compounds and high pressure phases; 
ІV. Novel powder metallurgy processes and technologies; 
V. Nanostructured materials;
VI. Materials for Hydrogen energy engineering systems.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine

Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine

   +380 (44) 456-83-89
 +380 (44) 456-33-18
   petrov@ipri.kiev.ua

www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та систем оптичної 
реєстрації інформації, створення технології довгострокового зберігання 
цифрової інформації; теоретичні основи і прикладні методи створення 
комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем. 
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з мікропризмовою 
структурою Френеля для діагностики лікування косоокості. Створення систем 
відтворення звуку з раритетних носів інформації. Збереження звукової 
культурної спадщини.

The research of physical backgrounds, principles, methods and systems for 
optical information recording, the creation of long-term digital information 
storage technology; the theoretical foundations and applied methods of creating 
computer information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for manufacturing the optical 
elements with micro-prism Fresnel structures for diagnosing and treatment of 
strabismus. Creating systems of sound reproduction rarity media. Preservation 
the audio cultural heritage.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 13
13, General Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine

   +380 (44) 452-93-28
 +380 (44) 452-93-27
   ispe@ispe.kiev.ua 

www.ispe.kiev.ua

- Гідратовані оксиди титану та цирконію для концентрування аніонних та 
катіонних форм фосфатів, миш’яку, важких металів;
- Конденсатори надвисокої ємності (суперконденсатори);
- Гемосорбент вуглецевий «КАРБОН» у колонках сорбційних одноразових;
- Поліоксигідроксид титану IV;
- Змішані високодисперсні оксиди перехідних металів;
- Силікагель з нанесеним наношаром оксиду заліза (ІІІ);
- Сорбент з пектиновмісної сировини.

Інститут технічної теплофізики НАН України
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabova Str., Kyiv, 03057, Ukraine

   +380 (44) 456-62-82, 456-92-72
 +380 (44) 456-60-91
   admin@ittf.kiev.ua

www.ittf.kiev.ua

Основні напрями науково-технічної діяльності:
 Фундаментальні дослідження тепло-фізичних процесів в теплоенергетичному 
обладнанні, використання традиційних джерел енергії.
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Технології та обладнання для:

імунослабких та гормонально-залежних осіб.
Новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології та обладнання для 
малої і муніципальної енергетики, будівельної, харчової, парфумерної, 
фармацевтичної та інших галузей промисловості.
Теплофізичні прилади та системи вимірювання.

The main directions of engineering and research activity
1. Fundamental research works on thermophysical processes in heat power 
equipment; utilization of conventional sources of energy.
2. Technologies and equipment for: 

immune sickness and hormone dependency.
3. Modern power- and resource saving technologies and equipment for small and 
municipal power, for construction, food, perfumery, pharmaceutical and other 
branches of industries
4. Thermophysical measurement devices and systems.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of the NAS of 
Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine

   +380 (44) 525-40-20, 525-55-50
 +380 (44) 525-83-42

market@isp.kiev.ua, info@isp.kiev.ua
   www.semicond.kiev.ua

www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України проводить 
фундаментальні і прикладні дослідження та займається створенням розробок 
в області оптики і фотоелектроніки напівпровідників, оптоелектроніки та 
напівпровідникового матеріалознавства.

The Institute of Semiconductors carries out fundamental and applied 
investigations and developments in such areas as optics and photoelectronics of 
semiconductors, microelectronics, optoelektronics and  semiconductor material 
scince.

Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАН України
Institute of Macromolecular Chemistry 
of the NAS of Ukraine

Україна, 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske Shose, Kyiv, 02160, Ukraine

   +380 (44) 559-13-94
 +380 (44) 552-40-64
   ihvsnas@i.com.ua

www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень - хімія та фізико-хімія полімерних 
композиційних матеріалів. Одним з пріоритетних напрямів є розробка 
полімерних композицій медичного призначення та токсикологічна оцінка 
полімерних матеріалів.
Пропонуємо: 

Main field of scientific research - chemistry and physical chemistry of polymer 
composite materials including elaboration of polymer composites for medical 
applications, and toxicology tests of polymer materials
We propose:

Glues medicinal
Intravascular stent with a fluorinated thromboresistant coating;
Implantation “Rinaplast”;
Film dressing material;
Intraocular lenses.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 
Chuiko Institute of Surface Chemistry 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 424-82-32, 422-96-85
 +380 (44) 424-35-67
   office@isc.gov.ua
   isc-sec@isc.gov.ua

www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями Інституту:
– теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл;
– медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
– технології одержання наноматеріалів. 
Розробки:
– ентеросорбент Силікс;
–  реагенти для піногасіння, виробництва вогнегасних порошків, фарб, 

паперових виробів;
– мастило «Силар»;
– сорбенти для збирання нафти;
– радіопрозорі покриття для РЛС;
–  матеріали для поглинання НВЧ-випромінювання, звуко- і теплоізоляційні 

матеріали.

Major research directions:
- theory of chemical structure and reactivity of surface of solids;
- medicobiological and biochemical problems of surface;
- technology of production of nanomaterials 
Developments:
- enterosorbent Silics
-  reagents for defoaming, production of fire-extinguishing powders, paper 

products;
- lubricant “Silar”;
- sorbents for removal of petroleum;
- radiotransparent shelters for radiolocation stations;
- materials absorbing SHF radiation and sound- and heat-insulation materials.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України
The International Research and Training Center for Information 
Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ-680, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Academica Glushkova Ave., Kyiv-680, 03680, Ukraine

   +380 (44) 526-25-49
 +380 (44) 526-15-70
   vig@irtc.org.ua

www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України, у роботі якої органічно 
поєднуються науково-дослідна, учбова та міжнародна діяльність у галузі 
інформатики, інформаційних та телекомунікаційних технологій. 
Основні напрямки діяльності: створення нових інтелектуальних 
інформаційних технологій та систем для науки та освіти, інформатизації 
суспільства, економіки та промисловості, медицини.

The International Center is a body of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
Its running combines naturally scientific and research, training and international 
activities in the field of informatics, information technologies and computer-
based education methods
The main areas of activities: creation of new intelligent information technologies 
and systems for science and education, society informatization, economy and 
industry, medicine.
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Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН 
України
Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, бул-р Вернадського, 34/1
34/1, Vernadskogo Blvd., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 424-35-15
 +380 (44) 424-35-10
   metal@ptima.kiev.ua

www.ptima.kiev.ua

Інститут здійснює широкомасштабні дослідження гідродинамічних, 
тепломасообмінних та кристалізаційних процесів при приготуванні, 
обробці і твердненні сплавів із застосуванням фізичних та хімічних 
впливів, а також розробляє технологічні засади одержання нових 
матеріалів та виготовлення високоякісної металопродукції для різних 
галузей промисловості. Розробляються нові технології, обладнання для 
обробки металевих розплавів та виготовлення виробів машинобудівного 
та оборонного комплексу та ливарних виробів загального використання і 
спеціального призначення.

Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and mass transfer and 
crystallization processes at preparation, treatment and solidification of alloys 
with use of physical and chemical influences and develop of technological 
basis for making new materials and high quality metal products. It ensures 
the development of new technologies and equipment for metallic melts 
treatment and manufacturing articles for machine-building defence industry 
and general use as well as for application in defence.
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AEROPLAN, журнал
AEROPLAN, magazine

Україна, 49127, м. Дніпропетровськ, а/с 6367
Р.О. 6367, Dnipropetrovsk, 49127, Ukraine

   +380 (67) 565-34-35
 +380 (68) 408-31-80
   partner@aeroplan.org.ua
   Aeroplan_mag@ukr.net

www.aeroplan.org.ua

Журнал про цікаві події у світі туризму, культури, розваг та медицини скрасить 
час у польоті, місцях очікування. Дізнаєтесь багато корисного! Усі примірники 
безкоштовні для читача в зазначених місцях поширення. Наші читачі 
постійно користуються послугами авіакомпаній, виконуючи бізнес–поїздки і 
подорожуючи з метою відпочинку. Фінансовий статус читацької аудиторії – це 
особи з доходом вище середнього, або високим. Наша аудиторія піклується 
про своє здоров’я, цінує якість, комфорт і приватний час. 

The magazine combines two business directions: InFlight Entertainment and 
InFlight Advertisement. All editions are free for audience in places of distributions. 
Our audience often takes business and vacation trips using airlines and spending 
much time on airports and in air. They take care about their health, value own 
time, quality and comfort. They are interested in travelling, business, art, fashion 
and entertainment.

Aquae
39, Ave. de la Marne, Biarritz, 64270, France

   +33 (559) 24-73-60
 +33 (76) 003-40-01
   aquae@palindrome-edition.fr

www.aquae-officiel.fr

AQUAE є французьким професійним ЗМІ, присвяченим охороні здоров’я та 
велнес індустрії.
AQUAE представлений:

Thalasso&Spa;

Завдяки унікальному позиціонуванню, об’єднуючи курорти, таласотерапію та 
велнес індустрію, журнал «AQUAE» відповідає потребам клієнтів у конкретній 
інформації.
L’Officiel-du-Thermalisme – щорічний довідник представляє огляд медичного 
SPA-сектору у Франції.

AQUAE is a French professional media dedicated to health and wellness sectors. 
AQUAE is represented by:

With its unique positioning bringing together spas, thalassotherapy and wellness 
sectors, AQUAE answers to their need of specific information.
L’Officiel du Thermalisme is a annual guide presenting a review of the medical spa 
sector in France. 

Business Portals B.V.
19, Ericastraat, Eindhoven, 5615 BJ, The Netherlands

   +31 (40) 223-35-36
   sales@businessportaks.com

www.pharmaceuticals1.com

Pharmaceuticals 1.com є міжнародним сайтом всесвітньої фармацевтичної 
промисловості. Цей веб-сайт є одним з 150 порталів, створених компанією 
Business Portals B.V. Pharmaceuticals 1.com є активним B2B порталом для всіх 
фармацевтичних постачальників і їх продукції. Ми об’єднуємо фармацевтичні 
компанії з усього світу разом і даємо їм змогу підвищення результатів 
міжнародного бізнесу. Як користувач сайту Ви можете вибрати компанії, з 
якими хочете зв’язатися безпосередньо для співпраці. Наприклад, Ви шукаєте 
фармацевтичних дистриб’юторів у Німеччині, або Ви хочете поширювати 
оптом фармацевтичні препарати у Вашій країні і Вам треба знайти надійного 
фармацевтичного постачальника. У нас є компанії з усього світу. Всі компанії 
створюють свої профілі на своїй власній сторінці. Ви маєте можливість додати 
свою компанію на: http://www.pharmaceuticals1.com/register.html

Pharmaceuticals 1.com is the international website for the worldwide Bulk 
pharmaceutical industry. This website is one of the 150 Portals published 
by Business Portals B.V. Pharmaceuticals 1.com is an active business-to-
business website for all Pharmaceutical suppliers and their products. We bring 
Pharmaceutical companies worldwide together and give them opportunities to 

increase their international business. As a member you can select companies who 
want to contact directly to explore business opportunities. For example you are 
looking for a Pharmaceutical distributor in a Germany or you want to distribute 
Bulk Pharmaceuticals in your country and want to find a good Pharmaceutical 
supplier. We have members from all over the world. All companies put their profile 
on their own company page. Please register your company free of charge here: 
http://www.pharmaceuticals1.com/register.html

CanBiotech Inc.
11-1155 North Service, Oakville, Ontario, L6M 3E3, Canada

   +1 (877) 524-6249
   info@canbiotech.com

www.canbiotech.com

CanBiotech є відкритою інноваційною платформою для біотехнологічної та 
фармацевтичної промисловості. Шукайте нових партнерів через портал 
CanBiotech, беріть участь у відкритих інноваційних навчальних семінарах 
у співпраці з BioEndeavor, CanBiotech і мережею їх партнерів з метою 
впровадження інновацій у Вашій організації. 

CanBiotech is an open innovation platform for the biotechnology and 
pharmaceutical industries. Source new partners through the CanBiotech portal, 
participate in our open innovation training workshops in partnership with 
BioEndeavor and engage CanBiotech and its network of partners to enable open 
innovation in your organization. Publications include Bio Partnerships Asia©. 
www.canbiotech.com

CLocate.com
Israel, Netanya

   info@clocate.com
www.clocate.com

CLocate.com є провідним міжнародним каталогом про всесвітні конференції 
та виставки, оснащений унікальною і всеосяжною пошуковою системою.

CLocate.com is a leading international directory for worldwide conferences and 
exhibitions, equipped with a unique and comprehensive search.

Doc.ua
Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42
42, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   info@doc.ua
www.Doc.ua

Doc.ua – це онлайн-сервіс пошуку лікарів. Мета проекту: допомогти пацієнтові 
в будь-який час знайти потрібного лікаря і швидко записатися до нього на 
прийом, а лікарям і клінікам – збільшити кількість пацієнтів. 
Переваги для лікарів і клінік: залучення пацієнтів і збільшення доходу; 
додатковий канал реклами; підвищення довіри пацієнта до лікаря. Переваги 
для пацієнтів: безкоштовне надання всіх послуг сайту; максимально повна і 
достовірна інформація про лікаря; легкий і швидкий підбір лікаря.

Doc.ua is a free service that allows patients to find a nearby doctor and instantly 
book an appointment via Doc.ua.
Benefits for doctors and clinics:
- Engage patients and increase your income
- Get additional advertising channel
- Increase patients confidence
- Schedule your appointments.
Benefits for patients:
- Find a doctor and book an appointment online for free
- See their real-time availability
- Get the right care, from the right people, at the right time.

DoctorGEO
Україна, 03035, м. Київ, вул. В. Сурикова, 3, оф. 42
Off. 42, 3, V. Surikova Str., Kyiv, 03035, Ukraine

   +380 (44) 383-50-65
 +380 (67) 296-08-08 
   info@doctorgeo.info

www.doctorgeo.info

DoctorGEO – це російськомовний аналітичний майданчик з інформацією на 
тему лікування та оздоровлення за кордоном для жителів країн СНД.
DoctorGEO – це онлайн-портал і друкований журнал «DоctorGEO&DoctorSPA» 
з актуальною інформацією як для професіоналів ринку, так і для пацієнтів, 
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споживачів медичних та оздоровчих послуг за кордоном. DoctorGEO також 
виступає партнером та організатором ділових заходів у галузі медичного 
туризму для зарубіжних клінік, страхових компаній, медичних агентів лікарів-
практиків. Компанія існує з 2012 року.

DoctorGEO is analytical russian-language platform on treatment abroad and 
health topics for customers from CIS countries. 
DoctorGEO is online web-portal and printed magazine “DоctorGEO & DoctorSPA” 
with up-to-date information for market professionals as well as patients, 
consumers of medical and health services abroad. DoctorGEO also acts as a 
partner and organizer of business events to foreign clinics, insurance companies, 
medical facilitators and physicians. Company operates from 2012.

Estet-portal.com –  науково-популярний портал 
«Естетична медицина»
Estet-portal.com – Science-popular website “Aesthetic medicine”

Україна, 01135, м. Київ, вул. Н. Шолуденка, 2, оф. 114
Off. 114, 2, N. Sholudenko Str., Kiyv, 01135, Ukraine

   +380 (44) 236-67-77
   inbox@estet-portal.com

www.estet-portal.com

Estet-portal.com – унікальний майданчик комунікації науки і практики. Тут 
фахівці заощадять свій час – знайдуть новини про передові технології, 
дізнаються думку авторитетних експертів, зможуть поставити професійні 
питання і обговорити випадки, які викликали труднощі. Такий союз 
професорсько-викладацького складу, досвідчених практикуючих лікарів 
і молодих фахівців різної спрямованості дає змогу вирішувати проблеми 
естетичної медицини комплексно і професійно.

Estet-portal.com is a unique platform of communication where science 
intertwines with practice. Here experts save their time – they can find news on 
advanced technologies, read articles and hear an opinion of recognized experts, 
ask questions and discuss difficult cases. Such union of the faculty members, 
experienced practitioners and young professionals gives the opportunity to solve 
any aesthetic medicine problems comprehensively and professionally.

Euromonitor International
4, Jogailos Str., Vilnius, LT-01116, Lithuania

   +370 (5) 243-15-77
 +370 (5) 243-15-99
   info@euromonitor.lt

www.euromonitor.com

«Euromonitor International» – провідна світова компанія, що займається 
стратегічними дослідженнями ринку. Центральний офіс «Euromonitor 
International» розміщений у Лондоні з відділеннями у Чикаго, Сінгапурі, 
Сіднеї, Токіо, Бангалорі, Шанхаї, Кейптауні, Сантьяго, Дубаї, Вільнюсі та Сан-
Паулу. У компанії понад 40-річний досвід у галузі публікації звітів про стан 
ринку, ділових довідників, баз даних в інтернеті і замовлених дослідницьких 
проектів. «Euromonitor International» щорічно складає сотні нових звітів, 
які публікуються в різних форматах для задоволення потреб всіх клієнтів. 
За допомогою відданих своїй справі аналітиків щодня вивчаються ринки в 
усьому світі; звіти «Euromonitor» надають повну стратегічну картину ринків у 
80 країнах у всьому світі.

Euromonitor International is the world leader in strategy research for consumer 
markets. As an independent company, it offers unmatched detail and unbiased 
content for every region, country, category and channel. From socio-economic 
context to intimate detail on the smallest products or markets, Euromonitor 
International provides market research focused on your organisation’s needs.
Euromonitor International is headquartered in London, with regional offices 
in Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cape Town, Tokyo, 
Sydney, Bangalore and São Paulo. The company has a network of over 900 
analysts worldwide. Its extensive network of strategic analysts in 80 countries 
provides the depth of global, national and local business information required in 
today’s increasingly international business environment.

Farmavita Regulanet
2, Desni odvojak, Okićka, Samobor, 10430, Croatia

   +385 (1) 33-77-058
 +385 (1) 777-63-14
   info@farmavitar.com

www.farmavitar.com

Farmavita.Net є мережею, що інформує про фармацевтичне ліцензування, 
передачу технологій та законотворчу діяльність. Ми керуємо ринком 

пропозиції та попиту на фармацевтичні досьє, ноу-хау і технології. Члени 
мережі Farmavita.Net зазвичай можуть знайти низку привабливих рішень для 
розвитку бізнесу, спілок, спільних підприємств, спільного розвитку і спільного 
маркетингу фармацевтичної продукції.

Farmavita.Net is the pharmaceutical licensing, technology transfer and regulatory 
affairs network. We are managing the marketplace of offers and demand for 
pharmaceutical Dossiers, know-how and technologies. Members of Farmavita.Net 
network usually find a number of attractive solutions for business development, 
alliances, joint ventures, co-development and co-marketing of pharmaceutical 
products.

Freesun News
31, Charles Plisnier Ave., Brussels, 1070, Belgium

   +32 (2) 521-32-14
   info@freesun.be

www.freesun.be

Заснований у 1982 році, портал «Freesun News» сьогодні є одним з найстаріших 
журналів про туризм, опублікованих в Інтернеті. З 1995 року «Freesun News» є 
незалежною та сімейною бельгійською компанією. 
Наш щотижневий інформаційний бюлетень поширюється безкоштовно понад 
45.000 передплатникам у всьому світі (сайт переглянули більше 1.436.449 
унікальних відвідувачів за 2014 рік). 
Передплатники та одержувачі Електронних інформаційних бюлетенів – 
це споживачі та люди, які беруть активну участь у туристичній індустрії: 
туристичні агентства, туроператори, авіакомпанії та пароплавні компанії, 
мережі готелів, компанії, організатори конференцій.

Founded in 1982, Freesun News is today one of the oldest travel and tourism 
magazine published on the internet. Online since 1995 Freesun News is an 
independent and family owned Belgian company. 
Our weekly newsletter is sent free of charge to over 45.000 subscribers worldwide 
(Website more than 1.436.449 unique visitors during 2014). Subscribers and 
e-Newsletter recipients include consumers and people active in the travel 
industry: travel agencies, touroperators, airline and steamship companies, hotel 
chains, car rental companies, business travelers, CRS companies, incentive and 
conference planners.

German Medical Journal
16, Ruffini Str., Munich, Bavaria, 80637, Germany

   +49 (89) 578-757-89
 +49 (89) 13-16-30
   info@bennad.com

www.german-medical-journal.eu

«German Medical Journal» – це науковий німецький інтернет–журнал для 
міжнародного медичного співтовариства. «German Medical Journal» можна 
знайти за адресою www.german-medical-journal.eu.
German Medical Online www.german-medical-online.com – це портал, який 
показує хто є хто в медичному світі. Всю інформацію, що Ви шукаєте в медичній 
галузі Ви можете знайти на порталі German Medical Online. 
German Medical Council – лікування в Німеччині (www.german-medical-council.
de).

German Medical Journal is the scientific online journal from Germany for the 
international medical community. German Medical Journal is available online at 
www.german-medical-journal.eu. 
German Medical Online – www.german-medical-online.com – is the who is who 
of the medical world. Whatever you are looking for in the medical field – find it in 
the German Medical Online PORTAL.
German Medical Council – Medical Treatment in Germany. www.german-medical-
council.de

GTP – Greek Travel Pages
6, Psylla Str., Athens, Attica, 10557, Greece

   +30 (210) 324-75-11
 +30 (210) 324-99-96
   info@gtp.gr 

www.gtp.gr 

GTP – найбільша медіаорганізація у Греції, призначена для підтримки фахівців 
у галузі туризму та туристів, які приїзджають до Греції. GTP надає актуальний 
туристичний контент – новини, думки фахівців та аналіз грецького 
туристичного бізнесу і сприяє просуванню Греції як значимого туристичного 
напрямку в усьому світі. Серед їх продукції та послуг: друкований путівник; 
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Greek Travel Pages (GTP) – туристичний портал з більше, ніж 1 500 000 
відвідувачів на рік; GTP Headlines – новини грецької індустрії туризму, завдяки 
яким читачі набувають конкурентні та розумні переваги.

GTP is the largest and longest-serving media organization in Greece dedicated 
to supporting Travel Professionals and incoming travelers to Greece. GTP delivers 
travel related content, news, opinions and analysis to the entire Greek tourism 
business network and promotes Greece worldwide by growing the value of 
inbound tourism to Greece.
Among our product and services are: the printed guide since 1975, Greek Travel 
Pages (GTP), the tourism portal, www.gtp.gr with more than 1,500,000 visitors 
per year, the travel news portal, GTP Headlines delivering focused Greek travel 
industry news providing its users with intelligence and competitive advantage to 
understand and “catch up” their markets.

Healthy Times
Mix Media Marketing Pte Ltd.

02-05, 2 Alexandra Road, Delta House Singapore, 440063, Singapore
   +65 9837-85-33
   liejiarong@gmail.com

www.healthytimes.com.sg
www.healthytimes.co.id

Mix Media Marketing видає журнал з охорони здоров’я в Сінгапурі та Індонезії. 
Також спеціалізується на інтегрованому маркетингу для медичного туризму, 
клінік, лікарень через державні відносини, інтернет-маркетинг тощо. 

Mix Media Marketing is the publisher of Health Magazine in Singapore and 
Indonesia. And we are also specialized in integrated marketing for medical 
tourism, clinics, hospitals through Public relations, internet marketing, etc.

Infomed Malaysia
Unit A-3-3 (Block A), No.1 Jalan PJS 8/15, Dataran Mentari, Petaling Jaya, Selangor, 
41560, Malaysia

   +60 (3) 561-13-114
   enquiry@infomed.com.my

www.infomed.com.my

Журнал «Infomed» призначений фахівцівцям галузі охорони здоров’я. 
«InfoMed Malaysia magazine» охоплює актуальні статті про інноваційні 
медичні методи лікування, фармакологічні помилки і відкриття, а також 
теми управління медичними установами. Надає медичним організаціям 
і фахівцям інформацію для кращого обслуговування пацієнтів і клієнтів. 
«Infomed» виходить 4 рази на рік накладом 10 000 примірників.  
Журнал спрямований всім представникам керівних кіл та осіб, які приймають 
рішення в системі охорони здоров’я Малайзії.

InfoMed Magazine for the Healthcare Professionals
InfoMed Malaysia magazine brings a comprehensive up-to-date coverage of 
articles on the sciences behind innovative medical therapies, disease awareness 
and discoveries, and management topics to give medical organizations and 
professionals a broad overview on improving their services to their patients and 
clients. InfoMed published 4 times a year and 10,000 copies per issue. 
Each issue is delivered individually to the doctors and administrators FOC. The 
distribution includes medical related organizations. This gives your brand a higher 
visibility and awareness profile to people who make decisions on contracts, 
tenders and listing.
REACHES OUT TO ALMOST ALL POLICY AND DECISION MAKERS ON HEALTHCARE 
IN MALAYSIA.

INFOMEDIX
14, Int.8, Via Vicenza, Viterbo, 01100, Italy

   +39 (0761) 35-21-98
 +39 (0761) 35-21-33
   info@infomedix.it

www.infomedix.it

Журнал «INFOMEDIX INT» є незамінним інформаційним ресурсом для 
компаній, які шукають дистриб’юторів та експортують свою продукцію 
за кордон. Журнал акцентує увагу на міжнародних тенденціях ринку, 
сертифікатах, виробах медичного призначення, міжнародних експонентах, 
комерційних оголошеннях і новинках. «INFOMEDIX» виходить три рази на рік; 
кожен випуск націлений на різні регіони світу. Міжнародний медіа портфель 
«INFOMEDIX» також охоплює маркетингові послуги та індивідуальні послуги 
B2B, консультування з надання допомоги медичним компаніям, залучення 
читацької аудиторії та розширенні своєї діяльності.

INFOMEDIX INT magazine is an indispensable recource for companies looking 
for distributors worldwide and exporting their products abroad. The magazine 
focuses on international market trends, certificates and regulations, medical 
products, international exhibitors, commercial announcements and novelties. 
INFOMEDIX is published three times a year each issue targeting a different area 
of the world. North and Latin America/Europe and Africa/Mіddle East and Asia, for 
a global readership of 35,000 contacts in 162 countries. Infomedix International 
media portfolio also includes inline marketing services and customized B2B 
services and consultancy to assist medical companies create a network of business 
readerships and expand their activity on a global scale.

Intuition Communication Ltd.
3, Churchgates, Berkhamsted, Herts, HP4 3LF, Great Britain

   +44 (1442) 81-78-17
 +44 (1442) 81-78-18
   sales@imtj.com

www.imtj.com
www.treatmentabroad.com

Компанія «Intuition» забезпечує засобами масової інформації, аналітикою 
та маркетинговими рішеннями міжнародний сектор медичних подорожей, 
керує порталами, які стосуються медичних подорожей (Treatment Abroad і 
DoctorInternet) і публікує «IMTJ Журнал» – B2B ресурс медичних подорожей. 
Компанія також виконує дослідження та консультації з медичного туризму, 
забезпечує інформацією про лікарні, клініки, які бажають розвивати свій 
медико-туристичний бізнес.

Intuition provides media, intelligence and marketing solutions for the 
international medical travel sector, managing consumer portals for medical 
travel (Treatment Abroad and DoctorInternet) and publishes IMTJ – International 
Medical Travel Journal – a business to business resource for the medical travel 
sector. The company also undertakes research and consultancy for medical 
tourism businesses providing advice to hospitals, clinics and destinations that 
wish to grow their medical tourism business.

Likar.info
Україна, 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 9-А
9-А, Schekavytska Str., Kyiv, 04071, Ukraine

   +380 (44) 206-11-70
   admin@likar.info

www.likar.info

«Likar.info» – всеукраїнське інтернет–видання, започатковане у 2001 році для 
лікарів і пацієнтів, що висвітлює найактуальніші проблеми сучасної медицини 
і є надійним джерелом інформації.
У понад сорока тематичних розділах зібрані новини та статті про здоров’я, 
новітні технології та методи лікування хвороб в Україні і світі, а також, 
довідники, які постійно оновлються, медичних засобів, лікарень, аптек, 
аналізів і хвороб.

Likar.info – a nationwide online publication launched in 2001 for doctors and 
patients, highlighting the most topical problems of modern medicine and is a 
reliable source of information.
In more than forty thematic sections contains news and articles about health, new 
technologies and treatments for diseases in Ukraine and abroad, as well as guides 
medicines, hospitals, pharmacies, analyzes and diseases is constantly improved.

Medi BizTV
Ernakulam, Kakkanad/Ernakulam, 682037, India

   +91 (484) 406-66-66
 +91 (484) 405-55-61
   info@medibiztv.com

www.medibiztv.com

«Medi BizTV» – цілодобовий онлайн-супутниковий телеканал, 
присвячений поширенню інформації про здоровий спосіб життя.  
«Medi BizTV» зосереджений на медичній грамотності, що дозволяє допомогти 
уряду та іншим установам охорони здоров’я, зокрема таким, як World Health 
Organization, UNESCO здійснювати свою політику і робити їх зусилля плідними. 
Medi BizTV сподівається стати одним з основних джерел інформації для осіб 
усіх вікових груп.

Medi BizTV is a 24 hour free to air satellite TV channel dedicated to serve and 
spread the message healthy living among our fellow community members. At, 
Medi BizTV we try to focus on health literacy to help the Government and other 
health agencies such as WHO, UNESCO to implement their policies and make 
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their efforts fruitful. Medi BizTV hopes to become a core source of information 
and entertainment which can be savored and enjoyed by individuals from all 
age groups alike. This International TV channel, not only share primary health 
education to global public but also would teach them the importance of test, treat 
and track.

Medi Trends Today
Sector 39, Gurgaon, Haryana, 122001, India

   +91 (965) 023-76-03
   meditrendstoday@gmail.com

www.meditrendsmagazine.com

«Medi Trends Today» – перший і єдиний в Індії журнал про медичний туризм, 
технології індустрії охорони здоров’я. Журнал виходить раз на два місяці і 
спеціалізується на новітніх розробках у царині медичного туризму, медичного 
обладнання та технологій галузі. Видання також сфокусовано на клініках та 
інших медичних послугах. Мета журналу – інформувати лікарів, фахівців 
царини медичного туризму про останні тенденції та технології та навчити 
пацієнтів знаходити безпечне, ефективне та економічно обґрунтоване 
рішення в їх оздоровленні.

Medi Trends Today is India’s 1st and Only Medical Tourism, Trends & Technology 
Online Magazine for the medical tourism and health care industry. It is Bi-monthly 
and focuses on the latest developments in the Medical tourism, health care 
equipment and technology segment. It also focuses on hospitals and other allied 
medical services. The aim is to make aware doctors, medical tourism professionals 
about latest trends and technology of their reputed field and to educate the 
patients to find a safe, effective and cost-saving solution for their medical and 
healthcare needs.

Medical Device ASIA
D-182, PR House, Anand Vihar, Delhi, 110092, India

   +91 (11) 221-415-42
 +91 (11) 221-606-35
   info@medicaldeviceasia.in

www.medicaldeviceasia.in

«Medical Device ASIA» – це журнал, який виходить раз на два місяці,  
публікується в Індії та значно поширений в усьому світі в галузі промисловості. 
Це ключовий медіа-партнер для таких визначних виставок, як: Medica 
(Німеччина); Medical Fair (Таіланд); Medical Fair Asia (Сінгапур); Medica Fair 
(Індія) тощо. Якщо Ви хочете просувати будь-які продукти або події у журналі, 
будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: info@medicaldeviceasia.in. Ви також 
можете переглянути останній випуск в електронній версії на нашому сайті: 
www.medicaldeviceasia.in

Medical Device ASIA is a bimonthly magazine published from India and circulated 
world-wide extensively in the industry. It is the key media partner to major trade 
shows of the industry like, Medica (Germany); Medical Fair (Thailand); Medical Fair 
Asia (Singapore); Medica Fair India; just to name a few. If you wish to promote 
any products or events therein, please contact us at: info@medicaldeviceasia.
in. You may also peruse the latest issue as e-magazine at our website: www.
medicaldeviceasia.in

Medical Events Info
M block vikas puri, Delhi, India

   +91 (11) 432-22-698
   +1 (800) 102-5-112 (Toll Free)
 +91 (11) 455-45-172
   info@medical-events.info

www.medical-events.info

Medical Events Info – загальна платформа для тих, хто займається 
дослідженнями і бізнесом у медицині. Саме тут є інформація про останні події 
у галузі медицини. Вчені, які займаються науково-дослідною роботою, можуть 
отримати велику користь від нашого ресурсу. Ми також надаємо інформацію 
про різні медичні заходи, охоплюючи ярмарки/конференції і послуги, зв’язані 
з ними. До послуг входить інформація про готелі, перевезення, забудовників 
стендів для компаній, перекладачів тощо.

We provide a common platform to all those who are engaged in research 
and business of all sorts of Medical/Hospital devices. It is a one stop platform 
where information regarding the latest developments in the medical field 
are available. The scholars, engaged in research work, can benefit greatly. 
The platform will also provide information regarding various medical events 

including the trade fairs/conferences and the services related to them. 
These services include hotel information, transportation, stand construction 
companies, interpreters, etc.

Medical Travel Today
Fl. 2, 475, Market Str., Elmwood Park, New Jersey, 07407, USA

   +1 (201) 641-19-11
   editor@medicaltraveltoday.com

www.medicaltraveltoday.com

Medical Travel Today – портал новин медичного туризму. Розсилка новин 
Medical Travel Today, які пишуть і публікують експерти в галузі міжнародної 
охорони здоров’я, дає змогу читачам залишатися в курсі останніх тенденцій, 
угод, нового бізнесу, конкуренції, медичних досягнень, правових питань для 
швидко зростаючої кількості медичних туристів.

Medical Travel Today is the FREE newsletter of the medical tourism industry. 
Written and edited by experts in international healthcare, Medical Travel Today 
keeps its readers abreast of trends, deals, new business, competition, medical 
advances, legal issues, and the advancement of care for the rapidly growing ranks 
of medical travelers.

Medical-Tourism-Poland.com
PCK 10, Katowice, 40057, Poland

   +48 (32) 720-59-27 
 +48 (32) 720-59-11
   enquiry@medical-tourism-poland.com

www.medical-tourism-poland.com

Medical-Tourism-Poland.com надає інформацію про лікування та реабілітацію у 
Польщі, а також допомагає пацієнтам з організацією подорожей та відпочинку 
у цій країні.

Medical-Tourism-Poland.com supports medical treatment and rehabilitation in 
Poland and assists patients coming to Poland in their trip and stay.

MediMundi, Llc.
Albuquerque, New Mexico, 87104, USA

   +1 (505) 886-12-99
   support@medimundi.com

www.medimundi.com

«MediMundi» – найбільший у світі довідник з медичного туризму. На нашому 
сайті представлена повна інформація про лікарів, лікарні, клініки, спа-
курорти, компанії, що спеціалізуються на медичному туризмі в усьому світі.

MediMundi is the world’s largest medical tourism directory. Create free listings for 
your medical tourism company or browse our directory of international doctors, 
practices, hospitals and spas specializing in medical tourism.

Need BG, Ltd.
Off. 35, ent. B, fl. 2, 10, Ami Bue Str., Sofia, 1606, Bulgaria

   +359 (2) 980-80-90
 +359 (88) 416-96-61
   office@platformamedica.com

www.PlatformaMedica.com

PlatformaMedica.com – перша в Болгарії професійна мережа в галузі гуманної 
та альтернативної медицини, стоматології, ветеринарії та фармації. Вона 
обслуговує інтереси всіх членів медичної спільноти, а також виробників, 
торговців і компаній, що надають послуги, зв’язані з діяльністю медичних 
працівників. Комунікаційний і презентаційний канали спрямовані на 
створення умов для співробітництва на професійному рівні, доступу до 
інформації та реклами.

PlatformaMedica.com is Bulgaria’s first professional network in the field of 
human and alternative medicine, dentistry, veterinary medicine and pharmacy. 
It is intended to be for the benefit of all members of the medical community, as 
well as manufacturers, retailers and service companies directly connected with 
the activities of medical professionals. Communication and presentation channel 
aimed at creating conditions for cooperation on a professional level, access to 
information and publicity.
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Novasans
98, Granville Road, East Ocean Centre 303, Kowloon, Hong Kong

   +852 8191 16-19
   vs@novasans.com

www.novasans.com

«Novasans» є найбільш повним онлайн каталогом і інформаційним порталом з 
медичного туризму і охорони здоров’я. Завдяки каталогу, який містить перелік 
понад 3 000 міжнародних лікарень, клінік і оздоровчих установ у всьомі світі, 
«Novasans» забезпечує пацієнтів прямими контактами з постачальниками 
медичних послуг і можливістю зв’язатися з ними безпосередньо для 
обговорення цін і замовлень. 

Novasans is the most comprehensive online directory and informational portal 
to medical tourism and global healthcare. Featuring a directory of more than 
3,000 international hospitals, clinics and wellness institutions globally, Novasans 
provides patients with direct communication access to these healthcare providers 
and to contact them directly for price quotations and bookings. Healthcare 
providers can also reach their targeted group of audience to present their brand 
and receive qualified leads to drive their sales.

Novosti-turbiznesa.info – портал для професіоналів
Novosti-turbiznesa.info – portal for professionals

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine

   +380 (44) 233-20-28
 +380 (68) 201-37-99
   cs9@ukr.net

Працюємо з 2003 року. Закони, нормативні акти, коментарі. Бухгалтерія 
в туризмі. Візи, кордон, митниця. Усі види туризму. Виставки, семінари 
(календарі, анонси, аналітика). Статистика, маркетинг. Інтерв’ю. Готелі, 
страхування, транспорт. Інвестиції. Курорти. Управління в туризмі, освіта та ін. 
Проекти: «Конференц-сервіс в Україні», друкований каталог + сайти www.
conference-service.com.ua і www.zaly.in.ua; каталог «Все для готелів, санаторіїв, 
пансіонатів, баз відпочинку» і портал www.all-for-hotels.info; портал «Туризм і 
активний відпочинок в Україні» www.atur.com.ua; сайти www.spa.net.ua, www.
sanator.com.ua, www.minihotels.com.ua.

We’re in business since 2003. Laws, regulations, comments. Accounting in 
tourism. Visas, border, customs. All forms of tourism. Expositions (calendars, 
announcements, analytics). Statistics, marketing. Interview. Hotels, insurance, 
transportation. Investments. Resorts. Management in tourism, education etc.
Projects: “Conference service in Ukraine”, print catalogue + sites www.conference-
service.com.ua and www.zaly.in.ua; catalogue “All for hotels, sanatoriums and 
recreation centers” and portal www.all-for-hotels.info; portal “Tourism and active 
recreation in Ukraine” www.atur.com.ua; sites www.spa.net.ua, www.sanator.
com.ua, www.minihotels.com.ua.

Olympia Global Co., Ltd.
11 F-8, 500, Shizheng Rd, Taichung, 407, Taiwan

   +886 (4) 225-86-850
 +886 (4) 225-86-852
   info@tradewinds.com.tw

www.tradewinds.com.tw

TradeWinds – Medical&Health Buyer’s Sources (MHS) виходить щороку у квітні 
(весна) та у жовтні (осінь), охоплюючи повну інформацію про виробників і 
постачальників медичного і стоматологічного обладнання.
Ми беремо участь у понад 30 міжнародних медичних і стоматологічних 
виставках. MHS є завжди у центрі світових тенденцій ринку. Ми надаємо 
найбільше ефективні засоби для просування та досліджуємо нові ринки. Якщо 
Ви хочете просувати свою продукцію у всьому світі, MHS – це ваш кращий 
вибір.

TradeWinds – Medical&Health Buyer’s Sources (MHS) is published every 
Spring (April) and Autumn (October). It includes all kinds of medical and dental 
manufacturers and suppliers.
We participate in more than 30 international medical and dental exhibitions. MHS 
is closest to world market trends.
We provide the most effective vehicle for promoting your visibility and exploring 
new markets. If you want to promote your products worldwide, MHS is your best 
choice.

Oplastike.com
Україна, 65039, м. Одеса, пр-т Ю. Гагарина, 23/4
23/4, Y. Gagaryna Ave., Odesa, 65039, Ukraine

   +380 (96) 188-20-39
   sales@oplastike.com

www.oplastike.com

OPLASTIKE.COM – це Перший Український портал про пластичну хірургію та 
косметологію. 
На нашому порталі тільки найсвіжіші новини індустрії краси, новітні практичні 
методи і технології, живі діалоги між пацієнтами і лікарями. Наша база 
налічує понад 4 000 фахівців у галузі естетичної медицини. Ми є постійним 
інформаційним партнером у більше, ніж в 300 заходах у галузі естетичної 
медицини не тільки в Україні, але й у всьому світі. OPLASTIKE.COM – експерти 
про красу!

OPLASTIKE.COM is the first Ukrainian portal of esthetic medicine. 
There are only the latest news of the beauty industry, the newest practices and 
technologies, live conversations between patients and doctors. Our database 
contains about 4000 plastic surgeons, cosmetologists and various specialists in 
aesthetic medicine from Ukraine, Russia, Byelorussia and other CIS countries. We 
are information partners of more than 300 events in our countries and all over 
the world.

Pharma Mirror Magazine
Road 5, 374, Suite 5/A, Silicon Heaven, Mohammadpur, 1219, Dhaka, Bangladesh

   +880 (171) 392-16-59
   editor@pharmamirror.com

www.PharmaMirror.com

«Pharma Mirror» є одним з найпопулярніших онлайн-фармацевтичних 
журналів. «Pharma Mirror» акредитований ISSN центром у Парижі і представляє 
спеціалізовану інформацію про все, що відбувається у фармацевтичному світі. 
«Pharma Mirror» є партнером фармацевтичних компаній світового рівня у 
понад 15 країн світу. Також має високу міжнародну цільову аудиторію – понад 
10 000 передплатників.

Pharma Mirror is one of the most popular open access online pharmaceutical 
magazines. Pharma Mirror is accredited by ISSN Center, Paris. It is introducing 
pharmaceutical journalism over the pharma arena. 
Pharma Mirror partnered with world class pharmaceutical event management 
companies in 15+ countries worldwide. We have high international exposure to 
the targeted community with around 10000+ subscribers. Pharma Mirror believes in 
cutting-edge peer reviewed contents over the pharma arena.

Pharmaphorum
Rosemount House, Rosemount Avenue, West Byfleet, Surrey, KT14 6LB, UK

   +44 (1932) 33-92-60
   info@pharmaphorum.com

www.pharmaphorum.com

Портал Pharmaphorum є новатором у галузі фармації, адже демонструє висоту 
досягнень сучасної медицини, разом з цим ефективно використовуючи 
медіа засоби, що сприяють народженню і поширенню інноваційних ідей, та 
потужну on-line платформу, яка забезпечує донесення актуальної інформації 
до світової аудиторії.

Pharmaphorum drives innovation within the pharmaceutical industry, by 
bringing healthcare together through a suite of media services that help produce 
and disseminate thought leadership, combined with an online platform for 
communicating messages to a global audience.

PlacidWay
8008, East Arapahoe Court, Denver, Colorado, 80112, US

   +1 (303) 500-38-21
 +1 (720) 496-17-40
   info@placidway.com

www.placidway.com 
www.placidsolutions.com

«PlacidWay» – американська компанія з офісами в понад 30 країнах у 
всьому світі, яка пропонує найкращі рішення для більше, ніж 250 медичних 
провайдерів, і орієнтована на залучення іноземних пацієнтів. «PlacidWay» 
допомагає компаніям галузі медичного туризму підвищити свою 
конкурентоспроможність і покращити рівень послуг. «PlacidWay» – ідейний 

(PM) h

       PharmaMirror.com
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лідер у медичному туризмі та забезпечує доступ до кращих можливостей 
охорони здоров’я по всьому світу!

PlacidWay is a U.S. – based medical tourism company with presence in over 30 
countries worldwide, offering most comprehensive solution to over 250 medical 
providers globally.
PlacidWay, helps healthcare providers enhance their competitive positioning 
while improving top line performance. 
PlacidWay has become a thought leader in the industry, providing globally 
deployed industry best practices, focused to attract international patients.

PMR Ltd. Sp. z o.o.
24, Dekerta, Kraków, Małopolska, 30-703, Poland

   +48 (12) 618-90-00
 +48 (12) 618-90-08
   moreinfo@pmrcorporate.com

www.pmrpublications.com

PMR є консалтинговою компанією і компанією з досліджень ринків, що 
працює у понад 25 країнах Центральної і Східної Європи та більше, ніж над 
300 проектами у рік для своїх клієнтів. Крім індивідуальних науково-дослідних 
проектів, бізнес консалтингу, прогнозування та корпоративних фінансів, 
компанія пропонує широкий портфель бізнес-звітів за секторами.

PMR is a market research and consulting company specialising in over 25 countries 
of Central and Eastern Europe. And running over 300 tailored projects per year for 
our clients. On top of our tailored research, business consulting, forecasting and 
corporate finance projects we also offer a wide portfolio of sector business reports.

PPR «Отдыхай!», SRL
PPR “Otdyhai!”, SRL

Off. 4, 76, M. Kogalniceanu Str., Chisinau, 2009, Moldova
   +373 (22) 22 20-23-01/02
 +373 (69) 12-49-64
   golgalina@promo-profit.md

www.otdyhai.md

Журнал «Работай&Отдыхай!» – це путівник для всіх, хто відданий своїй справі, 
а також для всіх, хто любить і вміє гарно відпочивати. Журнал інформує 
читачів про новини у різних галузях: економіці, нерухомості, страхуванні, 
медицині, туризмі, санаторно-курортному лікуванні. Він є першим журналом, 
який увійшов у «Незалежну Асоціацію Аудиту тиражів BATI». 
Тираж 8 000 екз. Обсяг – 110 стор. Виходить 6 разів на рік.
Сайт www.otdyhai.md – все про туризм у Молдові та за кордоном, онлайн 
заявки на подорожі, санаторно-курортне лікування, гарячі путівки, онлайн 
страхування. Також на сайті Ви зможете знайти інформацію про авіакомпанії, 
ресторани, готелі, фітнес клуби, салони краси, захоплення та рубрики «все 
для свят».

The magazine “Work & Have a Rest” – a guide for all those who love their work, and 
for all those who love and know how nice rest is. The magazine informs readers 
about the news in various sectors of economy, including real estate, insurance, 
medicine, tourism, balneotherapy and other. We are the first magazine which 
joined the Association of Independent Audit (BATI). Its circulation is 8000 copies, 
volume - 110 pages, and it comes out 6 times a year.
Site www.otdyhai.md – all about tourism in Moldova and abroad, on-line 
applications for travel, “Hot” Tours, on-line insurance. Also on the site you will find 
information on airlines, restaurants, hotels, fitness clubs, beauty salons, hobbies 
and “everything for the holidays” section.

PRO Менеджмент в охороні здоров’я, журнал
PRO Healthcare Management, quarterly magazine

Україна, 04070, м. Київ, а/с 86
P.O. box 86, Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 221-17-93
   pk@promagazine.com.ua

www.promagazine.com.ua
www.facebook.com/read.pro

«PRO Менеджмент в охороні здоров’я» – це фахове видання міжнародного 
зразка для керівників медичних закладів. Журнал висвітлює останні 
тенденції в медичному менеджменті в Україні та за кордоном, виконує власні 
дослідження медичного ринку, публікує якісну аналітику та матеріали «з 
перших вуст» від провідних практиків та експертів. 

Видання виходить один раз у квартал і поширюється за передплатою. 
Передплату можна оформити на сайті www.promagazine.com.ua і в редакції за 
телефоном +380 (44) 221-17-93.

“PRO Healthcare Management” magazine is a leading professional resource for 
healthcare managers in Ukraine. Our materials cover most important national 
and international trends in healthcare management; latest research of health care 
markets in Ukraine; high quality analytics and materials by practicing professionals 
and industry experts.
The magazine is issued quarterly. To subscribe please visit www.promagazine.
com.ua or contact our office tel. +380 (44) 221-17-93

Proven Trade Contacts 
Narang Tower, 46 Community Centre, Naraina Industrial Area Phase-I, New 
Delhi-110028, India

   +91 (11) 455-54-00 (100 Lines)
 +91 (11) 455-54-001
   ptc@webptc.com

www.webptc.com

Крім експорту медичної продукції, ми також з 1992 року, випускаємо 
щомісячний журнал «Proven Trade Contacts», який висвітлює медичну галузь 
всього світу.
Журнал доступний у друкованому вигляді, в інтернеті та в форматі pdf. 
Основна мета журналу – об`єднати продавців, покупців і постачальників 
послуг медичного ринку. Розділ «Безкоштовні оголошення» створює ідеальну 
платформу для спеціалістів.
На сайті: www.webptc.com Ви зможете ознайомитися з виданням, читати 
кожен місяць безкоштовну pdf версію, попередньо зареєструвавшись на 
сайті. Друкований журнал також може бути відправлений на безкоштовній 
основі.

Apart from export of medical products, we also since 1992, publish Proven Trade 
Contacts, a monthly magazine, which serves the medical sector worldwide in an 
enormous way.
The magazine is available in Hard Copies, online and in pdf formats. The main 
objective of Proven Trade Contacts is to bring sellers, buyers and service providers 
closer to each other, thus creating more business for all. Free advertisements 
facility gives an ideal meeting platform for all. You may visit www.webptc.com 
to view a few copies of Proven Trade Contacts or register your E-mail address at 
www.webptc.com to avail free of charge pdf version of Proven Trade Contacts 
every month.  A hard copy of the magazine can also be sent on complimentary 
basis.

Succidia AG
88, Roesslerstrasse, Darmstadt, 64293, Germany

   +49 (6151) 360-560
 +49 (6151) 360-56-11
   info@succidia.de
   laborundmore@succidia.de

www.Succidia.de
www.laborundmore.de

«Labor&more» – провідний в Європі журнал для фахівців, які приймають 
рішення в галузях хімії, фармацевтики, біотехнології та технології виробництва 
харчових продуктів. Журнал заснований 2005 року, виходить 10 раз на рік у 
німецькій, 4 рази в англійській версії для міжнародних ринків, а також 2 рази 
в російській версії для Росії, України та Казахстану.
«Medical sports network» – німецький провідний журнал для фахівців, 
що приймають рішення в наукових колах спортивної медицини, терапії і 
спортивного харчування. Журнал заснований 2006 року – в цьому році ми 
святкуємо10-річчя видання. «Medical sports network» публікує 8 випусків 
німецькою мовою, один випуск англійською мовою для міжнародних ринків і 
2–3 спеціальні випуски, присвячені медичним питанням.

Labor&more is Europe’s leading magazine for decision makers in the scientific 
areas of chemistry, the pharmaceutical industry, biotechnology and the food 
processing industry. Founded in 2005, Labor&more now informs its readers with 
10 issues per year in German, 4 issues in English for international markets, and 2 
Russian language editions for Russia, the Ukraine and Kazakhstan.
Medical sports network is Germanys leading magazine for decision makers in the 
scientific areas of sports medicine, therapy and sports nutrition. The magazine was 
founded in 2006 – this year we can celebrate the 10th anniversary. Medical sports 
network presents 8 issues in German, 1 issue in English for international markets 
and 2 to 3 special issues focusing on medical topics for example.
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Tour NUANCE, всеукраїнський каталог для професіоналів 
туристичного бізнесу
Tour NUANCE, Allukrainian catalogue for the professionals of 
tourist business

Україна, 03047, м. Київ, пр-т Перемоги, 50
50, Peremohy Ave., Kyiv, 03047, Ukraine

   +380 (44) 206-56-03
   info@nuance.com.ua

www.nuance.com.ua

Каталог «Tour NUANCE» – настільний помічник менеджера з туризму. У виданні 
описані країни, курорти і нюанси їх продажу, публікуються карти, таблиці 
«Оператор/направлення» та багато іншої довідкової інформації і практичних 
матеріалів про турбізнес, страхування, туристичне законодавство, 
інформаційні технології тощо. 
«Tour NUANCE» виходить двічі на рік: на початку зимового та літнього 
туристичних сезонів.

Tour NUANCE Catalogue – is a reference assistant of manager in tourism 
sphere. Countries, resorts and nuances of their sales, are described in addition, 
maps, tables, are published too “Operator/direction” and much other certificate 
information and practical materials about tourist business, insurance, tourist 
legislation, information technologies at all. Tour NUANCE goes out twice in a year: 
on the eve of winter and summer tourist seasons.

Tourism around the World Monthly
71, Blandford Road, Aegean House, Teddington, Middlesex, TW110LG, Great Britain

   +44 (208) 943-94-49
   editor@tourismaroundtheworld.co.uk

www.tourismaroundtheworld.co.uk

«Tourism around the World Monthly» – світовий електронний журнал 
про подорожі та туризм, зустрічі, конференції, виставки та авіаційну 
промисловість. Журнал містить докладні, інформативні та корисні новини та 
публікується англійською мовою. З 1997 року він має постійно зростаючий 
обіг. Він також є офіційним глобальним медіа партнером для декількох 
ключових виставок у галузі.

Tourism around the World Monthly is a global e-journal for the travel&tourism, 
M.I.C.E, exhibitions and aviation industries. It provides detailed, informative and 
useful information and is produced in English. Started in 1997 it has an ever-
growing circulation. It is also the official global media support for several key 
exhibitions within the industry.

Tourism-Insider Ltd.
15-B, Schweden Str., Berlin, 13357, Germany

   +49 (30) 887-666-45
 +49 (321) 21-376-378
   j.fischer@tourism-insider.com

www.tourism-insider.com

«Tourism-Insider» є найбільшим і найвідомішим німецько-китайсько-
англомовним онлайн-журналом для керівників туристичної галузі. Наша 
аудиторія складає близько 81 000 читачів у 143 країнах світу. Ми публікуємо 
насичену і «вибухову» інсайдерську інформацію туристичної галузі з 
найшвидшими новинами про тенденції та події, а також новини маркетингу і 
PR. Ми представлені на всіх великих виставках у всьому світі (WTM, ITB, IMEX, 
AIME, IT&CMA, ATM, ATF, MITM, EMITT, Routes, IT&CM etc.) Наше бачення: Ми 
пишемо про туризм, тому що це головна частина нашого життя! Наша мета – 
це успіх наших партнерів!

Tourism-Insider is the largest and best known German-Chinese and English 
speaking online-magazine for tourism executives. According to google analytics 
we have over 81.000 readers in 143 countries of the world. We publish highly 
topical and explosive insider knowledge out of the tourism branch with the fastest 
news about current trends and events, as well as Marketing and PR news. We 
are represented at all major trade fairs around the world (WTM, ITB, IMEX, AIME, 
IT&CMA, ATM, ATF, MITM, EMITT, Routes, IT&CM etc.)
Our Vision: We write about Tourism because it is the main part of our life!
Our target: is the success of our partners!

Trade Shows Europe
150, Postbus, Heemstede, NH, 2100 AD, Netherlands
info@trade-shows.eu
www.trade-shows.eu

Безкоштовний інтернет–ресурс з просування виставок. Пошук торгових шоу і 
виставок по країнах, галузях і датах.

Free Online Trade Show Promotion. Search Fair Shows and Exhibitions by Country, 
Industry and Date.

Travertures Co., Ltd.
63, Sukhumvit (Ekamai) Rd., Bangkok, Wattana, 10110, Thailand

   +66 (2) 392-81-78
 +66 (2) 392-81-79
   support@mymedholiday.com

www.mymedholiday.com

myMEDholiday.com є всеосяжним порталом про Медичний туризм, який 
пропонує детальні профілі понад 1 000 добірних медичних установ у таких 
лікувально-туристичних країнах, як Таїланд, Індія, Сінгапур, Греція і Бразилія 
тощо. Сайт містить інформативний блог, який обговорює широке коло питань 
бізнесу; надійну пошукову систему, яка дозволяє користувачам оцінити 
лікарні і клініки за певними критеріями – такими, як акредитація або мовна 
підтримка; та інтерактивний інструмент, який дає пацієнтам змогу знайти, 
порівняти і контактувати безпосередньо з установами, які їх цікавлять.

myMEDholiday.com is a comprehensive Medical Tourism portal that offers in-
depth profiles of over 1,000 select healthcare facilities in medical-travel hotspots 
like Thailand, India, Singapore, Greece, and Brazil, to name a few. The website 
features an informative blog that discusses a wide-range of industry topics; a 
robust search engine that enables users to evaluate hospitals and clinics based 
on specific criteria like accreditation or language support; and an interactive tool 
which gives patients the ability to locate, compare, and contact facilities directly.

Ukraine Business Insight
16, Brockwood Close, Sandy, Gamlingay, SG19 3EG, Great Britain

   +44 (7746) 18-49-45
   ubi@ukrainebusinessinsight.com

www.ukrainebusinessinsight.com

«Ukraine Business Insight» – єдине англомовне видання у Великобританії, 
що висвітлює питання торгівлі та інвестицій в Україні. Друкується у Лондоні 
за участі міжнародних та українських авторів, експертів ринку. Виходить 
квартально у двох форматах – друкованому та електронному; та новинами 
on-line на www.ukrainebusinessinsight.com разом з місячним електронним 
бюлетенем.

Ukraine Business Insight is the only UK–based English language publication 
covering Ukraine trade and investment, published in London and written by 
International and Ukraine-based writers and market analysts. It is produced on a 
quarterly basis in two formats – print and electronic with news updates via www.
ukrainebusinessinsight.com and monthly e-newsletter. 

ZDOROV-INFO.COM.UA, медичний портал України
ZDOROV-INFO.COM.UA, Medical portal of Ukraine

Україна, 03065, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 40, оф. 3
Off. 3, 40, Cosmonaut Komarov Ave., Kyiv, 03065, Ukraine

   +380 (44) 497-25-00, +380 (67) 524-01-02
   mail@zdorov-info.com.ua

www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України «ЗДОРОВ–ІНФО» – спеціалізована довідкова 
служба, що об’єднує інформацію про всі заклади охорони здоров’я: 
поліклініки, лікарні, діагностичні та медичні центри, диспансери, лабораторії, 
стоматології, аптеки, університети, ліцеї, санаторії, виробників медичного 
обладнання, постачальників товарів медичного призначення. Портал 
«ЗДОРОВ-ІНФО» співпрацює з обласними та міськими управліннями охорони 
здоров’я, громадськими організаціями, діячами науки, є Генеральним 
інтернет–партнером Міжнародного Медичного Форуму, офіційним 
партнером Медичної Виставки «Охорона Здоров’я», Щорічної конференції 
«Приватний медичний заклад: організація та управління», Виставок «Імунітет» 
та «ЕкспоДентал».
Ми об’єднуємо професіоналів, працюючих для здоров’я України. 
Приєднуйтесь!
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Medical portal of Ukraine “ZDOROV–INFO” – specialized reference service that 
combines information about all health facilities: clinics, hospitals, diagnostic and 
medical centers, laboratories, dentistry, pharmacy, universities, high schools, 
health centers, medical equipment manufacturers, suppliers of medical products. 
Portal “ZDOROV-INFO” is working with regional and city health departments, 
community organizations, scientists, is the General 
Internet Partner of International Information Medical Forum, the official partner 
of Medicine Exhibition “Health Care”, Annual Conference “Private institution: the 
organization and management”, Exhibition “Immunity” and “ExpoDental”.
We bring together professionals working for the Health of Ukraine. Join!

Агентство Медичного Маркетингу
Medical Marketing Agency

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 32, оф. 411
Off. 411, 32, Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 423-44-99
 +380 (44) 452-22-03
   lmatiyash@amm.net.ua

www.amm.net.ua

«Агентство Медичного Маркетингу» працює з усіма ланками медичної та 
фармацевтичної галузі: медичними центрами і клініками, виробниками, 
представництвами, дистриб’юторами та аптечними мережами. Агентство 
виконує навчальні тренінги для лікарів і приватних клінік, фармацевтичних 
компаній, аптечних мереж. Книги видавничого дому «АММ» – це квінтесенція 
знань, навичок і практичного досвіду наших тренерів.
Також компанія видає журнал для аптечних працівників «Рецепты аптечных 
продаж» (тираж 12 000) і електронне видання для топ-менеджерів аптечних 
мереж «Pharma Chif».

“Medical Marketing Agency” works with all the links of the medical and 
pharmaceutical industry: medical centers and clinics, manufacturers, 
representatives, distributors, pharmacy chains. Agency conducts trainings for 
doctors and private clinics, pharmaceutical companies, pharmacy chains. Books 
of the publishing house of “MMA” – is the quintessence of knowledge, skills and 
practical experience of our trainers. The company also publishes a magazine for 
pharmacists’ recepty «Рецепты аптечных продаж» (edition 12 000) and electronic 
publication for version senior managers (of) pharmacy chains “Pharma Chif”.

Аптечний аудит, журнал
Pharmacy audit, magazine

Україна, 61184, м. Харків, вул. К. Корки, 4, оф. 226
Off. 226, 4, Com. Cork’s Str., Kharkiv, 61184, Ukraine

   +380 (57) 751-69-30
 +380 (57) 712-08-72
   audi@avista.kh.ua

www.farmaudit.com.ua

Настільний журнал для керівника і бухгалтера аптеки.

The indispensable for manager and accountant of pharmacies.

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри, журнал
Наша родина плюс, ТОВ
Library of domestic doctor and domestic trained nurse, magazine
Our family plus, Ltd.

Україна, 04074, м. Київ, вул. Мостицька, 14, оф. 288
Off. 288, 14, Mosticka Str., 04074, Ukraine

   +380 (50) 344-35-50
 +380 (44) 288-10-34
   sim.likar@gmail.com

www.sim-likar.com.ua

Спеціалізоване медичне видання, розраховане на сімейних лікарів, 
медсестер, фахівців вузьких спеціальностей. Статті, поради, практичні 
рекомендації, консультації спеціалістів, а також новини медицини, офіційні 
нормативні документи, медичні стандарти, традиційні й нетрадиційні методи 
діагностики тощо. Журнал виходить раз на 2 місяці. На ринку періодичних 
видань – від 2005 р.

Medical edition, counted on domestic doctors, trained nurses, specialists of 
narrow specialties, is specialized. Articles, advices, practical recommendations, 
consultations of specialists, and also news of medicine, official normative records, 
medical standards, traditional and untraditional methods of diagnostics and 

others like that. A magazine goes out one time on 2 months. At the market of 
magazines – from 2005.

БІЗРЕЛІЗ, Інтернет–видання
BIZRELIZ, Internet Publication

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine

   +380 (44) 332-32-56
 +380 (67) 502-42-20
   biz@bizreliz.com

www.bizreliz.com

Інтернет–видання «БІЗРЕЛІЗ» висвітлює новини компаній та ринків України. 
Більшість основних галузей економіки України на сайті www.bizreliz.com 
має свою сторінку: «Гроші», «Агро», «ІТ», «Пром», «Авто», «Телеком», «Алко», 
«Техно». Є також розділи, які висвітлюють медицину, право, освіту, торгівлю, 
культуру, спорт, здоров’я та відпочинок. Не оминає портал і проблеми 
екології, соціальної відповідальності бізнесу (КСВ), висвітлює новини політики 
і зв’язків України з світом. Регулярно оновлюється розділ «Анонси»: форуми, 
конференції, семінари, майстер-класи тощо. 
На Web-сайті розміщуються як авторські матеріали, так і прес–релізи 
компаній, які публікуються щоденно і безкоштовно, але лише за рішенням 
редактора сайту. Гарантію публікації може надати лише партнерство або 
оплата. 

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ 
Your Health , Newspaper editorial office, Ltd.

Україна, 04211, м. Київ, Оболонська набережна, 11, корп. 1
Bldg. 1, 11, Obolon embankment, Kyiv, 04211, Ukraine

   +380 (44) 485-00-96
 +380 (44) 458-00-96
   vz@vz.kiev.ua

www.vz.kiev.ua

Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я» – офіційний друкований орган 
МОЗ і галузевої профспілки, а також найдавніше медичне видання України. 
«Ваше здоров’я» – це 22 роки партнерства, довіри і професійних відносин з 
представниками галузі охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» – це завжди актуальна та об’єктивна інформація, максимальна 
відкритість до дискусій, постійний діалог з читачами, нові цікаві проекти, 
сучасний і зручний формат.

Medical Ukrainian newspaper “Your Health” – the official printed organ of the 
Ukrainian Ministry of Health and sectoral Trade union, as well as the oldest medical 
newspaper in Ukraine. “Your Health” represents 22 years of partnership, trust and 
professional relationships with representatives of the health sector.
“Your Health” is always relevant and objective information, maximum openness 
to discussions, ongoing dialogue with readers, new interesting projects, modern 
and convenient format.

ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група 
VIT-A-POL, Publishing Group

Україна, 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8-А
8-А, M. Kotsyubynskу Str., Kyiv, 01030, Ukraine

   +380(44) 465-30-83
   journals@vitapol.com.ua

www.vitapol.com.ua

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» – одна з провідних компаній у галузі 
науково-медичної інформації. Компанія розпочала діяльність у 
1995 році. Сьогодні вона об’єднує понад 50 висококваліфікованих 
спеціалістів у галузі журналістики, видавничої справи, реклами і дизайну. 
Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» – це десять всеукраїнських науково-практичних 
журналів, комунікаційні проекти (конференції, презентації, PR), різноманітна 
видавнича продукція (книги, брошури, календарі, листівки, буклети, 
репринти).

Publishing Group “VIT-A-POL” is one of the leading companies in the sphere of 
scientific and medical information. Activity of the company began in 1995. Today 
it unites more than 50 highly skilled professionals in journalism, publishing, 
advertising and design.
Publishing Group “VIT-A-POL” is ten Ukrainian scientific journals, communication 
projects (conferences, presentations, PR), various printing products (books, 
brochures, calendars, flyers, brochures, reprints).

МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
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Дзеркало світу, видавництво, ТОВ
The Mirror of a world, Publishing house

Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 44/2, оф. 46
Off. 46, 44/2, Garmatna Str., Kyiv, 03067, Ukraine

   +380 (44) 494-12-97
 +380 (44) 494-12-98
   info@mw.com.ua

www.mw.com.ua

Видавництво повного циклу. Маркетинг, розміщення реклами у 
спеціалізованому виданні «Український туризм», виробництво аудіо та відео 
роликів, поліграфічної продукції, каталогів, книг.

Publishing house, Publishing magazine “Ukrainian Tourism”.

Довідник головної медичної сестри
The Guide for Chief Matrons

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11-А
11-A, M. Raskovа Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 586-56-06
 +380 (44) 586-56-06
   medsprava@mcfr.com.ua

www.medsprava.com.ua

Журнал з медсестринства. Для державних і приватних закладів охорони 
здоров’я. Щомісяця: якість медичної допомоги; надання медичної допомоги; 
обіг лікарських засобів і виробів медичного призначення; санепідрежим; 
дезинфікуючі засоби; планування роботи головної медичної сестри; 
підготовка до перевірок; правові аспекти сестринської практики; оснащення 
робочого місця медичної сестри; документація головної медичної сестри та 
багато іншого.
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 37235.

The magazine for matrons. For public and private health care institutions. Monthly: 
quality of medical care; Circulation of Medicines and Medical Devices; Sanitary 
epidemiological regimen; Disinfectants; Planning toots for matrons; Preparing 
for inspections; Legal aspects of nursing practice; Matron’s workplace; Matron’s 
documentation and more questions.
Subscription index in the “Catalogue of publications in Ukraine” – 37235.

Домашний кардиолог, журнал 
Domashniy Kardiolog, magazine

Україна, 21000, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 2-А
2-A, Frunze Str., Vinnytsia, 21000, Ukraine

   +380 (67) 460-02-44
   medic.ria@gmail.com

www.issuu.com/domashniykardiolog

«Домашний Кардиолог» - це планшет видання про здоров’я серця і судин. 
Медичні факти, корисні поради, захоплюючі історії та рекомендації на кожен 
день. Наші експерти відповідають на актуальні питання читачів. Здоров’я 
доступне в один клік! Журнал робить більш простим і швидким пошук 
інформації з питань щодо проблем з ССС. Ми пишемо доступно і зрозуміло 
для тих, хто хоче знати все про своє серце і піклується про нього, хто хоче бути 
в курсі інновацій та новинок в медицині.

“Domashniy Kardiolog” - is a tablet edition dedicated to health of heart and 
blood vessels. Here you can find medical facts, useful tips, interesting stories 
and recommendations for everyday life. Our experts answer urgent questions of 
readers. Health is available in one click! 
Magazine makes the search of useful and necessary information concerning 
problems of cardio-vascular system easy and fast. 
We write clear and simple for those who want to know everything about their 
heart and cares about it, who wants to be aware of new products and innovations 
in medicine.

Естет МД
Estet MD

Україна, 03110, м. Київ, вул. О. Пироговського, 19, корп. 7/14
7/14, 19, О. Pyrogovskogo Str., Kyiv, 03110, Ukraine

   +380 (44) 594-95-95
   olga@estet.com.ua

www.estet.com.ua

Компанія «Естет M.D.» – структурний підрозділ корпорації «Естет», яка цього 
року відзначає своє 15-річчя і є лідируючим національним оператором 

навчального й видавничого бізнесу у галузі індустрії краси України. У портфель 
брендів компанії «Естет M.D.» входить журнал для дерматокосметологов 
«Les Nouvelles Esthetiques Україна», а також найбільші навчальні заходи для 
фахівців естетичної медицини такі, як: «Міжнародний конгрес з прикладної 
естетики та косметології в Україні», «З’їзд фахівців естетичної медицини», 
«Європейський конгрес з ін’єкційних методик», «Національний симпозіум з 
anti-age-медицини» тощо.

Aesthete MD Company – structural division of Esthete Corporation, which this year 
celebrates its 15th anniversary and is a leading national provider of educational and 
publishing business in the beauty industry of Ukraine. In its portfolio are included 
a magazine for dermatokosmetologists Les Nouvelles Esthetiques Ukraine, and 
the beagest training for specialists of aesthetic medicine, such as the International 
Congress of Applied Aesthetics and Cosmetology in Ukraine, Aesthetic Medicine 
Congress for experts , European Congress on injection techniques, the National 
Symposium on anti-age-medicine etc.

ЄвроМД, ТОВ
EuroMD, Ltd.

Україна, 04071, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, оф. 76 
5, Las Suite, Percy Str., W1T 1DG, London, United Kingdom

   +380 (44) 425-67-76
 +44 (845) 591-24-71
   info@euromd.com

www.euromd.com

EuroMD – європейський портал про здоров’я, який представлений двома 
мовами: українською (euromd.com.ua) та російською (euromd.ru), та 
складається з наступних розділів: 

кордоном;

EuroMD is the first European multinational medical portal, involved in development 
of medical tourism and best health care of Internet users in European Union and 
CIS countries. 
In Ukraine, the portal is available in two languages on Ukrainian euromd.com.ua 
and Russian euromd.ru.

ЄвроМедНьюс
EuroMedNews

Polygon House, 5, Doudlebska Str., Prague, 14000, Czech Republic
   +420 (603) 271-178
   euromed@euromednews.ru

www.euromednews.ru

www.euromednews.ru – новинний сайт про сучасну медицину та лікування 
за кордоном. Щодня на сайті публікують новини європейської медицини, 
що охоплюють наукові відкриття, особливі медичні випадки, нові методи 
лікування захворювань та їх діагностування. Крім цього, на сайті можна 
прочитати багато корисних статей, що стосуються конкретних захворювань, 
їх лікування, в тім числі і оперативного втручання, та реабілітації в Європі. 
Особлива увага надана медичному туризму та лікуванню російськомовних 
пацієнтів у Німеччині.

www.euromednews.ru is a news site about modern medicine and treatment 
abroad. Every day we publish the news about European medicine, including 
scientific breakthroughs, specific medical cases, new treatment methods and 
diagnosis. Aside from that, on euromednews.ru you can find a lot of useful articles 
about specific illnesses and their treatment (including surgery) and rehabilitation 
in Europe. Special attention is given to health tourism and treatment of Russian-
speaking patients in Germany.

Заславський, Видавничий дім
Zaslavsky, Publishing house

Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. box 74, Kyiv, 04107, Ukraine

   +380 (44) 223-27-42
   info@mif-ua.com

www.mif-ua.com

Видавничий дім «Заславський» – провідне в Україні видавництво професійної 
медичної літератури.



 www.medforum.in.ua  133

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

спонсор каталогу:
sponsor of catalogue:

Наші періодичні видання – газета «Новини медицини і фармації», журнали 
«Актуальна інфектологія», «Артеріальна гіпертензія», «Біль. Суглоби. Хребет», 
«Нирки», «Neoplasm», а також рекомендовані ВАК України для публікації 
дисертаційних досліджень журнали «Медицина невідкладних станів», 
«Здоров’я дитини», «Травма», «Міжнародний неврологічний журнал», 
«Міжнародний ендокринологічний журнал», «Гастроентерологія», які мають 
найвищий індекс читацької активності серед лікарів України.
Також ми представляємо інтернет–магазин медичної книги «Буквамед» (www.
bookvamed.com.ua) та фірмові магазини «Буквамед» в містах: Київ (тел. +380 
(67) 481-81-17, +38 (044) 353-72-45), Донецьк (пр. Ілліча, 16, тел. +380 (62) 213-
03-72) та Харків (вул. Данилевського, 17, тел. +380 (57) 705-34-04).

Publishing house “Zaslavsky” is a leading Ukrainian publisher of professional 
medical literature.
Our periodical issues – the newspaper “News of Medicine and Pharmacy”, 
specialized scientific medical journals “Actual infectology”, “Hypertension”, “Pain. 
Joints. Spine”, “Kidneys”, “Neoplasm” and the issues that are recommended by 
State Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine for publishing 
dissertation research papers, namely “International Neurological Journal”, 
“International Journal of Endocrinology”, “Emergency Medicine”, “Child’s Health”, 
“Trauma”, “Ukrainian Journal of Surgery”, “Gastroenterology” – have the highest 
index of readers’ activity among the Ukrainian physicians.
Also we present the internet-shop of medical literature “Bookvamed” (www.
bookvamed.com.ua) and our outlets in Kyiv (phone: +380 (67) 481-81-17, +38 
(044) 353-72-45), Donetsk (Illicha St., 16, phone: +380 (62) 213-03-72) and Kharkiv 
(Danilevsky Str., 17, phone: +380 (57) 705-34-04).

Здоров’я України 21 сторіччя, медична газета, ТОВ
Zdorovie Ukrainy 21 storichchya, medical newspaper, Ltd.

Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
2, Mekhanizatoriv Str., Kyiv, 03035, Ukraine

   +380 (44) 521-86-98
   zu@health-ua.com

www.health-ua.com

«Медична газета «Здоров’я України ХХІ сторіччя» – лідируюче спеціалізоване 
видання в галузі медичної періодики для працівників системи охорони 
здоров’я, зацікавлених розвитком медицини на сучасному етапі. Матеріали, 
опубліковані в газеті, зв’язані з дослідженнями нових методів лікування 
хвороб з використанням сучасної техніки і фармацевтичних препаратів. 
Видання допомагає спеціалістам ознайомитися з останніми подіями у світі 
медицини.

“Medical Newspaper “Health of Ukraine of the XXI century” – a leading specialized 
publications in medical periodicals for health care workers interested in the 
development of medicine today. Material published in the newspaper related 
to research new treatments for diseases with the use of modern technology and 
pharmaceuticals. The publication helps professionals to get acquainted with the 
latest developments in the world of medicine.

Здоров’я України. Медичні видання, Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical edition, Publishing house

Україна, 04123, м. Київ, вул. Г. Світлицького, 35-А
35-A, G. Svitlitsky Str., Kyiv, 04123, Ukraine

   +380 (44) 391-31-40
 +380 (44) 391-31-42
   parubec@id-zu.com

www.mazg.com.ua, www.mazm.com.ua, www.rpht.com.ua, 
www.angiology.com.ua, www.urgent.com.ua, www.neuronews.com.ua, 
www. kiai.com.ua, www.d-l.com.ua 

Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» є засновником низки 
видань, напрямлених на медичну аудиторію. Це журнали для практикуючих 
лікарів: «Практична ангіологія», «Клінічна імунологія. Алергологія. 
Інфектологія», «Медичні аспекти здоров’я жінки», «Медичні аспекти здоров’я 
чоловіка», «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря», «Раціональна 
фармакотерапія», «Дитячий лікар», «НейроNews: психоневрологія та 
нейропсихіатрія».

Publishing house “Health of Ukraine. Medical edition” is the founder of 
number of publications directed on medical audience. They are: journals 
for doctors: “Practical Angelology”, “Clinical Immunology. Allergology. 
Infectology”, “Medical Aspects of Women’s Health”, “Medical Aspects of 
Men’s Health”, “Acute and emergency conditions in the practice”, “Rational 
pharmacotherapy”, “Children’s Doctor”, “NeuroNews: psychonevrology and 
neuropsychiatry”.

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
KAZAKHSTAN MEDICAL JOURNAL

Казахстан, 050060, м. Алмати, пр–т Аль–Фарабі, 99, оф. 35
Off. 35, 99, Al–Faraby Ave., Almaty, 050060, Kazakhstan

   +7 (727) 327-51-86, +7 (701) 745-62-50
 +7 (727) 327-51-86
   kaz-mj@mail.ru

www.kmj.kz

Мета видання – піднімати імідж професії лікаря у суспільстві. 
Місія журналу – створення діалогу між лікарями, знайомство з історією 
медицини і реформами, що проходять сьогодні, надання трибуни відомим 
лікарям і управлінцям охорони здоров’я. Розміщення статей про насущні 
проблеми в охороні здоров’я, публікації про новітні методи менеджменту і 
бізнесу, інновації в медицині та фармацевтиці, кращий досвід казахстанських 
і зарубіжних медиків, думки експертів і аналітиків, одкровення досвідчених 
лікарів.

Our goal is to promote the occupation of a doctor society.
Mission of the magazine – the editors view their task as building a dialogue 
between doctors, learning about the medical history and current reforms, and 
providing a platform for famous doctors and health managers.
Publish the latest and reliable information, articles on pressing public health 
issues, the latest management and business methods, innovations in medicine 
and pharmaceutical industry, and best practices of Kazakhstan and foreign 
medical specialists, the magazine offers experts’ and analysts, opinions, insights 
by experienced doctors.

Казахстанский фармацевтический вестник, ТОО
The Kazakhstan pharmaceutical herald

Казахстан, 050012, м. Алмати, вул. Толе бі, 108/77-А, оф. 44
Off. 44, 108/77-А, Tole bi Str., Almaty, 050012, Kazakhstan

   +8 (727) 352-72-93/94
 +8 (727) 393-67-45
   vestnik@pharmnews.kz
   kfv@inbox.ru

www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання, що публікує аналітичні огляди, НПА МОЗ РК, 
клінічний досвід застосування ЛЗ та інші матеріали для працівників фармації. 
Виходить з листопада 1995 року.
Сайт – професійний веб–ресурс, що висвітлює новини фармації, оперативну 
та актуальну інформацію.

The specialized publication provides analytical reviews, regulations from the 
country’s legal framework, medicines’ clinical experience results and other 
materials of special interest to pharmaceutical specialists. It was first published 
in November 1995.
Website is a professional internet-resource with news of pharmacy and to-date 
information.

МеДДовідка
MeDDovidka

Україна, 04060, м. Київ, вул. О. Теліги, 23-А, ПП «Мед Інфо»
“Med Info”, 23-A, O. Teligа Str., Kyiv, 04060, Ukraine

   +380 (44) 583-17-65
 +380 (44) 453-87-84
   elena@med-dovidka.com.ua

www.med-dovidka.com.ua

Довідково–пошукова служба «МедДовідка» є лідером українського 
ринку з надання інформаційних послуг у галузі медицини, фармацевтики, 
косметології, сфері обслуговування. Надаючи допомогу у пошуку потрібного 
медичного препарату, профільного спеціаліста, обладнання та виду послуг 
за місцем запиту, наша служба зарекомендувала себе надійним помічником 
і партнером у широкому колі користувачів і клієнтів.
«МедДовідка» – це щоденно понад 5 000 унікальних тематичних відвідувачів, 
більше 14 000 переглядів і 3 000 дзвінків на 12 безкоштовних телефонних 
ліній.

Informational and searching service MeDDovidka holds leadership (is a leader) 
at the Ukrainian market of informational service in the sphere of medicine, 
pharmacy, cosmetology and consumer’s service. Assisting in a search of the 
required medicines, profile specialists, equipment according to the place of 
inquiry our service has acquired the reputation of a reliable assistant and partner 
in the wide circle of users and clients.
MeDDovidka has about 5000 unique subject visitors, more than 14000 web views 
and 3000 calls on 12 free phone lines every day.
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МедЕксперт, Група компаній
MedEkspert, Group of companies

Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1, оф. 18
Off. 18, 2/1, Kruglouniversitetska Str., Kyiv, 01024, Ukraine

   +380 (44) 498-08-34, 80
   pediatr@med-expert.com.ua

www.med-expert.com.ua

Група компаній «МедЕксперт»: проведення семінарів і конференцій для 
лікарів і фармацевтів; видавництво науково-практичних медичних журналів 
«Современная педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье 
женщины», «Украина. Здоровье нации»; проведення маркетингових 
досліджень.

Group of companies “MedEkspert”: a leadthrough of seminars and conferences 
for doctors and farmacologists; scientific practical medical magazines “Modern 
pediatrics”, “Perinatology and pediatrics”, “Woman’s health”, “Ukraine. Health of 
Nation”; leadthrough of marketings researches.

Медицина України, Видавничо-інформаційний центр, 
ТОВ
Medicine of Ukraine, Publishing and Information Center, Ltd.

Україна, 02094, м. Київ, вул. М. Попудренка, 34
34, M. Popudrenko Str., Kyiv, 02094, Ukraine

   +380 (44) 503-04-39
   medicine_ukraine@ukr.net 

Видавничо–інформаційний центр «Медицина України» спільно з установами 
охорони здоров’я видає медичні журнали: 
«Променева діагностика, променева терапія»;
«Радіологічний вісник»;
«Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»;
«Проблеми харчування».
Займається підготовкою та поширенням медичних видань: підручників, 
посібників, атласів, монографій з різних галузей медицини.

Publishing and Information Centre “Medicine of Ukraine” jointly with the 
institutions of public health publishes medical journals:
Radial diagnostics, radiotherapy;
Radiological Gazette;
Modern Problems of Toxicology, Food and Chemical Safety
Problems of Nutrition.
Medicine of Ukraine involved in the preparation and distribution of medical 
publications: textbooks, handbooks, atlases and monographs on various branches 
of medicine.

Медична практика: організаційні та правові аспекти, 
журнал
Med practice: organizational and legal aspects, magazine

Україна, 03087, м. Київ, бул-р Чоколовський, 42-А, оф. 135, секція А
Section A, off. 135, 42-A, Chokolovsky Blvd., Kyiv, 03087, Ukraine

   +380 (44) 585-06-31
 +380 (44) 585-06-32
   info-mp@panamedpublishing.com

www.the-medical-practice.com

«Медична практика: організаційні та правові аспекти» – це унікальний на 
медійному просторі України журнал для власників і керівників медичних 
закладів приватної та інших форм власності, різного профілю діяльності.
Журнал поєднує всі переваги повнокольорового видання та європейський 
стандарт викладу інформації, аналітичних і правових матеріалів, методичних 
рекомендацій з організації та забезпечення сучасних медичних закладів.

“Med practice: organizational and legal aspects” – a singular, in Ukrainian media 
realm, journal for the proprietors and leading management of private and others 
medical establishments with different activity directions.
This journal combines all the advantages of fully colored edition and is up to 
European standards of informative presentation of analytical and legal matters, 
methodical recommendations on the organization and maintenance of modern 
medical centers.

Медіка Пресс, ТОВ
Medica Press, Llc.

Україна, 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 23/8
23/8, P. Sagaydachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukraine

   +380 (44) 461-97-63
   info@medicapress.com.ua

www.consilium-medicum.com.ua

«Consilium Medicum Ukraina» є першим тематичним виданням в Україні для 
лікарів-практиків усіх вузьких спеціальностей. Протягом року ми надаємо 
вичерпну інформацію за всіма основними розділами клінічної медицини. 
Публікації в журналі є ексклюзивними матеріалами опініон-лідерів російської 
охорони здоров’я і ближнього зарубіжжя. Evrika.com.ua − це незалежний 
інформаційний портал, який створений з метою об’єднання російськомовних 
лікарів усіх спеціальностей в єдиному просторі, закритому від пацієнтів.

Consilium Medicum Ukraina is the first thematic edition in Ukraine for practitioners 
of all narrow specialties. During the year we provide comprehensive information 
in all major sections of clinical medicine. Publications in the journal are the 
exclusives from opinion leaders of Russian and CIS health care. 
Evrika.com.ua is the independent, information portal, that was created to 
consolidate Russian-speaking doctors of all specialties in the same space, closed 
to patients.

МЕДКНИГА, Видавничий дім
MEDKNYHA, Publishing house

Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 31
31, Syrezka Str., Kyiv, 04073, Ukraine

   +380 (44) 485-15-86
   medkniga@ukr.net

www.medkniga.kiev.ua

«МЕДКНИГА» − провідне українське видавництво медичної літератури. 
Напрямки діяльності:
− наукові медичні журнали для лікарів-практиків: «Практикуючий лікар» 
(www.likar-praktik.kiev.ua),
«Ендокринологія» (www.endokrynologia.kiev.ua), «Журнал неврології ім. Б.М. 
Маньковського» (www.neurology.kiev.ua);
− профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка практикуючого лікаря» 
(монографії, підручники тощо), серія «Здоров’я Вашому дому» (науково-
популярні книги про здоров’я).

“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners: “Practitioner” (www.likar-praktik.
kiev.ua), “Endocrinology” (www.endokrynologia.kiev.ua), “The Journal of 
Neuroscience” of B.M. Mankovskyi (www.neurology.kiev.ua).
- Specialized publications: book series “Practitioner’s Library” (monographs, 
textbooks, etc.); book series “Health to Your Home” (non-fiction books on health).

МедМедиа Казахстан, TOO
MedMedia Kazakhstan, Llp.

Казахстан, 050000, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 58, оф. 209
Off. 209, 58, Abylay khan Ave., Almaty, 050000, Kazakhstan

   +7 (727) 250-14-85, +7 (701) 393-01-12
 +7 (727) 250-72-95
   marketing@medmedia.kz

www.medmedia.kz

Видавничий дім «МедМедіа Казахстан» представляє на ринку Казахстану 
унікальні спеціалізовані видання, що відповідають вимогам сучасного 
медичного бізнесу. Наші видання призначені для представників Міністерства 
охорони здоров’я РК, керівників департаментів, лікарів, лаборантів, компаній 
− постачальників медичного обладнання та фармацевтичного спрямування. 
Ми охоплюємо всі галузі охорони здоров’я! Наші видання: журнали 
«Главный врач», «Репродуктивная медицина», «Лабораторная медицина», 
«Медицинские технологии Казахстан», «Здоровый», «Лучевая и 
функциональная диагностика» та щорічні довідники «КазМед» і «MED».

MedMedia Kazakhstan is a publishing house and we are present the unique and 
specialized editions, which meet the requirements of modern medical business. 
Our editions directed to medicine representatives of Ministry of health of 
Kazakhstan, heads of departments, doctors, laboratory assistants, distributions of 
medical equipment and pharmaceutical companies.
Our editions:
Medical Technologies Kazakhstan – “Medicinskie Tehnologii Kazakhstan”
KazMed catalogue
Medical Equipment directory MED
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спонсор каталогу:
sponsor of catalogue:

ZDOROVIY magazine (For Healthy Life)
GLAVNYI VRACH (Head doctor) magazine
Laboratory Medicine magazine − “Laboratornaya Medicina”
Reproductive Medicine magazine − “Reproductivnaya Medicina”
Radiological and Functional diagnostics magazine “Luchevaya i Funkcionalnaya 
Diagnostika”

Медсвіт, портал
Medsvit, web-site

Україна, 01033, м. Київ, вул. П. Саксаганського, 43-Б, оф. 12
Off. 12, 43-В, P. Saksahansky Str., Kyiv, 01033, Ukraine

   +380 (44) 287-37-88
   medsvit@movementhelth.org

www.medsvit.org

«Медсвіт» − це майданчик для інтелектуального спілкування експертного 
середовища у галузі медицини, який дозволяє оцінити стан справ, 
спрогнозувати наслідки тих чи інших кроків i запропонувати власну політику 
в царині охорони здоров’я. Портал покликаний започаткувати та модерувати 
дискусії навколо конкретно визначених тем, які зараз найбільше турбують 
медичну спільноту. Формує пул фахівців, які впливають на ухвалення рішень 
Міністерством охорони здоров’я України та Верховною Радою України.
Портал містить авторські статті і бліц-інтерв’ю експертів на запропоновану 
тему місяця. На ідентичні запитання дають відповіді фахівці різних сфер 
медичної галузі. 

Medsvit − the platform for experts’ communication in the field of medicine 
which allows to assess the situation, to predict the effects of various steps and 
to offer their own policy in health care. The portal aims to initiate and moderate 
discussions around specific topics that concerns medical community the most. 
It generates a pool of professionals who influence the decision-making in the 
Ministry of Health and Verkhovna Rada of Ukraine.
The web-site contains original articles and short interviews of experts on the 
proposed topic of the month. with the answers to identical questions.

МЕДФАРМКОННЕКТ, інтернет-портал
MEDPHARMCONNECT, Internet-portal

Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 
ТОЦ Олімпійський, під’їзд 3, оф. компанії УМГ
Off. UMG, 3-d entrance, BC Olimpiyskiy, 72, Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, 03680, 
Ukraine

   +380 (44) 568-59-24
   +380 (44) 568-59-19
 +380 (44) 568-59-21
   info@medpharmconnect.com

www.medpharmconnect.com

«МЕДФАРМКОННЕКТ» − це інформаційний портал для професіоналів 
медицини і фармацевтики. Метою «МЕДФАРМКОННЕКТ» є формування 
інформаційного простору для лікарів, фармацевтів і представників 
фармацевтичного бізнесу України, Росії та інших країн. Портал пропонує 
«стрічку» міжнародних та українських новин фармацевтичної та медичної 
галузей, яка постійно оновлюється протягом дня, підбірку актуальних статей, 
відео та інтерв’ю на галузеві теми, а також останні результати маркетингових 
досліджень ринку.

MEDPHARMCONNECT is internet-portal for specialists in pharmaceutics and 
medicine. Today MEDPHARMCONNECT is the common information space of 
doctors, pharmacists and representatives of pharmaceutical business in Ukraine, 
Russia and other countries. Internet portal www.medpharmconnect.com is a 
unique informational space that offers constantly updated news, interviews, 
videos and articles covering current events in both international and Ukrainian 
pharmaceutical industry and medical field.

Мир Отдыха и Бизнеса, журнал
World of leisure and business, magazine

Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 23-А, оф. 29
Off. 29, 23-A, Chervonoarmyiska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

   +380 (44) 332-85-65, 223-35-38
 +380 (44) 228-97-91
   Mir2@online.ua

www.mir.kiev.ua

Журнал «Мир Отдыха и Бизнеса» − туристичний журнал, на сторінках якого 
щомісяця висвітлюється весь спектр послуг у галузі туристичного бізнесу.

“World of leisure and business” Magazine – is the travel magazine, on the pages of 
which is presented monthly the full range of services of the tourism business field.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
INTENATIONAL TOURISM, magazine

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine

   +380 (44) 254-51-90/91/93
 +380 (44) 288-96-25
   welcome@intour.com.ua
   intour_magazine@mail.ru

www.intour.com.ua

Журнал «Міжнародний туризм» –  провідне туристичне видання України. 
Розповідає про подорожі, відпочинок і пригоди. Приваблює ефектним 
дизайном, якісним друком та яскравими авторськими матеріалами. 
«Міжнародний туризм» – володар багатьох професійних нагород. 
Журнал виходить з 1992 року. 
Мова видання: українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.

The International Tourism Magazine is the leading tourist periodical in Ukraine.
The magazine features articles about life and tourist lures of many countries of 
the world, suggests the best places to go to for rest and recreation, publishes 
interviews with celebrities. It is enhanced by its highly attractive design and 
insightful and well-written articles.
The Magazine is a holder of numerous professional awards. Published since 1992, 
bimonthly.

Моріон
Morion, Ltd.

Україна, 02140, м. Київ, пр-т М. Бажана, 10-А
10-A, M. Bazhana Ave., Kyiv, 02140, Ukraine

   +380 (44) 585-97-10
   public@morion.ua

www.morion.ua

Компанія «МОРІОН» (www.morion.ua) – провідне українське підприємство, 
яке спеціалізується на систематизації інформації щодо лікарських засобів і 
сервісу з питань аналітики, управління та маркетингу на фармацевтичному 
ринку і видає: інформаційне інтернет-видання «АПТЕКА online» (www.
apteka.ua); спеціалізовані видання – газета «Щотижневик АПТЕКА», довідник 
«КОМПЕНДІУМ – лікарські засоби», «Гео-Аптека» – онлайн-сервіс з пошуку 
фармацевтичних продуктів; програмні продукти для автоматизації аптек: 
інформаційна система «Лікарські засоби», облікова система «Аптека», система 
замовлення «Фармзаказ АПТЕКА»; інформаційно-аналітичні продукти: 
система дослідження фармринку «PharmXplorer», BI-рішення на платформі 
QlikView, синдикативна база даних фахівців і закладів охорони здоров’я 
«aXioma»; програмне забезпечення для управління маркетингом «Pharma 
HRM»; маркетингові дослідження серед лікарів, фармацевтів, споживачів.

MORION Ltd. (www.morion.ua) – The leading Ukrainian Company which 
specializes in systematization of information about medicines and service 
on issues of intelligence, management and marketing in the pharmaceutical 
market, namely: APTEKA online – internet-edition www.apteka.ua; Specialized 
publications: APTEKA weekly newspaper, COMPENDIUM-Pharmaceutical Drugs; 
Geo-Apteka — online service on search of pharmaceutical products; Software 
products for pharmacy automation: Likarski Zasoby — information system; 
Apteka-registration system; Pharmzakaz APTEKA – order system; information 
and analytical products: PharmXplorer – pharmaceutical market research system; 
BI-solution on the QlikView platform; aXioma – syndicated database of medical 
professionals and medical institutions; ETMS class software for marketing 
management of pharmaceutical companies – Pharma HRM; marketing researches 
among doctors, pharmacists and consumers.

НАВIФАРМ, Видавничий Дiм, ТОВ
NAVIFARM, Publishing House, Llc.

Україна, 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, оф. 270
Off. 270, build. 1, 7, Golosiyvska Str., Kyiv, 03039, Ukraine

   +380 (67) 239-22-21
 +380 (44) 251-47-97
   navifarm@navifarm.com.ua

www.navifarm.com.ua

закладів охорони здоров’я, науковці, лікарі–куратори від страхових компаній, 
викладачі і студенти спеціалізованих вищих навчальних закладів, а також 
працівники системи постачання фармацевтичних підприємств. 
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directors of health care institutions, researchers, supervising doctors employed 
by insurance companies, employees and students of specialized HEIs, as well as 
employees of pharmaceutical enterprises’ and commercial organizations’ supply 
chain;

Науковий журнал МОЗ України
Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine

Україна, 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7
7, М. Grushevskу Str., Kyiv, 01601, Ukraine

   +380 (44) 200-08-16
 +380 (50) 302-79-50

sjmozuk@ukr.net
www.moz.gov.ua

«Науковий журнал МОЗ України» – це головний друкований орган 
Міністерства охорони здоров’я України, який об’єднує всі галузі національної 
медицини навколо задач охорони здоров’я, що є актуальними у XXI столітті.
На сторінках видання висвітлюють найновітніші досягнення українських 
і світових вчених у всіх галузях медичних знань, друкують статті про 
реформування системи охорони здоров’я в Україні і про передовий 
іноземний досвід, публікують думки вчених з світовим ім’ям, практикуючих 
лікарів і провідних менеджерів різних медичних організацій.
Періодичність – 6 разів на рік. Формат – 210х290 мм.

“Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine” – is the main organ of 
the Ministry of Health of Ukraine, which integrates all areas of medicine around 
national health care tasks that are relevant in the XXI century.
On the pages of the magazine highlights the newest achievements of Ukrainian 
and international scientists in all fields of medical knowledge, published an article 
on healthcare reform in Ukraine and foreign advanced experience, published 
and scholars of world renown, practitioners and top managers of various medical 
organizations.
Periodicity – 6 times a year. Format210x290mm.

Практика естетичної медицини, ТОВ
Practice of Aesthetic Medicine, Llc.

Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 29
29, Shovkovychna Str., Kyiv, 01024, Ukraine

   +380 (68) 114-35-99
   editor@esteticmed.com.ua

«Практика естетичної медицини» – перший в Україні науково-практичний 
журнал для професіоналів у галузі естетичної медицини, лікарів дерматологів, 
косметологів, а також усіх, хто серйозно цікавиться застосуванням на практиці 
останніх досягнень науки, новітніх методик і технологій. Нашим читачам ми 
пропонуємо максимум корисної, актуальної і практичної інформації.

“Practice of Aesthetic Medicine” – the first scientific journal for professionals in 
the field of aesthetic medicine, dermatologists, specialists with higher medical 
education, as well as anyone who is seriously interested practically in the latest 
scientific achievements, the latest techniques and technologies. For Our readers, 
we offer a maximum of useful, relevant and practical information.

Практика управління медичним закладом, журнал 
Practice of Management of the Medical Institution, magazine

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614
Off. 614, 11-А, M. Raskova Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 501-57-03
   ra@p-a.com.ua

www.med-info.net.ua

Журнал «Практика управління медичним закладом» – щомісячне 
спеціалізоване інформаційно-довідкове видання для керівників закладів 

охорони здоров’я різного профілю усіх форм власності. Головне завдання 
видання є стати надійним помічником керівника медичного закладу у всіх без 
винятку сферах його діяльності.

“Practice of Management of the Medical Institution” journal is a monthly 
specialized, informative and reference edition for the managers of healthcare 
institutions with different profiles and of all forms of property. The aim of the 
edition is to help the managers of the medical institutions in all spheres of their 
activity.

Професійні видання Східна Європа
Professional edition Eastern Europe

Україна, 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 29-Б
29-B, Timoshenko Str., Kyiv, 04205, Ukraine 

   +380 (44) 597-13-54
   profizd@ukr.net

www.kardiolog.in.ua
www.emergency.in.ua

Видавництво спеціалізується на випуску міжнародних науково-практичних 
медичних журналів: «Кардиология: от науки к практике», «Екстрена медицина: 
від науки до практики», «Стоматология: от науки к практике».

Publisher specializes in international scientific medical journals:
Cardiology: from science to practice,
Emergency medicine: from science to practice,
Stomatology: from science to practice.

Путешественник, журнал
The Traveler, magazine

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 23, оф. 57
Off. 57, 23, Peremogy Ave., Kyiv, 03056, Ukraine

   +380 (44) 236-82-03, 223-81-71
   ptplus.ua@gmail.com

www.tourmed.com.ua

 «Путешественник» – туристичний журнал, необхідний кожному, хто закоханий 
в подорожі. Журнал містить інформацію про нові напрямки і види відпочинку, 
дає поради у галузі страхування, вибору країн, готелів і туристичних компаній. 
На українському ринку видання існує вже понад 10 років.
TOURMED.COM.UA – допоможе підібрати країну, клініку, метод лікування, 
місце, де Ви зможете відпочити і зміцнити своє здоров’я. У нас Ви зможете 
вибрати СПА–процедури та салони краси, які зроблять Вас чарівними.

“TheTraveler” is the travel magazine, necessary for anyone who is in love with 
traveling. 
The magazine is issued on the Ukrainian market for over 10 years. “The Traveler” 
contains information about new destinations and kinds of leisure, gives advice on 
insurance, the choice of countries, hotels and travel companies.

Репродуктивна ендокринологія, Всеукраїнський 
науково-практичний журнал
Reproductive Endocrinology, Ukrainian scientific and practical 
journal

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 42
42, B. Khmelnitsky Str., Kyiv, 01030, Ukraine

   +380 (44) 229-90-79
   trilist_mag@ukr.net

www.reproduct-endo.com.ua

Журнал «Репродуктивна ендокринологія» – проект, організований під 
егідою НАМУ, МОЗУ і Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ, що 
передбачає:

медицини з урахуванням світових рекомендацій;

Journal Reproductive Endocrinology – a project organized under the auspices of 
NAMSU, Ministry of Health of Ukraine and Institute of Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology NAMSU, which includes:

international recommendations;

tourMED
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РОБІНЗОН, журнал
ROBINZON, magazine

Україна, 02166, м. Київ, пр-т Лісний, 35
35, Lisnoy Ave., Kyiv, 02166, Ukraine

   +380 (44) 519-92-26
   reklama-robinzon@ukr.net

www.robinzon.kiev.ua

«Робінзон» – це повно кольорове інформаційно-розважальне видання у 
галузі туризму, виходить щомісяця українською мовою, має наклад 10 тисяч 
примірників і поширюється безкоштовно.

“Robinson” – a full color infotainment publication in the field of tourism, 
is published monthly in Ukrainian, has a circulation of 10,000 copies and is 
distributed free of charge.

СЕС. Профілактична медицина, журнал
SES. Preventive medicine, magazine

Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1
25/1, Dehtiarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine

   +380 (93) 809-67-26
   sesprof@ukr.net

«СЕС. Профілактична медицина» – науково-виробниче видання Державної 
санітарно-епідеміологічної служби України. Спрямоване на фахівців різних 
галузей гігієни, епідеміологів, імунологів, дезінфекціоністів. Друкує матеріали 
наукових досліджень, інформаційно-аналітичні статті, висвітлює досвід 
роботи фахівців цих галузей.
Передплатники – заклади СЕС різних рівнів, профільні науково-дослідні 
інститути та вузи, лікувальні заклади, лабораторії, дезстанції, виробники і 
постачальники медичної продукції.

SES. Preventive medicine – scientific and practical edition of the State Sanitary 
and Epidemiological Service of Ukraine. It’s issued for professionals of hygiene, 
epidemiology, immunology, and for experts on disinfection. Research results, 
analytical articles and information about experience of specialist are published in 
the journal.
Its’ subscribers – SES institutions, academic institutions and medical universities, 
hospitals, laboratories, producers and vendors of medical products.

Соціальна маркетингова ініціатива, ПП
Social Marketing Initiative

Україна, 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 43
43, Chernovola Str., Kyiv region, Vyshneve, 08132, Ukraine

   +380 (44) 593-38-85
   info@misterblister.com.ua

www.misterblister.kiev.ua

Журнал «Містер Блістер» – наймасовіше видання фармринку України. 13 
тисяч аптечних установ отримують його безкоштовно. Читачі знайомляться з 
спеціальною та медичною інформацією в цікавій та доступній формі. Обсяг – 
від 48 повно кольорових сторінок формату А4. Журнал виходить безперервно 
понад 13 років.

Magazine Mr. Blister is the most mass edition of pharmaceutical market of Ukraine. 
13 thousand of drugstores outlets get it free of charge. Readers of magazine 
get the specialized and medical information in an interesting and accessible 
form. A volume of magazine from 48 pages of А4 format. Magazine Mr. Blister is 
continuously published more than 13 years.

Сучасна фармація, журнал 
Modern Pharmacy, magazine

Україна, 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42, оф. 622
Off. 622, 42, Tobolska Str., Kharkiv, 61072, Ukraine

   +380 (57) 780-70-77
   publicpharmacy@gmail.com

www.modern-pharmacy.com.ua

Журнал «Сучасна фармація» – спеціалізоване видання для фахівців фармації 
та медицини. 

Тираж: 8 000 екземплярів.
Формат: 210×297 мм (повнокольоровий).
Об’єм: 88 сторінок.
Періодичність виходу: 1 раз на місяць.
В редакційній раді видання – професори провідних медичних і 
фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах головна увага надана лікарським препаратам, їх створенню, 
інноваційним технологіям виробництва, просуванню та дистрибуції, 
контролю якості, реалізації в аптеках і раціональному використанню у 
практичній медицині.

Journal “Modern Pharmacy” – special edition for specialists of pharmacy and 
medicine.
Circulation: 8 000 copies.
Format: 210×297 mm. (full-color).
Volume: 88 pages.
Frequency: 1 time per month.
Editorial board of the publication consists of professors leading medical and 
pharmaceutical universities in Ukraine.
The articles and reviews focusing on drugs, their creation, innovative technologies 
for the production, promotion and distribution, quality control, implementation in 
pharmacies and rational use in the practice of medicine.

Сучасні медичні технології, науково-практичний журнал
Modern Medical Technology, Scientific journal

Україна, 69096, м. Запоріжжя, бул-р Вінтера, 20
20, Vintera Blvd., Zaporizhzhya, 69096, Ukraine

   +380 (61) 289-80-82
   mmtzmapo@gmail.com

www.mmt.zmapo.edu.ua

Науково–практичний журнал «Сучасні медичні технології» (засновник 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України») 
присвячений широкому колу питань сучасної медицини. Мета видання –
показати українським лікарям і науковцям можливості сучасної медицини 
для застосування їх у практичній діяльності. Журнал виходить українською, 
російською та англійською мовами, у паперовому (500 екз.) та електронному 
варіантах і поширюється на безоплатній основі.

Scientific journal “Modern medical technology” (the founder is State Institution 
“Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of 
Ukraine”) is dedicated to a wide range of modern medicine aspects. The purpose 
of publishing is to present for Ukrainian doctors and researchers the modern 
medicine opportunities for applying them in practice. The journal is published on 
Ukrainian, Russian and English, in paper (500 ind.) and electronic versions and is 
distributed free of charge.

Україна Бізнес, видавничий дім
Ukraine Business, Publishing House

Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А
2-A, Novokonstantynivska, Str., Kyiv, 04080, Ukraine

   +380 (44) 238-68-38, 39
 +380 (44) 238-68-40
   ukrbizn@ukrbizn.com
   elenaukrbizn@gmail.com

www.ukrbizn.com

Видавничий дім «Україна Бізнес» – лідер українського ринку професійної 
періодики. Видання: фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю», 
журнали «Финансовые услуги» і «Альманах финансовых услуг». Головна місія 
видань – інформування професійного співтовариства, об`єднання учасників 
фінансового ринку для вирішення завдань з удосконалення роботи, надання 
аналітичної і практичної інформації, висвітлення заходів з державного 
регулювання фінансових ринків.

Publishing House “Ukraine Business” – leader of Ukrainian market of professional 
periodicals. Editions: financial-economic weekly “Ukraine Business Review”, 
magazine “Financial Services”, magazine “Almanac of financial services”. The main 
mission of editions is informing professional community.
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Український медичний вісник, ТОВ
Ukrainian Medical Bulletin

Україна, 03142, м. Київ, вул. Г. Кржижановського, 4, БЦ «Наука», 4 пов.
4, G. Krzhizhanovsky Str., Kyiv, 03142, Ukraine

   +380 (44) 498-06-73
 +380 (44) 498-06-74

www.therapia.ua

Журнал «Therapia. Український медичний вісник»
Тираж – 40 000 прим., 11 номерів на рік.
Спеціалізоване медичне видання для лікарів терапевтичних спеціальностей. 
Засноване 2006 р. з метою донести до лікаря сучасну, достовірну (засновану 
на принципах доказової медицини) інформацію, необхідну для щоденної 
роботи.
Журнал «The Lancet Neurology»
Головний редактор – проф. П.В. Волошин, тираж – 7 000 примірників, 10 
номерів на рік.
Українське видання «The Lancet Neurology» – найбільше цитований та 
авторитетний журнал у світі в галузі клінічної неврології. Ліцензійне українське 
видання складене перекладеними матеріалами; так в українську неврологію 
та нейропсихіатріїю вводять оглядові матеріали, дані найактуальніших 
світових досліджень і мета-аналізи найвищого рівня.

“Therapia. Ukrainian Medical Bulletin” journal
Рrint-run 40 000 copies, 11 issues per year. 
Specialized medical journal aimed for therapists. Founded in 2006 with the goal 
to provide Ukrainian doctors with cutting-edge, reliable information (evidence-
based medicine) for day to day work. 
“The Lancet Neurology” journal
Editor in Chief – prof. P.V. Voloshyn, print-run 7 000 copies, 10 issues per year. 
Ukrainian edition of “The Lancet Neurology”, the most citied and recognized 
journal in the world in the field of clinical neurology. Licensed Ukrainian edition is 
formed with translations. In this way world-class reviews, research data and high 
quality meta-analyses are introduced to Ukrainian neurology neuropsychology.

Український Страховий клуб, журнал
Ukrainian Insurance Club, magazine

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine

   +380 (93) 717-02-74
   alex.insur@gmail.com

www.insclub.info

Інформаційно–презентаційний журнал про страхування; для керівників 
страхових компаній. У журналі висвітлюють питання законодавства, 
менеджменту і технологій у галузі страхування. 

The informational presentation magazine about insurance which publishes 
for managers of insurance companies. The magazine covers issues of the law, 
management, and technology of insurance industry.

УП Професiйнi видання
Professional publications, Publishing house

Республіка Білорусь, м. Мiнськ, вул. М. Чернишевського, 10-А, оф. 805
Off. 805, 10-A, М. Chernyshevskiy Str., Minsk, Republic of Belarus

   +375 (17) 280-01-12
   profidom@ukr.net
   office@recipe.by

www.recipe.by

Видавництво «Професiйнi видання» спеціалiзується на випуску мiжнародних 
науково-практичних журналiв медичної тематики. Особливістю видань 
є нацiональнi редакцiйнi колегiї, що працюють на паритетній основi та 
формують свою частку матерiалiв у номери. Поєднання медичного досвiду 
i медичних шкiл в межах одного видання дає читачевi змогу отримати 
максимально широку інформацiю професійного спрямуання.

Publishing house Professional publications is specialized in international medical 
scientific and practical magazines release. The national editorial boards are the 
peculiarity of the publications which work at the parity basis and contribute it’s 
own part of the materials in editions. The combination of medical experience and 
medical schools in the frame of one publication gives an opportunity for a reader 
to get the maximum of the professional information.

Управління закладом охорони здоров’я, журнал
Healthcare management, magazine

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11-А
11-A, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine

   +380 (44) 586-56-06
 +380 (44) 586-56-06
   medsprava@mcfr.com.ua

www.medsprava.com.ua

Головний журнал для головного лікаря та його заступників. Для державних 
і приватних закладів охорони здоров’я. Щомісяця: нормативно-правові 
акти і коментарі до них; локальні документи закладів охорони здоров’я; 
ліцензування та акредитація; обіг лікарських засобів; перевірки; дистанційне 
навчання; робота з кадрами; оплата праці; банк посадових інструкцій; охорона 
праці, а також медичне право; консультації експертів. 
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 95722.

The chief journal for a chief physician and their deputies. For public and 
private health care institutions. Monthly: Legal documents commented by 
experts; Healthcare local documents; Licensing and accreditation; Circulation 
of Medicines; Inspections; Distance Learning; HR management; Renumeration; 
Labour instructions; Occupational Health. Also: Health Law; Answers by experts
Subscription index in the “Catalogue of publications in Ukraine” – 95722.

Участковый врач, журнал 
РедМед Агентство популярних медичних видань, ТОВ
The local doctor, magazine
RedMed Agency of the Popular Medical Editions, Ltd.

Україна, 03148, м. Київ, вул. Т. Строкача, 1, оф. 2
Off. 2, 1, T. Strokach Str., Kyiv, 03148, Ukraine

   +380 (44) 383-68-45
 +380 (44) 500-87-03
   redmed.dm@gmail.com

www.uv.redmed.com.ua

ТОВ «РедМед» – це маркетингова організація, головним напрямком якої 
є створення науково-популярних видань, орієнтованих на професійну 
медичну та фармацевтичну спільноту. Флагманським продуктом є видання 
«Участковый врач», який є першим журналом унікального формату для 
лікарів терапевтичної ланки та посідає перше місце в рейтингах серед інших 
медичних видань для цієї цільової аудиторії. Але основною місією агентства 
«РедМед» є розробка і втілення різноманітних рішень для реалізації задач 
клієнта.

“RedMed Ltd.” is a marketing organization. The main activity of RedMed is 
focused on the producing scientific and popular editions for professional 
medical and pharmaceutical community. The flagship product is the magazine 
“The local doctor”, which is the first edition of a unique format for medical 
therapeutic level and takes the first place in the rankings among other medical 
editions for this target audience. But the main mission of the agency RedMed 
Ltd. is to develop and implement a variety of solutions for implementing tasks 
of the client.

Фармацевт Практик, ТОВ
Pharmacevt Practic, Ltd.

Україна, 03680, м. Київ, вул. Г. Кржижановського 4, БЦ «Наука»
BC “Science”, 4, G. Krzhizhanovsky Str., Kyiv, 03680, Ukraine

   +380 (44) 498-06-72
 +380 (44) 498-06-74
   practik@pharmapractik.kiev.ua

www.zdorovo.ua
www.fp.com.ua

«Фармацевт Практик» – спеціалізоване видавництво медичної, 
фармацевтичної періодики та літератури, засноване 2003 р. 
«ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК наука, практика, життя» – науково-практичний 
щомісячний журнал (друкований та електронний).

галузі.
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«ЗДОРОВО профілактика, рекомендації та відповідальне самолікування» – 
науково-популярний щомісячний журнал про здоров’я і здоровий спосіб 
життя для працівників та відвідувачів аптек. 

Pharmacevt Practic is a Publishing House specialized on medical pharmaceutical 
periodicals and books. It was founded at 2003. “PRACTICAL PHARMACIST science, 
practice, life” — monthly popular science magazine (printed and e-print versions):

Manufacturers, distributors and researchers are also readers of the magazine. 
“ZDOROVO profylaxis, recommendations and responsible self-treatment” — 
monthly popular science magazine covering various topics on health and healthy 
lifestyle targeted to pharmacy employees and clients. 

Фармацевтичний кур’єр, журнал
Pharmaceutical Courier, magazine

Україна, 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Vozyednannya Ave., Kyiv, 02160, Ukraine

   +380 (44) 338-17-70, +380 (50) 440-14-96
 +380 (44) 338-17-70
   office@pharmcourier.org

www.pharmcourier.org

«Фармацевтичний кур’єр» – щомісячний інформаційно-аналітичний журнал 
для фахівців фармацевтичного ринку.
Видавець – ДП «Український фармацевтичний інститут якості».
Видання «Фармацевтичний кур’єр»: 
– допомагає фахівцям галузі у роз`ясненні складних питань застосування 
законодавства; 
– узагальнює та аналізує тенденції розвитку як української, так і світової 
фармацевтики;
– висвітлює актуальні проблеми фармацевтичної галузі.
Передплатний індекс 49432.

Pharmaceutical Courier – monthly analytics magazine for professionals of the 
pharmaceutical market.
Publisher – SE Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality
Pharmaceutical Courier magazine:
– helps professionals in clarifying the complex issues of law enforcement;
– summarize and analyze trends in both Ukrainian and international 
pharmaceutical markets;
– lights up the issues of the day of pharmaceutical industry.
Subscription code 49432.

Фармика – Pharmika.RU
Pharmika – Pharmika.RU

Polygon House, 5, Doudlebska Str., Prague, 14000, Czech Republic
   +420 (603) 271-178
   info@gmpnews.ru

www.pharmika.ru

Фармацевтичний пошук і каталог сайтів Pharmika.Ru – система 
пошуку інформації по ресурсах фармацевтичної галузі, GMP аудиту, 
біотехнологій, медичної техніки, фармацевтичного інжинірингу. 
В системі проіндексовані сайти фармацевтичних компаній, виробників 
ліків і виробів медичного призначення, новинні портали, що відображають 
актуальну інформацію у фармацевтичній промисловості Росії і країн СНД.  
Крім цього, читачам сайту надаються щодня оновлюванні новини, що 
стосуються розвитку фармацевтики та медицини.

Pharmaceutical search and directory sites Pharmika.Ru – information retrieval 
system resource pharmaceutical industry, GMP auditing, biotechnology, medical 
devices, pharmaceutical engineering.
The system indexed websites of pharmaceutical companies, enterprises, 
manufacturers of drugs, as well as pharmaceutical portals, news sites, reflecting 
the actual information in the pharmaceutical industry in Russia and the CIS 
countries. In addition, readers of the site is available daily updated news regarding 
the development of pharmaceutical and medical.

Шпитальна хірургія, журнал
Hospital Surgery, magazine

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Maydan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine

   +380 (352) 43-49-56
 +380 (352) 52-80-09
   journaltdmy@gmail.com

www.tdmu.edu.te.ua

Науково-практичне видання засновано 1998 року, спрямоване на поширення 
інформації про головні наукові проблеми та результати наукових робіт у 
галузі медицини. Журнал перереєстровано президією ВАК України 08.07.2009 
р. № 1–05/3 і внесено до Міжнародної наукометричної бази Google Scholar.
Періодичність виходу – 4 рази на рік. Мова видання: українська, англійська, 
російська. Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» – 22610.

Scientific-practical publication founded in 1998 and is aimed at disseminating 
information on basic scientific problems and the results of scientific work in the field 
of medicine. Journal was reregistered of Presidium of HAC of Ukraine 08.07.2009 
№ 1-05/3 and was included in the International database Scientometrics Google 
Scholar. Frequency-4 times a year. Language: Ukrainian, English and Russian. 
Subscription index in the directory “Ukrpochta” – 22610.

КОМПАСС Україна, ПрАТ
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC

Україна, 61072, м. Харків, а/с-3122
P.O. box-3122, Kharkiv, 61072, Ukraine

   +380 (57) 758-78-30
   office@kompass.ua

www.kompass.ua

www.kompass.com – Міжнародний пошуковий портал (база даних 4,2 млн. 
компаній 70 країн). Видання електронного довідника виробників товарів і 
послуг «КОМПАСС Україна» (48 000 компаній) і СНД (311 476 компаній 9 країн). 
Безкоштовна демо-версія - www.demo.kompass.ua. Інформаційні послуги, 
підбор потенційних партнерів, пошук постачальників у 70 країнах.
Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних 
і онлайн-довідниках KOMPASS по Україні, СНД, Східної Європі та на 
Міжнародному пошуковому порталі www.kompass.ua. 
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua. 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.

www.kompass.com is the largest B2B search portal in Ukraine, listing 4,2 mln 
companies in 70 countries worldwide. Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-
directory, listing 48 000 Ukrainian companies. Free demo - http://database.
kompass.ua. Search for potential business partners with EasyBusiness service 
and suppliers with Contact+ service. Information and advertising services to 
Ukrainian businesses within KOMPASS database for Ukraine, CIS, Eastern Europe 
and worldwide at www.kompass.com.  
Business e-board - www.board.kompass.ua.  
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua.

Організатор не несе відповідальність 
за матеріали, надані учасниками












































































