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• Військово-медичному клінічному центру 
Західного регіону МО України

• Військово-медичному клінічному центру 
Південного регіону МО України

• Військово-медичному клінічному центру 
Північного регіону МО України

• Військово-медичному клінічному центру 
Центрального регіону МО України

• ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС

•Дніпропетровській обласній клінічній 
лікарні ім. І.І. Мечникова (МОЗ України)

•ДУ «Інститут серця МОЗ України»
• ДУ «Український інститут стратегічних 
досліджень МОЗ України»

• ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України»

• ДУ «Український науково-практичний 
медичний центр неврології та 
реабілітації МОЗ України»

• Ірпінському військово-медичному 
клінічному центру професійних 
захворювань МО України

• Київській міській станції екстреної 
медичної допомоги та МК

• Київському міському центру крові 
Департаменту охорони здоров’я 
Виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

• Клінічній лікарні «Феофанія» 
Державного управління справами

• Науково-практичному медичному 
реабілітаційно-діагностичному центру 
МОЗ України

• Національній науковій медичній 
бібліотеці України

• Національному військово-медичному 
клінічному центру «ГВКГ» МО України

•Національному інституту раку 
• Національному музею медицини України
• Референс-центру з молекулярної 
діагностики МОЗ України

• Українському медичному центру 
акушерства, гінекології та репродуктології 
МОЗ України

• Українському медичному центру 
сертифікації

• ДП «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та 
курортології» МОЗ України»

•  ДУ «Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф»

• Український НДІ протезування, 
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України)
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ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН України»
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ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»
ДУ «Інститут стоматології НАМН України»
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
ДУ «Інститут урології НАМН України»
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України»
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д.  Стражеска» НАМН України» 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Лабораторна та метрологічна служби НАМН України
Міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України

Державним установам Національної академії медичних наук України
State institutions of National Academy of Medical Sciences of Ukraine
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•Асоцiацiї лiкарiв-iнтернiстiв України
• Асоціації акушерів-гінекологів України, 
Львівський осередок

•Асоціації алергологів України (ААУ)
•Асоціації анестезіологів Києва
•Асоціації анестезіологів України
•Асоціації аритмологів України
•Асоціації бариатричної хірургії
• Асоціації безкорисливого донорства крові 
«ПоКроВа»

•Асоціації дитячих ендокринологів України, ВГО
•Асоціації дитячих онкогематологів України, ВГО
•Асоціації дитячих оториноларингологів України
•Асоціації дієтологів України, ВГО
•Асоціації ендокринологів України
• Асоціації забезпечення якості лабораторної 
медицини

• Асоціації інтегративної та психосоматичної 
медицини

•Асоціації Інфекціоністів України
•Асоціації кардіологів України
• Асоціації кардіологів, судинних та серцевих 
хірургів м. Києва

•Асоціації кардіоневрологів України
•Асоціації комбустіологів України
•Асоціації косметологів та аромологів
• Асоціації медичних вищих навчальних закладів 
України

•Асоціації медичних сестер Волині «Милосердя»
• Асоціації медичних сестер Житомирської 
області

•Асоціації медичних сестер України
•Асоціації медичної освіти
•Асоціації молодих донорів України
•Асоціації неонатологів України
• Асоціації нефрологів нових незалежних 
держав, МОО «АНННГ»

•Асоціації нефрологів України
•Асоціації «Оператори ринку медичних засобів»
• Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, 
глаукоматологів України

•Асоціації паліативної та хоспісної допомоги

•Асоціації патологів України
•Асоціації педіатрів України
• Асоціації педіатрів-гастроентерологів та 
нутриціологів України

• Асоціації працівників лікарняних кас України, 
ВГО

•Асоціації радіологів України
•Асоціації сексологів та андрологів України
•Асоціації серцево-судинних хірургів України
• Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської 
області

•Асоціації сімейних лікарів Львівщини
•Асоціації служби крові України, ВГО
• Асоціації спеціалістів з медичної інформатики, 
статистики та біомедичної техніки

•Асоціації студентів-медиків України
•Асоціації судових медиків України
•Асоціації торакальних хірургів України
•Асоціації урологів України
• Асоціації фахівців з народної та нетрадиційної 
медицини України 

• Асоціації фахівців із спортивної медицини та 
лікувальної фізкультури України, ВГО

•Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України
• Асоціації хворих на хронічний мієлолейкоз 
«ОСАННА»

•Асоціації хіміотерапевтів України
•Асоціації хірургів Запорізької області
•Асоціації хірургів України
•Асоціації хірургів-гепатологів України
• Благодійній організації «Лікарняна каса 
столичної міліції»

• Благодійній організації «Муніципальна 
лікарняна каса м. Києва» (МЛК)

•Всеукраїнській Асоціації Головних Лікарів
• Всеукраїнській асоціації захисту прав пацієнтів 
«Здоров'я нації»

• Всеукраїнській Асоціації клінічної хімії та 
лабораторної медицини

• Всеукраїнській асоціації пластичних, 
реконструктивних та естетичних хірургів 
(ВАПРЕХ)

• Всеукраїнській асоціації працівників швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф

• Всеукраїнській асоціації фахівців з аритмології 
та електрофізіології серця 

• Всеукраїнській асоціації фізіотерапевтів та 
курортологів, ВГО

• Всеукраїнській діабетичній асоціації
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII 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                                                                              

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Високоповажні фахівці галузі охорони здоров’я! Шановні колеги!
Dear honorable experts of healthcare industry! Dear colleagues!

Вітаю вас із проведенням чергового Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
В усі часи, життя людини та її здоров’я були найвищою цінністю. Сучасні здобутки у галузі медицини є 

результатом вашої праці, спрямованої на благо суспільства та кожної окремої людини. 
Сьогодні ми стоїмо на порозі модернізації в Українській системі охорони здоров’я, до яких варто підійти з 

усвідомленням нашої відповідальності. Не дивлячись на всі перепони і виклики, українська медицина перебуває 
у стані реалізації масштабних та складних завдань. На шляху реформування нам важливо використати світовий 
досвід, зберігаючи кращі вітчизняні надбання та беручи до уваги українські реалії. 

Впевнена, що всі нововведення і перетворення сприятимуть розвитку, зроблять медичну допомогу більш 
якісною і доступною, підвищать рівень задоволеності населення. 

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я веде активну законотворчу діяльність. Розроблено 
Програму реформування вітчизняної медицини «25 кроків», спрямованої на підвищення якості медичного 
обслуговування, забезпечення прозорості діяльності регулюючих органів та медичних закладів, захист інтересів 
медичного персоналу та пацієнтів. 

Професійна грамотність, знання і вмілі дії працівників галузі охорони здоров’я мають величезне значення в 
боротьбі за здоров'я українців і допомагають успішно вирішувати завдання, поставлені перед нашою галуззю .

Впевнена, що ваша нелегка щоденна праця і надалі сприятиме виконанню відповідальної місії - повернення 
людям здоров'я

Бажаю всім плідної роботи, натхнення, миру та злагоди! 

I congratulate you on holding annual International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health!”
At all times, human life and health were the highest value. Modern achievements in medicine are the result of your work, 

directed to the benefi t of society and each individual.
Today we are on the threshold of modernization in the Ukrainian healthcare system, which should come with awareness 

of our responsibility. Despite all the obstacles and challenges, Ukrainian medicine is on the stage of implementation of large 
and complex tasks. On the way to reform it is important to use international experience, while maintaining the best domestic 
property and taking into account Ukrainian realities.

I am convinced that all innovations and transformations will facilitate the development, make healthcare more aff ordable 
and qualitative, will increase public satisfaction.

The Verkhovna Rada Committee of Ukraine on Healthcareconductsactive legislative activity. The program of reforming 
national medicine “25 steps” was developed and aimed at improving the quality of healthcare, ensure transparency of the 
regulatory agencies and medical institutions, protection of interests of the medical personnel and patients.

Professional competence, knowledge and skillful actions of healthcare specialists are of great importance in struggle for 
Ukrainian health and help to solve successfully the tasks set to our industry.

I am sure that your daily hard work also in the future will contribute to the important mission – to return people their health.
I wish you all fruitful work, inspiration, peace and harmony!

О.В. Богомолець 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
народний депутат України

O.V. Bohomolets
Head of the Verkhovna Rada Committee of Ukraine on Healthcare
People’s Deputy of Ukraine
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Високоповажні організатори, учасники  і гості
V ювілейної Міжнародної виставки медичного туризму,

SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!
Dear organizers, participants and guests of the

V Anniversary International exhibition of medical tourism,
SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo!

Від імені Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму щиро вітаю 
вас із відкриттям V Міжнародної виставки медичного туризму. Медичний туризм представляє на світовій арені 
широкий потенціал нашої держави і сприяє міжнародній взаємодії та співпраці фахівців цієї індустрії.

Україна займає вигідне географічне положення, а тому за своїм потенціалом для розвитку туристичного та 
курортно-рекреаційного бізнесу має унікальні рекреаційні ресурси, сильні традиції і потужну школу медичних 
фахівців. Це поєднання привертає увагу туристів зі всього світу, які відвідують Україну з метою отримання широкого 
спектру медичної допомоги та супутніх послуг.

Сьогодні наша держава  зацікавлена у розвитку вітчизняного медичного туризму. Саме тому, Комітет Верховної 
Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму всебічно підтримує проведення Міжнародної 
виставки медичного туризму. 

Виставка сприяє підвищенню обізнаності відвідувачів, гостей держави про високий професійний рівень 
медичних послуг в Україні та за кордоном, ламає бар’єри, що виникають у потенційних пацієнтів, які вирішують 
подорожувати до іноземних країн або приїжджати до України. 

Насичена ділова програма заходу дозволяє знайти нових партнерів, налагодити бізнес-контакти, ознайомитися 
з тенденціями розвитку лікувально-оздоровчого туризму. 

Бажаю всім продуктивної роботи на виставці, цікавих пропозицій та нових можливостей! 

On behalf of the Committee on Family Matters, Youth Policy, Sports and Tourism of the Verkhovna Rada of Ukraine, I 
sincerely congratulate you on the opening of the V International exhibition of medical tourism. Medical tourism shows 
the strong potential of our country on the world stage and promotes international cooperation and collaboration of 
experts of this industry.

Ukraine has an advantageous geographical position, so it has unique recreational resources, strong traditions and 
a great school for health professionals as the part of its potential for development of tourism and resort business. This 
combination attracts tourists from around the world who visit Ukraine in order to get a wide range of healthcare and 
related services.

Now our country is interested in development of domestic medical tourism. Therefore, the Committee on Family 
Matters, Youth Policy, Sports and Tourism of the Verkhovna Rada of Ukraine supports the International exhibition of 
medical tourism.

The exhibition promotes awareness of visitors and state guests of the high professional level of medical services in 
Ukraine and abroad, breaks the barriers arising at potential patients who decide to travel to foreign countries or to come 
to Ukraine.

Highly topical business program of the event allows to fi nd new partners, establish business contacts, to get 
acquainted with tendencies of medical and health tourism development.

I wish you all a productive work at the exhibition, interesting off ers and new possibilities!

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

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні організатори, учасники та гості Форуму! 
Dear Forum organizers, participants and guests!

Від імені Міністерства охорони здоров’я України та від себе особисто щиро вітаю Вас із початком роботи 
VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації!

Міністерство охорони здоров’я України продовжує дотримуватися поставленого курсу і рухається до мети – 
побудови належної системи охорони здоров’я, як для пацієнтів, так і для фахівців. 

Команда МОЗ спрямовує свою діяльність на організацію прозорих та чесних закупівель через міжнародні 
організації, реорганізацію системи надання первинної медико-санітарної допомоги, веде активну законотворчу 
діяльність, виступає ініціатором програм для покращення клімату у медичній галузі. 

Проте найбільша наша спільна перемога – це трансформація свідомості фахівців галузі охорони здоров’я, що 
полягає у готовності змінюватися і прагненні вносити свій внесок у вдосконалення практики надання медичної 
допомоги. І це сьогодні ще раз підтверджує Міжнародний Медичний Форум!

Захід є унікальною щорічною подією у галузі охорони здоров'я, що сприяє компетентному діалогу та 
виробленню спільних поглядів щодо майбутнього медицини. Платформа Форуму дозволяє представникам 
влади, науковцям, лікарям, власникам бізнесу і всім тим, хто є частиною медичної та фармацевтичної громади, 
шукати спільні стратегічні шляхи розвитку галузі, привносити творчий фаховий потенціал, дізнаватися про існуючі 
проблеми і разом їх вирішувати.

Переконаний, що небайдужість, ініціативність та відданість справі наших фахівців дозволять побудувати 
систему охорони здоров’я, якою пишатимуться нащадки та наслідуватиме світ! 

On behalf of the Ministry of Health of Ukraine and me personally, welcome you to the beginning of the VII International 
Medical Forum “Medicine Innovations – the nation’s health”!

The Ministry of Health of Ukraine continues to follow the established course and moves to the goal - building a proper 
health care system, both for patients and specialists.

The Ministry of Health team focuses its activities on the organization of transparent and fair procurement through 
international organizations, the reorganization of primary healthcare system, is active legislative activity, initiates 
programs for climate improving in the healthcare industry.

But the biggest our victory is the transformation of consciousness of the specialists in the healthcare fi eld, which 
consists in readiness for changes and willingness to contribute the enhancement of providing medical care. And this once 
again is proved by the International Forum! 

The arrangement is a unique annual event in healthcare fi eld, which facilitates the competent dialogue and 
elaboration of common views towards the future of medicine. The Forum platform allows public authorities, scientists, 
doctors, business owners and everyone being part of medical and pharmaceutical community to search joint strategic 
ways for branch development, contribute creative professional potential, learn about existing problems and solve them 
together.

I am convinced that personal involvement, imitativeness and devotion of our professionals will allow building the 
health care system, which would be the subject of pride for our descendants and example to follow for the world!

О.М. Квіташвілі
Міністр охорони здоров’я України

O. M. Kvitashvili
Minister of Health of Ukraine
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні колеги, учасники та гості VII Міжнародного медичного форуму 
«Інновації  в медицині  - здоров’я нації»!

Dear colleagues, participants and guests of the VII International Medical Forum 
“Medicine Innovations – the nation’s nealth”!

Від імені Національної академії наук України сердечно вітаю вас з відкриттям Форуму!
Цілеспрямовано працюючи над фундаментальними науковими проблемами, вчені Національної академії наук 

України не залишають поза увагою і прикладні аспекти досліджень, які тісно пов’язані з практичними потребами 
різних сфер суспільного життя.

 Особливого значення набуває питання впровадження результатів досліджень і комерціалізації 
високотехнологічних та наукомістких розробок. Насамперед це стосується розробок медичного призначення, 
зокрема високотехнологічних приладів і технологій, які дають змогу ефективно здійснювати профілактику й 
лікування захворювань.

Міжнародний медичний форум є професійною платформою, яка дає змогу організувати прямі контакти між 
науковцями, виробниками та споживачами високотехнологічних розробок в медичній галузі.  Таке поєднання 
сприяє обміну досвідом, підвищенню кваліфікації спеціалістів, вдосконаленню методів у лікуванні, розширенню 
фахових зв’язків учасників та гостей заходу, а також надає можливість пошуку рішень в найбільш актуальних 
питаннях охорони здоров`я.

Сподіваюсь, що наукові розробки, які установи Національної академії наук України виносять на розгляд 
фахівців, викличуть зацікавленість та отримають подальше впровадження в систему охорони здоров’я громадян 
нашої держави. 

Бажаю усім учасникам наукових звершень, плідної співпраці та нових ідей!

On behalf of the National Academy of Sciences of Ukraine, I sincerely congratulate you on the opening of the Forum!
The scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine, purposefully working on the fundamental scientifi c 

issues, do not neglect the applied aspects of researches closely connected with the practical needs of the various areas 
of social life.

 The issue related to implementation of the research results and commercialization of high-tech and science-based 
developments becomes of particular importance. First of all, it relates to medical developments, in particular high-tech 
devices and technologies, which allow eff ectively preventing and treating diseases.

The International Medical Forum is a professional platform, which provides participants with an opportunity to share 
experience, establish direct contacts between scientists, manufacturers and consumers of high-tech developments in 
medicine. Such combination facilitates exchanging of experience, improvement of specialists' qualifi cation, methods of 
treatment, extension of the guests and participants’ professional relationships, as well as enables to search for solutions 
of the most pressing healthcare issues.

I hope that the scientifi c developments of the National Academy of Sciences of Ukraine, presented by the relevant 
institutions for the professionals' consideration, will arouse interest and will be further implemented into the health care 
system of our state. 

I wish all participants scientifi c achievements, fruitful work and new ideas!

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 National Academy of Sciences of Ukraine

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні колеги, учасники та гості VII Міжнародного Медичного Форуму!
Dear colleagues, participants and guests of the VII Medical International Forum!

Радий вітати Вас від імені Національної академії медичних наук України із відкриттям чергового, 7-го медичного 
Форуму, що невипадково проходить під гаслом «Інновації в медицині – здоров’я нації».

Я глибоко переконаний, що завдяки об’єднанню можливостей і ресурсів науки, техніки та бізнесу, ми здатні 
подолати скрутні економічні часи і вийти на нові обрії розвитку як медичної науки зокрема, так і всієї галузі охорони 
здоров’я загалом. Вважаю, що нині нам слід використовувати принципи Силіконової долини, які декларують, що 
для розвитку необхідні три складові: мозковий ресурс, організація і кошти. І зрештою це допоможе нам перейти від 
тактики виживання до довгострокової стратегії розвитку. 

Здоров'я нації - один із найважливіших елементів національної безпеки, передумова суверенного розвитку 
держави. 

Та на жаль, сьогодні ми долаємо не лише економічну скруту, а й наслідки війни. Саме тому вже вдруге у рамках 
Медичного форуму відбудеться науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН 
України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню», організована 
нашою Академією. Те, чого можуть нині досягати українські вчені-клініцисти та практичні лікарі — це справді на 
рівні дива, це, без жодного перебільшення, світовий щабель медицини. Тож академія сьогодні може дуже багато 
робити! І вона це робить! У наших інститутах створено потужні команди. Ми беремося за найскладніші випадки. І 
ми розширюватимемо цю діяльність. 

І все ж попри стрімкий розвиток військово-польової медицини, я дуже сподіваюся, що війна скоро закінчиться, 
і ті величезні кошти, які витрачаються на оборону, на лікування постраждалих, вивільняться і будуть спрямовані на 
розвиток цивільної медицини.

Завдяки організаторам Форуму маємо потужну платформу, де можемо об’єднати можливості і потенціал 
вітчизняних і закордонних фахівців з усіх напрямків галузі охорони здоров’я, представників державних структур, 
наукових і бізнесових кіл. Так, лише з боку НАМН у Форумі візьмуть участь 32 установи. Свої розробки у рамках 
науково-практичної програми та експозицій представлятимуть видатні фахівці різної спеціалізації. Для лікарів - це 
чудова нагода підвищити свій рівень кваліфікації, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю, адже у дні Форуму 
пройде 65 науково-практичних заходів для представників всіх спеціальностей.

Отже бажаю кожному гостю і учаснику Форуму з користю провести час. Без сумніву насичена науково-практична 
та ділова програма заходу сприятиме впровадженню результатів наукових досліджень у практику закладів 
охорони здоров’я і дасть кожному фахівцеві можливість для вдосконалення та збагачення знань, потенціалу та 
досвіду на благо нашої країни та кожного громадянина.

I am glad to congratulate you on behalf of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine on the opening of the 
VII International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health”!

I am deeply convinced that we are able to overcome the diffi  cult economic times and reach new horizons in 
development of both medical science, in particular, and the entire health sector, in general, due to combination of 
capabilities and resources of science, technology and business. I think that now we should use the principles of Silicon 
Valley according to which the development requires three components: brain resources, organization and money. It will 
fi nally help us to move from survival tactics to long-term development strategy. 

The nation's health is one of the most important elements of national security, a prerequisite of independent state 
development. 

Now we unfortunately overcome not only economic diffi  culties but consequences of the war. That is why the scientifi c - 
practical conference “Implementation of scientifi c developments of NAMS of Ukraine and peculiarities of provision of 
healthcare to ATO participants and aff ected population” organized by our Academy will be held within the framework of 
the Medical Forum for the second time. What the Ukrainian clinicians and practitioners can reach now is a real miracle. It 
is, without any exaggeration, the global level of medicine. Now the Academy can do a lot of things! And it does them! The 
powerful teams have been created at our institutes. We take on the most complicated cases. And we will expand these 
activities. 

Despite the rapid development of military medicine, I hope that the war will end soon, and the huge sums spent on 
defence and treatment of victims will be released and used for development of civil medicine.

Thanks to the organizers of the Forum, we have a powerful platform where we may combine the capabilities and 
the potential of national and foreign specialists in all areas of healthcare sector, representatives of the state structures, 
scientifi c and business circles. 32 institutions will participate in the Forum on behalf of the National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine. The outstanding professionals specialized in diff erent areas will represent their developments within 
the framework of the scientifi c - practical program and exhibitions. It is a great opportunity for doctors to improve their 
skills, share experience and establish cooperation, as 65 scientifi c -practical events will be held during the Forum for 
representatives of all specialties.

So, I wish every guest and participant of the Forum to spend time usefully. The highly topical scientifi c and practical and 
business program of the event will facilitate implementation of the scientifi c research results by healthcare institutions 
and will provide every specialist with an opportunity to improve and enrich the knowledge, capacity and experience for 
the benefi t of our country and each citizen.

В.І. Цимбалюк
Президент Національної академії медичних наук України
академік

V.I. Tsymbalyuk
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine 
academician 
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Дорогі учасники та відвідувачі Форуму!
Dear participants and guests of the Forum!

Від імені Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика щиро вітаю Вас з нагоди 
відкриття VІI Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Міжнародний Медичний Форум по праву заслужив визнання і повагу з боку організаторів охорони здоров'я, 
науковців, лікарів, фармацевтів, виробників і дистриб’юторів медичної техніки. Високий статус події щорічно 
підтверджують повні зали відвідувачів, постійно зростаюча аудиторія провідних вітчизняних та іноземних 
доповідачів, кількість і географія експонентів.

На платформі Форуму сконцентрований найкращий науковий і технічний потенціал нашої країни. Цього року 
Форум для представлення інноваційних розробок у різних галузях медицини обрала 21 кафедра Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Важливо, що завдяки згуртуванню спеціалістів 
навколо Форуму, останні методи і методики профілактики, діагностики і лікування будуть впроваджуватися у 
практику надання медичної допомоги. 

Спеціалісти також матимуть унікальну можливість дізнатися більше про новітні технології, протестувати якісне 
медичне обладнання, ознайомитися з новинками фармацевтичної продукції у рамках кращої в Україні виставки 
охорони здоров’я. 

Щиро бажаю кожному здоров’я, процвітання і яскравих перемог!

On behalf of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education I sincerely congratulate you on the 
opening of the VII International Medical Forum “Medicine innovations–the nation’s health!”

The International Medical Forum truly won recognition and respect of healthcare professionals, scientists, doctors, 
pharmacists, as well as manufacturers and distributors of medical equipment. Packed audience, growing number of 
leading national and international speakers, number and geography of the exhibitors confi rm annually the high status 
of the event.

The strongest scientifi c and technical potential of our country is accumulated on the platform of the Forum. This 
year 21 departments of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education chose the Forum to present 
innovative solutions in various fi elds of medicine. It is important that unity of specialists on the Forum helps implement 
the latest techniques and methods of prevention, diagnostics and treatment into delivery of healthcare.

The experts will also have the unique opportunity to learn more about the innovative technologies, test the high-
quality medical equipment, and have a look at the latest pharmaceutical products at the best health care exhibition of 
Ukraine.

I sincerely wish you all health, prosperity and glorious victories!

Ю. В. Вороненко 
Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
академік НАМН України

Yu. V. Voronenko
Rector of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
academician of NAMS of Ukraine

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні учасники Форуму!
Dear Forum participants!

Дозвольте від імені київської громади привітати вас з початком роботи VII Міжнародного Медичного Форуму.
Як правило, події такого масштабу слугують не тільки місцем зустрічі професіоналів своєї справи, а й дискусійним 

майданчиком, який дозволяє переосмислити наявні здобутки та зробити ще один крок уперед.
Серед глобальних цілей людства, затверджених ООН, однією з перших є забезпечення належного рівня 

охорони здоров’я. Мова йде не лише про доступність та високу якість медичних послуг, а й попередження хвороб, 
великій кількості яких легше запобігти, ніж вилікувати. Сподіваюся, що ми є партнерами у пропагуванні цінностей 
та користі здорового способу життя.

За традицією зичу вам міцного здоров’я, плідних дискусій та нових відкриттів!

On behalf of the Kyiv community, let me congratulate you on the beginning of the VII International Medical Forum.
As a rule, the events of such a scale serve not only as a meeting place for professionals, but also as a discussion 

platform that allows to reconsider existing achievements and make one more step forward.
Provision of the proper health care level is one of the fi rst global goals of humanity, approved by the United Nations. 

It is a matter not only of availability and high quality of health services, but also of prevention of diseases, a large number 
of which it is easier to prevent than to cure. I hope that we are the partners in promoting values and benefi ts of a healthy 
lifestyle.

Traditionally, I wish you strong health, fruitful discussions and new discoveries!

В.В. Кличко 
Голова Київської міської державної адміністрації

V.V. Klychko
Head of Kyiv City State Administration
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

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

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 градуси. 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 V International Exhibition on Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Bulgaria and Ukraine are closely connected and friendly countries, being interconnected historically and culturally, 
and have similar customs and traditions, 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. The mineral waters of Bulgaria 
have long been known for their healing properties that give health and beauty.  Bulgaria off ers a variety of SPA and 
balneology health resorts, where all guests can take a rest, relax and recover their strength and energy.

I wish all participants and guests to be healthy, have a fruitful cooperation and constructive dialogue.

Красімір Мінчев
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарія в Україні

Krasimir Minchev
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Bulgaria in Ukraine

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Шановні організатори, учасники і колеги!
Dear organizers, participants and colleagues!

Дозвольте мені привітати вас з відкриттям V Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo.

Словенія розташована в самому серці Європи, де Альпи зустрічаються з Адріатичним морем, а Паннонська 
рівнина зустрічається з плато Карст. Природа щедро обдарувала нашу територію термальними і мінеральними 
водами. 

Словенія має 87 природних джерел термальних вод, що допомагають людям зберегти здоров'я і добре 
самопочуття протягом багатьох століть. Серед основних туристичних визначних пам'яток є 15 великих природних 
курортів, які пропонують гостям насолодитися не тільки цілющими водами, а також низкою інших природних 
ресурсів. 

Розвиваючи туризм, Словенія докладає всі зусилля для того, щоб країна приваблювала прихильників зеленого, 
активного і здорового туризму.

Словенія також високо цінує українських гостей. Я переконаний, що українські туристи будуть також почуватись 
добре в близькій з культурної і мовної точки зору країні, яка має прекрасний клімат, якісний сервіс і розумні ціни.

Бажаю успішного проведення заходу організаторам, конструктивної роботи і нових контактів з учасниками. 

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

Slovenia is located in the heart of Europe, where the Alps meet Adriatic Sea, the Pannonian Plain meets the Karst. 
Nature has generously gifted our territory with thermal and mineral waters. 

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

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

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

Наташа Прах 
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні

Ms. Natasa Prah
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Slovenia in Ukraine 
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

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 V Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo. 

Словаччина близька Україні не тільки територіально. Наші країни пов'язує історія, схожість менталітетів, 
спорідненість 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.

V 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 V 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 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 threatened. 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.

V 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

Juraj Siváček 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Slovak Republic in Ukraine

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Шановні учасники, гості та організатори!
Dear participants, guests and organizers!

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

Угорщина бере участь у цьому професійному заході практично від початку його проведення, залучаючи до 
роботи на своєму національному стенді принципово нових експонентів. Якщо кілька років поспіль лікування та 
оздоровлення в Угорщині представляли переважно бальнеологічні готелі та туристичні компанії, то цього року 
свої пропозиції привезли в Україну і два оператори медичного туризму. Це компанії Euromed International та 
Euromedic Tourism і серед їх партнерів відомі клініки університетів Будапешта, Дебрецена, Печа, інші знані лікарні, 
нові медичні центри, такі, як Duna Medical Center.

Потреба українців у якісних медичних послугах зростає, і серед напрямків виїзного медичного туризму Угорщина 
посідає гідне місце. Українські «мандрівники по здоров’я» їдуть до нашої країни по нейрохірургічні й ортопедичні 
втручання, народжувати та, навіть, робити щеплення. А надзвичайно багаті запаси термальних лікувальних вод, 
численні бальнеологічні, кліматичні, спелео-курорти забезпечують не тільки ефективну реабілітацію, а й чудовий 
відпочинок та загальне оздоровлення. 

Саме лікувально-оздоровчий туризм виявився найменш вразливим до теперішньої української кризи: на тлі 
загального зниження туристичного потоку з України, у бальнеологічних готелях Угорщини термін перебування 
українців і у 2015 році продовжував зростати.

Ми розглядаємо виставку Healthcare Travel Expo, як чудову можливість представляти медицину та рекреаційні 
ресурси Угорщини, створену високопрофесійною, надійною та  креативною командою  організаторів. Не 
сумніваємося, що проведення цієї виставки і участь у ній Угорщини слугуватиме якнайкращому піклуванню 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 V 
International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Hungary participates in this professional event almost from the very beginning, involving fundamentally new 
exhibitors at its national stand. 

If several years the treatment and rehabilitation in Hungary were presented mostly by balneological hotels and travel 
agencies, then this year two operators of medical tourism brought their proposals to Ukraine as well. These companies 
are: Euromed International and Euromedic Tourism, and among their partners there are famous university clinics of 
Budapest, Debrecen, Pecha, other well-known hospitals, as well as new medical centers, such as Duna Medical Center.

The demand for quality health services in Ukraine is growing and Hungary is one of the top providers of medical 
tourism. Ukrainian “health tourists” come to our country for orthopedic and neurosurgical treatment, to give birth, and 
even for vaccination. The extremely rich deposits of thermal water, numerous baths, climatic and speleotherapy resorts 
not only provide eff ective rehabilitation, but also a wonderful vacation and general health improvement. 

The therapeutic tourism turned out to be the least vulnerable to the current Ukrainian crisis: while the overall tourist 
fl ow from Ukraine has decreased, the Ukrainians’ demand for the spa hotels in Hungary continued to grow in 2015.

We consider the Healthcare Travel Expo an excellent opportunity to present the healthcare and recreational resources 
of Hungary, created by the highly professional, reliable and creative team of organizers. No doubt that holding this 
exhibition and Hungary's participation will benefi t the best health care of Ukrainians.

Wishing you success in the exhibition and sincere respect.

Ерно Кешкень
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні

Erno Keskeny
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Hungary to Ukraine
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні колеги!
Dear Colleagues!

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

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – альма-матер багатьох українських медиків 
завжди наголошує на тому, що освітній процес не закінчується у стінах університету, а триває протягом усього 
професійного шляху лікаря. Саме тому ми підтримуємо проведення Форуму та виступаємо співорганізатором 
цього заходу, який з року в рік консолідує спеціалістів охорони здоров’я, які прагнуть розвиватися та навчатися 
новому. 

Цього року, за традицією, на нас чекають різноманітні заходи з підвищення кваліфікації, обміну досвідом, і 
обговорення актуальних питань медицини. Форум відкриє широкі можливості для молодих вчених, які зможуть 
представити власні наукові розробки, дізнаються про програми обміну і стажування.

Масштабна виставка медичного обладнання та фармацевтичних засобів дозволить ознайомитися із 
найновітнішими досягненнями науки, практичної медицини та фармацевтики, обмінятися досвідом та зав’язати 
нові професійні та партнерські контакти. 

Сподіваюся, що наша обопільна співпраця з Форумом триватиме довго та знайде продовження в реалізації 
нових проектів.  

Бажаю всім міцного здоров’я, творчої наснаги, нових відкриттів і здобутків! 

On behalf of O.O. Bohomolets National Medical University, I congratulate all guests and participants of the VІI 
International Medical Forum “Medicine Innovations – the nation’s health”! 

O.O. Bohomolets National Medical University being Alma Mater of many Ukrainian doctors always emphasizes that 
the educational process does not end at the University but continues throughout the professional life of a doctor. That 
is why we support the Forum and are co-organizer of this event that every year gathers together many healthcare 
professionals who want to develop and learn new things. 

This year, we traditionally expect various events related to advanced training, exchange of experience and discussion 
of the actual issues in medicine. The Forum will open opportunities to young scientists who may present their own 
scientifi c research results, learn about exchange and internship programs.

The large-scale exhibition of medical equipment and pharmaceutical products will allow you to learn the latest 
advances in science, practical medicine and pharmaceutics, to share experience and to establish new professional 
contacts and partnership relations. 

I hope that our mutual cooperation with the Forum will last for a long time and will be embodied in implementation 
of new projects.  

I wish all of you good health, inspiration, new discoveries and achievements! 

К.М. Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
професор

K.M. Amosova
Rector of O.O. Bohomolets National Medical University
professor

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Вельмишановні колеги!
Dear Colleagues!

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів» вітає Вас на VII Міжнародному медичному 
форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»! 

Система охорони здоров’я – міцний фундамент, який базується на відданій праці фахівців, великому потенціалі 
і прагненні до розбудови вітчизняної медицини. 

Одне із сьогоднішніх стратегічних завдань – це підвищення якості управлінських кадрів. У цьому процесі велику 
роль відіграє Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», у рамках якого проходить 
цілий комплекс науково-практичних заходів, присвячених актуальним питанням організації і управлінню 
охороною здоров’я. 

Форум давно увійшов у розклад керівників охорони здоров’я, науковців, лікарів і представників ділових кіл 
медичної галузі. Захід об’єднує нас, він націлений на результат, дозволяє не тільки обговорити хід реформ, а 
розробити і винести конструктивні пропозиції щодо подальшого здійснення модернізації медицини. 

Тож хочу побажати всім витримки, мудрості та віри у власні сили! Разом ми зможемо все! 

NGO “Ukrainian Association of Chief Physicians” welcomes you at the VII International Medical Forum “Medicine 
Innovations – the Nation's Health”! 

The health care system is a stable foundation based on the specialists' dedicated work, great potential and aspiration 
to develop national medicine. 

One of today's strategic objectives is to improve the quality of management personnel. The International Medical 
Forum “Medicine Innovations – the nation's health” as part of which are held a complex of scientifi c-practical events 
dedicated to the urgent issues related to healthcare organization plays an important role in this process. 

The Forum was included into the schedules of healthcare leaders, scientists, doctors and healthcare business 
representatives many years ago. The event unites us, it focuses on the results, allows not only to discuss the progress of 
reforms, but to develop and to make constructive proposals for further modernization of medicine. 

So I want to wish all endurance, wisdom and faith in themselves! Together, we can everything!

Д.Д. Дячук
Голова Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів»
директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного Управління Справами

D.D. Dyachuk
Head of NGO “Ukrainian Association of Chief Physicians”
director of the State Scientifi c Institution “Scientifi c and Practical Centre of Preventive 
and Clinical Medicine” of the State Management of Aff airs
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні учасники і відвідувачі Форуму!
Dear participants and visitors of the Forum!

Від себе особисто та від імені Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 
України вітаю Вас із відкриттям VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!

Міжнародний Медичний Форум щороку підтверджує статус авторитетної події галузі охорони здоров’я. Захід 
об’єднує фахівців, які зацікавлені у розвитку медичної науки, розширенні мережі співробітництва між науковцями, 
практикуючими лікарями та експертними діловими колами. 

З гордістю можу констатувати і той факт, що Форум став традиційним місцем зустрічі досвідчених і молодих 
кардіологів, кардіохірургів та фахівців суміжних спеціальностей. Насичена програма представлена численними 
доповідями і майстер-класами, у рамках яких фахівці обмінюються досвідом, підвищують рівень кваліфікації.

Проте це не тільки суто науковий захід, але і масштабний форум для бізнесу. Провідні компанії-виробники і 
постачальники медичного обладнання мають змогу презентувати свою продукцію і встановити контакти для 
подальшої плідної роботи.

Хочу побажати всім успішної роботи, живих дискусій, ефективних рішень і цікавих пропозицій!

On behalf of M.M. Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of the National Academy of Medical Sciences 
of Ukraine and on my own behalf I congratulate you on the opening of the VII International Medical Forum "Medicine 
innovations– the Nation’s health"!

International Medical Forum annually proves the status of prestigious event in healthcare industry. The arrangement 
unites professionals, interested in development of medical science, widening of cooperation network among scientists, 
practitioners and expert business circles. 

I proudly can state the fact that the Forum became a traditional meeting place of experienced and young cardiologists, 
heart surgeons and professionals from related branches. Highly intensive programme is represented by numerous reports 
and master-classes within the framework of which professionals share their experience and improve their professional 
level.

It is not solely a scientifi c event, but also a large-scale forum for business. Leading companies - manufacturers and 
suppliers of medical equipment have possibility to present their products and establish contacts for further eff ective 
work.

I want to wish everyone successful work, lively discussions, effi  cient decisions and interesting off ers!

В.В. Лазоришинець 
Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

V.V. Lazoryshynets
Director of State Institution M.M. Amosov National Institute 
of Cardiovascular Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні колеги!
Dear Colleagues!

Вітаю Вас з відкриттям VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Лікар – це не просто професія, це – стиль життя, який вимагає постійної роботи, професійної консолідації, 

зміцнення і розвитку зв'язків між фахівцями. 
Міжнародний Медичний Форум зарекомендував себе саме тією платформою, яка дозволяє нам обмінюватися 

досвідом, встановлювати ділові контакти, розвивати співробітництво між медичними закладами, компаніями-
виробниками і дистриб’юторами медичного обладнання і лікарських засобів. 

Колег-однодумців, які зацікавлені у розробці та впровадженні у практичну охорону здоров'я нових методів 
профілактики, діагностики і лікування захворювань серця, запрошую у рамках Форуму відвідати науково-практичні 
заходи, організовані провідними спеціалістами Всеукраїнської асоціації фахівців з аритмології та електрофізіології 
серця та Інституту серця. 

Бажаю всім піднесеного настрою, успіхів і натхнення!

I congratulate you on the opening of the VII International Medical Forum “Medicine innovations– the nation’s health”!
The doctor is not just a profession, it is a lifestyle that requires continuous work, professional consolidation, 

strengthening and development of relations between specialists. 
International Medical Forum has approved itself as the platform that allows us to share experience, establish business 

contacts and develop cooperation between medical institutions, manufacturing companies and distributors of medical 
equipment and medicines. 

I invite the colleagues-associates who are interested in developing and implementing new methods of prevention, 
diagnostics and treatment of heart diseases into practical healthcare to attend within the Forum the scientifi c - practical 
events organized by leading experts of Ukrainian Association of Clinical Cardiac Electrophysiology and Heart Institute. 

I wish you all high spirits, success and inspiration!

Б.М. Тодуров
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
д. мед. н., професор

B. M. Todurov
General Director of State Institution Heart Institute of the Ministry of Healthcare of Ukraine
M. D., professor
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Вельмишановні колеги!
Dear Colleagues! 

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при 
Президентові України вітає Вас на VII Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»! 

Питання розвитку вітчизняної сфери охорони здоров’я є одними із ключових у сучасній державній політиці. 
Головною метою яких є поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх 
громадян до медичної допомоги належної якості. 

Ефективність виконання поставленої мети багато у чому визначається станом кадрового забезпечення сфери 
охорони здоров’я. 

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при 
Президентові України має більш ніж двадцятирічний досвід підготовки керівних кадрів для сфери охорони 
здоров’я. Разом з тим, вважаємо, що сьогодні настав час, який потребує пошуку нових, інноваційних форм та методів 
навчального процесу, об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети – підготовки висококваліфікованих 
кадрів для сфери охорони здоров’я в Україні. 

З огляду на це, велику роль відіграє Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», 
у рамках якого проходить цілий комплекс науково-практичних заходів, присвячених актуальним питанням 
організації і управлінню охороною здоров’я. 

Форум об’єднує фахівців, яким не байдуже майбутнє нашої охорони здоров’я, пропонує дискусію, націлену на 
результат – ефективна політика з охорони здоров’я. 

Тож хочу побажати всім конструктивної роботи, мудрості та віри у власні сили! Сподіваюся, цьогорічна зустріч 
буде плідною і сприятиме подальшим досягненням щодо побудови ефективної системи охорони здоров’я в Україні.

The Department of Public Health Care Management of the National Academy for Public Administration under the 
President of Ukraine welcomes you at the VII International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation's Health”! 

Development of national healthcare sector is one of the key issues in the current state policy. It is primarily aimed at 
improving public health, providing all citizens with equal and fair access to medical treatment of proper quality. 

The eff ectiveness of implementation of this goal is largely determined by the situation with staffi  ng of the healthcare 
sector.

The Department of Public Healthcare Management of the National Academy for Public Administration under the 
President of Ukraine has more than twenty years of experience in training of managing staff  for the healthcare sector. 
Furthermore, we think that it is required now to search for new, innovative forms and methods of training, and to join 
eff orts to achieve the goal - training of highly skilled staff  for the Ukrainian healthcare sector. 

In view thereof, the International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation's Health” as part of which a set 
of scientifi c-practical events dedicated to the urgent issues related to healthcare organization and management are held 
plays an important role in this process. 

The Forum unites specialists who are not indiff erent to the future of our health care sector, and off ers discussion 
focused on the result, namely eff ective healthcare policy. 

So I want to wish all of you constructive work, wisdom and faith in yourselves! I hope that this meeting will be eff ective 
and will contribute to further achievements in building of eff ective healthcare system in Ukraine.

В.М. Князевич
Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії державного управління при Президентові України

V.M. Kniazevych
Head of the Department of Public Healthcare Management of the 
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Високоповажні колеги!
Dear colleagues!

Дозвольте привітати Вас від імені кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця!

Успішний медичний заклад починається з досвідченого і обізнаного менеджера охорони здоров’я. Це 
аксіома навколо якої вибудовуються усі інші процеси управління медичним закладом. Орієнтування в останніх 
законодавчих ініціативах, відкриття для себе іноземного досвіду, а також нових тонкощів менеджменту дозволять 
вам ефективно працювати у постійно мінливих економічних і соціальних умовах. 

Залишатися у курсі останніх новин і тенденцій управління медичним закладом ви зможете, відвідуючи 
Міжнародний Медичний Форум. Спеціально для вас разом з організаторами ми створили Школу головних лікарів – 
унікальний захід, який покликаний сприяти максимальній реалізації власних можливостей фахівців галузі охорони 
здоров’я у професійній діяльності.

Тренінги, які проходять на площадці Форуму, у рамках Школи, допоможуть правильно побудувати 
адміністративні процеси. Зокрема, цього року ми запрошуємо Вас до обговорення актуальної сьогодні теми 
автономізації закладів охорони здоров’я. За традицією передбачено експертні і дискусійні панелі, інтерактивні 
виступи. 

Переконаний, що ви оціните отриманий багаж теоретичних і практичних знань, який допоможе впевнено 
досягати успіхів!

Let me welcome you on behalf of the Healthсare Management Department of Bohomolets National Medical 
University!

It’s an experienced and capable healthcare service manager that forms the basis of a successful medical institution. 
This is the axiom that builds all other medical institution management processes. To feel confi dent in recent legislative 
initiatives, to discover international experience, as well as new management ins and outs will enable you to work 
eff ectively under constantly changing economic and social conditions.

Attending the International Medical Forum you will keep up with the latest news and trends of medical institution 
management. Together with the organizers we have created Chief Physician School especially for you –which is a unique 
event aimed to realize maximally the opportunities of healthcare specialists in their professional activity.

The workshops held at the Forum, as part of the School, will help to build correct administrative processes. In 
particular, this year we invite you to discuss the actual issue of autonomy of healthcare institutions. Traditionally, expert 
and discussion platforms, as well as interactive performances, are provided.

I strongly believe that you will appreciate the bundle of theoretical and practical knowledge you have got, and it will 
surely help you succeed!

В.Д. Парій
Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця
Заслужений лікар України, проф., д. мед. н. 

V. D. Pariy
Head of the Healthcare Management Department of Bohomolets National Medical University 
Honored Doctor of Ukraine, Prof., M.D.
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Шановні учасники, гості та організатори!
Dear members, guests and organizers!

Дозвольте мені від імені Відділу розвитку торговельного обміну Посольства Італії в Києві (ІЧЕ - Агентство 
з зовнішньої торгівлі Італії) та від себе особисто привітати Вас з відкриттям V Міжнародної виставки медичного 
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Італія є важливим торговельним партнером України. У 2015 році вона посіла сьоме місце серед країн світу 
за обсягом зовнішньоторговельного обороту товарами з Україною та 10 місце за обсягами інвестицій серед 123 
країн-інвесторів.

Приємно відзначити, що на  українському медичному ринку Італія є одним з найбільших європейських 
постачальників cтоматологічного обладнання, ортопедичних пристроїв та спеціальних меблів. Але італійські 
виробники мають можливість запропонувати також інші товари.

Галузь виробництва медичної техніки в Італії відзначається широким асортиментом продукції, впровадженням 
численних наукових та технічних інновацій. А італійська фармацевтична промисловість за обсягами виробництва 
є другою в Європі, як в абсолютних величинах, так і у розрахунку на душу населення. При цьому більш ніж 70% 
виробленої продукції постачається на зовнішні ринки.

Вироби фармацевтичної промисловості є однією з основних товарних позицій у двосторонній торгівлі між 
нашими країнами. У 2015 році Італія експортувала до України фармацевтичну продукцію на суму 48,8 млн. доларів, 
що складає 6,9% від загального обсягу експортних поставок з Італії до України.

Сподіваюсь, що торговельно-економічні відносини  між нашими державами й надалі будуть зміцнюватися у всіх 
секторах медичної сфери, включаючи туризм. 

Італія, яка є одним з найбільших осередків медичного туризму у світі з проведення пластичних операцій та 
пересадки волосся, пропонує широкий вибір медичних послуг.

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

Let me, on behalf of the Trade Promotion Section of the Italian Embassy in Kyiv (ICE – Italian Trade Commission) 
and me personally, welcome you to the opening of theV International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo.

Italy is an important commercial partner for Ukraine. In 2015 Italy ranked seventh among the countries in terms of the 
volume of foreign trade in goods with Ukraine and currently holds the 10th place among 123 investor countries.

We are pleased to note that in the Ukrainian medical market Italy is one of the European’s leading suppliers of dental 
equipment, orthopedic devices and special furniture. But the Italian producers are also able to off er the other equipment 
and health care goods.

Thе Italian manufacturing sector of the medical devices is characterized by the wide range of products,introduction 
of numerous scientifi c and technical innovations. 

The Italian pharmaceutical industry is second in Europe for production volume - both in absolute and per capita 
terms. More than 70% of total production goes for export.

The goods of the pharmaceutical industry is one of the main commodity positions in bilateral trade between our 
countries.In 2015 Italy exported $48,8 million of pharmaceutical products to Ukraine, which accounted for 6,9 percent of 
total Italian exports to Ukraine.

I hope that the economic and trade relations between our countries continue to strengthenin all directions of the 
healthcare sector, including the tourism.

Italy is one of the major destination for medical tourism in world for plastic surgery and hair transplant treatments but 
also off ers a wide range of medical services.

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

Алессандро Джербіно
Директор 
Відділ розвитку торговельного обміну Посольства Італії в Києві
ІЧЕ - Агентство з зовнішньої торгівлі Італії

Alessandro Gerbino
Director
Trade Promotion Section of the Italian Embassy in Kyiv/Ukraine 
ICE – Italian Trade Commission

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Шановні учасники виставки!
Dear exhibitors!

Від імені Кореї, вітаємо з проведенням V Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare 
Travel Expo, оскільки індустрія медичного туризму активно розвивається. Доходи від медичного туризму на 
світовому ринку у 2015 році зафіксовані у розмірі більше 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.

Якщо інформація про виставку буде поширена серед корейських східних лікарів, тоді учасників і відвідувачів 
виставки з Кореї буде більше, 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, our congratulations on the V International exhibition of medical tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo, as the industry is actively developing medical tourism. Revenues from medical tourism in the 
world market in 2015 are fi xed at more than 100 billion dollars and is expected to reach $ 150 billion in 2016.

Ukraine has a great potential of medical tourism through huge forests and wonderful human resources. Recently 
two Korean oriental doctors independently visited natural forest resorts in the Carpathians and Vinnitsa region. Doctors 
concluded that the resorts have a competitive advantage to attract Korean medical tourists, and they are going with a 
travel agency to invite Korean patients to Ukraine.

If information about the exhibition will be spread among Korean oriental physicians, exhibitors and visitors from 
Korea will be more aware about Ukraine and this will help in development of medical tourism in both countries.

The number of foreign medical tourists in South Korea increased annually and in 2014 amounted to 200 000 tourists, 
which is an increase of 30% over the previous year. According to the OECD, Korea ranked second in the world in health 
care facilities and equipment in the fourth and ninth medical services - in medical technology.

The Korean government recognized medical tourism as one of 17 new engines of growth and has pledged to improve 
the quality of services.

I sincerely hope that the industry of medical tourism in Ukraine and Eastern Europe will be developed with the help 
of the International Exhibition of Medical Tourism SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Ю Сингхо
Комерційний Аташе Посольства Республіки Корея (KOTRA)

Yoo Seoungho
Commercial Attaché of the Embassy of Korea Republic (KOTRA)
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

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 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 зі 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.

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 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 dental services, and to use the services of the Polish plastic surgeons, orthopaedists, 
cardiac surgeons, specialists in aesthetic medicine and eye surgery, 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. 

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.

Бартош Мусяловіч
Керівник Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі у Києві

Bartosz Musiałowicz
Head of the Trade and Investment Promotion Section of the Polish Embassy in Kyiv

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Дорогі учасники та гості Міжнародної виставки медичного туризму!
Dear participants and guests of International Exhibition of Medical Tourism!

Дозвольте мені від імені Посольства Чеської Республіки в Україні та особисто від себе привітати Вас з відкриттям V 
Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

Ще з часів Середньовіччя люди намагались використовувати цілющу силу природи – мінеральних джерел, 
чудодійних лікувальних грязей і торфів, природного газу та клімату. Поєднання лікування, релаксації, високого 
рівня гастрономії, спортивних занять і унікальних культурних заходів здійснює всебічний вплив та залишає 
незабутні враження.

Без сумніву багато хто з Вас знає або відвідував Карлові Вари, які за легендою заснував імператор Карл IV, 
коли приблизно у 1350 році полював на дикого звіра в лісах, оточуючих долину. Тоді, стрибнувши з високої скелі, 
від імператора втекла сарна (чи олень). І завдяки тому, що тоді тварина напилась із чародійного джерела, яке її 
зцілило, навіть через 650 років воно лікує безліч відвідувачів курортів. 

Наприкінці 18 сторіччя чеські курорти стали настільки відомими, що сюди почали приїжджати видатні 
особистості зі всього світу – правителі та державні чиновники, воєначальники й діячі мистецтва, у тому числі 
Йоганн Вольфганг Гете, Людвіг ван Бетховен, Фредерік Шопен, Зигмунд Фрейд, імператор Франц Йозеф I або 
Микола Гоголь.

Примітно, що санаторні заклади можна знайти по всій території країни – у більш, ніж 30 місцях. Який з них 
Ви оберете? Найстаріший курорт в Центральній Європі Тепліце чи Маріанські Лазні, Яхимів, Тепліце, Подєбради, 
Єсеник? Незважаючи на Ваше рішення, можу запевнити, що вони завжди зустрінуть Вас привітністю та теплом!

On behalf of the Embassy of the Czech Republic in Ukraine and on my own behalf let me welcome you to the V 
International Exhibition of medical tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo!

Since the Middle Ages people tried to use the healing power of nature - mineral springs, miraculous therapeutic 
mud and peat, natural gas and climate. Combination of treatment, relaxation, high level gastronomy, sports and unique 
cultural events provides a comprehensive impact and leaves unforgettable impression.

There is no doubt that many of you know or visited the Karlovy Vary, which according to the legend was founded by 
Emperor Charles IV, when he hunted wild animals in forests surrounded by the valley approximately 1350 years ago. Then, 
having jumped from high cliff , gazelle (or deer) ran away from the emperor. Due to that fact that the animal drunk from  
miraculous source which healed it, even after 650 years it treats many visitors of resorts.

At the end of the 18th century Czech resorts became so well-known that prominent personalities - governors and 
government offi  cials, military leaders and artists, including Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, 
Frederic Chopin, Sigmund Freud, Emperor Franz Josef I or Nikolai Gogol began to come here from around the world.

It is worthy of note that health resorts can be found all over the country - in more than 30 locations. Which one do you 
choose? The oldest resort in Central Europe Teplice or Marianske Lazne, Jáchymov, Teplice Podebrady, Yesenyk? Despite 
your decision, I can assure you that they always welcome you with warmth and hospitality!

Дмітрій Черніков
Керівник торгово-економічного Відділу Посольства Чеської Республіки в Україні

Dmitriy Chernikov
Head of Trade and Economic Section of the Embassy of the Czech Republic in Ukraine
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні учасники і гості Форуму!
Dear participants and guests of the Forum!

Від імені Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України і Товариства офтальмологів 
України вітаю Вас із відкриттям масштабного VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я 
нації»! 

Міжнародний Медичний Форум відкрив нову сторінку в історії вітчизняної медицини. Прогресивний формат 
об’єднав міждисциплінарну науково-практичну програму і багатопрофільну виставку охорони здоров’я. Цей 
єдиний медичний простір створив всі умови для професійного розвитку спеціалістів, знайомства з прогресивними 
науковими і технічними досягненнями галузі охорони здоров’я. 

Сьогодні Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова є постійним учасником Форуму. Ми раді 
можливості поділитися з колегами власними розробками. І нам є чим пишатися! В стінах Інституту проводяться 
всі види діагностики очних захворювань із застосуванням інноваційних технологій, фахівці проводять унікальні 
хірургічні втручання. Це потужна школа фахівців, які відкриті до обміну досвідом, розширення ділових контактів. 

Я глибоко переконана, що ми і надалі будемо розвивати напрямок «Офтальмологія» у рамках Форуму, з 
кожним роком об’єднуватимемо все більше і більше зацікавлених фахівців. Запрошую компанії-постачальників 
офтальмологічного обладнання, спеціалізованого інструментарію, витратних матеріалів, лікарських засобів до 
співпраці! 

Бажаю кожному продуктивної роботи на цьогорічному Форумі, сил і натхнення!

On behalf of V.P. Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine and Ukrainian Society of Ophthalmologists I would like to congratulate you on the opening of the large-scale VII 
International Medical Forum "Medicine innovations– the Nation’s health"! 

International Medical Forum has opened a new page in the history of national medicine. The progressive format has 
combined interdisciplinary scientifi c-practical program with multidisciplinary healthcare exhibition. This unique medical 
space has created all conditions for professional development of specialists, acquaintances with progressive scientifi c and 
technical achievements of the healthcare industry. 

Nowadays, V.P. Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy is a regular Forum participant. We are glad to share 
our own developments with colleagues. And we do have something to be proud of! Any type of eye disease diagnostics 
with application of innovation technologies is conducted within the Institute, as well as unique surgical interventions 
are performed by professionals. It is a powerful school of professionals, open for experience share and broadening of 
business contacts. 

I am fi rmly convinced that we will continue to develop the "Ophthalmology" direction within the Forum framework; 
every year we will engage more and more interested specialists. I invite companies supplying ophthalmic equipment, 
specifi c tools, expendable material and medicinal products for cooperation! 

I wish everyone effi  cient work at this Forum, as well as strength and inspiration! 

Н.В. Пасєчнікова 
Директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»
Голова Товариства офтальмологів України

N.V. Pasiechnikova
Director of State Institution V.P. Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine
Head of Ukrainian Society of Ophthalmologists

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Вельмишановні організатори, учасники та гості Форуму!
Dear organizers, participants and guests of the Forum!

Вітаю Вас на щорічному Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Безумовно, розвиток променевої діагностики та променевої терапії неможливий без міждисциплінарного 

підходу до вирішення актуальних проблем галузі, знайомства з іноземними методиками, а також без розвитку 
технологічного потенціалу медичних закладів. 

Форум – це платформа для інтеграції знань і розробок вітчизняних і зарубіжних вчених, виробників медичного 
обладнання. Відповідно медична радіологія – є ключовим напрямом роботи заходу. Науково-практична програма 
дозволяє різним школам представляти свої методи та методики, обмінюватися досвідом. Активна участь компаній 
укріплює і розширює співпрацю між ними і практикуючими лікарями.

Глибоко переконана, що робота на Форумі стимулюватиме розвиток медичної радіології в Україні та дозволить 
виробити нові підходи до діагностики і лікування захворювань.

Бажаю всім продуктивних знайомств, розвитку і процвітання!

I sincerely congratulate you on the annual International Medical Forum "Medicine innovations– the Nation’s health"!
There is no doubt, the development of X-ray diagnostics and X-ray therapy is impossible without interdisciplinary 

approach towards solving current issues of the branch, acquaintances with foreign methods, either without the 
development of technological potential of medical institutions. 

Forum is the platform for integration of knowledge and developments of national and foreign scientists and 
manufacturers of medical equipment. Accordingly, medical radiology is the key work direction of the event. Scientifi c-
practical program allows diff erent schools to represent their methods and methodologies, as well as to share experience. 
Active participation of companies strengthens and widens the cooperation between them and practitioners.

I am fi rmly convinced that the work at the Forum will stimulate the development of medical radiology in Ukraine and 
allow to elaborate new approaches towards diagnostics and treatment of diseases.

I wish everyone effi  cient acquaintances, development and prosperity!

Т.А. Ялинська 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Радіологія. Рентгенологія»
завідувач відділенням променевої діагностики ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України», д.мед.н., доцент кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика

T.A. Yalynska
Chief independent specialist of the Ministry of Health of Ukraine on Radiology. Roentgenology speciality
Head of X-ray Diagnostics Department of State Institution Scientifi c and Practical Medical Centre of Paediatric cardiology and 
cardiosurgery of the Ministry of Health of Ukraine", associate professor of medical sciences, associate professor at the X-ray 
Diagnostics Department of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
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Шановні однодумці!
Dear associates!

Від імені Асоціації радіологів України вітаю Вас з відкриттям VІІ Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в 
медицині – здоров’я нації»!

Асоціація радіологів України з самого початку виступає партнером Міжнародного Медичного Форуму і 
підтримує організаторів у прагненні розвивати вітчизняну радіологію, проводити науково-практичні заходи, 
майстер-класи для постійного підвищення знань і професійної кваліфікації радіологів. 

Форум – фаховий захід з міждисциплінарним підґрунтям, що дозволяє дивитися на проблемні і актуальні 
питання вітчизняної радіології під різним кутом, комплексно підходити до їх вирішення, залучаючи виробників та 
постачальників медичного обладнання, виробляти спільні цілі, визначати стратегічні напрямки роботи. 

Переконаний, що науково-практичні заходи і ділові зустрічі, які пройдуть у рамках Форуму, знайдуть 
продовження 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!

I congratulate you on the opening of the VІІ International Medical Forum “Medicine Innovations– the Nation’s Health” 
on behalf of the Association of Radiologists of Ukraine!

The Association of Radiologists of Ukraine acts as a partner of the International Medical Forum from the very 
beginning and supports the organizers in their eff orts to develop national radiology, hold scientifi c - practical events and 
master classes for continuous improvement of knowledge and professional skills of radiologists. 

The Forum is a professional event with the interdisciplinary basis that allows to deal with challenges and urgent 
issues of national radiology from diff erent perspectives, with a comprehensive approach to their solution, involving 
manufacturers and suppliers of medical equipment, develop common goals, determine strategic areas of work. 

I believe that scientifi c - practical and business events within the Forum will fi nd their continuation in professional 
activity of scientists, radiographers and radiologists, ultrasound and functional diagnostics doctors, educators and other 
healthcare specialists. 

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

В.О. Рогожин
Президент Асоціації радіологів України

V.O. Rohozhyn
President of the Association of Radiologists of Ukraine
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Вельмишановні учасники та гості Міжнародного Медичного Форуму 2016!
Dear participants and guests of the International Medical Forum 2016!

Життя і здоров’я людини – це вищі цінності цивілізації. Економічні та соціальні негаразди  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 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 систем. Завдяки 
розробці та впровадженню новітніх технологічних досягнень УЗД стала одним з провідних напрямків вирішення 
цих нагальних проблем сьогодення. Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики активно підтримує 
Міжнародний Медичний Форум 2016 як важливу платформу в інформаційному полі сучасної медицини України. 
Досягнення УЗД широко представлені на виставкових стендах, школах і майстер–класах, що демонструє 
досягнення світової та вітчизняної науки та техніки. Велика роль УЗД і в організації системи охорони здоров’я, чому 
присвячена спільна нарада головних позаштатних спеціалістів з променевої діагностики МОЗ України 19 квітня. 

В прикладних клінічних аспектах УЗД нині може вплинути на кінцеві точки та якість життя хворих з більшістю 
згаданих нозологій. Особливо слід відзначити сучасний тренд розвитку – еластографію.

Режим зсувнохвильової еластографії дає змогу реалізувати плани Євросоюзу, що декларував маніфест 
«Європа без вірусного гепатиту С до 2030 року». Україна 17 лютого 2016 в Брюсселі долучилась до маніфесту і 
саме еластометрія фіброзу печінки має допомогти здійснити амбітну декларацію та позбавити мільйони українців 
цього лиха. Режим компресійної еластографії полегшує виявлення, диференційну діагностику та моніторинг 
ефективності лікування пухлин. Зокрема, еластографія введена в категорії BIRADS та ThiRADS. 

Важливим є відпрацювання, затвердження і впровадження таких медико-технологічних документів, як 
національні протоколи виконання всього спектру ультразвукових методик. Попереду інформатизація галузі, а 
також УЗ дистанційне консультування, розвиток мережевого мислення, «хмарних» сервісів у УЗД та комунікації 
фахівців зокрема через український портал www.ultrasound.net.ua та проект «МедГРІД».

Сподіваємось, що спілкування клініцистів і спеціалістів з УЗД у форматі стендової презентації ультразвукового 
обладнання, на лекціях і майстер–класах Медичного Форуму 2016 стане джерелом натхнення і опанування нових 
методик, отримання фахових знань і досягнення здобутків.

Life and health are the core values of civilization. Economic and social hardships require focusing eff orts of medicine 
in general and ultrasound in particular on identifying and managing the most common infectious and non infectious 
diseases: diff use liver diseases (viral hepatitis, fatty disease, and toxic lesions), tumor and non-tumor stages of mammary, 
thyroid and prostate glands, problems of women's and men's health, diseases of cardiovascular system, gastrointestinal 
tract, and nervous system. Development and implementation of new technological advances have made ultrasound 
diagnostics one of the key ways of solving these urgent problems of nowadays. Ukrainian Association of Specialists 
in Ultrasound Diagnostics strongly supports the International Medical Forum 2016 as an important platform in the 
information realm of modern medicine of Ukraine. Ultrasound diagnostic advances are well represented in the exhibition 
stands, schools and workshops, which highlights the achievements of world and national science and technology. 
Ultrasound diagnostics also takes on great importance in the healthcare system organization that the joint meeting of 
the key freelance radio diagnostics specialists of Ministry of Health of Ukraine held on the 19th of April is devoted to.

In respect of the applied clinical aspects, ultrasound diagnostics now can aff ect end points and quality of life of the 
patients with majority of these disease areas. Elastography– the current trend of development –is to be specially focused on.

Transient elastography mode makes possible implementation of the EU plans declared in the manifesto “Hepatitis 
C-Free Europe by 2030”. On the 17th of February of 2016 Ukraine joined the manifesto in Brussels, and it is liver 
elastometry that should help make an ambitious declaration true and save millions of Ukrainians from this disaster. 
Strain elastography mode facilitates detection, diff erential diagnostics and monitoring of oncotherapy eff ectiveness. In 
particular, elastography is subsumed within BIRADS and ThiRADS categories.

Development, approval and implementation of medical and technological documents like national protocols of the 
full range of ultrasound techniques are highly important. There is computerization of the fi eld, as well as ultrasound 
remote counseling, development of network thinking, ultrasound "cloud" services and professionals communication 
through Ukrainian portal www.ultrasound.net.ua and the MedGRID project in the future.

We hope that communication of clinicians and ultrasound diagnostic specialists in format of ultrasound equipment 
stand presentations, lectures and workshops of Medical Forum 2016 will become a source of inspiration, mastery of new 
techniques, professional knowledge and accomplishments.

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

O.B. Dynnyk
The President of the Ukrainian Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics
Chief Independent Specialist of ultrasound diagnostics of the Ministry of Health of Ukraine
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Шановні учасники та гості науково-практичної конференції!
Dear participants and guests of the scientifi c-practical 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 «Формування діалогу 
клініцистів та спеціалістів клінічної лабораторної діагностики: Сучасні методи лабораторної діагностики соціально 
небезпечних захворювань» у рамках VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров�я нації» 
та спеціалізованої експозиції лабораторного обладнання. 

У Декларації Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй визначені цілі Розвитку Тисячоліття, які 189 країн 
(включаючи Україну) зобов’язалися виконати до 2015 року. В період сучасних трансформаційних змін суспільного 
життя, що передбачають подальший розвиток усіх сфер господарювання на засадах демократії та гуманізму, 
надзвичайно актуальною є адаптація цього програмного документа з огляду на формування довгострокової 
програми економічного та соціального розвитку України.

Блок програмних завдань Декларації з питань соціальної політики, зокрема у галузі охорони здоров’я, для 
України включає досягнення цілі: обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування 
тенденції до скорочення їх масштабів.

На початку третього тисячоліття такі соціально небезпечні інфекційні хвороби як ВІЛ/СНІД і туберкульоз 
викликають найбільшу стурбованість Організації Об’єднаних Націй та світового співтовариства через те, що 
масштаби та швидкість їх поширення в соціальному середовищі загрожують як безпосередньо, так і опосередковано 
через спричинені ними наслідки, позитивному людському розвитку та національній безпеці кожної країни, яка 
завізувала Декларацію. Вже сьогодні виклики зазначених хвороб розглядаються, як глобальна проблема, а отже 
і відповідь на них як окремої держави, так і співдружності країн повинна бути глобальною за своїм масштабом та 
ефективною за результатом.

Програма науково-практичної конференції спрямована на обговорення актуальних питань розвитку 
національної політики щодо діагностики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, сучасних лабораторних технологій та 
системи контролю якості досліджень соціально небезпечних хвороб.

Головним висновком дискусії на конференції повинно бути формування єдиної платформи дій та консолідованих 
зусиль в кожному регіоні країни направлених на доступність і якість лабораторних досліджень зазначених хвороб.

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

Бажаю організаторам і всім учасникам конференції 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.

On behalf of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and on my own behalf, let 
me congratulate you sincerely on the beginning of the scientifi c-practical conference with international participation 
“Formation of dialogue between clinicians and specialists in clinical laboratory diagnostics: Modern methods of 
laboratory diagnostics of socially dangerous diseases” in the framework of the VII International Medical Forum “Medicine 
Innovations – the nation's health” and specialized exposition of laboratory equipment. 

The Millennium Development Goals which 189 countries (including Ukraine) committed themselves to achieve by 
2015 were defi ned in the United Nations Millennium Declaration. Adaptation of this policy document, with a view to 
forming a long-term program of economic and social development of Ukraine, is extremely important during the period 
of modern transformations of social life that require further development of all spheres of economic activity according to 
the principles of democracy and humanism.

The cluster of program objectives for Ukraine related to social policy (in particular in the health care sector) set out in 
the Declaration includes the achievement of the following goal to restrict the spread of HIV/AIDS and tuberculosis, and 
to create a tendency of reducing their extent.

Such socially dangerous infectious diseases as HIV/AIDS and tuberculosis raise the greatest concern of the United 
Nations and the international community at the beginning of the third millennium because their extent and speed of 
spread in the social environment threaten, both directly and indirectly through eff ects caused by them, positive human 
development and national security of each country that has endorsed the Declaration. Even today, the challenges of the 
mentioned diseases are deemed as a global problem, and therefore the response of a separate state and the community 
to them should be global in its extent and eff ective by its result.

The program of the scientifi c-practical conference aims at discussion of the pressing issues related to development 
of national policy on diagnostics of tuberculosis and HIV/AIDS, modern laboratory technologies and system of socially 
dangerous diseases studies quality control.

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 studies of the 
mentioned diseases.

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

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

Г.Г. Луньова
Президент ВАКХЛМ, 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!

Вітаю Вас зізначною подією – з відкриттям VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – 
здоров’я нації»!

Сучасну медицину не можна уявити без лабораторної діагностики, адже це запорука правильного діагнозу та 
успішного лікування. 

Важливим розділом становлення і розвитку сучасної медицини є достатня об'єктивність якості лабораторних 
досліджень, своєчасне забезпечення необхідною сучасною інформацією практичних лікарів - це є одним з завдань 
заходів науково-практичної програми «Дні лабораторної медицини», де обговорюються найбільш важливі та 
актуальні науково-практичні проблеми галузі.

Заходи цієї наукової програми надають широкі можливості для спілкування і обміну досвідом в області 
застосування передових методів діагностики, лікування, профілактики захворювань, інформування практикуючих 
працівників охорони здоров'я про стан та напрямки розвитку медицини в Україні та за кордоном.

Невід'ємною частиною науково-практичної програми Форуму є Українська лабораторна школа, учасники 
якої зможуть взяти участь у майстер-класах на діючому обладнанні, вдосконалять методи роботи, отримають 
професійні консультації експертів Лабораторної та метрологічної служби НАМН України, Міжінститутського 
Референтного лабораторного центру НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» НАМН України і компаній ринку. 

Потужна експозиція «Лабораторна медицина» успішно доповнює науково-практичну частину Форуму. На цій 
платформі можна ознайомитися з продукцією світових лідерів в області поставок обладнання і розробок для 
лабораторій, встановити ділові контакти, зробити вибір, попередньо дізнавшись переваги обладнання, взявши 
участь у презентаціях.

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

Отже, бажаю всім користі від живого спілкування, більше працювати над вдосконаленням своєї роботи, 
і, звичайно, міцного здоров’я.

I congratulate you on the opening of VII International Medical Forum “Medicine innovations – the nation’s health”!
Modern medicine can not be imagined without laboratory diagnostics, as it is a keystone of the correct diagnosis and 

successful treatment. 
An important part of formation and development of modern medicine is suffi  cient objectivity of laboratory studies 

quality and on time provision of practicing physicians by necessary up-to-date information. It is one of the tasks of events 
of scientifi c-practical program Days of Laboratory Medicine, where the most important and current scientifi c-practical 
problems of the industry are discussed.

The events of this scientifi c program provide great opportunities for communication and exchange of experiences in the 
area of using modern methods of diagnosis, treatment, disease prevention, informing healthcare specialists on the status 
and directions for the development of medicine in Ukraine and abroad.

An integral part of scientifi c-practical program of the Forum is Ukrainian Laboratory School, participants of which can 
take part in master classes on operating equipment, improve working methods, get professional advices from experts 
of Laboratory and Metrological Services of NAMS of Ukraine, Inter Institute Referential laboratory Center of NAMS of Ukraine, 
Acad. M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, National Scientifi c Center of NAMS of Ukraine, SIand market companies.

The rich exposition “The Laboratory Medicine”successfully supplements the scientifi c-practical part of the Forum. 
This is the platform where you can get acquainted with products of world leaders in the fi eld of equipment supply and 
developments for laboratories establish business contacts and make your choice having studied all advantages of the 
equipment by taking part in numerous presentations.

For many years the Forum has been contributing to professional development of laboratory specialists, helping to 
solve problem issues of modern laboratory medicine directions.

I wish you all to have fruitful live communication, work harder on improvement of your work and of course a good 
health.

Т.І. Гавриленко
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН
завідуюча відділом імунології ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

T.I. Gavrylenko
Chief specialist on laboratory diagnostics of the NAMS of Ukraine
Head of immunology laboratory of the Acad. M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, National Scientifi c Centre 
of the NAMS of Ukraine
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VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні учасники і гості!
Dear Participants and Guests!

Від імені Компанії LMT вітаю Вас із відкриттям VII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – 
здоров’я нації», V ювілейного Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень 
медичної науки у практику охорони здоров’я України» і V ювілейної Міжнародної виставки медичного туризму, 
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

З року в рік Міжнародний медичний форум підтверджує статус головної події галузі охорони здоров’я України. 
Це найбільш представницький захід за складом компаній-учасників і за кількістю професійних відвідувачів. Форум 
давно визнаний у науковому та діловому товаристві. Захід об’єднує на одній платформі представників органів 
державної влади, провідних наукових, освітніх і медичних установ і об’єднань, науковців, практикуючих лікарів, 
фахівців у галузі медицини і фармацевтики, а також малого, середнього і великого бізнесу.

Конгрес відіграє велику роль у підготовці кадрового потенціалу країни та кваліфікованих спеціалістів. Високий 
науковий і освітній рівень Конгресу забезпечують 5 медичних закладів МОЗ України, 21 науково-дослідний 
інститут Національної академії медичних наук, 21 кафедра Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 23 авторитетні асоціації і об’єднання, вищі медичні навчальні заклади та багато інших. 

У рамках Конгресу відбудеться 65 симпозіумів, конференцій, круглих столів, семінарів та 60 майстер-класів. 
Навчальні і дискусійні панелі дозволять обговорити найважливіші питання у галузі медицини, представити останні 
методи і методики діагностики і лікування.  

Мені приємно відзначити і той факт, що незважаючи на всі випробування, які випали на нашу країну, наші 
заходи сприяють розвитку не тільки вітчизняної науку,медицини, а і бізнесу. Так, цього року у Форумі візьмуть 
участь 300 компаній із 30 країн, серед них 35 компаній, які вперше обрали Форум для презентації інноваційних 
технологій, професійного сучасного обладнання, новинок фармацевтичних препаратів. 

Продовжує динамічно розвиватися Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare 
Travel Expo. Виставка закріпила свої лідерські позиції у сфері медичного туризму і вже сьогодні відзначає свій 
перший ювілей. Цей захід став потужним інструментом для налагодження співпраці між професіоналами галузі, 
послідовниками принципу «пацієнти без кордонів». 

Щиро вдячний нашим постійним партнерам-організаторам Національній академії медичних наук України, 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за віддане служіння медицині, плідну 
співпрацю і неоціненний внесок у розвиток Форуму і Конгресу. 

Також висловлюю подяку органам державної влади за активну підтримку, новим та постійним партерам, 
співорганізаторам, учасникам та фахівцям галузі, які вносять великий внесок у процвітання вітчизняної галузі 
охорони здоров’я.  

Маю честь запросити Вас до роботи у VII Міжнародному медичному форумі, V ювілейному Міжнародному 
медичному конгресі і V ювілейній Міжнародній виставці медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!! 

У майбутнє віримо разом! 

On behalf of LMT Company I congratulate you on the beginning of VII International medical forum "Medicine 
Innovations - the nation's health", V anniversary International medical congress "Implementing modern breakthroughs 
into practice of healthcare of Ukraine" and V anniversary International exhibition of medical tourism, SPA&Wellness - 
Healthcare Travel Expo!

Year in and year out, the International Medical Forum confi rms the status of the main event in the healthcare 
industry of Ukraine. It is the most representative event by composition of the participating companies and the number 
of professional visitors. Forum has long been recognized in the scientifi c and business community. The event brings 
together on one platform the representatives of state authorities, leading scientifi c, educational and medical institutions 
and associations, researchers, practitioners, experts in the medical industry and pharmacy as well as small, medium and 
large businesses.

Congress plays an important role in the preparation of personnel potential of the country and qualifi ed specialists. 
The high scientifi c and educational level of the Congress provide 5 medical institutions of Ministry of Health of Ukraine, 
21 Research Institute of the National Academy of Medicine, 21 Department of  Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education, 23 authoritative associations and unions, higher medical educational institutions and many 
others. 

65 symposiums, conferences, round tables, seminars and 60 workshops will be held within the Congress. Study and 
discussion panels allow to discuss the most important issues in the fi eld of medicine, to present the latest techniques and 
methods of diagnosis and treatment.  

I am pleased to mention the fact that in spite of all the challenges that have bechanced to our country, our events 
contribute to the development not only of national science, medicine, but also of business. So, this year the Forum will be 
attended by 300 companies from 30 countries, including 35 companies that have chosen the Forum for the fi rst time in 
order to present innovative technologies, professional modern equipment, new pharmaceuticals. 

International exhibition of medical tourism SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo continues its dynamic 
development. The exhibition has shored up its leading positions in the fi eld of medical tourism and today celebrates 
its fi rst anniversary. This event has become a powerful tool for establishing cooperation between industry experts and 
followers of the principle "Patients Beyond Borders." 

I am sincerely grateful to our permanent partners-organizers: the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education for dedicated service to medicine, eff ective cooperation 
and invaluable contribution to the Forum and Congress. 

Also I express gratitude to public authorities for their active support, new and permanent partners, co-organizers, 
participants and industry experts who contribute to the prosperity of national health care.  

I request the honor of your presence in VII International medical forum, V anniversary International medical congress 
and V anniversary International exhibition of medical tourismSPA&Wellness – Healthcare Travel Expo! 

Shall we all believe in future together! 

В.Ю. Ткаченко
Генеральний директор Компанії LMT

V.Yu. Tkachenko
Director General of LMT Company 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ VII МІЖНАРОДНОГО 

МЕДИЧНОГО ФОРУМУ - V МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ

 У ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» 

ТА V МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, 

SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS 

OF THE VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM – V INTERNATIONAL MEDICAL 

CONGRESS “INTRODUCTION OF MEDICAL SCIENCE ADVANCES INTO 

HEALTHCARE PRACTICE IN UKRAINE” AND OF THE 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, 

SPA&WELLNESS - HEALTHCARE TRAVEL EXPO
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

19 квітня 
10.30
зал №11

Церемонія офіційного відкриття VII Міжнародного 
Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров’я 
нації», V ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу 
«Впровадження сучасних досягнень медично їнауки 
у практику охорони здоров’я України» та V ювілейної 
Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – 
Healthcare Travel Expo

19 April
10.30
Hall # 11

Offi  cial opening ceremony of
The VII Intenrational Medical Forum “Medicine Innovations – 
the Nation’s Health”, V Anniversary International Medical 
Congress “Introduction of modern medical science advances 
into healthcare practice in Ukraine” and V Anniversary 
International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – 
Healthcare Travel Expo

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTHCARE

19 квітня 
12.00-17.00
зал №11

Семінар «Державна медицина: реалії практики»
Організатори: Компанія LMT, Журнал «Практика 
управління медичним закладом»

19 April
12.00-17.00
Hall # 11

Seminar State medicine: realities of practice
Organizers: LMT Company; The Practice of medical 
establishment management, magazine

19 квітня 
16.00-18.00
зал №2

Засідання громадської Ради при Міністерстві охорони 
здоров’я України
Організатор: Громадська рада при Міністерстві 
охорони здоров’я України

19 April
16.00-18.00
Hall # 2

Meeting of Public Health Council of the Ministry of Health of 
Ukraine
Organizer: Public Health Council of the Ministry of Health of 
Ukraine

20 квітня 
13.00-18.00
зал №1

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Автономізація закладів охорони здоров’я: 
управління фінансовими ресурсами та реалізація 
системи фінансування на основі лікувально-
споріднених груп в лікарнях другого і третього рівня 
медичної допомоги» 
Організатори: Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, 
кафедра менеджменту охорони здоров’я

20 April
13.00-18.00
Hall # 1

CHIEF PHYCISIAN SHOOL
Scientifi c-practical conference with international participation 
Autonomization of healthcare institutions: fi nancial 
management and implementation of fi nancing system 
based on the health-related groups in hospitals of second 
and third level of medical care
Organizers: O.O. Bohomolets National Medical University; 
Department of Healthcare Management; Institute of 
postgraduate education

ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ
DAYS OF PRIVATE MEDICINE

20 квітня 
10.30-16.25
зал №3

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

20 April
10.30-16.25
Hall # 3

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

20 квітня 
13.30-17.30
зал №2

Майстер-клас «Як створити персональний лікарський 
бренд?»
Організатор: Медичний центр «ІНГО»

20 April
13.30-17.30
Hall # 2

Master class How to create a personal medical brand?
Organizer: INGO Medical Center

20 квітня 
16.45-17.45
зал №3

Майстер-клас «Від людських ресурсів – до ресурсних 
людей: управлінські тренди в інтелектуальному 
бізнесі»
Організатор: TRAINING FORCE

20 April
16.45-17.45
Hall # 3

Master class From human resources – to resourse people: 
management trends in intelligent business
Organizer: TRAINING FORCE

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND 
BUSINESS PROGRAMS*

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM 
«Medicine innovations – the nation’s health»

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

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

April 19-21, 2016

Congress is entried to the “Register of congresses, symposia and 
scientifi c-practical conferences held in 2016 
(Section “Congresses” # 3, page 8)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА 
ДІЛОВА ПРОГРАМИ*

VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
 «Інновації в медицині – здоров’я нації»

V ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 

практику охорони здоров’я України»

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

19-21 квітня 2016 року

Конгрес внесений у Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій, які проводитимуться 

у 2016 році (розділ «Конгреси», №3, с. 8)

21 квітня 
11.00-14.00
зал №2

Практичний семінар «Успішність приватного 
медичного закладу: юридичні складові»
Організатор: Консалтингова компанія «Юркрафт 
Медицина»

21 April
11.00-14.00
Hall # 2

Workshop Success of private medical institution: legal 
components
Organizer: Yurkraft Medical Consulting company

ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
DAYS OF LABORATORY MEDICINE

19 квітня 
11.30-17.30
20 квітня
10.00-18.00
зал №6

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Формування діалогу клініцистів і фахівців 
клінічної лабораторної діагностики: сучасні методи 
лабораторної діагностики соціально небезпечних 
захворювань»
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини, Національна медична академія післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, Технічний комітет стандартизації 166

19 April
11.30-17.30
20 April
10.00-18.00
Hall # 6

Scientifi c-practical conference with international participation 
Organization of clinicians’ and clinical laboratory 
diagnostics specialists’ dialogue: modern methods of 
laboratory diagnostics of socially dangerous 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, Technical Committee of Standardization 166

19 квітня 
15.40-18.00
зал №7

Загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії 
та лабораторної медицини

19 April
15.40-18.00
Hall # 7

Meeting of All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine

19 квітня 
11.00-17.00
зал №8

II Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в 
мікробіологічній лабораторній практиці» 
Організатор: ТОВ «Укрбіо»

19 April
11.00-17.00
Hall # 8

II Scientifi c-practical seminar Applied aspects in the 
microbiological laboratory practice
Organizer: Ukrbio Ltd.

19 квітня 
11.00-16.00
зал №9

Науково-практичний семінар «Відкриття Real-Time ПЛР-
лабораторії в Україні. Знання, досвід та допомога»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

19 April
11.00-16.00
Hall # 9

Scientifi c-practical seminar Opening of Real-Time PCR 
laboratory in Ukraine. Knowledge, experience and 
assistance
Organizer: Vector-Best-Ukraine Ltd.

19 квітня
16.30-17.30
№ 9
 

Лекції «Лабораторна діагностика Антифосфоліпідного 
синдрому. Використання блотів у сучасній 
лабораторії», «Експрес діагностика інфекційних 
захворювань шлунково-кишкового тракту. Апаратна 
експрес-діагностика»
Організатор: BCM «Україна»

19 April
16.30-17.30
Hall # 9

Lectures Laboratory diagnostics of antiphospholipid 
syndrome. The use of blots in modern laboratories. 
Express diagnostics of infectious diseases of the 
gastrointestinal tract. Hardware express diagnostics
Organizer: ВСМ Ukraine

19 квітня 
10.00-18.00
зал №15

Науково-практична конференція «Роль сучасних 
лабораторних методів у діагностиці інфекційних хвороб 
та ускладнень». У рамках конференції З’їзд Українського 
товариства клінічної лабораторної діагностики
Організатори: НАМН, МОЗ, Українське товариство 
клінічної лабораторної діагностики, ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова 
НАМН України»

19 April
10.00-18.00
Hall # 15

Scientifi c-practical conference Role of modern laboratory 
techniques in diagnostics of infectious diseases and 
complications. Within the conference Meeting of Ukrainian 
Society of Clinical Laboratory Diagnostics
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Ministry of Health of Ukraine; Ukrainian Society of Clinical 
Laboratory Diagnostics; O.O. Shalimov National Institute of 
Surgery and Transplantation of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-18.00
зал №4

Науково-практична конференція «Прикладний аспект 
сучасної науки у лабораторній діагностиці та клінічній 
практиці»
Організатори: НАМН, Лабораторна та метрологічна 
служби НАМН України, Міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН, ДУ «Національний науковий 
центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» 
НАМН України»

20 April
10.00-18.00
Hall # 4

Scientifi c-practical conference Applied aspect of modern 
science in laboratory diagnostics and clinical practice
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Laboratory and Metrological Services of NAMS of Ukraine; Inter 
Institute Referential Laboratory Center of NAMS of Ukraine; Acad. 
M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, National Scientifi c Center 
of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-17.00
зал №9

Науковий семінар «Нові технології в імунології та 
біохімії»
Організатор: ТОВ «Хімлаборреактив»

20 April
10.00-17.00
Hall # 9

Scientifi c seminar New technologies in immunology and 
biochemistry
Organizer: CHEMLABORREACTIV

19 квітня 
10.00-17.00
зал №10
21 квітня 
10.00-15.30
зал №10

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН, Лабораторна та метрологічна 
служби НАМН України, Міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН, ДУ «Національний науковий 
центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» 
НАМН України», Компанія LMT

19 April
10.00-17.00
Hall # 10
21 April
10.00-15.30
Hall # 10

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Laboratory and Metrological Services of NAMS of Ukraine; Inter 
Institute Referential Laboratory of NAMS of Ukraine; Acad. 
M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, National Scientifi c Center 
of NAMS of Ukraine, SI;  LMT Company

МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ: ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, магнітно-
резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека

MEDICAL RADIOLOGY: ultrasound diagnostics, X-ray diagnostics convention, computed tomography, magnetic resonance 
tomography, radiation therapy, nuclear medicine, radiation safety

19 квітня 
10.00-12.00
зал №2

Спільне засідання головних позаштатних спеціалістів МОЗ 
України зі спеціальностей «Радіологія», «Рентгенологія», 
«Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», 
«Ультразвукова діагностика»

19 April
10.00-12.00
Hall # 2

A joint session of regional non-staff  professionals of 
the Ministry of Health of Ukraine - experts in Radiology, 
Roentgenology, Radiation therapy, Radionuclide Diagnostics, 
Ultrasound diagnostics
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19 квітня 
12.30-15.30
зал №2

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
променевої діагностики та променевої терапії»
Організатор: Кафедра променевої діагностики НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

19 April
12.30-15.30
Hall # 2

Scientifi c-practical conference Actual problems of radiation 
diagnostics and radiation therapy
Organizer: Department  of Radiodiagnostics  of P. L. Shupyk 
National Medical Academy of Postgraduate Education

19 квітня 
10.00-12.00
зал №12

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
в медичній візуалізації»
Організатор: ДУ «Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України»

19 April
10.00-12.00
Hall # 12

Scientifi c-practical conference Innovative technologies in 
medical imaging
Organizers: Institute of Nuclear Medicine and Radiodiagnostics 
of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-14.30
зал №8

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
променевих методів дослідження в сучасній 
онкології»
Організатори: Національний інститут раку МОЗ 
України, Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України, Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами

20 April
10.00-14.30
Hall # 8

Scientifi c-practical conference Innovative technologies of 
radiological methods in modern oncology
Organizers: National Cancer Institute of the Ministry of Health 
of  Ukraine; Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 
of the Ministry of Health of Ukraine; Feofaniya Clinical Hospital 
of the State Administration

20 квітня 
14.00-18.00
зал №15

Семінар «Сучасні підходи до лікування променевих 
ушкоджень»
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

20 April
14.00-18.00
Hall # 15

Seminar Modern approaches to treatment of radiation 
damage
Organizer: S.P. Grigoriev Institute of Medical Radiology of NAMS 
of Ukraine, SI

19 квітня 
13.00-17.10
20 квітня 
10.00-13.00
зал №12

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
Організатори: Асоціація радіологів України, Українська 
Асоціація фахівців ультразвукової діагностики, Кафедра 
променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
Компанія LMT

19 April
13.00-17.10
20 April
10.00-13.00
Hall # 12

ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF ULTRASOUND AND 
FUNCTIONAL DIAGNOSTICS
Organizers: Association of Radiologists of Ukraine; Ukrainian 
Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics; Department 
of Radiation Diagnostics of P. L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education; LMT Company

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
FUNCTIONAL DIAGNOSTICS

20 квітня 
10.00-13.00
зал №2

Науково-практичний семінар «Інтервенційні технології 
лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»
Організатори: ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
Кафедра функціональної діагностики НМАПО 
ім. П.Л. Шупика

20 April
10.00-13.00
Hall # 2

Scientifi c-practical seminar Intervention technologies in 
treatment of heart failure and cardiomyopathy
Organizer: Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine, 
SI; Department of functional diagnostics of P. L. Shupyk National 
Medical Academy of Potgraduate Education

20 квітня 
13.30-18.00
зал №12

Науково-практична конференція «Нейрофізіологічні 
методи діагностики хвороб нервової системи» 
Організатор: ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів 
м. Києва»

20 April
13.30-18.00
Hall # 12

Scientifi c-practical conference Neurophysiological methods 
of diagnostics of nervous system diseases 
Organizer: NGO Association of Clinical Neurophysiologists in 
Kyiv

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
MILITARY MEDICINE

19 квітня 
12.00-17.00
зал №3

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

19 April
12.00-17.00
Hall # 3

II Scientifi c-practical conference Implementation 
of scientifi c developments of NAMS of Ukraine and 
especially the provision of medical care to the ATO 
soldiers and to the aff ected population
Organizer: National Academy of Medical Sciences of Ukraine

19  квітня 
12.00-17.00
зал №3

II Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові 
ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний 
етап та медико-соціальна реабілітація»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Міністерство охорони здоров’я України, 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України», ВГО «Українська асоціація 
ортопедів-травматологів»
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), Національного військово-
медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України, Військово-медичного 
клінічного центру Північного регіону МО України, Ірпінського 
військово-медичного клінічного центру професіональних захворювань 
МО України, Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 
МО України, Військово-медичного клінічного центру Центрального 
регіону МО України, Військово-медичного клінічного центру 
Південного регіону МО України, Дніпропетровської медичної академії, 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова (МОЗ 
України), Інституту травматології та ортопедії Донецького 
національного медичного університету ім. М. Горького (МОЗ України), 
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького

19 April
12.00-17.00
Hall # 3

II Interbranch scientifi c-practical seminar Combat damage 
of musculoskeletal system: organizational, clinical, 
medical, social and legal aspects
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Ministry of Health of Ukraine; prof. M.I. Sytenko Institute of Spine 
and Joint Pathology of NAMS of Ukraine, SI; NGO Ukrainian 
Association of Orthopaedic Traumatologists
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 Health of Ukraine); Institute of Traumatology 
and Orthopaedics of NAMS of Ukraine, SI; Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate Education (Ministry of Health of Ukraine); National 
Military Medical Clinical Center 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; 
Military Medical Clinical Center West Region of Ukraine (Lviv); Military 
Medical Clinical Center of the Central region of Ukraine (Vinnitsa); Military 
Medical Clinical Center of the Southern region of Ukraine (Odessa); 
Dnipropetrovsk Medical Academy (Ministry of Health of Ukraine); 
Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnykov 
(Ministry of Health of Ukraine); Yaroslav the Wise Law Academy of 
Ukraine (Ministry of Education and Science of Ukraine) (Kharkiv), Institute 
of Traumatology and Orthopaedics of M. Gorkіy Donetsk National 
Medical University (MOH Ukraine), Ukrainian scientifi c-practical center of 
emergency medical care and disaster medicine of the Ministry of Health 
of Ukraine of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

19  квітня 
10.00-18.00
Спеціальна 
зона

Майстер-класи «Сучасні технології надання 
екстреної медичної допомоги постраждалим при 
високонебезпечних надзвичайних ситуаціях»
Організатор: Всеукраїнська Рада Реанімації 
(ресусцитації) та екстреної медичної допомоги

19  April
10.00-18.00
Special 
zone

Master class Modern technologies of providing emergency 
medical care to injured people in high-risk emergency 
situations
Organizer: All-Ukrainian Resuscitation Council and emergency 
medicine

21 квітня 
11.40-15.00
зал №14

Майстер-класи та лекції «Сучасні аспекти тактичної 
медицини»
Організатор: Українська військово-медична академія 

21 April
11.40-15.00
Hall # 14

Master classes and lectures Modern aspects of tactical 
medicine
Organizer: Ukrainian Military Medical Academy

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
EMERGENCY MEDICINE

20 квітня 
10.00-15.00
зал №14

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та 
медицина катастроф»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Кафедра 
медицини невідкладних станів та кафедра медицини 
катастроф і військової медичної підготовки, Кафедри 
ХМАПО і ЗМАПО, Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, 
Київська міська станція екстреної медичної допомоги 
та МК, ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної 
медичної допомоги та медицини катастроф»

20April
10.00-15.00
 Hall # 14

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 and Military Medical 
Training; Departments of  KhMAPE; ZMAPO; Ukrainian scientifi c-
practical center of emergency medical care and disaster 
medicine;  Kyiv city station of emergency medical care and 
disaster medicine; NGO All Ukrainian Association of ambulance 
workers, medicine of emergency and disaster medicine

21 квітня 
10.00-11.30
зал №14

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Майстер-клас «Алгоритм основ підтримки життя»
Майстер-клас «Сучасні методики зупинки зовнішньої 
кровотечі»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Кафедра 
медицини катастроф та військової медичної підготовки, 
Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф

21 April
10.00-11.30
 Hall # 14

SCHOOL OF EMERGENCY MEDICINE
Master class The algorithm of life maintenance
Master class Modern methods of control external 
hemorrhage
Organizers: P. L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education, Department of Emergency Medicine 
and Department of Disaster Medicine; Ukrainian Scientifi c and 
Practical Center of Emergency and Disaster Medicine

ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ
SURGERY, NEUROSURGERY, ENDOSCOPY

20 квітня 
10.00-15.00
зал №7

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
у лікуванні поширених опіків та ран різної етіології»
Організатори: Кафедра комбустіології і пластичної 
хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, Асоціація комбустіологів 
України, Громадське об’єднання з лікування ран

20 April
10.00-15.00
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Innovative technologies in 
treatment of widespread burns and wounds of various 
etiologies
Organizers: Department of Combustiology and Plastic surgery 
of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education; Association of Combustiologists of Ukraine; Public 
Union for treatment of wounds

19 квітня 
10.00-18.00
зал №13

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

19 April
10.00-18.00
Hall # 13

Scientifi c-practical conference Innovations in neurosurgery
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Ministry of Health of Ukraine; acad. A. P. Romodanov Institute of 
Neurosurgery of NAMS of Ukraine, SI; Ukrainian Association of 
Neurosurgeons

20 квітня 
10.00-13.00
зал №15
 

Науково-практична конференція «Проблеми 
трансплантації нирки»
Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

20 April
10.00-13.00
 Hall # 15

Scientifi c-practical conference Problems of kidney 
transplantation
Organizers: A. A. Shalimov National Institute of Surgery and 
Transplantation of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-13.00
зал №2

Науково-практичний семінар «Інтервенційні технології 
лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»
Організатори: ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
Кафедра функціональної діагностики НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

20 April
10.00-13.00
Hall # 2

Scientifi c-practical seminar Intervention technologies in 
treatment of heart failure and cardiomyopathy
Organizers: Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine, 
SI; Department of functional diagnostics of P. L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education

21 квітня 
9.30-12.30
зал №7

Науково-практична конференція «Складні ситуації та 
проблеми ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в 
лікуванні хворих з патологією центральної нервової 
системи»
Організатор: ДУ «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
НАМН України»

21 April
9.30-12.30
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Diffi  cult situations and 
problems of endovascular neuroradiosurgery treatment 
of patients with pathology of the central nervous system
Organizer: Scientifi c-practical center of Endovascular 
neuroradiosurgery of NAMS of Ukraine, SI

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

19 квітня 
10.00-18.00
зал №1

Семінар «Сучасні тенденції ударно-хвильової терапії»
Організатор: ТОВ «РЕХАФЛЕКС»
За підтримки: Storz Medical AG

19 April
10.00-18.00
Hall # 1

Seminar Modern trends in shock wave therapy
Organizer: REHAFLEX LTD
Supported by: Storz Medical AG
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20 квітня 
10.00-12.00
зал №13

Круглий стіл з медичної реабілітації
Організатори: ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України», ДУ «Український науково-практичний медичний 
центр неврології та реабілітації» МОЗ України, Українська 
академія реабілітації і здоров’я людини
Під Патронатом Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я

20 April
10.00-12.00
Hall # 13

Round table on medical rehabilitation
Organizers: Ukrainian Research Institute of Medical 
Rehabilitation and Health Resort of theMinistry of Health 
of Ukraine; Ukrainian Scientifi c-Practical Medical Center of 
Neurology and Rehabilitation of the Ministry of Health of Ukraine, 
SI; Ukrainian Academy of rehabilitation and human health
Under the auspices of: the Verkhovna Rada Committee of 
Ukraine on Healthcare

20 квітня 
13.00-17.00
зал №13

Семінар та майстер класи «Кінезотерапія та реабілітація – 
європейський досвід»
Організатор: Українська академія реабілітації і здоров’я 
людини

20 April
13.00-17.00
Hall # 13

Seminar and master class Kinesitherapy and rehabilitation - 
European experience
Organizer: Ukrainian Academy of rehabilitation and human 
health

21 квітня 
10.00-13.00
зал №8

ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
Майстер-класи з сучасної фізичної терапії
Майстер-клас «Прогноз відновлення повсякденної 
активності, ходьби та оцінювання ризику падіння 
після інсульту»
Майстер-клас «Міжнародна класифікація 
функціонування, структура та застосування на 
практиці»
Майстер-клас «Професія ерготерапія, місце у 
міждисциплінарній команді»
Майстер-клас «Мануальне м’язове тестування – цілі, 
методики та техніки виконання»
Організатор: Українська Асоціація фізичної терапії

21 April
10.00-13.00
Hall # 8

SCHOOL OF REHABILITATION THERAPY
Master class Forecast of recovery activities of daily living, 
walk and fall risk assessment after stroke
Master class International classifi cation of functioning, 
structure and application in practice
Master class Ergotherapy profession, role in 
interdisciplinary team
Master class Manual muscle testing - goals, methods and 
techniques of execution
Organizer: Ukrainian Association of Physical Therapy

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS

19 квітня 
12.00-17.00
зал №3

II Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові 
ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний 
етап та медико-соціальна реабілітація»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Міністерство охорони здоров’я України, 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України», ВГО «Українська асоціація 
ортопедів-травматологів»
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), Національного військово-медичного клінічного центру 
«ГВКГ» МО України, Військово-медичного клінічного центру 
Північного регіону МО України, Ірпінського військово-медичного 
клінічного центру професіональних захворювань МО України, 
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону МО 
України, Військово-медичного клінічного центру Центрального 
регіону МО України, Військово-медичного клінічного центру 
Південного регіону МО України, Дніпропетровської медичної 
академії, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні 
ім. І.І. Мечникова (МОЗ України), Інституту травматології 
та ортопедії Донецького національного медичного 
університету ім. М. Горького (МОЗ України), ДЗ «Український 
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф МОЗ України», Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького

19 April
12.00-17.00
Hall # 3

II Interbranch scientifi c-practical seminar Combat damage 
of musculoskeletal system: hospital stage and medical-
social rehabilitation
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Ministry of Health of Ukraine; prof. M.I. Sytenko Institute of Spine 
and Joint Pathology of NAMS of Ukraine, SI; NGO Ukrainian 
Association of Orthopaedic Traumatologists
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 (Ministry of Health of Ukraine); Main Military Medical 
Clinical Center 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; Military Medical Clinical Center West Region of Ukraine 
(Lviv); Military Medical Clinical Center of the Central Region of 
Ukraine (Vinnitsa); Military Medical Clinical Center of the Southern 
Region of Ukraine (Odessa); Dnipropetrovsk Medical Academy 
(Ministry of Health of Ukraine); Dnipropetrovsk Regional Clinical 
Hospital named after I.I. Mechnykov (Ministry of Health of Ukraine); 
Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine (Ministry of Education 
and Science of Ukraine) (Kharkiv); Institute of Traumatology and 
Orthopaedics of M. Gorkіy Donetsk National Medical University 
(MOH Ukraine), Ukrainian scientifi c-practical center of emergency 
medical care and disaster medicine of the Ministry of Health of 
Ukraine of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

21 квітня 
10.00-12.00
зал №9

Круглий стіл «Ортопедичні аспекти діагностики та 
лікування підошовного болю»
Організатор: ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»

21 April
10.00-12.00
Hall # 9

Round table Orthopaedic aspects of diagnostics and 
treatment of plantar pain
Organizer: Institute of Traumatology and Orthopaedics of 
NAMS Ukraine, SI 

21 квітня 
13.00-15.00
зал №7

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до 
ендопротезування великих суглобів»
Організатор: ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»

21 April
13.00-15.00
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Modern approaches to 
endoprostetics replacement of large articulations
Organizer: Institute of Orthopaedics and Traumatology of 
NAMS of Ukraine, SI

ОНКОЛОГІЯ
ONCOLOGY

20 квітня 
10.00-14.30
зал №8

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
променевих методів дослідження в сучасній онкології» 
Організатори: Національний інститут раку МОЗ 
України, Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України, Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами

20 April
10.00-14.30
Hall # 8

Scientifi c-practical conference Innovative technologies of  
radiological methods in modern oncology
Organizers: National Cancer Institute of the Ministry of 
Health of Ukraine; Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education of the Ministry of Health of Ukraine;  Feofaniya Clinical 
Hospital of the State Administration

Терапія. Кардіологія. Педіатрія. Неврологія. Гастроентерологія. Ендокринологія. 
Дерматовенерологія. Гематологія і трансфузіологія

Therapy. Cardiology. Pediatrics. Neurology. Gastroenterology. Endocrinology.
Dermatovenerology. Haematology and transfusiology

19 квітня 
10.00-17.00
зал №4

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА 
ІМ. М.Д. СТРАЖЕСКА
«Стрес та серцево-судинні захворювання: національна 
стратегія в сучасних умовах України»
Організатори: Національна академія медичних наук 
України, Асоціація кардіологів України, ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України»

19 April
10.00-17.00
Hall # 4

UKRAINIAN CARDIOLOGICAL SCHOOL
BY ACAD. M.D. STRAZHESKO
Stress and cardiovascular diseases: a national strategy 
under current conditions of Ukraine
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 
Association of Cardiologists of Ukraine;  Acad. M.D. Strazhesko  
Institute of Cardiology; National Scientifi c Center of NAMS of 
Ukraine, SI

19 квітня 
10.00-16.00
зал №5

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

19 April
10.00-16.00
Hall # 5

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

19-20 квітня 
16.30-18.00
зал №5

Семінар «Нові технології профілактики вік-залежної 
патології»
Організатор: ДУ «Інститут геронтології 
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

19-20, April
16.30-18.00
Hall # 5

Seminar New technologies of preventing age-related 
pathology
Organizer: D. F. Chebotariov Institute of Gerontology of NAMS 
of Ukraine, SI

19 квітня 
10.00-13.00
зал №7

Науково-практична конференція «Досягнення та 
перспективи профілактичної медицини XXI сторіччя»
Організатор: ДУ «Національний інститут терапії 
імені Л.Т. Малої НАМН України»

19 April
10.00-13.00
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Achievements and prospects 
of preventive medicine of the XXI century
Organizer:  L.T. Malaya Therapy Institute of NAMS of Ukraine, SI

19 квітня 
13.30-15.30
зал №7

Науково-практична конференція «Проблеми 
діагностики та лікування хвороб органів травлення»
Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України»

19 April
13.30-15.30
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Problems of diagnostics and 
treatment of digestive system diseases
Organizer: Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-13.00
зал №2

Науково-практичний семінар «Інтервенційні технології 
лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій»
Організатори: ДУ «Інститут серця МОЗ України», 
Кафедра функціональної діагностики НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

20 April
10.00-13.00
Hall # 2

Scientifi c-practical seminar Intervention technologies in 
treatment of heart failure and cardiomyopathy
Organizer: Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine, 
SI; Department of functional diagnostics of P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Potgraduate Education

20 квітня 
14.00-18.00
зал №10

Науково-практична конференція «Новітні аспекти 
діагностики та лікування хворих з порушеннями 
системи гемостазу в сучасній медичній практиці»
Організатор: ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України»
Співорганізатор: ДУ «Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України»

20 April
14.00-18.00
Hall # 10

Scientifi c-practical conference New aspects of patients’ 
diagnostics and treatment with abuse violations of 
hemostasis system in modern medical practice 
Organizer: Institute of Haematology and Transfusiology of 
NAMS of Ukraine, SI
Co-organizer: Institute of Blood Pathology and Transfusion 
Medicine of the NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
10.00-14.20
зал №11

Науково-практична конференція «Стан та основні 
організаційні задачі дерматовенерологічної служби 
на сучасному етапі в Україні»
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології 
НАМН України»

20 April
10.00-14.20
Hall # 11

Scientifi c-practical conference Status and organizational 
tasks of dermatovenereological service at the present 
stage in Ukraine
Organizer: Institute of Dermatology and Venereology of NAMS 
of Ukraine, SI

20 квітня 
14.40-18.00
зал №11

Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у 
сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, 
профілактика»
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

20 April
14.40-18.00
Hall # 11

Scientifi c-practical conference Infectious diseases in 
today’s world: epidemiology, diagnostics, treatment and 
prevention
Organizer: L.V. Hromashevsky Institute of Epidemiology and 
Infectious Diseases of NAMS of Ukraine, SI

20 квітня 
15.30-18.00
зал №14

Семінар «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні 
неврологічної патології»
Майстер-клас «Клініко-лабораторна діагностика 
паранеопластичних неврологічних синдромів»
Організатор: Кафедра неврології № 2 НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

20 April
15.30-18.00
Hall # 14

Seminar Modern approaches of diagnostics and treatment 
of neurological diseases
Master class Clinical and laboratory diagnostics of 
paraneoplastic neurological syndromes
Organizer: Department of Neurology №2 of P. L. Shupyk 
National Medical Academy of Postgraduate Education

21 квітня 
13.30-15.30
зал №1

Круглий стіл «Проблеми хвороб сполучної тканини у 
дітей»
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

21 April
13.30-15.30
Hall # 1

Round table Problems of children connective tissue 
diseases
Organizers: Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
NAMS of Ukraine, SI; Association of Pediatricians of Ukraine

21 квітня 
10.00-16.00
зал №3

Семінар «Інноваційні напрямки в генетичній та 
регенеративній медицині»
Організатор: ДУ «Інститут генетичної та 
регенеративної медицини НАМН України»

21 April
10.00-16.00
Hall # 3

Seminar Innovative trends in genetic and regenerative 
medicine
Organizer: Institute of Genetic and Regenerative Medicine of 
NAMS of Ukraine



44  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  45

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

21 квітня 
10.00-16.00
зал №5

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції 
розвитку»
Організатори: Кафедра гематології та трансфузіології 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Київський міський центр крові 
Департаменту охорони здоров’я Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

21 April
10.00-16.00
Hall # 5

Scientifi c-practical conference with international participation 
Transfusiology and haematology: the latest development 
trends
Organizers: Institute of Haematology and Transfusiology of 
NAMS of Ukraine, SI; Kyiv City Blood Center of Department of 
Healthcare of the Executive Board of Kyiv City Council (Kyiv City 
State Administration)

21 квітня 
10.00-14.00
зал №12

Конференція з демонстрацією навчальних відеофільмів 
«Бронхологічні методи діагностики та лікування 
захворювань органів дихання»
Організатор: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

21 April
10.00-14.00
Hall # 12

Conference with demonstration of training videos 
Bronchological methods of diagnostics and treatment of 
respiratory system diseases
Organizer: F.G. Yanovskiy National Institute of Phthisiology 
and Pulmonology of NAMS of Ukraine, SI

21 квітня 
10.00-16.00
зал №6

Науково-практична конференція «Вітчизняні інженерні 
розробки для охорони здоров’я»
Організатори: Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», 
Факультет біомедичної інженерії, Громадська організація 
«Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів»

21 April
10.00-16.00
Hall # 6

Scientifi c-practical conference National engineering studies 
for public health
Organizers: National Technical University of Ukraine “Kyiv 
Polytechnic Institute”, Faculty of Biomedical Engineering, Public 
organization Ukrainian Association of biomedical engineers and 
technologists

21 квітня 
12.30-15.30
зал №9

Конференція «Трансфер медичних технологій в 
охорону здоров’я України»
Організатор: Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця

21 April
12.30-15.30
Hall # 9

Conference Transfer of medical technologies in healthcare 
of Ukraine
Organizer: O.O. Bohomolets National Medical University 

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE – FAMILY MEDICINE

20 квітня 
10.00-13.00
зал №10

Науково-практична конференція «Впровадження 
сучасних технологій в сімейну медицину»
Організатори: Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Інститут сімейної 
медицини
Співорганізатор: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»

20 April
10.00-13.00
Hall # 10

Scientifi c-practical conference Introduction of modern 
technologies in family medicine
Organizers: P. L. Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education, Institute of Family Medicine 
Co-organizer: International public organization International 
Association “Public health”

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ
OBSTETRICS, GYNECOLOGY, NEONATOLOGY

20 квітня 
15.00-18.00
зал №8

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

20 April
15.00-18.00
Hall # 8

III Scientifi c-practical conference
Pregnancy and high risk childbirth
Organizer: Department of Obstetrics and Gynecology #2 of 
O.O. Bohomolets National Medical University

20 квітня 
15.30-18.00
зал №7

Круглий стіл «Сучасні аспекти невиношування 
вагітності»
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

20 April
15.30-18.00
Hall # 7

Round table Modern aspects of miscarriage
Organizer: Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
NAMS of Ukraine, SI

21 квітня 
10.00-13.00
зал №1

Науково-практична конференція «Медичний догляд за 
новонародженою дитиною: мультидисциплінарний 
підхід (для лікарів загальної практики-сімейної 
медицини, педіатрів, неонатологів). Майстер-клас
Організатор: Кафедра неонатології НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

21 April
10.00-13.00
Hall # 1

Scientifi c-practical conference Caring for a newborn child: 
a multidisciplinary approach (for general practitioners of 
family medicine, pediatricians, neonatologists).
Master class
Organizer: Department of Neonatology of P. L. Shupyk National 
Academy of Postgraduate Education

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
OPHTHALMOLOGY

20 квітня 
09.45-12.30
зал №1

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
офтальмології»
Організатори: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», Товариство 
офтальмологів України

20 April
09.45-12.30
Hall # 1

Scientifi c-practical conference 
Actual issues of ophthalmology
Organizers: V.P. Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue 
Therapy of NAMS of Ukraine, Society of Ophthalmologists of 
Ukraine

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ
OTOLARYNGOLOGY

19 квітня 
14.00-18.00
зал №14

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

19 April
14.00-18.00
Hall # 14

Scientifi c-practical conference Actual problems 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 Otolaryngologists of Ukraine

УРОЛОГІЯ
UROLOGY

19 квітня 
10.00-13.00
зал №14

Майстер-класи:
«Інфекції сечової системи в практиці лікаря», 
«Лікування артеріальної гіпертензії при хронічній 
хворобі нирок і цукровому діабеті»
Організатор: Кафедра нефрології та нирковозамісної 
терапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

19 April
10.00-13.00
Hall # 14

Master classes:
Infections of the urinary system in the doctor’s practice
Treatment of arterial hypertension of patients with 
chronic kidney disease and diabetes
Organizer: Department of Nephrology and Kidney 
transplantation therapy of P. L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education

21 квітня 
10.00-14.00
зал №4

Науковий симпозіум «Актуальні питання дитячої 
урології» 
Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України», 
Асоціація урологів України

21 April
10.00-14.00
Hall # 4

Scientifi c symposium Actual issues of pediatric urology
Organizers: Institute of Urology of NAMS of Ukraine, SI; 
Association of Urologists of Ukraine

CЕСТРИНСЬКА СПРАВА
NURSING CARE

21 квітня 
10.00-16.15
зал №11

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Організатори: Компанія LMT, Редакція видавництва 
«Журнал головної медичної сестри»

21 April
10.00-16.15
Hall # 11

UKRAINIAN NURSING SHCOOL
Organizers: LMT Company, editorial department of Chief nurse 
magazine 

HEALTH BEAUTY: 
пластична хірургія, комбустіологія

HEALTH BEAUTY:
plastic surgery, combustiology

20 квітня 
10.00-15.00
зал №7

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
в лікуванні поширених опіків та ран різної етіології»
Організатори: Кафедра комбустіології та пластичної 
хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, Асоціація комбустіологів 
України, Громадське об’єднання з лікування ран

20 April
10.00-15.00
Hall # 7

Scientifi c-practical conference Innovative technologies in 
treatment of widespread burns and wounds of various 
etiologies
Organizers: Department of Combustiology and Plastic surgery 
of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education; Association of Combustiologists of Ukraine; Public 
Union for treatment of wounds

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PHARMACY

21 квітня 
10.00-13.00
зал №13

Семінар «GPP. Роль фармацевтичного працівника в 
суспільстві та охороні здоров`я»
Організатори: ТОВ «Стандарти Технології Розвиток», 
ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

21 April
10.00-13.00
Hall # 13

Seminar GPP. The role of the pharmacist in the community 
and healthcare 
Organizers: Standards Technologies Development Company; 
NGO Ukrainian Pharmaceutical Chamber

21 квітня 
10.00-16.00
зал №15

Семінар «Актуальні розробки ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМНУ», що 
пропонуються до виробництва та клінічного 
застосування»
Організатор: ДУ «Інститут фармакології і токсикології 
НАМН України»

21 April
10.00-16.00
Hall # 15

Seminar Recent developments of “Institute of 
Pharmacology and Toxicology of National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, SI off ered to production and 
clinical application
Organizer: Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS 
of Ukraine, SI

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ
MEDICAL TOURISM

20 квітня 
10.00-16.00
зал №5

Конференція «Медичний туризм: тенденції розвитку та 
майбутні перспективи»
Організатор: Компанія LMT
Співорганізатори: ГО «Асоціація Лікарів Медичного 
Туризму», Журнал DoctorGEO&DoctorSPA

20 April
10.00-16.00
Hall # 5

Conference Medical Tourism: trends and future prospects
Organizer: LMT Company
Co-organizers: Association of physicians in medical tourism, 
DoctorGEO&DoctorSPA Magazine

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ТА МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
TELEMEDICINE AND MEDICAL INFORMATION SYSTEMS

19-21 квітня MedITForum Ukraine 2016 
Інформаційні технології для медицини. Інновації та тренди 
охорони здоров’я 2016. Практики впровадження
Напрямки: ортопедія, неврологія, кардіологія, 
дерматологія, офтальмологія, пластична хірургія, 
онкологія, отоларингологія
Організатор: Компанія MEDWIO

19-21, April MedITForum Ukraine 2016
Information technologies in medicine. Innovation and 
Public Health Trends 2016. Practices of implementation.
Directions: orthopaedics, neurology, cardiology, dermatology, 
ophthalmology, plastic surgery, oncology, otolaryngology
Organizer: MEDWIO Company

* У програмі можливі зміни та доповнення
* Program’s changes and additions are possible
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4Life Трансфер Фактор центр в Україні 70
Agel 70
BCM «Україна» 70
DataMind 70
Doktoram, TM 70
DX-Комплекси, ТОВ 71
Echosens 71
Erba Lachema S.r.o. 71
IMS Україна 71
RH 71
Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71
TopClosure 72
АБДОМЕД, ТОВ 72
АВІС – МЕД 72
АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ 72
АЙЮС, ПП 72
Алекс-стиль 72
Альма, Науково-виробничий центр, ТОВ 73
Альфа-Інтенсив, спеціалізований центр німецької мови 73
АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73
Альціона, ТОВ 73
АМПРІ УКРАЇНА, ТОВ 73
АПІПРОДУКТ 74
АФС Медицинтехнік, ТОВ 74
БIШОФIТ Mg++ 74
Бест Діагностик, ТОВ 74
Біо Тест Мед, ТОВ 74
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 75
БІОСОНАТ, ТОВ 75
Біофарма 75
БМТ УА, Дочірнє підприємство 75
Босналек Д.Д. Сараєво, Представництво 75
БТЛ-Україна 76
Вектор-Бест-Україна, ТОВ 76
ВІЛАН, науково-виробниче підприємство, ТОВ 76
Вінмедікал, ТОВ 76
Віола Медтехніка 76
ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків 77
ВОЛЕС, ТОВ 77
Волсмарт, ТОВ 77
ВСА електронік Україна, ТОВ EXIM group 77
ГOЛДЕН - ФАРМ, ПП 77
Глобал Медика, ТОВ 77
ГНЦЛС Дослідний завод, ТОВ  78
ГОЛНИТ, ТОВ 78
ДЕЗАНТ, ТОВ 78
Діагностичні системи Україна 78
ЕКОСВІТ ОЙЛ, ТОВ 78
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 78
ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79
ЕргоЛайф 79
ЄМГ Україна, ТОВ 79
ІМЕСК, ТОВ 79
ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ 79
ІНДАР, ПрАТ 79
Інтермедика 80
Інтерпроект, Асоціація 80
ІПС-Україна, ТОВ 80
Калина, медична виробнича компанія, ТОВ 80
КАРДІО, МК, ТОВ 80
Квайссер Фарма Україна, ТОВ 80
Київський центр фунготерапії, біорегуляції та аюрведи 80
КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81
ЛАБВЕЛЛ, ТОВ 81
Лабікс, ТОВ 81
ЛАБЛАЙФ, ТОВ 81
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 81
ЛІДЕР ТУРБІЗНЕС ГРУП ДОКТОР БДЖІЛКА, журнал 82
ЛОРАН 82
Мед Ексім 82
МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче о`бєднання, ТДВ 82
Медгарант, ТОВ 82

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
EXHIBITORS OF INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Медиком, Клініка антистаріння, ПП 82
Медилайн, ТОВ 83
МЕДІО, ТОВ 83
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83
МедІнтерСервіс, ПП 83
Медісторе, ТОВ 84
Медкосвісс (Україна), ТОВ 84
Медтек 84
Меркурій Вест, ТОВ 84
МІЗ-МА, ТОВ 84
МК Квертімед-Україна, ТОВ 84
МОДЕМ 1, ТОВ 85
МОДРИЧІ, Реабілітаційний центр 85
МУКОС Фарма, Представництво в Україні 85
Нектар, ПП 85
Нова медична група, ТОВ 86
ОЛІМП, Дослідно-експериментальний виробничий центр, ТОВ 86
ОНІКО, МПТВП 86
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 86
ОСД Східна Європа, ТОВ 86
ПЕР-РОТМ 87
Полікс Групп, ТОВ 87
Поліпромсинтез, ТОВ 87
ПраймМед, ТОВ 87
Профімед – Сервіс, ТОВ 87
Профмода 88
РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ 88
Радіомед 88
РАДМІР 88
Раціональні рішення Україна, ТОВ 88
Реагент, ПрАТ 88
Рехафлекс, ТОВ 89
РІО, ТМ (Кожокар К.В., ФОП) 89
Рош Україна, ТОВ 89
РУС-КО, ТОВ 89
Салютіс Прінт 89
САНІМЕД ІНТЕРНЕШНЛ ІМПЕКС, 
ТОВ Представник в Україні: ТОВ «ПАТРІОТ ІМПЕКС ГРУПП» 89
Світ Літньої Людини 90
Синтез, ТОВ 90
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90
СІНЕВО УКРАЇНА 90
Січ Україна, ТОВ 90
СПІКАРД, ПП 90
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ 90
Терра-Мед, ТОВ 91
ТехМедКонтракт, ТОВ 91
ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС, ТОВ 91
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 91
УКР ДІАГНОСТИКА 91
Українська академія біологічної медицини, ТОВ 92
Українська Медична компанія «Umed» 92
Український медичний центр сертифікації, ДП 92
Укрбіо, ТОВ 92
УКРБІОМЕД 92
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 93
УКРТЕХМЕД, ПП 93
УМТ+, ТОВ 93
Фармаско 93
Фармлинк 94
ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА, ТОВ 94
Фіто Фарма (Вікторія, ПП) 94
Фіторія, ПрАТ 94
Фітофармакологія 94
Формула життя плюс, ТОВ 94
Фортмедика, ТОВ 94
ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 95
ХІКО 95
ХіМеК, НВП, ТОВ 95
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 95
ЧистоТіл, Компанія 95
ЮБІАЙ, Медичний центр 95
ЮВІС 96
ЮГМЕДКОНТРАКТ, ТОВ 96
Юрія-Фарм, ТОВ 96

4Life Transfer Factor Center in Ukraine 70
Abdomed, LLC 72
AFS Medizintechnik, LLC 74
Agel 70
Ajus, PЕ 72
Аlciona, LTD 73
Alex-style 72
ALFAMED, PE 73
Alma, Scientifi cally Manufacturing Centre, LLC 73
Alpha-Intensiv, German language center 73
AMPRI UKRAINE, LLC 73
APIPRODUKT 74
AVIS – MED 72
BCM “Ukraine” 70
Best Diagnostic, LTD 74
Bio Test Med, LLC 74
Biofarma 75
BIOMED, LTD 75
BIOSONAT, LLC 75
BISHOFIT Mg++ 74
BMT UA, Subsidiary company 75
Bosnalijek D.D. Sarajevo, Representative 75
BTL Ukraine 76
CARDIO, MC, LLC 80
CHEMLABORREACTIV, LTD 95
ChistoTil, Company 95
CRATIA LTD, LLC 81
DataMind 70
DESANT Co., LTD 78
Diagnostic systems Ukraine 78
Doktoram, TM 70
DX-Complexes, LTD 71
Echosens 71
EKOSVIT OIL, LLC 78
ELITEMEDICA, LLC 79
EMG Ukraine, LTD 79
enterprise 92
Erba Lachema S.r.o. 71
ErgoLife 79
EximCargoTrade, LTD 78
Farmlink 94
FELIZATA UKRAINE, LTD 94
Fito Pharma (Victoria PE) 94
Fitoriya 94
Formula life plus, LLC 94
Fortmedika, LLC 94
Global Medica, CLL 77
GNCLS, Experimental plant, LTD 78
GOLDEN- PHARM, PE 77
GOLNIT, LTD 78
HEACO 95
HEALTHY STYLE, LTD 95
HiMeK, SPE, LLC 95
IMESC, LLC 79
IMS UKRAINE 71
IMU PRO UKRAINE 79
INDAR, PrJSC 79
Intermedica 80
Interproject, Association 80
IP MEDICAL, LTD 72
IPS-Ukraine, LLC 80
KALINA, Medical Production Company, LLC 80
Kiev fungotherapy, Bio-regulationand Ayurveda center 80
Labix, LTD 81
LABLIFE, LTD 81
LABWELL, LLC 81
LEADER TOURBUSINESS GROUP Doctor Bee, magazine 82
LIFEMEDICA, LLC 81
LORAN 82
Medaparatura, Kiev Production Association 82
Medcoswiss (Ukraine) 84
MEDEXIM 82
Medgarant, LTD 82

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83
Medikom, Anti Aging Clinic 82
Mediline, LTD 83
MedInterService 83
MEDIO, LTD 83
MEDISTORE 84
Medtech 84
Mercury West, LTD 84
MIZ-MA, LLC 84
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 84
MODEM 1, LTD 85
Modrychi, Rehabilitation Center 85
MUCOS Pharma 85
Nektar, PE 85
New Medical Group, LLC 86
Оlimp, Experimental and Development Center, LLC 86
OMB, LTD 86
ONIKO, PE 86
OSD Shidna Evropa, LTD 86
PER-ROТМ 87
Pharmasco 93
Phytopharmacology 94
Polix Group 87
Polypromsyntes, LTD 87
PrimeMed, LLC 87
Profi med – Service, LTD 87
Profmoda 88
Queisser Pharma Со. 80
RadioMed 88
RADMIR 88
Rational Solutions Ukraine, LTD 88
RAVITA UKRAINA, LTD 88
Reagent, PJSC 88
Rehafl ex 89
RH 71
RIO, TM 89
Roche Ukraine 89
RUS-KO, LTD 89
S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. 
Representative in Ukraine: PATRIOT IMPEX GROUP LTD 89
Salutis Print 89
Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71
Sich Ukraine 90
Simesta VAAL, LLC 90
Sinteth, LLC 90
Spicard 90
STD, LTD 90
SYNEVO UKRAINE 90
TechMedKontract, LTD 91
Terra-Med, LTD 91
TopClosure 72
TRANSLINK UKRAINE, LLC 91
UBI, Medical Center 95
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 91
Ukraine Medical Company “Umed” 92
Ukrainian Academy of Biological Medicine / Heel 92
Ukrainian Medical Center of Certifi cation, State-owned  92
Ukrbio, LTD 92
UKRBIOMED 92
Ukrorgsintez, LTD 93
UKRTEHMED, PE 93
ULCRUM PLUS, LLC 91
UMT+ 93
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 76
Vinmedical, LTD 76
Viola Medtehnika 76
VKF Medtechnika, LTD 77
VOLES, LTD 77
Volsmart, LLC 77
World of Elderly 90
WSA electronic Ukraine, LTD EXIM group 77
WYLAN, SME, LTD 76
YUGMEDСONTRAСT, LLC 96
Yuria-Pharm, LTD 96
Yuvis 96
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ / STATE INSTITUTIONS, MEDICAL ASSOCIATIONS, 

UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
EXHIBITORS OF INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Бельгія 

BETAMEDICS 98

Болгарія 

Посольство Республіки Болгарія в Україні 98
Союз-Супутник Болгарія 98

Іспанія 

DOCTOUR 98
Medtravelco 98
QUIRONSALUD 99

Корея

KOTRA, Корейська державна агенція 
зі сприяння торгівлі й інвестиціям (Київ) 99

Малайзія 

МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ 99
Рада з медичного туризму Малайзії 99

Німеччина 

Campus Consulting 99

Польща

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі у Києві 99

Словаччина

Посольство Словацької Республіки в Україні 100

Словенія 

Українсько-Словенська спілка підприємців, ГС 100

Угорщина 

1000 ДОРІГ УКРАЇНА 100
Euromed International, LTD 100
Euromedic Tourism, LTD 101
ROBINSON TOURS - Україна 101
Угорський туризм - Інформаційне бюро, Посольство Угорщини 100

Україна

Американська торгівельна палата в Україні 101
Доктор СЕМ 101
ІНГО, Медичний центр 101
Куяльник, Санаторій 101
Лаян Віннер, Медичний центр 101
ЛІДЕР ТУРБІЗНЕС ГРУП 102
СІНЕВО УКРАЇНА 102
Трускавецька Міська Рада 102
Центр фізичної реабілітації 102

Чехія

ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 102

Belgium

BETAMEDICS 98
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Національний фармацевтичний університет 124
Одеський національний медичний університет 124
Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 124
Українська військово-медична академія 125
Українська медична стоматологічна академія, ВДНЗУ 125
Факультет біомедичної інженерії НТУ України 
«Київський політехнічний інститут» 125
Харківська медична академія післядипломної освіти 125
Харківський національний медичний університет 125

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Національний інститут серцево-судинної хірургії
 ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ 119
Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ 119
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, ДУ 120
Національний інститут хірургії і трансплантології 
ім. О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ 120
Національний науковий центр «Інститут кардіології 
ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ 120
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, ДУ 120

Sytenko Institute of spine and joint pathology of the NAMS of Ukraine, SI 118
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
of the NAMS of Ukraine, SI 117
The Institute of Dentistry of the NAMS of Ukraine, SI 118
V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology Problems 
of the NAMS of Ukraine, SI 118
V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology 
and Metabolism of the NAMS of Ukraine, SI 115
V.T. Zaycev Іnstitute of General and Urgent 
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI 115

Bogomolets National Medical University  124
Bukovinian state medical university 121
Danylo Halytsky Lviv National Medical University 123
Department of Healthcare Management National 
Academy for Public Administration under the President of Ukraine 122
Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine, SE 121
Faculty of Biomedical Engineering of the NTU 
of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 125
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University 124
Ivano-Frankivsk National Medical University 122
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 125
Kharkiv National Medical University 125
Kyiv Medical University 122
Lviv Medical Institute 123
M. Gorkiy Donetsk National Medical University 121
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 121
National University of Pharmacy 124
Odesa National Medical University 124
P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education  123
Shupik national medical academy of postgraduate education, 
Institute of Family Medicine 123
The Lugansk State Medical University, SE 122
Ukrainian Medical Stomatological Academy, HSEEU 125
Ukrainian Military Medical Academy 125
Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education 
of Ministry of Health of Ukraine, SI 122
Zhytomyr Nursing Institute 121

Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine 126
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, 
Mineralogy and Ore  Formation of the NAS of Ukraine 126
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology, 
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine 126
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 126
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine 126
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine 126
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine 127
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine 127
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine 127
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials  127
Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of the NAS of Ukraine 127
Frantsevich Institute of Problems of Materials of the NAS of Ukraine 128
Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine 128
Institute for Sorption and Problems of Endoecology 128
Institute of Thermoelectric of the NAS and MES of Ukraine 128
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine 128
Institute of Physics of the NAS of Ukraine 129
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of the NAS of Ukraine 129
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry 
and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine 129
Institute of macromolecular chemistry of the NAS of Ukraine 129
Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine 129
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine 129
The International Research and Training Center for Information  130
Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine 130
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine 130
Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine 130

ADR Publications 132
Aquae 132
BE HEALTHY, Magazine of Kazakhstan 139
BIZRELIZ, Information agency 139
Business Portals B.V. 132
CanBiotech Inc. 132
CLocate.com 132
DEPHARM, Main pharmaceutical portal of Ukraine  132
Doc.ua 132
DoctorGEO&SPA 133
Domashniy Kardiolog, magazine 140
Estet-portal.com, Science-popular website 133
Farmakosha 146
Forensic examination, Scientifi c-practical journal 145
Freesun News 133
German Medical Journal 133
Global Medical Device 133
Health of Ukraine. Medical editions, Publishing house 141
Health Travel 133
HealthAndCare.in 133
Healthcare management, magazine 146
Hospital Surgery, The journal named 
after L. Ya. Kovalchuk, scientifi c-practical journal 147
Infectious diseases, All-Ukrainian Scientifi c-Practical  141
Infodent Srl. 134
Infomed Malaysia 134
INTERNATIONAL TOURISM, magazine 143
Intuition Communication, LTD 134
iVrach, Professional online community for Russian-speaking HCPs 134
Kazmedicine.kz 134
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC 141
Library family doctor and familynurse log, magazine 139
Likar.info 134
Magazine of Chief Nurse 140
Medcentre.com.ua 135
MedDovidka, informational and searching service 142
Medego.ru, medical portal  135
MedEkspert, Group of companies 142
Medgate Today Magazine 135
Medi Trends Today 135
Medica Press, LLC 142
Medical Events Info 135
Medical herald of Ukraine, newspaper 142
Medical Journal 141
Medical Travel Today 135
Medical-Tourism-Poland.com 135
MEDICI.RU, medical portal 135
Medicina.ua 136
Medicine of Ukraine, Journal 142
Medicine of Ukraine, Publishing and Information Center, LTD 142
MedicInform.Net, Medical Information Network 136
MediMundi, LLC 136
MEDKNYHA, Publishing house 142
Medo.com.ua, medical portal 136
MEDPHARMCONNECT, Internet-portal 143
Medprosvita.com.ua 143
MedQueen.com 136
Mister Blister, magazine 143
Modern Medical Technology, Scientifi c journal 145
Modern Pharmacy, magazine 145
Morion, LTD 143
NAVIFARM, Publishing House, LLC 144
Need BG, LTD 136
Novosti-turbiznesa.info, portal for professionals 136
Ochre-Media 137
Olympia Global Co., LTD 137
Oplastike.com 137
Our family plus, LTD 139
Pharma.net.ua, Specialized web-site 137
Pharmacevt Practic, LTD 147
Pharmacy audit, magazine 139
Pharmika - Pharmika.RU 147
PlacidWay 137
PMR, LTD, Sp. z o.o. 137
Practice of Management of the Medical Institution, magazine 144
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 

ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE 

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Медичне обладнання, техніка та технології, 
комплексне оснащення лікувальних установ

BCM «Україна» 70

DX-Комплекси, ТОВ 71

Echosens 71

IMS Україна 71

RH 71

TopClosure 72

АБДОМЕД, ТОВ 72

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ 72

Альма, Науково-виробничий центр, ТОВ 73

АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73

АФС Медицинтехнік, ТОВ 74

Бест Діагностик, ТОВ 74

Біо Тест Мед, ТОВ 74

БІОМЕД ЛТД, ТОВ 75

БТЛ-Україна 76

Вектор-Бест-Україна, ТОВ 76

Віола Медтехніка 76

ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків 77

ВСА електронік Україна, ТОВ  77

Глобал Медика, ТОВ 77

ГОЛНИТ, ТОВ 78

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 78

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79

ЕргоЛайф 79

ЄМГ Україна, ТОВ 79

ІМЕСК, ТОВ 79

Інтермедика 80

Інтерпроект, Асоціація 80

ІПС-Україна, ТОВ 80

КАРДІО, МК, ТОВ 80

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 81

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 81

ЛОРАН 82

Мед Ексім 82

МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче о`бєднання, ТДВ 82

Медгарант, ТОВ 82

Медилайн, ТОВ 83

МедІнтерСервіс, ПП 83

МЕДІО, ТОВ 83

Медісторе, ТОВ 84

Меркурій Вест, ТОВ 84

МК Квертімед-Україна, ТОВ 84

МОДЕМ 1, ТОВ 85

Нектар, ПП 85

Нова медична група, ТОВ 86

ОНІКО, МПТВП 86

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 86

ОСД Східна Європа, ТОВ 86

ПЕР-РОТМ 87

Medical devices, technics and technology, complex 
equipping of medical institutions

Abdomed, LLC 72

AFS Medizintechnik, LLC 74

ALFAMED, PE 73

Alma, Scientifi cally Manufacturing Centre, LLC 73

BCM “Ukraine” 70

Best Diagnostic, LTD 74

Bio Test Med, LLC 74

BIOMED, LTD 75

BTL Ukraine 76

CARDIO, MC, LLC 80

CHEMLABORREACTIV, LTD 95

CRATIA LTD, LLC 81

DX-Complexes, LTD 71

Echosens 71

ELITEMEDICA, LLC 79

EMG Ukraine, LTD 79

ErgoLife 79

EximCargoTrade, LTD 78

Fortmedika, LLC 94

Global Medica, CLL 77

GOLNIT, LTD 78

HEACO 95

IMESC, LLC 79

IMS UKRAINE 71

Intermedica 80

Interproject, Association 80

IP MEDICAL, LTD 72

IPS-Ukraine, LLC 80

LABLIFE, LTD 81

LIFEMEDICA, LLC 81

LORAN 82

Medaparatura, Kiev Production Association 82

MEDEXIM 82

Medgarant, LTD 82

Mediline, LTD 83

MedInterService 83

MEDIO, LTD 83

MEDISTORE 84

Mercury West, LTD 84

MK Kvertimed-Ukraine, LTD 84

MODEM 1, LTD 85

Nektar, PE 85

New Medical Group, LLC 86

OMB, LTD 86

ONIKO, PE 86

OSD Shidna Evropa, LTD 86

PER-ROТМ 87

Pharmasco 93

Polypromsyntes, LTD 87

PrimeMed, LLC 87

ХИМЛАБОРРЕАКТИВ – крупнейший украинский поставщик 
лабораторного оборудования и материалов. Благодаря 
сотрудничеству с мировыми производителями мы 
предоставляем отраслевые решения для лабораторий 
различной величины и уровня сложности.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

Биохимические, 
гематологические 
анализаторы и реагенты, 
ИФА-анализаторы и пр.

Биохимические реагенты

• Комплект оборудования для 
иммуноферментного анализа

• Дозаторы Finnpipette F2
• Клинические центрифуги 

Heraeus Labofuge

Собственная сервисная служба: 
своевременное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 
вашего оборудования

300 785 наименований продукции 
для современного лабораторного 
анализа. Подбираем решения для 
вашего бюджета

300
длдля
анана
вва

Биохимические и 
гематологические реагенты

07400 Киевская обл., г. Бровары, ул. Щелковская, 8    |    тел./факс: +38 (044) 494 42 42    |    info@hlr.com.ua,   www.hlr.ua

Медіка Пресс, ТОВ 142
МЕДКНИГА, Видавничий дім 142
МЕДПРОСВІТА 143
МЕДФАРМКОННЕКТ, інтернет-портал 143
Мир Отдыха и Бизнеса, журнал 143
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал 143
Містер Блістер, журнал 143
Моріон, ТОВ 143
НАВIФАРМ, Видавничий Дiм, ТОВ 144
Науковий журнал МОЗ України 144
Практика управління медичним закладом, журнал 144
ТОВ «Пресс Альянс» 144
Професійні видання Східна Європа 144
Путешественник, журнал 144
Репродуктивна ендокринологія, 
Всеукраїнський науково-практичний журнал 144
РОБІНЗОН, журнал 145
СЕС. Профілактична медицина, журнал 145
Судово-медична експертиза, науково-практичний журнал 145
Сучасна фармація, журнал  145
Сучасні медичні технології, науково-практичний журнал 145
ТопМедКлiнiк, ТОВ 145
Український журнал болю - офіційний журнал  145
Української асоціації з вивчення болю 145
Український медичний вісник, ТОВ 146
Український Страховий клуб, журнал 146
УП Професiйнi видання 146
Управління закладом охорони здоров’я, журнал 146
Участковый врач, журнал  146
РедМед Агентство популярних медичних видань, ТОВ 146
Фармакоша 146
Фармацевт Практик, ТОВ 147
Фармика - Pharmika.RU 147
Шпитальна хірургія, журнал 
ім. Л.Я. Ковальчука, науково-практичне видання 147

PRO Healthcare Management, quarterly magazine 138
PRO MEDICINE®, magazine 137
Professional edition Eastern Europe 144
Professional publications, Publishing house 146
Proven Trade Contacts  138
Publishing House “MEDIX GROUP” 142
RedMedAgency of the Popular Medical Editions, LTD 146
Reproductive Endocrinology, Ukrainian scientifi c 
and practical journal 144
ROBINZON, magazine 145
Scientifi c Journal of the Ministry of Health of Ukraine 144
SES. Preventive medicine, magazine 145
The Guide for Chief Matrons 139
THE KAZAKHSTAN PHARMACEUTICAL HERALD 141
The local doctor, magazine 146
The Traveler, magazine 144
TOPEVENTS Ukraine 138
TopMedClinic, LTD 145
Tourism around the World Monthly 138
TOURMED.COM. UA 144
Trade Shows Europe 138
Travertures Co., LTD 138
Ukraine Business Insight 138
Ukrainian Association for the Study of Pain 145
Ukrainian Insurance Club, magazine 146
Ukrainian Journal of Pain - the offi  cial journal of the  145
Ukrainian Medical Bulletin 146
VIT-A-POL, Publishing Group 139
Who is Who in medicine, the Federal specialized magazine 141
World of leisure and business, magazine 143
Your Health, Newspaper editorial offi  ce, LTD  139
ZAGRANITSA, International portal 140
Zaslavsky, Publishing House 140
ZDOROV-INFO.COM.UA, Medical portal of Ukraine 140
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Поліпромсинтез, ТОВ 87

ПраймМед, ТОВ 87

Профімед – Сервіс, ТОВ 87

РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ 88

Радіомед 88

РАДМІР 88

Раціональні рішення Україна, ТОВ 88

Світ Літньої Людини 90

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90

Терра-Мед, ТОВ 91

ТехМедКонтракт, ТОВ 91

Українська Медична компанія «Umed» 92

УКРБІОМЕД 92

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 93

УКРТЕХМЕД, ПП 93

УМТ+, ТОВ 93

Фармаско 93

Фортмедика, ТОВ 94

ХІКО 95

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 95

ЮГМЕДКОНТРАКТ, ТОВ 96

 

Лабораторне обладнання, техніка та технології, 
комплексне оснащення медичних лабораторій

BCM «Україна» 70

Erba Lachema S.r.o. 71

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71

АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73

Бест Діагностик, ТОВ 74

Біо Тест Мед, ТОВ 74

БІОМЕД ЛТД, ТОВ 75

БМТ УА, Дочірнє підприємство 75

Вектор-Бест-Україна, ТОВ 76

Віола Медтехніка 76

ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків 77

Глобал Медика, ТОВ 77

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 78

ЕргоЛайф 79

ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ 79

Інтермедика 80

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81

ЛАБВЕЛЛ, ТОВ 81

Лабікс, ТОВ 81

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 81

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83

Медкосвісс (Україна), ТОВ 84

Медтек 84

МІЗ-МА, ТОВ 84

МК Квертімед-Україна, ТОВ 84

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 86

Реагент, ПрАТ 88

Рош Україна, ТОВ 89

САНІМЕД ІНТЕРНЕШНЛ ІМПЕКС, ТОВ 89

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90

Терра-Мед, ТОВ 91

УКР ДІАГНОСТИКА 91

Укрбіо, ТОВ 92

УКРБІОМЕД 92

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 93

Фармаско 93

ХІКО 95

ХіМеК, НВП, ТОВ 95

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 95

ЮВІС 96
 

Медичний інструментарій, 
вироби для лікарської практики

DX-Комплекси, ТОВ 71

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71

TopClosure 72

АБДОМЕД, ТОВ 72

АЙЮС, ПП 72

АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73

Альціона, ТОВ 73

АФС Медицинтехнік, ТОВ 74

Біо Тест Мед, ТОВ 74

Вінмедікал, ТОВ 76

Віола Медтехніка 76

ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків 77

ВОЛЕС, ТОВ 77

ГОЛНИТ, ТОВ 78

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79

Інтерпроект, Асоціація 80

Калина, медична виробнича компанія, ТОВ 80

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81

ЛОРАН 82

Мед Ексім 82

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83

Медісторе, ТОВ 84

Меркурій Вест, ТОВ 84

Нектар, ПП 85

Нова медична група, ТОВ 86

ОЛІМП, Дослідно-експериментальний виробничий центр, ТОВ 86

ОНІКО, МПТВП 86

ПЕР-РОТМ 87

РАДМІР 88

Синтез, ТОВ 90

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90

Січ Україна, ТОВ 90

Терра-Мед, ТОВ 91

ТехМедКонтракт, ТОВ 91

Українська Медична компанія «Umed» 92

УКРБІОМЕД 92

УКРТЕХМЕД, ПП 93

Фармлінк 94

Фортмедика, ТОВ 94

ХІКО 95

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 95

ЮГМЕДКОНТРАКТ, ТОВ 96

 

Фізіотерапія та реабілітація

DX-Комплекси, ТОВ 71

Альма, Науково-виробничий центр, ТОВ 73

Альціона, ТОВ 73

АФС Медицинтехнік, ТОВ 74

БIШОФIТ Mg ++ 74

БІОМЕД ЛТД, ТОВ 75

БТЛ-Україна 76

Profi med – Service, Ltd. 87

RadioMed 88

RADMIR 88

Rational Solutions Ukraine, LTD 88

RAVITA UKRAINA, LTD 88

RH 71

Simesta VAAL, LLC 90

TechMedKontract, LTD 91

Terra-Med, LTD 91

TopClosure 72

Ukraine Medical Company “Umed” 92

UKRBIOMED 92

Ukrorgsintez, LTD 93

UKRTEHMED, PE 93

UMT+ 93

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 76

Viola Medtehnika 76

VKF Medtechnika, LTD 77

World of Elderly 90

WSA electronic Ukraine, LTD  77

YUGMEDСONTRAСT, LLC 96

 

Laboratory equipment, technics and technology, 
complex equipping of medical laboratories

ALFAMED, PE 73

BCM “Ukraine” 70

Best Diagnostic, LTD 74

Bio Test Med, LLC 74

BIOMED, LTD 75

BMT UA, Subsidiary company 75

CHEMLABORREACTIV, LTD 95

CRATIA LTD, LLC 81

Erba Lachema S.r.o. 71

ErgoLife 79

EximCargoTrade, LTD 78

Global Medica, CLL 77

HEACO 95

HiMeK, SPE, LLC 95

IMU PRO UKRAINE 79

Intermedica 80

Labix, LTD 81

LABLIFE, LTD 81

LABWELL, LLC 81

Medcoswiss (Ukraine) 84

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83

Medtech 84

MIZ-MA, LLC 84

MK Kvertimed-Ukraine, LTD 84

OMB, LTD 86

Pharmasco 93

Reagent, PJSC 88

Roche Ukraine 89

S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. 89

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71

Simesta VAAL, LLC 90

Terra-Med, LTD 91

UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 91

Ukrbio, LTD 92

UKRBIOMED 92

Ukrorgsintez, LTD 93

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 76

Viola Medtehnika 76

VKF Medtechnika, LTD 77

Yuvis 96

Medical instruments, 
devices for medical practice

Abdomed, LLC 72

AFS Medizintechnik, LLC 74

Ajus, PЕ 72

Аlciona, LTD 73

ALFAMED, PE 73

Bio Test Med, LLC 74

CHEMLABORREACTIV, LTD 95

CRATIA LTD, LLC 81

DX-Complexes, LTD 71

ELITEMEDICA, LLC 79

Farmlink 94

Fortmedika, LLC 94

GOLNIT, LTD 78

HEACO 95

Interproject, Association 80

KALINA, Medical Production Company, LLC 80

LORAN 82

MEDEXIM 82

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83

MEDISTORE 84

Mercury West, LTD 84

Nektar, PE 85

New Medical Group, LLC 86

Оlimp, Experimental and Development Center, LLC 76

ONIKO, PE 86

PER-ROТМ 87

RADMIR 88

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., LTD 71

Sich Ukraine 90

Simesta VAAL, LLC 90

Sinteth, LLC 90

TechMedKontract, LTD 91

Terra-Med, LTD 91

TopClosure 72

Ukraine Medical Company “Umed” 92

UKRBIOMED 92

UKRTEHMED, PE 93

Vinmedical, LTD 76

Viola Medtehnika 76

VKF Medtechnika, LTD 77

VOLES, LTD 77

YUGMEDСONTRAСT, LLC 96

 

Physiotherapy and Rehabilitation

AFS Medizintechnik, LLC 74

Аlciona, LTD 73

Alma, Scientifi cally Manufacturing Centre, LLC 73

BIOMED, LTD 75

BISHOFIT Mg ++ 74

BTL Ukraine 76

CARDIO, MC, LLC 80
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Волсмарт, ТОВ 77

Інтерпроект, Асоціація 80

КАРДІО, МК, ТОВ 80

Київський центр фунготерапії, біорегуляції та аюрведи 80

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 81

Медгарант, ТОВ 82

МедІнтерСервіс, ПП 83

МЕДІО, ТОВ 83

Модричі, Реабілітаційний центр 85

ОСД Східна Європа, ТОВ 86

Поліпромсинтез, ТОВ 87

РАДМІР 88

Рехафлекс, ТОВ 89

РУС-КО, ТОВ 89

ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС, ТОВ 91

Українська Медична компанія «Umed» 92

УКРТЕХМЕД, ПП 93

Фітофармакологія 94

ЧистоТіл, Компанія 95

ЮБІАЙ, Медичний центр 95
 

Екстрена медична допомога, реанімація, 
інтенсивна терапія

DX-Комплекси, ТОВ 71

АФС Медицинтехнік, ТОВ 74

БІОМЕД ЛТД, ТОВ 75

ГОЛНИТ, ТОВ 78

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79

Інтермедика 80

КАРДІО, МК, ТОВ 80

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 81

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 81

Мед Ексім 82

Нова медична група, ТОВ 86

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 86

ПЕР-РОТМ 87

Січ Україна, ТОВ 90

ТехМедКонтракт, ТОВ 91

ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС, ТОВ 91

УКРБІОМЕД 92

УКРТЕХМЕД, ПП 93

Фортмедика, ТОВ 94

ХІКО 95
 

Фармацевтична продукція, парафармацевтика, 
вироби медичного призначення, космецевтика

4Life Трансфер Фактор центр в Україні 70

Agel 70

TopClosure 72

АВІС – МЕД 72

АЙЮС, ПП 72

АПІПРОДУКТ 74

БIШОФIТ Mg ++ 74

Бест Діагностик, ТОВ 74

БІОСОНАТ, ТОВ 75

Біофарма 75

Босналек Д.Д. Сараєво, Представництво 75

Волсмарт, ТОВ 77

ГOЛДЕН - ФАРМ, ПП 77

ГНЦЛС Дослідний завод, ТОВ  78

Діагностичні системи Україна 78
ЕКОСВІТ ОЙЛ, ТОВ 78

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79
ІНДАР, ПрАТ 79

Калина, медична виробнича компанія, ТОВ 80
Квайссер Фарма Україна, ТОВ 80

Київський центр фунготерапії, біорегуляції та аюрведи 80
КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81

Медиком, Клініка анти-старіння, ПП 82
МУКОС Фарма, Представництво в Україні 85

Раціональні рішення Україна, ТОВ 88
Українська академія біологічної медицини, ТОВ 92

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 93
УКРТЕХМЕД, ПП 93

Фармаско 93
Фармлінк 94

ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА, ТОВ 94
Фіто Фарма (Вікторія, ПП) 94

Фіторія, ПрАТ 94
Фітофармакологія 94

Формула життя плюс, ТОВ 94
ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 95

ХІКО 95
ЧистоТіл, Компанія 95

ЮГМЕДКОНТРАКТ, ТОВ 96
Юрія-Фарм, ТОВ 96

 

Естетична медицина

Agel 70
TopClosure 72

БIШОФIТ Mg ++ 74
БТЛ-Україна 76

ГОЛНИТ, ТОВ 78
Мед Ексім 82

Медгарант, ТОВ 82
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83

Рехафлекс, ТОВ 89
Українська Медична компанія «Umed» 92

УКРБІОМЕД 92
УКРТЕХМЕД, ПП 93

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 95
ХІКО 95

ЧистоТіл, Компанія 95

 

Телекомунікаційні та інформаційні технології

АФС Медицинтехнік, ТОВ 74

Віола Медтехніка 76
Медгарант, ТОВ 82

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ 86
Українська Медична компанія «Umed» 92

ХІКО 95

 

Чисті приміщення, клінінг, спецодяг 
та засоби індивідуального захисту

Doktoram, TM 70

АЙЮС, ПП 72

Алекс-стиль 72

ChistoTil, Company 95

DX-Complexes, LTD 71

Interproject, Association 80

Kiev fungotherapy, Bio-regulationand Ayurveda center 80

LIFEMEDICA, LLC 81

Medgarant, LTD 82

MedInterService 83

MEDIO, LTD 83

Modrychi, Rehabilitation Center 85

OSD Shidna Evropa, LTD 86

Phytopharmacology 94

Polypromsyntes, LTD 87

RADMIR 88

Rehafl ex 89

RUS-KO, LTD 89

UBI, Medical Center 95

Ukraine Medical Company “Umed” 92

UKRTEHMED, PE 93

ULCRUM PLUS, LLC 91

Volsmart, LLC 77

 

Emergency medicine, 
resuscitation and intensive care

AFS Medizintechnik, LLC 74

BIOMED, LTD 75

CARDIO, MC, LLC 80

DX-Complexes, LTD 71

ELITEMEDICA, LLC 79

Fortmedika, LLC 94

GOLNIT, LTD 78

HEACO 95

Intermedica 80

LABLIFE, LTD 71

LIFEMEDICA, LLC 81

MEDEXIM 82

New Medical Group, LLC 86

OMB, LTD 86

PER-ROТМ 87

Sich Ukraine 90

TechMedKontract, LTD 91

UKRBIOMED 92

UKRTEHMED, PE 93

ULCRUM PLUS, LLC 91
 

Pharmaceutical products, 
parapharmaceutics, medicaldevices, cosmeceutics

4Life Transfer Factor Center in Ukraine 70

Agel 70

Ajus, PЕ 72

APIPRODUKT 74

AVIS – MED 72

Best Diagnostic, LTD 74

Biofarma 75

BIOSONAT, LLC 75

BISHOFIT Mg ++ 74

Bosnalijek D.D. Sarajevo, Representative 75

ChistoTil, Company 95

CRATIA LTD, LLC 81

Diagnostic systems Ukraine 78

EKOSVIT OIL, LLC 78
ELITEMEDICA, LLC 79

Farmlink 94
FELIZATA UKRAINE, LTD 94

Fito Pharma (Victoria PE) 94
Fitoriya 94

Formula life plus, LLC 94
GNCLS, Experimental plant, LTD 78

GOLDEN- PHARM, PE 77
HEACO 95

HEALTHY STYLE, LTD 95
INDAR, PrJSC 79

KALINA, Medical Production Company, LLC 80
Kiev fungotherapy, Bio-regulationand Ayurveda center 80

Medikom, Anti Aging Clinic 82
MUCOS Pharma 85

Pharmasco 93
Phytopharmacology 94

Queisser Pharma Со. 80
Rational Solutions Ukraine, LTD 88

TopClosure 72
Ukrainian Academy of Biological Medicine / Heel 92

Ukrorgsintez, LTD 93
UKRTEHMED, PE 93

Volsmart, LLC 77
YUGMEDСONTRAСT, LLC 96

Yuria-Pharm, LTD 96

 

Aesthetic Medicine

Agel 70

BISHOFIT Mg ++ 74
BTL Ukraine 76

ChistoTil, Company 95
GOLNIT, LTD 78

HEACO 95
HEALTHY STYLE, LTD 95

MEDEXIM 82
Medgarant, LTD 82

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83
Rehafl ex 89

TopClosure 72
Ukraine Medical Company “Umed” 92

UKRBIOMED 92
UKRTEHMED, PE 93

 

Telecommunication and Information Technology

AFS Medizintechnik, LLC 74

HEACO 95
Medgarant, LTD 82

OMB, LTD 86
Ukraine Medical Company “Umed” 92

Viola Medtehnika 76

 

Clean rooms, cleaning, medical special clothing 
and personal protective equipment

Ajus, PЕ 72

Alex-style 72

ALFAMED, PE 73
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АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73
АМПРІ УКРАЇНА, ТОВ 73

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83
Профмода 88

РІО, ТМ (Кожокар К.В., ФОП) 89
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90

СПІКАРД, ПП 90
 

Дезінфекція та стерилізація

АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73
АМПРІ УКРАЇНА, ТОВ 73

Бест Діагностик, ТОВ 74
Біо Тест Мед, ТОВ 74

ВІЛАН, науково-виробниче підприємство, ТОВ 76
Віола Медтехніка 76

ДЕЗАНТ, ТОВ 78
ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 79

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 83
МІЗ-МА, ТОВ 84

Нова медична група, ТОВ 86
Раціональні рішення Україна, ТОВ 88

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 93

Фармлінк 94
Фортмедика, ТОВ 94

 

Послуги для компаній фармацевтичного 
та медичного ринків

DataMind 70

БIШОФIТ Mg ++ 74
КАРДІО, МК, ТОВ 80

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81
МедІнтерСервіс, ПП 83

Салютіс Прінт 89
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ 90

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 91
Фармлінк 94

 

Інше

Echosens 71

Альфа-Інтенсив, спеціалізований центр німецької мови 73
АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП 73

АПІПРОДУКТ 74
ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків 77

ЕргоЛайф 79
ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ 79

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ 81
ЛІДЕР ТУРБІЗНЕС ГРУП 82

Медгарант, ТОВ 82
Медиком, Клініка анти-старіння, ПП 82

Полікс Групп, ТОВ 87
РУС-КО, ТОВ 89

Салютіс Прінт 89
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 90

СІНЕВО УКРАЇНА 90
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ 90

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 91
Український медичний центр сертифікації, ДП 92

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 95
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 95

ЧистоТіл, Компанія 95

AMPRI UKRAINE, LLC 73
Doktoram, TM 70

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83
Profmoda 88

RIO, TM 89
Simesta VAAL, LLC 90

Spicard 90
 

Disinfection and sterilization

ALFAMED, PE 73
AMPRI UKRAINE, LLC 73

Best Diagnostic, LTD 74
Bio Test Med, LLC 74

DESANT Co., LTD 78
ELITEMEDICA, LLC 79

Farmlink 94
Fortmedika, LLC 94

MEDICOM-UKRAINE, LLC 83
MIZ-MA, LLC 84

New Medical Group, LLC 86
Rational Solutions Ukraine, LTD 88

Simesta VAAL, LLC 90
Ukrorgsintez, LTD 93

Viola Medtehnika 76
WYLAN, SME, LTD 76

 

Services for companies of pharmaceutical 
and medical markets

BISHOFIT Mg ++ 74

CARDIO, MC, LLC 80
CRATIA LTD, LLC 81

DataMind 70
Farmlink 94

MedInterService 83
Salutis Print 89

STD, LTD 90
TRANSLINK UKRAINE, LLC 91

 

Other

ALFAMED, PE 73

Alpha-Intensiv, German language center 73
APIPRODUKT 74

CHEMLABORREACTIV, LTD 95
ChistoTil, Company 95

CRATIA LTD, LLC 81
Echosens 71

ErgoLife 79
HEALTHY STYLE, LTD 95

IMU PRO UKRAINE 79
LEADER TOURBUSINESS GROUP 72

Medgarant, LTD 82
Medikom, Anti Aging Clinic 87

Polix Group 89
RUS-KO, LTD 89

Salutis Print 89
Simesta VAAL, LLC 90

STD, LTD 90
SYNEVO UKRAINE 90

TRANSLINK UKRAINE, LLC 91
Ukrainian Medical Center of Certifi cation, State-owned enterprise 92

VKF Medtechnika, LTD 77
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VII Міжнародного Медичного Форуму 
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of the VII International Medical Forum
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International Healthcare Exhibition

 
Міжнародна фармацевтична виставка 

International Pharmaceutical Exhibition
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DX-Комплекси, ТОВ
DX-Complexes, LTD

Україна, 61070, м. Харків
Kharkov, 61070, 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

Представлені 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: electroencephalo-
graphs and polysomnographs, electromyographs, echoencephalographs, elec-
trocardiographs 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.

Echosens

Paris, France
+380 (99) 171-69-57
contact@фиброскан.укр
www.фиброскан.укр
www.фиброметр.укр

Представлені торгові марки: Fibrocsan, Fibrometer.

Єкосенс (Франція) – високотехнологічна компанія спеціалізована на 
неінвазійних продуктах та послугах у гепатології, широко відома такими 
брендами як: Фіброскан – апарат для вимірювання фіброзу та стеатозу 
печінки, а також Фіброметр – діагностична панель розрахунку маркерів 
фіброзу печінки по крові.

Echosens, France – high technology company specializes in services and non-invasive 
methods of diagnosis in hepatology.
As well-known as its products: FibroScan – medical device for quantities defi nition 
liver fi brosis and steatosis, and FibroMeter – diagnostic tool for calculation liver 
fi brosis biomarkers.

Erba Lachema S.r.o.

Україна, 03083, м. Київ, а/с - 33
P.O. box - 33, Kyiv, 03083, Ukraine
+380 (67) 209-70-51
+380 (44) 525-38-41
pashkevich@lachema.com.ua
www.erbalachema.com.ua

Представлені торгові марки: Erba Lachema, Erba Mannheim.

ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник якісних біохімічних 
аналізаторів (Chem7, XL-200), реагентів та контрольних матеріалів (Біо-
Ла-Тест, Іму-Ла-Тест) для клінічної біохімії; автоматичних гематологічних 
аналізаторів Elite3, 5; діагностичних приладів (Лаура та Лаура Смарт) та тест-
смужок (ФАН) для аналізу сечі; наборів, дисків та тест-смужок (Мікро-Ла-Тест) 
для ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів; імуно-ферментних 
аналізаторів.

ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of high-quality biochemistry  
instruments (Chem7, XL-200), reagents and controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for 
clinical chemistry; hematology analyzers Elte3,5; diagnostics instruments (Laura and 
Laura Smart) and test-strips (PHAN) for urine analysis; kits, disks and test-strips (Mikro-
La-Test) for identifi cation of clinically important microorganisms, EIA analizers.

IMS Україна
IMS UKRAINE

Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-В
1-V, Novokostyantynivska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 222-77-41
info@imsukraine.com.ua
www.samsungmedison.com.ua

Представлена торгова марка: SAMSUNG.

Компанія «IMS Україна» офіційний представник SAMSUNG (ультразвукові 
апарати) в Україні. 
Компанія SAMSUNG пропонує лікарям 12 моделей сканерів, які можна 
розділити на дві групи:
− Апарати для щоденних скринінгових завдань
− Інноваційні ультразвукові сканери для вимогливих лікарів.
На всі апарати надається 3 роки повної гарантії.
Компанія SAMSUNG - світовий лідер інновацій в технологіях ультразвукових 
досліджень.

The company “IMS Ukraine” the offi  cial representative of SAMSUNG (ultrasound 
scanners) in Ukraine.
SAMSUNG is off ering doctors 12 models of scanners, which can be divided into two 
groups:
- Screening devices for everyday tasks
- Innovative ultrasound scanners for demanding doctors.
On all devices provided 3 year full warranty.
SAMSUNG is a world leader in innovation ultrasound technology.

RH

Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
5-А, Rivnenska Str., Chernovtsy, 58000, Ukraine
+380 (95) 552-57-96
rh.net.ua@gmail.com

Компанія RH займається продажем нового, б/у та відновленого медичного 
обладнання: апарати УЗД та ендоскопічне обладнання від провідних світових 
виробників (Siemens, Toshiba, GE, Medison, Hitachi).
Про нас:
9 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 and endoscopes from leading manufacturers (Siemens, Toshiba, GE, 
Medison, Hitachi etc).
About us:
9 years of experience
Large amount of equipment at the warehouse
Testing by our doctors
12 months warranty
Offi  cial documents
1 week of training
Own service department
Economic post-warranty service
Upgrade of ultrasound machines

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical 
Development Co., LTD

Floor 2, 3, 4, Build. 1, Section 1, Baiwangxin Hi-Tech Industrial Park, 
Songbai Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, China
+86 (755) 818-873-52
+86 (755) 824-385-67
Skmedica@Skmedica.com
www.skmedica.net

Shenke є високотехнологічним підприємством з запатентованими 
технологіями в області медичних насосів. Shenke представляє широкий 
асортимент насосів від шприцевих насосів, інфузійних, ентеральних насосів 
до витратоміра сечі і інфузійної системи контролю. Злиття з компанією 
Mindray додатково забезпечує нашу стабільність на ринку. У березні 2011 

4Life Трансфер Фактор центр в Україні
4Life Transfer Factor Center in Ukraine

Україна, 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 13, оф. 22
Off . 22, 13, Tereschenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 592-97-98
ukr4life@hotmail.com
www.transferfactor.in .ua

Представлені торгові марки: Transfer Factor, Tri-Factor.

4Life Research, LLC, USA – світовий лідер із розробки, дослідження та 
виробництва Трансфер Факторів та TRI-Факторів, добутих з молозива корів 
та жовтків курячих яєць. Інноваційні технології, висока якість продукції та 
доведена ефективність є основою зростаючого попиту на імунокоректори 
Трансфер Фактор та TRI-Фактори – продукти нового покоління для підтримки 
та значного покращення функціонального стану імунної системи. Вся 
продукція пройшла відповідну реєстрацію, має Методичні рекомендації АМН 
та МОЗ України. Власне виробництво 4Life дотримується не лише стандартів 
GMP, але й фарміндустрії, у відповідності до вимог FDA. Продукція 4Life 
понад10 років занесена у довідник для лікарів США – PDR. 
Центр Трансфер Фактор 4Life в Україні з 2005 року є офіційним 
дистриб’ютором, організатором реєстрації, досліджень та постачання 
продукції на вітчизняному ринку. Запрошуємо до співпраці!

4Life Research LLC USA is the world leader in the development, research and production 
of Transfer Factors extracted from cow colostrum and chicken egg yolks. The 
innovative technology, high product quality and proven performance and effi  ciency 
form the basis of the growing demand for the unique immune system correctors –
Transfer Factors and Tri-Factors – the products of the new generation for powerful 
support and a signifi cant improvement of an immune system functional condition. 
All products have passed the appropriate registration and have the Guidelines of AMS 
and MHU. 4Life upholds not only the current GMP standards, but also standards of 
pharmacological industry outlined by FDA. 4Life Tri-Factors are included in the Guide 
for U.S. doctors (PDR) for over than 10 years.4Life Transfer Factor Center in Ukraine 
is the offi  cial distributor, the organizer of the registration, researches and supplier of 
products in the domestic market since 2005. We are looking forward for cooperation!

Agel

Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4-Б, оф. 23
Off . 23, 4-B, R. Okipnoi Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (50) 386-55-58
865558@mail.ru
www.agel.club
www.agel.com

Представлені торгові марки: Agel, Ageless.

Компанія Agel – це:
- Перше в Світі пряме клітинне харчування 
- Унікальна система доставки - продукт потрапляє відразу в кров не доходячи 
до шлунково-кишкового тракту!
- Єдина у Світі технологія зі збереженням живих ензимів і органел клітин 
рослин (фрукти овочі трави водорості)
- Відсутність міжфазного переходу (без термообробки, виморожування, 
відновлення, випарювання)
- Нанодисперсний розмір часток (частки продукту менше розміру клітини - 
пряме харчування клітини крові через клапана еритроцитів і транспортування 
за 10-12 хвилин до всіх органів тіла)
- 16 продуктів для різних систем організму (опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної системи, нервової системи, шлунково-кишкового тракту, 
лімфо-ендокринної системи, зору, печінки-нирок, імунітету, шкіри)
- Ні одна вчена група в Світі 30 років не може повторити це Чудо. Більше 20 
років NASA використовувала цю технологію для астронавтів, спецслужб, 
військових, тепер ця технологія доступна всьому Світу!
- Повне відновлення здоров’я пацієнтів при найстрашніших захворюваннях 
(рак 3-4 стадії, гепатит А, В, С, туберкульоз, лейкемія, діабет тощо).

Agel Company is:
- First world direct cellular nutrition
- Unique delivery system - the product gets into the blood before reaching the 
gastrointestinal tract;
- The only technology in the world with the preservation of live enzymes and plant 
cell organelles 
- Absence of interfacial transition (without heat treatment, freezing, recovery, 
evaporation)
- Nano dispersive size of particles 
- 16 Products for various body systems 
- No one academic group in the world during 30 can not repeat this miracle. More 
than 20 years NASA has used this technology for astronauts, intelligence, military, this 
technology is now available worldwide!

- Full restore of patients health at the worst diseases (cancer of 3-4 stage, hepatitis A, B 
C, tuberculosis, leukemia, diabetes, etc.)

BCM «Україна»
BCM “Ukraine”

Україна, 76011, м. Івано-Франківськ, а/с - 4
P.O. box - 4, Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
+380 (50) 887-44-50
info@bcmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

Представлені торгові марки: Orgentec (Німеччина), Fujirebio (Швеція), 
Monobind (США), Technoclone (Австрія), Buhlmann (Швейцарія), Bioserv 
(Німеччина), Axis-Shield (Великобританія), Vircel (Іспанія), Vegal (Іспанія), DBC 
(Канада), Critical Diagnostics (США).

«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.

DataMind

Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 116, оф. 5
Off . 5, 116, Gorkogo Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 323-40-53
info@datamind.com.ua
www.datamind.com.ua

Система DataMind - це комплексне рішення для фармацевтичного ринку 
в сфері BI. Система включає в себе модулі аналізу і прогнозу продажів 
дистриб’юторів, аналізу складів, модуля роботи з планами, системи CRM 
для контролю роботи і продажів МП, аналізу конкурентів і частки ринку, 
гео-маркетинг і аналіз продажів на мапі, готові довідники. Ключовими 
особливостями системи є швидкість і зручність роботи і побудови звітів. 
Клієнтами компанії є десятки національних і міжнародних фармацевтичних 
компаній.

DataMind system - it is a complex BI solution for pharmaceutical companies. 
The system consists of many modules, among them are: distributor sales and 
forecasting, warehouse analysis, working with plans, CRM module for controlling 
worker and their sales, competitor and market share analysis, geo-marketing and 
details about sales on the map, included dictionaries. Key features are speed and 
flexibility. Among our clients are tens of national and international pharmaceutical 
companies.

Doktoram, TM

Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 10, ТЦ «Бесарабський квартал»
10, SC “Bessarabskiy kvartal”, Basseina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
Україна, 65039, Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-Г, ТЦ «Кристал»
19-G, SC “Crystal”, Srednefontanskaya Str., Odessa, 65039, Ukraine
+380 (44) 209-49-86
+380 (98) 106-03-03
www.doktoram.com

TM Doktoram – український виробник стильного та практичного одягу для 
медичних працівників. Ми пропонуємо українським медикам унікальну 
колекцію медичних халатів, костюмів, а також стилізованих медичних 
шапочок та пов’язок – виготовлених з найкращих тканин та пошиті їх 
по останнім європейським тенденціям медичної моди на сучасному 
устаткуванні.

Doktoram.com - shop of modern medical wear.
TM Doktoram - Ukrainian leader in the production of modern, stylish and practical 
clothing for health workers. We off er unique collection: lab coats, scrub tops, pants, 
caps - made of fi nest fabrics and sewn according to the latest European trends of 
medical fashion.
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Креативність моделей, акуратність в пошитті - це комплімент покупцеві і 
свідоцтво професіоналізму.

“Alex-style” Company (PP Y.K. Semerenko) - manufacturer of professional clothing 
and accessories for beauty professionals and for food, trade and medical workers. The 
wide range of brand Aleks-style has become an integral part of many stores, salons 
and hospitals. All models are made in a style that meets the specifi c activity. Creativity 
models, accuracy in tailoring – that is a compliment to customer and certifi cate of 
professionalism.

Альма, Науково-виробничий центр, ТОВ
Alma, Scientifi cally Manufacturing Centre, LLC

Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 32
32, Degtyarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 483-01-05
alma.sale@gmail.com
www.alma-ukraine.com

Представлена торгова марка: Альма.

Компанія займається розробкою та дистрибуцією медичних виробів 
для реабілітації та соціальної адаптації людей з інвалідністю.
ПРОДУКЦІЯ:
- ортези;
- протези молочної залози, білизна та одяг після мастектонії;
- ортопедичні апарати;
- ігрове, дидактичне обладнання;
- реабілітаційні тренажери;
- технічні засоби реабілітації.
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:
- наукова діяльність;
- виробництво;
- дистриб’юція;
- організація навчальних семінарів.

The company develops and distributes medical devices for rehabilitation and social 
inclusion of people with disabilities. 
PRODUCT:
- Orthoses;
- Breast prostheses, underwear and clothing after mastectomy;
- Orthopedic devices;
- Playing, didactic equipment;
- Rehabilitation training;
- Technical means of rehabilitation.
ACTIVITIES:
- research activities;
- Production;
- Distribution;
- organization of training workshops

Альфа-Інтенсив, спеціалізований центр німецької мови
Alpha-Intensiv, German language center

Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 404
Off . 404, 65, Velyka Vasilkovska Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 289-11-02
+380 (44) 289-03-05
info@alpha-intensiv.com.ua
www.alpha-intensiv.com.ua

Центр було відкрито у 2009 році. Сьогодні «Альфа-Інтенсив» - один із лідерів 
ринку вивчення німецької мови в Україні. Ми пропонуємо найшвидші у Києві 
курси з вивчення сучасної німецької мови на всіх рівнях (від А1.1 до С1 – у 
відповідності до стандартів GER «Рекомендації європейської ради з вивчення 
іноземних мов»), а також різноманітні спеціалізовані програми: НІМЕЦЬКА 
ДЛЯ ЛІКАРІВ (основу курсу складає медична лексика, що використовується на 
практиці), тренінги з граматики, німецька для бізнесу та ін.

“Alpha-Intensiv” was started up in 2009. Nowadays it is one of the leading German 
language centers in Ukraine and the most popular one in Kiev. We deliver the most 
intensive courses of modern German on all levels (from A1.1 to C1 – in accordance 
with standards GER “Recommendations of European council in learning of foreign 
languages”), and also various specialized programs: business German, German for 
doctors, grammar and phonetics trainings etc.

АЛЬФАМЕД, Підприємство у формі МПП
ALFAMED, PE

Україна, 65007, м. Одеса, вул. Мечнікова, 51/77
51/77, Mechnikova Str., Odesa, 65007, Ukraine
+380 (48) 798-43-46
+380 (48) 705-32-68
info@alfamed.od.ua
www.alfamed.od.ua

Представлені торгові марки: AYSET, WIPAK, SOGEVA, FL Medical, Alcon, Rini, 
SciCan, Keeler, Volk, Takagi.

Підприємство «АЛЬФАМЕД» у формі МПП, яке було засноване у 1998 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, тест-системи для діагностики 
імунних та інфекційних захворювань. На сьогодні фірма працює у галузі 
комплексного оснащення медичних та лабораторних закладів.

“ALFAMED” PE was founded in 1998. 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 fi nd: disposable cloth, PCR 
diagnostic and microbiological test systems. Test system for infection and immune 
diseases. For today is engaged in complex maintenance of laboratories and medical 
establishments

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

Представлена 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.

Scientifi c 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 fi tness centers, sports 
organizations and other prevention and care institutions generalists.

АМПРІ УКРАЇНА, ТОВ
AMPRI UKRAINE, LLC

Україна, 08306, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 8-А
8-А, Radhospna Str., Boryspil, Kyiv region, 08306, Ukraine
+380 (44) 337-39-97
offi  ce@ampri.com.ua
www.ampri.com.ua

Представлені торгові марки: AMPri, Basic Plus, Basic Touch, Eco Plus, Sky Basic 
Plus, Med Comfort, Clean Comfort, Safeline.

ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» є офіційним представництвом на території України 
компанії AMPri GmBH (Німеччина), провідного європейського виробника 
медичного одягу та матеріалів одноразового застосування, а також 
дезінфікуючих засобів. ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА» пропонує своїм партнерам 
товари європейської якості, конкурентну ціну, вигідні умови співпраці, а 
також маркетингову підтримку.

“AMPRI UKRAINE” LLC is the Ukrainian offi  cial representative offi  ce of the company 
AMPri GmBH (Germany), the leading European manufacturer of the medical apparel, 
disposable and disinfection devices. “AMPRI UKRAINE” LLC off ers its partners the 
products of European quality, competitive prices, favorable cooperation conditions 
and the marketing support.

року Shenke і Mindray досягли угоди, після чого компанія Mindray поділилася 
розвиненими ресурсами і платформою в області виробництва, розробок та 
контролю якості і т.д.

Shenke is a High-tech Enterprise with patented technologies in medical pumps. 
Shenke presents a diverse portfolio of pumps ranging from syringe pumps, infusion 
pumps, enteral feeding pumps, urine fl owmeter and infusion supervision system. The 
merge with Mindray further secures our standing in the market. In March 2011, Shenke 
and Mindray reached an Equity Transfer Agreement, after which Mindray had been 
sharing its well-developed resources & platform in manufacturing R&D, QC etc.

TopClosure

Україна, 03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, 30-В
30-V, Holosiyivskiy Ave., Kyiv, 03039, Ukraine
+380 (44) 360-93-33
+380 (44) 525-09-62
info@sulfakrilat.com.ua
www.sulfakrilat.com.ua

Представлені торгові марки: TopClosure, Falcon, Supermax, Vcare α, 
Сульфакрилат.

Компанія займається оптовою та роздрібною торгівлею товарів медичного 
призначення, медичних інструментів та приладів. Являється офіційним 
дистриб’ютором інноваційної системи TopClosure, медичного інструментарію 
Falcon, медичних рукавичок Supermax, вакуммашини Vcare α, медичного клею 
Сульфакрилат та ін.

Company is the wholesale and retail trader of medical devices and instruments. It is the 
offi  cial distributor of innovative system TopClosure, medical instruments Falcon, medical 
gloves Supermax, vacuum machine Vcare α, medical glue Sulfakrilat and so on.

АБДОМЕД, ТОВ
Abdomed, LLC

Україна, 61024, м. Харків, Пушкінський в’їзд, 7, к. 17
Ap. 17, 7, Pushkinsky v’ezd, Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 700-47-64, 700-76-24
offi  ce@abdomed.com.ua
www.abdomed.com.ua

Представлені торгові марки: A.R.C. Laser GmbH, DGH Technology Inc, 
Rodenstock Instrumente, Ocular Instruments, Unicos Cj. Ltd., Xingda Optical 
Apparatus Co. Ltd, Raj Impex, ООО НПП «ЛАЗМА».

ТОВ «Абдомед» успішно працює на медичному ринку України, ми забезпечуємо 
підприємства охорони здоров’я України найсучаснішим обладнанням та 
інструментарієм для всіх галузей медицини, однак головним напрямком 
діяльності компанії була і залишається офтальмологія. Безпосередні тісні 
зв’язки з виробниками дозволяють здійснювати гарантійне та післягарантійне 
обслуговування одразу, після звернення клієнта.

Abdomed LLC successfully works at medical market of Ukraine more then 15 years. 
We provide to Ukrainian Health Care institutions state of the art medical equipment 
and instruments for all branches of medicine, but the main for us still remains an 
ophthalmology. Direct and close relationship with manufacturers allows to provide 
a warranty and post warranty supporting immediately, after getting of requirement 
from client.

АВІС – МЕД
AVIS – MED

Україна, 03134, м. Київ, вул. Симиренко, 19, кв. 63
Ap. 63, 19, Simirenko Str., Kyiv, 03134, Ukraine
+380 (44) 404-25-24 
+380 (44) 403-20-60
Avismed@yandex.ua
www.avismed.uaprom.net

Представлені торгові марки: Ultragel, EF Medica, ТОВ «Солар», ТОВ «ТВЕЛ», 
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 відеопринтера.

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 ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ
IP MEDICAL, LTD

Україна, 61001, м. Харків, в’їзд Мовчанівський, 3, оф. 1
Off . 1, 3, Molchanovskiy vyezd, Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 732-68-70
bestmed@ukr.net
www.ipmedical.com.ua

Представлені торгові марки: HAAG STREIT AG, OPTOTEK d.o.o., MDT Sp. z o.o.

Компанія «Ай Пі Медікал» займається постачанням медичного обладнання 
та витратних матеріалів для медичних центрів, лікарень, приватних клінік 
та інших лікувальних закладів. Ми пропонуємо обладнання в широкому 
ціновому діапазоні, що допомагає нам забезпечити потребу медичних 
установ будь-якого рівня. Наші інженери пройшли акредитацію на заводах-
виробниках і нададуть Вам високий рівень сервісу. Ми завжди відкриті для 
співпраці і будемо раді бачити Вас серед наших постійних клієнтів.

IP MEDICAL Ltd is engaged in supply of medical equipment and supplies for medical 
centers, hospitals, private clinics and other medical institutions. We off er the 
equipment in a wide price range, which helps us to meet the demand of medical 
institutions at all levels. Our engineers have been accredited at the factory and can 
provide you a high level of service. We are always open for cooperation and will be 
glad to see you among our regular customers.

АЙЮС, ПП
Ajus, PЕ

Україна, 03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 1, корп. 2, оф. 113
Off . 113, building 2, 1, Les Kurbas Ave., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 451-47-44
ajus.news@gmail.com
www.ajus.prom.ua

Представлена торгова марка: АЙЮС.

ПП «АЙЮС» - виробник та імпортер одноразових гігієнічних виробів для 
медичної, SPА та інших галузей з 1997 р. 
В асортименті: 
− стерильні халати та операційні покриття;
− акушерські та хірургічні комплекти;
− неткані матеріали в рулонах;
− бахіли, шапочки, маски, фартуки та інше;
− папір, гелі та інші витратні матеріали для діагностичного обладнання.
ПП «Айюс» це:
- вироби, безпечні для здоров’я;
- відповідність стандартам;
- висока якість сировини;
- підтверджений імідж бренду серед споживачів.

PE “AJUS” is a manufacturer and importer of disposable goods for medical, SPA 
industry and others since 1997.
-  In range:
- sterile surgical gowns and operational drapes;
- obstetric and surgical kits;
- non-woven material in rolls;
- shoe covers, caps, masks, aprons, etc.;
- paper and gels for diagnostic devices (ECG, ultrasound, etc.)
- PE “AJUS” is:
- goods, which are safe for health;
- accordance to standards;
- high quality of materials;
- confi rmed trade name prestige around consumers.

Алекс-стиль
Alex-style

Україна, м. Харків
Kharkiv, 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 спеціальному виду діяльності. 
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БІОМЕД ЛТД, ТОВ
BIOMED, LTD

Україна, 03164, м. Київ, пр-т Паладіна, 25
25, Palladin Ave., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 422-55-66
+380 (44) 422-55-65
info@biomed.ua
www.biomed.ua

Компанія БІОМЕД створена у 1998 році і здійснює поставки широкого 
спектру медичного (фізіотерапевтичного, кардіологічного, операційного, 
ендоскопічного) обладнання і хірургічного інструментарію, лабораторного та 
стерилізаційного обладнання.
Компанія «БІОМЕД»:
Пропонує гнучку цінову політику для регіональних компаній;
Забезпечує доставку обладнання в усі регіони України;
Має розгалужену дилерську мережу по всій території України;
Має авторизований сервісний центр. Гарантійне та післягарантійне 
обслуговування устаткування проводиться інженерами сервісного центру, які 
пройшли відповідне навчання і були сертифіковані заводами-виробниками.
Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

BIOMED company is established in 1998 and supplies a wide range of medical 
(physiotherapeutic, cardiological, surgical, endoscopic) equipment and surgical 
instruments, laboratory and sterilization equipment.
BIOMED company:
Off ers fl exible pricing policy for regional companies;
Provides the delivery of equipment to all regions of Ukraine;
It has an extensive dealer network throughout Ukraine;
It has an authorized service center. Guarantee and post guarantee service of 
equipment is performed by engineers of service center who have been trained and 
certifi ed by the manufacturer.
We are always glad to cooperate with you!

БІОСОНАТ, ТОВ
BIOSONAT, LLC

Україна, 08292, Київська обл., 
м. Буча, вул. Ново-Яблонська, 32/3
32/3, Novo-Yablonska Str., Bucha, Kyiv region, 08292, Ukraine
biosonat_kb
www.biosonat.com.ua

ТОВ «БІОСОНАТ» – сучасна компанія, яка динамічно розвивається займається 
реєстрацією, виробництвом та оптовим продажем дієтичних добавок.
Основні відмінності дієтичних добавок в порівнянні з лікарськими засобами 
полягають в наступному:
• нешкідливість для організму, передозування не представляє загрози для 
організму (при дотриманні правил застосування);
• повільніший, але триваліший, в порівнянні з ліками, характер дії;
• використовуються в основному з профілактичною метою: не відміняють 
ліків, проте зменшують їх кількість.

LYD “Biosonat” - modern, dynamically developing company, engaged in the 
registration, manufacture and wholesale of dietary supplements.
The main diff erences compared dietary supplements with medications are as follows:
Harmless to the human body, overdose poses no threat (subject to the rules of 
application);
The nature of the action is slower but has a longer period compared with medicines;
Used mainly with a prophylactic purpose: do not cancel the medicines, but decreases 
the amount.

Біофарма
Biofarma

Україна, 03022, м. Київ, провул. Ахтирський, 3, корп. 5
3/5, Akhtyrsky Lane, Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 50-220-50
info@biofarma.com.ua
www.biofarma.com.ua

Представлені торгові марки: Parachute, Hair&Care, Comex, Mayur, Soul Tree, 
Zee Drugs.

Компанія «Біофарма» працює на косметичному ринку України з 2006 року і 

займає лідируючі позиції з продажу аюрведичних, органічних і натуральних 
продуктів і ексклюзивно представляє продукцію індійських заводів Marico 
Ltd., Vedicare Aurveda Pvt Ltd та ін. Ми представляємо Вашій увазі якісну 
косметику, розроблену на рецептах Аюрведи для всього організму людини: 
красивого і сильного волосся, м’якої та ніжної шкіри, міцних нігтів, догляду за 
порожниною рота і поліпшення загального стану здоров’я організму.

Biopharma company works on cosmetic market of Ukraine since 2006 and is a leader 
on sale of Ayurvedic organic and natural products and products exclusively represents 
Indian plants Marico Ltd., Vedicare Aurveda Pvt Ltd and others. We present to your 
attention a quality cosmetics designed to Ayurveda recipes for the whole human body, 
beautiful and strong hair; soft and delicate skin, strong nails, oral care and improve 
the overall body health.

БМТ УА, Дочірнє підприємство
BMT UA, Subsidiary company

Україна, 03067, м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 4
4, General Tupikov Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 501-50-30
info@bmt.ua
www.bmt.ua

Представлені торгові марки: BMT Medical Technology S.r.o. (Чеська 
республіка), МММ-Group (Німеччина).

Стерилізаційні відділення «під ключ» - проектування, оснащення, сервісне 
обслуговування та валідація, в складі:
- парові, повітряні та формальдегідні стерилізатори (Т-55 С); автомати 
мийно-дезінфекційні, пакувальне обладнання для інструменту, супутні меблі, 
транспортні засоби, індикатори та витратні матеріали
- дезінфекційні камери для матраців та ліжок, парогенератори, утилізатори 
медичних відходів
Лабораторне та фармацевтичне обладнання: шафи сушильні, стерилізаційні, 
термостати (в т. ч. СО2), хладотермостати, вакуумні шафи, кліматичні камери 
від 22 до 1400 літрів.

Design, supply, installation, service and validation of CSSD (central sterilization supply 
departments), turn-key, including: 
- steam, air and formaldehyde sterilizers (t-55C); washer-disinfectors, packing 
equipment, concomitant furniture, trolley carts, indicators & expenditures;
- disinfection units for beds and bed clothes, steam generators, medical waste 
recyclers.
Laboratory & pharmaceutical equipment: drying cabinets, sterilizers, thermostats 
(incl. CO2), cool, vacuum and climate cabinets from 22 to 1400 liters.

Босналек Д.Д. Сараєво, Представництво
Bosnalijek D.D. Sarajevo, Representative

Україна, 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, оф. 81
Off . 81, 4, Raisy Okipnoi Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 569-57-03
offi  ce@bosnalijek.com.ua

Представлені торгові марки: Лісобакт, Стоматидин, Номігрен Босналек, 
Аргедин Босналек, Ентерофурил, Кофан Кофан, Мелпамід, Амлодил Босналек, 
Лоприл Босналек 5, 10, 20 мг, Лоприл Босналек Н 10 мг, Лоприл Босналек Н 20 
мг, Пілфуд Босналек 2%, Пілфуд Босналек 5%.

Босналек був заснований у 1951 році та є найбільшим виробником лікарських 
засобів у Боснії та Герцеговині, з великою виробничою програмою, яка 
включає 147 лікарських засобів на основі 83 різних генеричних назв.
В Україні зареєстровані наступні лікарські засоби: Лісобакт, Стоматидин, 
Номігрен Босналек, Аргедин Босналек, Ентерофурил, Кофан Босналек, 
Мелпамід, Амлодил Босналек, Лоприл Босналек 5, 10, 20 мг, Лоприл Босналек 
Н10 мг, Лоприл Босналек Н20 мг, Пілфуд Босналек 2%, Пілфуд Босналек 5%

Bosnalijek, the greatest manufacturer of drugs in Bosnia and Herzegovina, 
was founded in 1951. The company has a diversifi ed manufacturing program 
encompassing 147 drugs based on 83 diff erent generic names.
In Ukraine the following medicines: Lysobact, Stomatidin, Nomìgren Bosnalijek, 
Аrgedin Bosnalijek, Enterofuryl, Kofan Bosnalijek, Melpamìd, Amlodil Bosnalijek, 
Lopril Bosnalijek 5, 10, 20 mg, Lopril Bosnalijek H10 mg, Lopril Bosnalijek H 20 mg, 
Pilfud Bosnalijek 2%, Pilfud Bosnalijek 5%.

АПІПРОДУКТ
APIPRODUKT

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
45, Vasilkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 455-91-39
kiev-ava@yandex.ru
www.apiprodukt.ua

Представлена торгова марка: Апіпродукт.

Підприємство «Апіпродукт» створено у 1999 р. Це перша українська 
компанія, яка поєднала науково-дослідний підхід з народними традиціями 
використання продуктів бджільництва та фітокомпонентів. Асортимент 
компанії налічує більше, ніж 40 позицій. Серед лідерів продажу «Квітковий 
пилок», «Екстракт прополісу водний», «Королівське желе». Наша компанія 
прагне постійно вдосконалювати умови взаємодії зі своїми партнерами, тому 
робить все можливе для налагодження довгострокових та взаємовигідних 
відносин.

Apiprodukt - the first Ukrainian company founded in 1999 that combined a 
research approach with the folk traditions. Our product range includes over 40 
products created with combination of apiculture products and phytoconstituents. 
Bestsellers are “Flower pollen”, “Propolis Extract water” and “Royal jelly”. Our 
company is committed to continuously improve the conditions of interaction 
with our partners, and do our best to establish long-term and mutually beneficial 
relationships.

АФС Медицинтехнік, ТОВ
AFS Medizintechnik, LLC

Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119, поверх 6
Floor 6, 119, Saksaganskogo Str., Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 359-00-88
+380 (44) 359-05-98
afs@afs-med.de
www.afsmt.com.ua

Представлені торгові марки: Philips, Celox, Heinemann, Sirona.

ТОВ «АФС Медицинтехнік» - є дочірньою компанією AFS Medizintechnik GmbH, 
Гамбург, Німеччина.
Компанія займається поставками медичного обладнання та товарів 
медичного призначення на ринки України.
ТОВ «АФС Медицинтехнік» є офіційним дистриб’ютором компанії PHILIPS 
Healthcare,
ексклюзивним дистриб’ютором високоефективного кровоспинного засобу 
Celox, а також
ексклюзивним дистриб’ютором компанії Heinemann Medizintechnik GmbH, 
Німеччина (виробник ЛОР-обладнання).
Наші переваги:
− Ми консультуємо Вас, аби Ви придбали те, що Вам дійсно необхідно
− Найкраще медичне обладнання за доступними цінами
− Індивідуальний підхід до кожного замовника
− Прямі поставки медичного обладнання з Європи та США
− Пропозиція устаткування тільки високої якості від провідних Європейських 
та світових виробників. Весь асортимент медичного обладнання, який ми 
пропонуємо, сертифікований в Україні та відповідає всім регламентованим 
стандартам якості.

“AFS Medizintechnik” Ltd. is a subsidiary of AFS Medizintechnik GmbH, Hamburg, 
Germany. 
The company has been supplying medical equipment and medical supplies in Ukraine.
“AFS Medizintechnik” Ltd. is the offi  cial distributor of Philips Healthcare, exclusive 
distributor of high eff ective hemostatic agent - Celox, and exclusive distributor of 
Heinemann Medizintechnik GmbH, Germany (ENT equipment).
Our advantages:
- We consult you to select what you really need
- Excellent medical equipment with aff ordable prices
- Individual approach to every customer
- Direct shipments of medical equipment from Europe and USA
- High quality equipment from leading European and world producers. The entire 
range of medical equipment that we off er, is certifi ed in Ukraine and include all quality 
standards regulated.

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
www.ekobiz.info

Представлені 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 “Bishofi t 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 
(fi tness center, spa) .
The most important characteristics of the series:
- The eff ect of a natural source bishofi t Poltava deposit, augmenting the experience 
of professionals;
- Preparations do not contain synthetic ingredients, colorings and fl avorings;
- Synergistic action of active ingredients designed to achieve maximum results.

Бест Діагностик, ТОВ
Best Diagnostic, LTD

Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9
9, Lugova Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 500-57-11
+380 (44) 536-03-53
іnfo@bestdiagnostic.com.ua
www.bestdiagnostic.com.ua

Представлена торгова марка: Бест Діагностик.

Виробник виробів медичного призначення для лабораторної діагностики 
(гормони, інфекції та інше). Пропонуємо лабораторне обладнання, СВЧ-
установку для знезараження медичних відходів.

The manufacturer of medical products for laboratory diagnostics (hormones, 
infection, etc.). We off er laboratory equipment, microwave installation for disinfection 
of medical waste.

Біо Тест Мед, ТОВ
Bio Test Med, LLC

Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 25-А
25-А, Ushinskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 241-12-78
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

Представлені торгові марки: Sarstedt, Yl Instrument, BBraun, ЮС Оптікс, 
Медікар, Укртехмед.

Компанія «Біо Тест Мед» рада запропонувати Вашій увазі продукцію світових та 
вітчизняних виробників для комплексного забезпечення медичних закладів 
та лабораторій. У наш асортимент входять: 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 off er 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.
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 - destructors for medical needles
- equipment and devices for dentistry
Exclusive representative in Ukraine following companies:
- “Cominox” (Italy) - sterilization equipment
- “Medicop d.o.o.” (Slovenia) - Equipment for medical gases
- “Werther International” (Italy) - Medical Oil-free compressor
- “Surgicon” (Pakistan) - instruments for surgery, gynecology, otolaryngology and 
dentistry
- “Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd.” (China) - new generation of operating 
lamps and operating tables
- “Zhengzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd.” (China) - incubators for newborn 
and intensive open care systems.
- “Alltion” (China) - operating microscopes, colposcopes and lights
- “Skymen International (HK) Limited” (China) - a modern ultrasonic cleaning for 
diff erent volume
Always in our warehouse a complete list of special lamps production by Philips, 
Osram, Lisma and others.

ВКФ Медтехніка, ТОВ м. Харків
VKF Medtechnika, LTD

Україна, 61058, м. Харків, вул. Культури, 14
14, Kultury Str., Kharkiv, 61058, Ukraine
+380 (57) 714-01-56
+380 (57) 714-01-31
medtech@medmarket.com.ua
www.med-technika.com

Представлені торгові марки: Granum, Supreme.

Виробництво камери дезінфекційної КДЕ (об’ємом на 2 куби, та на 5 кубів) 
державна реестрація 8436/2008. Виробництво автоклаву СПВ-50, також 
крісла гінекологічного, шафи витяжної ШВ-1, стола інструментального 
стоматологічного, штативів медичних, ширм медичних. Офіційний 
постачальник стоматологічних установок Granum, мікроскопів Granum, 
стоматологічного лазеру Granum. А також комплексне оснащення 
стоматологічних клінік, зубопротезних лабораторій. Продаж медичного 
обладнання, інструментарію, видаткових матеріалів.

Production of disinfection chambers KDE (internal volume 2 and 5cubic meter). 
Production of autoclaves SPV-50, gynecological chairs, draft hoods Sh-V-1, 
instrumental desks, medical tripods, medical protective screens. Our company is the 
offi  cial supplier of “Granum” dental units, “Granum” microscopes and “Granum” 
dental laser. We also do complex equipment of dental clinics, prosthodontic and other 
kinds of laboratories, sell medical equipment, instruments and active storage.

ВОЛЕС, ТОВ
VOLES, LTD

Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2-Г, кор. 1
Off . 1, 2-G, Geroev Stalingrada Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 581-11-48, 49
sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua

В асортименті компанії представлені ємкості для забору сечі та калу, 
сечоприймачі, калоприймачі, термометри медичні, гінекологічні набори, 
одноразовий одяг, катетери, хірургічні леза та скальпелі, скарифікатори, 
спиртові серветки ТМ «ВОЛЕС». Компанія пропонує лабораторний посуд 
зі скла та пластику, гігрометри виробництва ПАТ «Склоприлад». «ВОЛЕС» 
являється офіційним дистриб’ютором продукції ТОВ «ЗМ» (США) і пропонує 
хірургічні пластирі, товари для іммобілізації, травматології та стерилізації.

The company off ers containers for collection of urine and feces, urinal, сolostomy 
bags, medical thermometers, gynecological set, disposable clothes, catheters, 
surgical blades and scalpels, scarifi cator, alcohol pads TM Voles. The company also 
off ers laboratory glassware and plastic, hygrometers production of PJSC Steklopribor. 
“VOLES” is the offi  cial distributor of “ЗМ” LTD (U.S.A.) and off ers surgical tape, 
securement and immobilization-dressing securement, sterilization.

Волсмарт, ТОВ
Volsmart, LLC

Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske highway, Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 587-58-31
mail@footcare.com.ua
www.footcare.com.ua

Представлені торгові марки: FootCare, Ortop, Spagel, Avicenum, Qmed.

ТОВ Волсмарт – виробничо-торгова компанія в сфері ортопедії та медтехніки. 

Компанія Волсмарт представлена на ринку України торговими марками: 
ТМ Footcare www.footcare.com.ua - Ортопедична продукція по догляду за 
стопою: ортопедичні устілки, підп`яточники, силіконові вставки та інші види 
продукції по догляду за стопою;
ТМ Ortop www.ortop.com.ua - ортопедичні бандажі, корсети, наколінники, 
ортези та багато іншого;
ТМ Lipoelastic www.lipoelastic.com – медичний компресійний трикотаж;
ТМ Qmed www.qmedinfo.pl – ортопедичні подушки та масажери;
ТМ SpaGel www.spagel.com.ua – зволожуючі рукавички і шкарпетки.

Volsmart LLC – is manufacturer and trading company in the fi eld of orthopedics and 
medical equipment.
Company Volsmart is represented in Ukraine by following trademarks:
TM “Footcare” http://footcare.com.ua/ - orthopedic products for footcare, orthopedic 
insoles, heel cups, silicone pads, forefoot inserts and other footcare products;
TM “Ortop” http://ortop.com.ua/ - orthopedic bracing and supports, compression and 
elastic bandages;
TM “Lipoelastic” http://lipoelastic.com/ - medical compression stockings;
TM “Qmed” http://qmedinfo.pl/ - orthopedic pillows and massagers;
TM “SpaGel” http://spagel.com.ua/ - moisturizing gloves and socks.

ВСА електронік Україна, ТОВ 
EXIM group
WSA electronic Ukraine, LTD 
EXIM group

Україна, 03067, м. Київ
Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 209-209-6
exim@exim.com.ua
www.ultrasound.com.ua
www.mri.com.ua.

Представлені торгові марки: EXIM, WSA.

ТОВ ВСА електронік Україна займається постачанням, продажем, сервісним 
обслуговуванням ультразвукових діагностичних (УЗД) СКАНЕРІВ та 
(УЗ) ДАТЧИКІВ до сканерів майже всіх виробників.
Також ми представляємо в Україні компанію XGY Medical Co. Ltd., яка є одним з 
найбільших виробників магнітно-резонансних томографів (МРТ) у Китаї.
У виробництві МРТ компанія використовує новітні технології, що дозволяє 
брати на себе зобов’язання забезпечення вищої якості, конкурентних цін і 
надійних послуг.

WSA electronic Ukraine Ltd. is engaged in supply, sale, service diagnostic ultrasound 
scanners and transducers for scanners to nearly all manufacturers.
We also represent the company XGY Medical Co., Ltd., which is one of the largest 
manufacturers of MRI in China.

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

Представлені торгові марки: Стоп Купероз, Стоп Демодекс, ФемоФит, 
Реаниматор, Тербинакод, Келокод, Крок мед, БиоГолд, Мускусил.

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.

Глобал Медика, ТОВ
Global Medica, CLL

Україна, 61058, м. Харків, пр-т Науки, 12
12, Nauky Ave., Kharkov, 61058, Ukraine
+380 (57) 759-14-18
+380 (57) 758-12-26
globalmedica@mail.ru
www.globalmedica.com.ua

ТОВ «Глобал Медика» - українська компанія, яка займається комплексним 
оснащенням медичних установ та науково-дослідних лабораторій.

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

Представлені 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 offi  cial Department of British company BTL Industries 
Ltd., a world leader in medical technology, off ers high-quality medical equipment 
in physiotherapy, pressotherapy, shock wave therapy, cardiology and spirometry, 
hydrotherapy, otolaryngology, and aesthetics medicine.

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

Представлені торгові марки: BiohitSartorius, Вектор-Бест, Eldon Biologicals 
A/S, Biosan, Dynex Technologies, Carl Zeiss, Miura, CFX-96.

ТОВ «Вектор-Бест-Україна» - єдиний офіційний представник ЗАТ «Вектор-Бест», 
лідера в Росії з виробництва наборів реагентів для діагностики захворювань 
людини методом ІФА та ПЛР. Ми являємося ексклюзивними дистриб`юторами 
провідних компаній Sartorius (Фінляндія), Eldon BiologicalsA/S (Данія) - 
експрес-карток для визначення групи крові та резус-фактору, обладнання 
Biosan (Латвія), біохімічних аналізаторів Miura (Італія).

LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only offi  cial 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, equipment “Biosan” 
(Latvia), Chemistry Analyzers “Miura” (Italy).

ВІЛАН, науково-виробниче підприємство, ТОВ
WYLAN, SME, LTD

Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 12-A
12-A, Aerodromna Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 249-04-40
+380 (44) 249-03-73
wylan@skif.kiev.ua
www.wylan.com.ua

Представлена торгова марка: 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 
87 річний бездоганний досвід роботи на світовому ринку.
ТОВ «НВП «ВІЛАН» 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 87 years’ experience of excellent work in the world 
market.
SME WYLAN Ltd. off ers a wide range of antiseptics for hands and skin treatment, 
disinfectants for instruments and surfaces.
Preparations provide a high quality antiseptic and disinfection in a short period of 
timeand perfect cleaning eff ect.

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

Представлені торгові марки: Philips, GE, Toshiba, Siemens.

ТОВ «Вінмедікал» працює на ринку медичного обладнання України більше 10 
років. 
Компанія спеціалізується на поставках та технічному обслуговуванні такого 
медичного обладнання, як комп’ютерні томографи, апарати ультразвукової 
діагностики, рентген-апарати, мамографи та дігітайзери, провідних світових 
виробників в даній галузі.
Медичне обладнання, що поставляється Вінмедікал, забезпечується 
сервісним обслуговуванням.

Vinmedical Ltd. works in the Ukrainian market of medical equipment more than 10 
years.
The company specializes in supplying and technical service such medical equipment 
as computer tomography system, ultrasound, mammography and x-ray systems 
of leading world manufacturers of this branch. The medical equipment, which is 
supplying by Vinmedical, is provided by 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

Представлені торгові марки: Viola, Dison, PAX, Cominox, Alltion, Medicop, 
Philips, Osram, Surgicon, Werther, Chrisal, Skymen.

Виробництво та прямий імпорт медичного обладнання, медичної техніки та 
виробів медичного призначення для всіх напрямків медицини. 
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО:
 - неонатальні комплекси та апарати фототерапії для новонароджених 
 - апарати та кабіни для лікування псоріазу
 - електроножі та діатермокоагулятори
 - бактерицидні опромінювачі відкритого та закритого типу
 - шафи з використанням УФ-випромінювання
 - медичні світлодіодні освітлювачі 
 - більше 150 найменувань медичних меблів
 - контейнера для передстерилізаційної обробки
 - утилізатори (деструктори) для медичних голок
 - обладнання та апарати для стоматології
Ексклюзивний представник на Україні наступних компаній:
 - Cominox (Італія) - стерилізаційне обладнання
- Medicop d.o.o. (Словенія) - обладнання для забезпечення клінік медичними 
газами 
- Werther International (Італія) - медичні безмасляні компресори
- Surgicon (Пакистан) - інструментарій для хірургії, гінекології, отоларингології 
та стоматології
- Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd. (Китай) - операційні світильники 
нового покоління та операційні столи 
 - Zhengzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd. (Китай) - інкубатори для 
новонароджених та відкриті реанімаційні системи
- Alltion (Китай) - операційні мікроскопи, кольпоскопи та освітлювачі
- Skymen International (HK) Limited (Китай) - сучасні ультразвукові мийки 
різного об’єму
Постійно на складі повний спектр ламп спеціального призначення 
виробництва Philips, Osram, Лісма та інших.

Own production and import of medical equipment, medical technique and medical 
devices to all areas of medicine.
OWN MANUFACTURE PRODUCTS:
- neonatal complexes and phototherapy devices for newborns 
- equipment and cabins for the treatment of psoriasis
- electric knives and diatermokoahulyators
- open and closed bactericidal 
- cabinets using UV radiation
- LED medical lights
- more than 150 items of medical furniture
- container for presterilization process 
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ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ
ELITEMEDICA, LLC

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 82, оф. 256
Off . 256, 82, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 331-45-35
+380 (44) 490-66-10
info@elitemedica.com.ua
www.elitemedica.com.ua

Представлені торгові марки: JOHNSON&JOHNSON (Ethicon – шовні 
матеріали, гемостатики, сітки для герніопластики; Ethicon Endo-Surgery - 
сшиваючі апарати, ASP – стерилізатори Стерад), ASANUS – хірургічний 
інструмент ANIOS, BALTON, B.BRAUN, BECTON DICKINSON, RUSCH, TROGE, 
STERYLAB, VOGT MEDICAL, UNOMEDICAL, ЗМ, Гемопласт, MARTIN, COOK.

ЕЛІТМЕДІКА - постачальник якісного, сучасного обладнання і 
високотехнологічної продукції провідних світових виробників. Забезпечує 
клініки, лікарні, аптеки медичними товарами передових зарубіжних - 
Johnson&Johnson, Aesculap, Balton, B.Braun, Becton Dickinson, Martin, Rusch, 
Tekno, Troge, Sterylab, Vogt Medical, Unomedical, 3М і вітчизняних виробників. 
Спектр продукції: хірургія, гінекологія, проктологія, урологія, ортопедія, 
травматологія, анестезіологія, стоматологія, реанімація.

ElitMedica – supplier of high-quality, modern equipment and high-tech products 
from leading manufacturers. Provides clinics, hospitals, pharmacies, medical goods 
advanced foreign - Johnson&Johnson, Aesculap, Balton, B.Braun, Becton Dickinson, 
Martin, Rusch, Tekno, Troge, Sterylab, Vogt Medical, Unomedical, 3M and domestic 
manufacturers. The range of products: surgery, gynecology, proctology, urology, 
orthopedics, traumatology, anesthesiology, dentistry, resuscitation.

ЕргоЛайф
ErgoLife

Україна, 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 23, оф. 222
Off . 222, 23, Preobrazhenska Str., Kyiv, 03110, Ukraine
+380 (99) 515-16-17
ergolife@ukr.net
www.ergolife.com.ua

Представлені торгові марки: Salli, Conset, Ergorest.

Компанія ERGOLIFE існує на ринку України 7 років. Ми займаємося поставками 
і продажем ергономічних меблів і аксесуарів від європейських виробників. 
Компанія ERGOLIFE є офіційним представником таких фірм як Salli (Фінляндія) - 
виробництво ортопедичних стільців, Conset (Данія) - ергономічні столи 
з електричним регулюванням висоти, Ergolife (Фінляндія) - ергономічні 
підлокітники. Наш девіз - «Ми дбаємо про ваше здоров’я навіть тоді, коли ви 
про нього забуваєте!»

ERGOLIFE Company exists in Ukraine for 7 years. We are engaged in sale and supply 
of ergonomic furniture and accessories from European manufacturers. ERGOLIFE 
Company is the offi  cial representative of such companies as “Salli” Finland - 
manufacture of orthopaedic chairs, “Conset” Denmark - ergonomic desks with electric 
height adjustment, “Ergolife” Finland - ergonomic armrests. Our slogan – “We care 
about your health even if you forget about it!”

ЄМГ Україна, ТОВ
EMG Ukraine, LTD

Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, оф. 404
Off . 404, building 10-A, 5, Dimitrova Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 201-66-04
+380 (44) 201-66-05
info@emg-ukraine.com.ua
www.emg-ukraine.com.ua

Представлена торгова марка: Philips.

Компанія ТОВ «ЄМГ» Україна» - офіційний дистриб’ютор компанії Philips в 
Україні, займається постачанням медичного обладнання. Спектр обладнання, 
яке пропонує компанія, включає в себе: магнітно-резонансні томографи, 
комп’ютерні томографи, гамма-камери, ультразвукові системи, мамографи, 
ангіографічні та рентгенівські системи, монітори пацієнтів, дефібрилятори. 
Пропонується повний сервіс, а саме: монтаж, введення в експлуатацію, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування, а також ремонтні послуги.

LLC “EMG” Ukraine” is the offi  cial distributor of “Philips” in Ukraine and is engaging 
in supplying of medical equipment. The range of medical equipment’s off ered by the 
company includes: magnetic resonance imaging, computer tomography, gamma 
cameras, ultrasound systems, mammography, angiography and X-ray systems, 
patient monitors, defi brillators. The full range of services: montage, start-up, warranty 
and post-warranty services and repair services.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, LLC

Україна, 03118, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 126-Г, оф. 2
Off . 2, 126-G, Chrvonozoriany Ave., Kyiv, 03118, Ukraine
+380 (44) 585-82-51
ecgpro@imesc.com
www.imesc.com
www.ecgpro.ua

Представлені торгові марки: ECGpro, ABPpro.

ТОВ «ІМЕСК» є виробником та ексклюзивним дистриб’ютором 
багатофункціонального електрокардіографічного комплексу експертного 
класу ECGpro та професійної системи добового моніторингу АТ ABPpro. 
Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, ми створили найкраще 
обладнання для кардіографії та амбулаторного моніторингу пацієнтів:
• Холтер ЕКГ
• ЕКГ спокою
• ЕКГ навантаження
• Добовий монітор АТ
• Модуль керування даними
Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне навчання забезпечують 
ефективну і надійну роботу обладнання з першого дня.

“IMESС” Llc is the manufacturer and exclusive distributor of multifunctional expert-
level ECG system “ECGpro” and professional ABPM system “ABPpro”. Combining a 
number of high-tech solutions and immense experience we created world’s best 
equipment for electrocardiography and ambulatory monitoring:
- Holter ECG
- Resting ECG
- Stress Test ECG
- ABPM
- Data management module
Qualifi ed technical support and free training provide an eff ective and reliable 
performance of equipment starting from the fi rst day of use.

ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ
IMU PRO UKRAINE

Україна, 04205, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 21, н/п №3
3, 21, M. Timoshenka Str., Kyiv, 04205, Ukraine
+380 (97) 913-68-03, (093) 632-58-40
imuproukraine@gmail.com
www.imupro.com

Представлена торгова марка: R-Biopharm.

Індивідуальний аналіз харчування і персоналізовані рекомендації.
ImuPro - це концепція, яка поєднує в собі витончений і надійний аналіз крові на 
IgG до харчової алергії з нашим унікальним пост-керівництвом з тестування. 
Тестування проходять близько 270 продуктів. Разом з результатами тесту Ви 
отримаєте індивідуальну концепцію харчування - ваші будівельні блоки для 
більш здорового життя.

Individual nutritional analysis & personalised guidance. ImuPro is a concept that 
combines a sophisticated and reliable blood analysis for IgG food allergies with 
our unique post-test guidance. Up to 270 foods are tested. Together with your test 
results you will receive your individual nutritional concept - your building blocks to a 
healthier life.

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, 
Протамінусульфат 10000 МО, глюкометр Gluco Dr.TM auto AGM-4000, тест-
смужки Gluco Dr.TM auto 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 

ТОВ «Глобал Медика» - Ексклюзивний представник: НВП «Біотех-М» (Росія), 
виробника апарату для плазмаферезу та гемосорбції «Гемос-ПФ», а також 
НВФ «Біола» (Росія), виробника новітнього аналізатору основних показників 
фертильності сперми АФС-500.Ми є дистриб’ютором компаній: Carl Zeiss, 
HEINE, KLS Martin (Німеччина), Biosan (Латвія).

CLL “Global Medica” is a Ukrainian company, engaged in complex equipment for 
medical establishments and research laboratories.
CLL “Global Medica” is an exclusive representative of: SPE “Biotech-m” (Russia), 
producer of the plasmapheresis and gemosorption device “GEMOS-PF”, and SPF 
“Biola” (Russia), producer of the newest basic rates analyzer for sperm fertility AFS-
500. We distribute such companies as: Carl Zeiss, HEINE, KLS Martin (Germany), Biosan 
(Latvia).

ГНЦЛС Дослідний завод, ТОВ 
GNCLS, Experimental plant, LTD

Україна, 61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8
8, Vorobyova Str., Kharkiv, 61057, Ukraine
+380 (57) 752-30-20
offi  ce@gncls.com
www.gncls.com

ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» - фармацевтичне підприємство, що 
спеціалізується на розробці промислових технологій готових лікарських 
форм високої якості для реалізації на внутрішньому ринку України та в 
країнах ближнього зарубіжжя. На сьогоднішній день номенклатура заводу 
має більш ніж 80 найменувань лікарських засобів різних напрямків дії і різних 
лікарських форм.
Наше професійне кредо: висока якість та доступні ціни.

Opytnyj Zavod is a pharmaceutical enterprise specializing in development of drug 
products’ manufacturing technologies as well as in production of high quality 
medicines for sale on Ukraine’s domestic market & the near abroad. Today the stock-
list of the factory includes more than 80 names of pharmaceutical of diff erent groups.
Our professional motto is: high quality and reasonable prices.

ГОЛНИТ, ТОВ
GOLNIT, LTD

Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske shosse, Kiev, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-19-82
+380 (44) 296-11-96
info@golnit.com
www.golnit.com.ua

Представлена торгова марка: ГОЛНИТ.

Компанія ТОВ «ГОЛНИТ» є виробником атравматичного шовного матеріалу 
для хірургії з 1987 р. На даний час ТОВ «ГОЛНИТ» виробляє більш ніж 800 
типорозмірів голок атравматичних (матеріалу шовного хірургічного) умовних 
розмірів від 11/0 до 7 USP, які використовуються для різних видів хірургії: 
пластична, офтальмологія, мікрохірургія, дитяча хірургія, акушерство-
гінекологія, кардіо-хірургія та інші. Для виробництва використовується 
сировина з найкращими характеристиками від провідних виробників.

“Golnit” Ltd. has been manufacturing sutures since 1987. “Golnit” off ers more 
than 800 diff erent product codes of absorbable and non-absorbable sutures with 
applications in ophthalmic, plastic, general and cardio-vascular surgeries. The 
products are manufactured in accordance with the national and international 
standards of quality and comply with the Medical Device Directive (93/42/EEC) 
essential requirements.

ДЕЗАНТ, ТОВ
DESANT Co., LTD

Україна, 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 12-А
12-А, Aerodromna Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 249-93-70
desant08@gmail.com
www.desant.in.ua

Представлена торгова марка: Laboratoires ANIOS (Франція).

ТОВ «ДЕЗАНТ» – ексклюзивний імпортер в Україну продукції фірми 
Laboratoires ANIOS (Франція), яка очолює Європейських лідерів з виробництва 
дезінфекційних засобів.
ТОВ «ДЕЗАНТ» пропонує широкий вибір дезінфекційних засобів та дозуючих 
пристроїв до них для обробки рук, шкіри, інструментів, поверхонь. За 

хімічним складом і робочими параметрами (концентрація/експозиція/спектр 
дії) засоби Laboratoires ANIOS є новаторськими і не мають аналогів на ринку 
України. Всі препарати зареєстровані в Україні.

DESANT Co., Ltd is the exclusive importer to Ukraine of products produced by 
“Laboratoires ANIOS” (France) company, which is the head of European leaders of 
disinfectants production. 
“DESANT” Co., Ltd off ers a wide range of disinfectants and dosing devices for them for 
hands, skin, instruments and surface treatment. Disinfectants of “Laboratoires ANIOS” 
production are innovative by its chemical composition and operating parameters 
(concentration/exposu re/spectrum of activity) and have no analogues in Ukrainian 
market. All products are registered in Ukraine.

Діагностичні системи Україна
Diagnostic systems Ukraine

Україна, 02232, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10
8/10, Baggoutovskaya Str., Kyiv, 02232, Ukraine
+380 (44) 361-55-76
+380 (44) 548-46-68
ua@npods.ru
www.npods.ru

Представлена торгова марка: Діагностичні системи Україна.

ТОВ «НПО Диагностические системы» завод-виробник імуноферментних тест-
систем для діагностики інфекційних захворювань, гормонів, онкомаркерів і 
наборів реагентів для ідентифікації бактерій.
Продукція компанії має міжнародні сертифікати СЕ.

RPC Diagnostic systems is the manufacturer of the immunoassay test-systems for 
diagnostics of infectious diseases, hormones, tumor markers and kits for identifi cation 
of bacteria.
The company’s products have international certifi cates CE.

ЕКОСВІТ ОЙЛ, ТОВ
EKOSVIT OIL, LLC

Україна, 49032, м. Дніпропетровськ, вул. Аеропорт, 144
144, Airport Str., Dnipropetrovsk, 49032, Ukraine
+380 (56) 375-88-51
+380 (56) 375-88-50
juliyaoil@yandex.ua
www.ekosvit.dp.ua

Представлена торгова марка: ТМ ЕКОСВІТ ОЙЛ.

Українська компанія ТОВ «ЕКОСВІТ ОЙЛ» здійснює розробку та виробництво 
дієтичних добавок, створених на основі природних компонентів:
− рослинні олії;
− тваринні жири;
− жири морських тварин і риб.

Ukrainian company “EKOSVIT OIL” is developing and manufacturing of dietary that 
are based on natural ingredients:
- vegetable oils;
- animal fats;
- fat of marine animals and fi sh.

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
EximCargoTrade, LTD

Україна, 02002, м. Київ, вул. Нікольсько-Слобідська, 1-А
1-А, Nikolsko-Slobidska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
kip@eximlab.com.ua
www.eximlab.com.ua

Представлена торгова марка: ЕximLab.

Компанія ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» з 2009 року на ринку контрольно-
вимірювальних приладів, хіміко-лабораторного посуду, виробів медичного 
призначення. Наше обладнання відрізняється високою точністю показань, 
простотою в експлуатації і довговічністю.

“EximCargoTrade” since 2009 in the market of instrumentation, chemical and 
laboratory glassware, medical products. Our products are characterized by high 
accuracy readings, ease of use and durability.
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ОНКОЛОГІЯ. Профілактика грибними препаратами Реабілітація після операції 
та хіміотерапії (відновлення формули крові, підйом протипухлинного 
імунітету, зняття ризику метастазів і рецидиву).
ПАРАЗИТОЛОГІЯ. Профілактика і терапія глистових інвазій і грибкових уражень
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. Захворювання щитовидної залози і доброякісні пухлини 
будь-якої локалізації.
ДІАГНОСТИКА. Діагностика глистових інвазій і рання діагностика онкологічних 
захворювань.

ONCOLOGY. Prevention fungi drug rehabilitation after surgery and chemotherapy 
(restoration of blood counts, the rise of anti-cancer immunity, removing the risk of 
metastasis and recurrence).
PARASITOLOGY. Prevention and treatment of parasitic infestations and fungal lesions.
ENDOCRINOLOGY. Thyroid cancer and benign tumors of any localization DIAGNOSIS 
Diagnosis of parasitic infestations and early diagnosis of cancer.

КРАТІЯ ЛТД, ТОВ
CRATIA LTD, LLC

Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська,17-21,6 поверх
Floor 6, 17-21, Baggovutivska 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 establishment 
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.

ЛАБВЕЛЛ, ТОВ
LABWELL, LLC

Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17
17, Glubochitskaya Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 205-58-20
director@labwell.com.ua

Представлені торгові марки: BioRad Laboratories (Франція), TECAN (Австрія), 
Labsystems diagnostics Oy (Фінляндія), Wallac (Фінляндія), Bio San (Латвія).

ТОВ ЛАБВЕЛЛ працює у напрямку забезпечення медичних закладів 
сучасним лабораторним обладнанням та реактивами для скринінгу, 
діагностики, моніторингу та оцінки ефективності лікування різноманітних 
захворювань, контролю якості лабораторних досліджень. Компанія 
пропонує комплексні рішення для діагностичних лабораторій, які включають 
навчання та консультації персоналу, гарантійне та післягарантійне сервісне 
обслуговування, що забезпечує отримання достовірних та своєчасних 
результатів досліджень.

LLC LABWELL works towards providing medical facilities with modern laboratory 
equipment and reagents for screening, diagnostics, monitoring and evaluation of 
treatment of various diseases and quality control of laboratory studies. The company 
off ers comprehensive solutions for diagnostic laboratories, which include training 
and consulting of staff , after-sales guarantee and post guarantee service that gives a 
reliable and timely test results.

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

Представлені 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).

ЛАБЛАЙФ, ТОВ
LABLIFE, LTD

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ямська, 72
72, Yamska Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 500-22-40
+380 (44) 500-22-42
lablife@ukr.net
www.lablife.com.ua

ТОВ «Лаблайф» − професійний постачальник сучасного аналітичного 
обладнання та діагностичних реагентів для медичних лабораторій України. 
Наша мета – забезпечення КДЛ засобами для надійної діагностики 
метаболічних розладів і інфекційних захворювань.
Серед наших партнерів – міжнародні компанії: HUMAN (Німеччина), Orphée 
(Швейцарія), RADIOMETER Medical (Данія), BioTek Instruments (США) та інші. 
Ці бренди, визнані спеціалістами та перевірені часом, – саме те, що потрібно 
для Вашої ефективної роботи.

LabLife Ltd. is a professional supplier of modern analytical equipment and diagnostic 
reagent kits for medical labs in Ukraine.
Our aim is to provide customers with products for reliable in vitro diagnostics of 
metabolic disorders and infections. 
Among our partners, there are internationally recognized manufacturers: HUMAN 
(Germany), Orphée (Switzerland), RADIOMETER Medical (Denmark), BioTek 
Instruments (USA), etc. Those names, time-proved and recognized by specialists, are 
what’s needed for eff ective lab work.

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
LIFEMEDICA, LLC

Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-A, оф. 3-05
Off . 3-05, 7-A, Nikolai Vasilenko Str., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 227-16-70
+380 (44) 227-16-73
info@lifemedica.com.ua
www.lifemedica.com.ua

Представлені торгові марки: Oscar Boscarol Srl (Італія), S.I.E.M. Srl (Італія), 
CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина).

ТОВ «ЛАЙФМЕДИКА» - офіційний представник провідних європейських 
компаній-виробників: Oscar Boscarol Srl (Італія), S.I.E.M. Srl (Італія), 
CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина). Пропонуємо широкий асортимент 
високоякісного медичного обладнання для інтенсивної терапії, невідкладних 
станів, медицини катастроф, спортивної медицини та реабілітації. 
Оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги та інших медичних 
транспортних засобів.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання, навчання і 
методична підтримка персоналу замовника.

“LIFEMEDICA” LLC is the offi  cial representative of leading european companies-
manufacturers: Oscar Boscarol Srl (Italy), S.I.E.M. Srl (Italy), CORTEX Biophysik GmbH 
(Germany). 
We off er a wide range of high-quality medical equipment for intensive care, emergency 
conditions, emergency medicine, sports medicine and rehabilitation.
Equipment for ambulances and other medical vehicles.
Guarantee maintenance and post-warranty service of equipment, customer’s staff  
training and methodological support.

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 
fi nished 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 suff er chronic and socially signifi cant diseases.

Інтермедика
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

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI Medical, STRECK, Terason, 
Maroche.

Інтермедика - глобальна компанія, що спеціалізується на оснащенні та 
обслуговуванні клініко-діагностичних лабораторій, відділень функціональної 
діагностики і ветеринарних кабінетів. Заснована в 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). 
Інтермедика має свій сервісний центр і широко поширену дилерську мережу.

Intermediсa - a global company specializes on equipment and maintenance of clinical 
diagnostic laboratories, offi  ces 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.

Інтерпроект, Асоціація
Interproject, Association

Україна, 02179, м. Київ, вул. Котельникова, 89
89, Kotelnikova Str., Kyiv, 02179, Ukraine
+380 (50) 312-57-98
pochechka@ukr.net

Виробництво, ремонт та монтаж лазерної та гідромасажної медичної техніки.

Manufacture, repair and assembling of laser and whirlpool medical equipment.

ІПС-Україна, ТОВ
IPS-Ukraine, LLC

Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, оф. 221
Off . 221, 40, Ushinskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 496-21-53
+380 (44) 496-21-53
imhitachi@gmail.com
www.ips-hitachi.com.ua

Представлена торгова марка: HITACHI-ALOKA.

Офіційне представництво в Україні Hitachi Medical Corporation, Японія.
Продаж, поставка та обслуговування медичного обладнання виробництва 
Hit  achi. Магнітно Резонансні Томографи (МРТ), Комп’ютерні Томографи (КТ), 
ультразвукові системи експертного класу.

Offi  cial representative in Ukraine Hitachi Medical Corporation, Japan.
Selling, delivery and maintenance of medical equipment manufactured by Hitachi. 
Magnetic Resonance Tomography (MRI), Computed Tomography (CT), ultrasound 
system of expert class.

Калина, медична виробнича компанія, ТОВ
KALINA, Medical Production Company, LLC

Україна, 04128, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-А
35-А, Borichev Tick Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 501-92-16
offi  ce@kalinagroup.com
www.kalinagroup.com

Представлені торгові марки: К-Пласт, К-Пор, К-Транс, К-Фікс, К-Пед, К-Дерм, 
+103, Перцевий Помічник, Пластир ОК.

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» - український виробник 
високоякісних медичних виробів. 
Основною метою компанії є виробництво якісних та зручних у використанні 
продуктів, що відповідають всім сучасним вимогам і тенденціям. 
В 2014 році компанією було започатковано виробництво власної лінійки 
пластирів медичних, а в липні 2015 року компанія розширила асортимент 
продукції новою групою – гірчичники-пакети.

LLC “KALINA MEDICAL PRODUCTION COMPANY” – Ukrainian producer of high quality 
medical products.
The main goal is the production of high-quality and easy-to-use products that meet all 
modern requirements and trends.
In 2014 the company began manufacturing its own line of medical plasters, and in 
July 2015 the company expanded its product range a new group - mustard - packages.

КАРДІО, МК, ТОВ
CARDIO, MC, LLC

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
cardio@cardio.net.ua
www.cardiomc.com.ua

Представлені 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.
Створення лабораторій сну та центрів респіраторної підтримки, навчання та 
методична підтримка лікарів.

LLC “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 off er 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.
Create the sleep labs and centers of respiratory support, training and methodological 
support of doctors.

Квайссер Фарма Україна, ТОВ
Queisser Pharma Со.

Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, оф. 49
Off . 49, 26-J, Dnіprovska naberezhna Str., Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-34-90
+380 (44) 585-34-92
info@queisser.com.ua
www.queisser.com.ua

Представлені торгові марки: Doppelherz, Protefi x.

Квайссер Фарма (Німеччина), з ТМ Доппельгерц, є символом турботи і 
підтримки хорошого здоров’я та краси. У сегменті краси Квайссер Фарма 
працює в 50 країнах світу, більше 10 років. В результаті, багато фармацевтів, 
косметологів користуються продукцією Доппельгерц і неодноразово 
рекомендують її своїм клієнтам.

Queisser Pharma Co. (Germany), its leading brand Doppelherz, is a symbol of the care 
and maintenance of good health and beauty.
In the segment of beauty Queisser Pharma operates in 50 countries, more than 10 
years. As a result, many pharmacists, cosmetologists use products Doppelherz and 
repeatedly recommend it to their customers.

Київський центр фунготерапії, біорегуляції та аюрведи
Kiev fungotherapy, Bio-regulationand Ayurveda center

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 38, оф. 2
Off . 2, 38, Vasylkivska Str., Kiуv, 03022, Ukraine
+380 (44) 257-01-01, 331-74-44
fungo09@mail.ru

Представлена торгова марка: FUNGODOCTORтм
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−  Провідна американська лабораторія в області anti-age медицини Genova 
Diagnostics;

−  Лідер у виробництві нутрицевтиків для професійного (лікарського) 
застосування компанія Matagenics.

Clinic of St. Damian Healer (PE “anti-aging clinic “Medical”) – is the fi rst clinic in 
Ukraine, the main focus of which is the anti-age medicine. Its activities are focused on 
the inhibition of aging processes in the body, as well as an eff ective and safe treatment 
and prevention of chronic diseases.
Partner’s clinics are:
-  Leading American laboratory in anti-age medicine Genova Diagnostics;
-  A leader in nutraceutical manufacturing professional (medical) application a 

company Matagenics.

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

Представлені 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 володіє високою безпекою і 
надійністю для використання в наступних областях:
- Відновлювальна медицина
- ЛФК
- Дитяча реабілітація
При роботі 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 benefi cial terms of cooperation with us. Our experts fi nd a solution 
optimal rehabilitation equipment, advise an individual specifi cation for coch 
rehabilitation center.

МЕДІО, ТОВ
MEDIO, LTD

Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35-А, оф. 41
Off . 41, 35-A, Svitlitskogo Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (44) 451-79-70, 451-67-89
+380 (98) 434-79-19
+380 (66) 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 наступних компаній:
−  MEDEN-INMED Sp. Z.o.o. (Польща) – бальнеологічне обладнання, 

грязелікування, озокеритолікування, масажні столи;
− Rimec S.r.l. (Італія) – реабілітаційне обладнання;
− Gymna Uniphy N.V. (Бельгія) - апарати ударно-хвильової терапії;
−  Lojer (Фінляндія) – масажні столи, стіл для мануальної терапії, тренажери 

для реабілітації;
−  Mindmedia (Голандія) – 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®;

-  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;
- “Gymna Uniphy NV” (Belgium) - shock wave therapy equipment;
-  “LOJER GROUP” (Finland) - physiotherapy treatment tables, mobilization, 

manipulation, massage and motion treatment table, medical fi tness;
-  “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;
-  “Терма Sp. Z.o.o.” (Poland) training to develop the upper and lower joints;
- “SPE ORBITA” (Russia) – equipment for mechanical massage of a spine and traction.

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

Представлена торгова марка: MEDICOM.

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА» є дочірнім підприємством світового виробника 
одноразових засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів для 
медицини й стоматології. Головний офіс компанії MEDICOM розташований в 
Канаді, вся продукція має найвищу якість та відповідає вимогам FDA та ISO 
9001. Асортимент продукції, що пропонується на українському ринку:
- Рукавички оглядові нестерильні та стерильні латексні, нітрилові та вінілові
- Маски захисні 3-шарові
- Шапки-берети
- Стерилізаційні пакети і рулони
- Бахіли поліетиленові
- Нарукавники
- Серветки медичні/стоматологічні

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:
- Medical examination non-sterile and sterile latex, nitrile and vinyl gloves
- Protection face masks (3 ply)
- Bouff ant caps
- Sterilization pouches and reels
- PE shoe covers
- Sleeves
- Medical/dental bibs

МедІнтерСервіс, ПП
MedInterService

Україна, 03164, м. Київ, пр-т Палладіна, 25-А, оф. 5
Off . 5, 25-A, Palladin Ave., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 409-19-90
+380 (44) 409-19-96
info@mis.kiev.ua
www.ultrasound.kiev.ua

Представлена торгова марка: Lojer.

Компанія «МедІнтерСервіс» заснована у 2000 році і є офіційним 
дистриб’ютором одного з провідних виробників медичних меблів та 
реабілітаційного обладнання Lojer (Фінляндія). Також маємо власний 

ЛІДЕР ТУРБІЗНЕС ГРУП
ДОКТОР БДЖІЛКА, журнал
LEADER TOURBUSINESS GROUP
Doctor Bee, magazine

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50, оф. 31
Off . 31, 50, B. Kmelnytskogo Str., Kyiv, 01030, Ukraine
Україна, 02217, м. Київ, пр-т Маяковського, 6
6, Маykovskogo Str., Kyiv, 02217, Ukraine
+380 (44) 361-56-41
+380 (44) 234-85-68
doctorbeeua@gmail.com
Info@ltbgroup.com.ua
www.docbee.com.ua
www.ltbgroup.com.ua

Компанія Лідер Турбізнес груп є туроператором по європейським лікуваль-
ним направленням. Також новим напрямком компанії є апітури: лікування 
бджолами та бджолярськими продуктами.
Журнал «Доктор Бджілка» соціально спрямований, розрахований для 
людей, які прагнуть бути здоровими, цікавляться нетрадиційними методами 
оздоровлення та лікування, пропагує цілющу силу продуктів бджільництва.

Company Leader Tourbusiness Group is a tour operator of medical destinations: 
Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Italy.
Also a new destination of our company areapitours: treatment of bee and bee 
products.
“Doctor Bee” is the social oriented Magazine, made for the people who are interested 
in nontraditional methods of treatment and care, It also promotes healing power of 
apiproducts. 

ЛОРАН
LORAN

Україна, 13190, м. Київ, вул. Муромська, 3, оф. 31
Off . 31, 3, Muromska Str., Kyiv, 13190, Ukraine
gigaalaser@loran.kiev.ua
www.loran.kiev.ua

Представлені торгові марки: Huizhou Foryou Medical, Eon Meditech, Wuhan 
Gigaa Laser, Beijing D&W Equipment, Nanjing KeweisiMedical, Nanchang Light 
Technology.

Компанія «ЛОРАН» - офіційний дистриб’ютор провідних світових виробників 
Південної Кореї, Індії та Китаю. Ми уважно стежимо за науковими розробками 
і новими технологіями, постійно розширюючи спектр медичної продукції, 
що поставляється. Вимоги до якості і функціональності медичних витратних 
матеріалів та медичного обладнання зростають з кожним роком, тому вся 
надана нами продукція сертифікована в Європі. Головним нашим завданням 
є забезпечення суспільства якісними і доступними продуктами, а також 
прогрес у створенні цінностей для клієнтів.

LORAN Company - the offi  cial distributor of the world’s leading manufacturers in 
South Korea, India and China. We are closely following scientifi c developments and 
new technologies, constantly expanding the range of delivered medical products. 
Requirements for the quality and functionality of medical supplies and medical 
equipment are growing every year that is why all products that we off er are certifi ed in 
Europe. Our main task is to provide society with qualitative and aff ordable products, 
as well as with progress in the creation of value for customers.

Мед Ексім
MEDEXIM

Україна, 01032, м. Київ, вул. Hазарівська, 1
1, Nazarivska Str., Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 234-48-28
+380 (44) 234-36-28
medexim@medexim.ua
www.medexim.ua

Представлені торгові марки: Esaote, Medispeс, Brightfi eld, IMAX, AREL, 
Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub, Owandy.

«Мед Ексім» є представником компаній зі світовим ім’ям: Esaote, Medispeс, 
Brightfi eld, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub, Owandy.
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 свій авторизований сервісний центр.
Оперативність і терміни поставок гарантуються наявністю власних складських 
приміщень компанії.

“MED EXIM” - represents worldwide known brands such: Esaote, Medispes, Brightfi eld, 
IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, SIVCO, Straub, Owandy.
The main principles of company are: innovation, professionalism, quality and 
equipment reliability, equipping effi  ciency and complexity of medical centers, 
warranty and after-sales services. The company has their own authorized service 
center. Effi  ciency and delivery time of equipment the company are guaranteed by 
having their own storage availabilities.

МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче о`бєднання, ТДВ
Medaparatura, Kiev Production Association

Україна, 04655, м. Київ, пр-т Московський, 21
21, Moskovky Ave., Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 467-76-21
+380 (44) 463-64-94
marketing@medaparatura.kiev.ua
www.medaparatura.kiev.ua

Підприємство спеціалізується на серійному випуску стаціонарних та 
пересувних флюорографів з цифровою обробкою зображення, рентгенівських 
діагностичних комплексів з цифровою обробкою зображення та плівкових, 
пересувних кабінетів для рентгенофлюорографічних досліджень, кабінетів 
стоматологічних пересувних.

The company is specialized on serial production of transportable and stationary 
photoroentgenograph with digital image processing. X-ray diagnostic complex with 
digital image processing, transportable roentgenfl uorography room, transportable 
dental room.

Медгарант, ТОВ
Medgarant, LTD

Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 (Літера А)
26, Dneprovs’ka Naberezhna Str., Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-10-70
+380 (44) 585-10-71
sales@medgarant.net.ua
www.medgarant.net.ua

Представлені торгові марки: ENRAF NONIUS (Нідерланди) - фізіотера-
певтичне обладнання; DIMAP s.r.o (Чехія) - магнітотерапія, СО2 ванни, ін’єкції; 
HITACHI Medical Corp. (Японія) – обладнання для ультразвукових досліджень, 
МРТ та Комп’ютерна томографія; Zimmer Medizin Systeme» (Німеччина) – апа-
рати для ударнохвильової терапії; Dantschke Medizintechnic GmbH&Co KG 
(Німеччина) - обладнання для діагностики та лікування в отоларингології; 
Medizin Electronic Lüneburg (Німеччина) – обладнання для фракційного 
витяжіння; Sometech Inc - апарати для радіочастотної електрохірургії; 
MEDEXIM spol. s r.o. (Словаччина); TRAUTWEIN (Німеччина) – повний спектр 
бальнеологічного обладнання, грязелікування, озокеритолікування; 
HERRMANN (Німеччина) – гідроколонотерапія, озонотерапія; GMM (Італія) – 
рентгенографічне обладнання; Agfa HealthCare (Бельгія) - сучасні технології 
отримання цифрового зображення та інформаційні рішення в області охоро-
ни здоров’я.

Медгарант – це найновітніші медичні технології і найкраще медичне 
обладнання.
Медгарант – ексклюзивно представляє в Україні провідних світових 
виробників, здійснює 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.

Медиком, Клініка антистаріння, ПП
Medikom, Anti Aging Clinic

Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 17/1
17/1, Borysoglebska Str., Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 486-55-56
medikom@anti-aging.ua
www.anti-aging.ua

Представлені торгові марки: Matagenics, Yalacta, Genova Diagnostics.

Клініка святого Даміана Цілителя (ПП «Клініка антистаріння «Медиком») – це 
перша клініка в Україні, основним напрямком якої є anti-age медицина. Її 
діяльність спрямована на гальмування процесів старіння в організмі, а також 
на ефективне і безпечне лікування, профілактику хронічних захворювань.
Партнерами клініки є:
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лейкоформули, інше обладнання, також постачання реагентів для діагностики 
гемостазу та лабораторного пластику. Компанія здійснює розробку, сервіс 
лабораторного обладнання, витратних матеріалів та реагентів.

MK-Kvertimed Ukraine sells laboratory equipment and supplies: analyzers 
automatic hematology, electrolytes, glucose, blood gases; automatic and semi-auto 
coagulation analyzers, biochemical analyzers and devices for electrophoresis of 
proteins, dispensers, leukocytes counters, other equipment, and supply hemostasis 
reagents and laboratory plastic. The company develops, makes service of laboratory 
equipment, consumables and reagents.

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
www.geus.com.ua

Представлені торгові марки: General Electric, 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 fi rm is specialized in industry of sale and service of medical 
equipment. We are the distributor of such known fi rms – producers, as: General 
Electric, Control-X Medical. 
Modem – 1 has the certifi cated service center which provides guarantee maintenance 
of medical technique.

МОДРИЧІ, Реабілітаційний центр
Modrychi, Rehabilitation Center

Україна, 82186, Львівська обл., с. Модричі, вул. Курортна, 3/1
3/1, Kurortna Str., Modrychi village, Lviv Region, 82186, Ukraine
+380 (32) 295-19-25
+380 (32) 295-88-11
info@modrychi.com.ua
www.modrychi.com.ua

МІСІЯ: Створити унікальний центр для людей з обмеженими фізичними 
можливостями, в якому надаватиметься повний спектр реабілітаційних та 
санаторно-курортних послуг, включаючи навчання соціально-побутовим 
навичкам, рекреацію та спорт з метою покращення якості життя та повної 
інтеграції у суспільство.
Оздоровчо-реабілітаційний центр «Модричі» працює з 2015 року. Знаходиться 
в 3 км від центру міста курорту Трускавець. 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – нейрореабілітація.
Цільові групи:
- Інсульт;
- Черепно-мозкові травми;
- Хребетно-спинномозкові (спинальні) травми;
- Міжхребцеві грижі.
ПЕРСПЕКТИВИ:
- Розширення програми надання послуг
- Планується проведення науково-практичних семінарів та тренінгів із 
залученням фахівців світового рівня. 

MISSION: to create a unique center for people with disabilities, which provides a full 
range of rehabilitation and sanatorium services, including training necessary social 
and everyday skills; recreation and sports to improve quality of life and full integration 
into society.
Modrychi Rehabilitation Center was established in 2015. It is located 3 kilometers from 
the center of Truskavets.
Specialization – Neurorehabilitation.
Target groups:
- Stroke – Cerebrovascular disease 
- Traumatic brain injury

- Spinal-cord injury
- Disk Protrusion
PERSPECTIVE:
- Expanding the provision of services
- Planning to conduct scientifi c seminars and trainings with the involvement of 
Internationally recognized professionals.

МУКОС Фарма, Представництво в Україні
MUCOS Pharma

Україна, 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 12, оф. 109
Off . 109, 12, V. Verhovyntsa, Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 498-90-12
mucos@mucos.com.ua
www.wobenzym.com.ua

Представлені торгові марки: Вобензим UA 2842/01/01 від 08.07.2015, 
Флогензим UA 2843/01/01 від 07.07.2015, Вобе-мугос Е UA 14480/01/01 від 
27.07.2015.

50 років на фармринку.
Поліензимотерапія - ефективний і безпечний метод лікування, що полягає у 
застосуванні сумішей ензимів рослинного і тваринного походження. 
Показання:
• остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит, хвороба Бехтєрєва, розсіяний 
склероз;
• тромбофлебіти, варикозна хвороба, лімфатичний набряк;
• синусит, бронхіт, пневмонія;
• аднексит, мастопатії, хронічні інфекції;
• до- і післяопераційні запальні процеси, посттравматичні набряки, пластичні 
і реконструктивні операції;
• цистит, простатит;
• ІХС, інфаркт міокарда;
• підвищення ефективності антибіотиків.

50 years on the pharmaceutical market.
Poly Enzyme therapy - is an eff ective and safe method of treatment that involves 
enzymes’ mixtures of plant and animal origin.
Indication:
• osteoarthritis, arthragra, rheumatoid arthritis, Marie-Striinipell disease, disseminated 
sclerosis;
• thrombophlebitis, varicose veins, lymphatic edema;
• sinusitis, bronchitis, pneumonia;
• adnexitis, mastitis, chronic infections;
• pre- and post-operative infl ammation processes, post-traumatic edema, plastic and 
reconstructive surgery;
• cystitis, prostatitis;
• coronary heart disease, myocardial infarction;
• increasing the eff ectiveness of antibiotics.

Нектар, ПП
Nektar, PE

Україна, 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, оф. 429
Off . 429, 2-A, Chystyakivska Str., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 451-44-68
pv@nektarmed.com.ua
www.nektar.prom.ua

Представлені торгові марки: Медин, Tekno, Dr.Mach, Stolter, Burmeier, 
Stiegelmeyer.

ПП «Нектар» одна з провідних компаній на медичному ринку України, 
здійснюємо поставку, обслуговування та ремонт медичного обладнан-
ня. Займаємося комплексним оснащенням медичних установ і кабінетів у 
всіх існуючих напрямках: хірургічні відділення, гінекологічні, урологічні, 
відділення реанімації та анестезіології, репродуктивні центри та пологові 
будинки, діагностичні та ветеринарні амбулаторії та клініки. Кваліфіковані 
інженери сервісної служби навчають лікарів правилам експлуатації приладів 
на місці монтажу обладнання, забезпечують гарантійне сервісне обслугову-
вання, а також післягарантійне обслуговування за бажанням замовника.

PE “Nektar” is one of the leading companies in the medical market of Ukraine. The 
company carries out the supply, maintenance and repair of medical equipment. 
PE “Nektar” is engaged in complex equipping of medical institutions, hospitals and 
medical rooms in all existing areas: surgical, gynecological, urological departments, 
anesthesiology and resuscitation, reproductive centers and maternity homes, 
diagnostic and veterinary clinics. Qualifi ed engineers of service centre provide 
warranty service and after-sales service by the customer.

сервісний центр, який здійснює послуги з ремонту медичного обладнання 
різних категорій.

“MedInterService” was founded in 2000 and is the offi  cial distributor of one of the 
leading manufacturers of medical furniture and equipment rehabilitation Lojer 
(Finland). We also have own service center, which provides repair services for medical 
equipment in diff erent categories.

Медісторе, ТОВ
MEDISTORE

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

Представлені 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 провідних виробників медичного обладнання 
та меблів з США: Welch Allyn і Midmark, і провідного виробника медичної 
продукції для хірургії з Австрії: AMI.
Ми пропонуємо нашим клієнтам широкий асортимент продукції високої 
якості і надійний сервіс.
Вся наша продукція поставляється з навчанням і гарантійної технічною 
підтримкою у відповідності зі стандартами виробника.
Наші професійні співробітники завжди готові задовільнити потреби кожного 
клієнта.
Прекрасний шоурум з постійною демонстрацією продукції від наших 
провідних постачальників завжди готовий до прийому відвідувачів.
Наша місія полягає у розвитку охорони здоров’я в Україні. Ми будемо 
брати участь у перетворенні медичного ринку України в одну з найбільш 
професійних і провідних галузей, надаючи найкраще медичне обладнання.

LLC “Medistore” is the offi  cial 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: Welch Allyn and Midmark, and a leading manufacturer of medical 
products for surgery from Austria: AMI
We off er 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. Beautiful showroom with constant product 
demonstrations from our leading suppliers is always ready to receive visitors.
Our mission is to promote health in Ukraine. We will participate in the transformation 
of the medical market of Ukraine in one of the most professional and leading 
industries, providing the best medical equipment.

Медкосвісс (Україна), ТОВ
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

Представлені торгові марки: Біо-Ксель, Bio-Ksel, Siemens.

ТОВ «Медкосвісс» (Україна) є офіційним представником Bio-Ksel Sp. Zo.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 offi  cial 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.

Медтек
Medtech

Україна, 65025, м. Одеса, вул. Заболотного, 26, 6 поверх
Floor 6, 26, Zabolotnogo Str., Odessa, 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 
в даний час 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 insignifi cant 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 fi brinolysis.

Меркурій Вест, ТОВ
Mercury West, LTD

Україна , 79011, м. Львів, вул. Чигиринська, 42
42, Chygyryns’ka Str., Lviv, 79011, Ukraine
+380 (32) 244-244-0
td.medservis@gmail.com
www.medservis.com.ua

Представлена торгова марка: Хірана Т. Інджекта (Словацька Республіка).

ТОВ Меркурій Вест є офіційним представником ТМ Хірана Т. Інджекта 
(Словацька Республіка). Ми пропонуємо товари медичного призначення для 
лікарняних установ різних типів фінансування. Ми пропонуємо комплексний і 
якісний підхід для кожного клієнта.

Ltd Mercury West is the offi  cial representative of TM Chirana T. Ingecta (Slovak 
Republic). We provide medical supplies to hospitals for various types of fi nancing. We 
off er a comprehensive and high-quality approach to every client.

МІЗ-МА, ТОВ
MIZ-MA, LLC

Україна, 67701, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 59
59, Mayakovsky Str., Belgorod-Dnestrovskiy, Odessa region, 67701, Ukraine
+380 (4849) 2-22-07, (4849) 6-55-11
+380 (4849) 2-22-07
vika@mizma.od.ua
main@mizma.od.ua
www.mizma.od.ua

Представлена торгова марка: МІЗ-МА.

ТОВ «МІЗ-МА» - сучасне підприємство, яке спеціалізується на випуску 
стерилізаторів повітряних, парових, термостатів, які використовуються для 
стерилізації виробів медичного призначення. Підприємство має регістраційне 
посвідчення МОЗ України та сертифікат якості ISO. Вироби зареєстровані в 
Росії, Білорусі, Казхстані. 

LLC “MIZ-MA” - the modern enterprise, which specializes on issue hot air, steam 
sterilizer and closet dry-sterile, intended for sterilisation product medical purpose. All 
products, including development of the last years, correspond to the modern standard 
and requirements. The Enterprise has a registration certifi cate Ministry Guard of 
Health of the Ukraine on production hot air, steam sterilizers, product are registered 
in Russia, Belarus, Kazachstan.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 56, оф. 107
Off . 107, 56, Poltavskiy Shliakh Str., Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Представлені торгові марки: Кверти-Мед, МЕАНДР, STEELLEX, Bio-Maxima, 
TopScien, Start Project S.a.s.

МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного обладнання та 
витратних матеріалів: автоматичні аналізатори гематологічні, електролітів, 
глюкози, газів крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри, біохімічні 
аналізатори та пристрої для електрофорезу білків, дозатори, лічильники 
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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 offi  cial 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 profi table partnership with our partners all over Ukraine!

ПЕР-РОТМ

PER-RO (ПЕР-РОТМ)

Україна, 79007, м. Львів, а/с – 3285
P.O.box – 3285, Lviv, 79007, Ukraine
+380 (97) 423-63-73
+380 (66) 746-90-47
romol-lv@ukr.net
medylab@ukr.net
www.per-ro.com.ua

Представлена торгова марка: ПЕР-РОТМ

ПЕР-РОТМ (Пристрій для евакуації рідин Романюка Олександра)
Пристрій для проведення повної і контрольованої евакуації інфузійно-
трансфузійних лікувальних рідин (крові, компонентів крові, кровозамінників, 
інфузійних розчинів) із одноразової системи для переливання у вену пацієнта.
ПЕР-РОТМ (Alexander Romaniuk’s Liquid Evacuation Device)

The device serves for conducting of total and controllable evacuation of infusion-
transfusion therapeutic liquids (blood, blood-components, blood-substitutions, 
infusion solutions) from one-off  system for transfusion into a patient’s vein.

Полікс Групп, ТОВ
Polix Group

Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 9, оф. 25
Off . 25, 9, Artilna Str., Dnipropetrovs’k, 49081, Ukraine
+380 (99) 146-38-46
+380 (56) 371-42-00
info@polix.com.ua
www.polix.com.ua

ТОВ «Полікс Групп» є імпортер та постачальник таких сучасних високоякісних 
нетканих матеріалів як спанбонд, SMS, SMMS, ламінований спанбонд, 
спанлейс. У поєднанні з іншими матеріалами вони забезпечують спектр 
продуктів з різними властивостями, і використовуються окремо або в 
якості компонентів одягу, предметів домашнього вжитку, охорони здоров’я, 
інженерних, промислових і споживчих товарів.
Неткані матеріали - це одна з наших спеціалізацій. Ми постійно аналізуємо 
ринок, оцінюємо його потенціал і пропонуємо нові продукти для різних 
напрямків.

Ltd “Polix Group” is an importer and supplier of advanced high quality nonwoven 
materials as spunbond, SMS, SMMS, laminated spunbond, spanlace. In combination 
with other materials, they provide a range of products with diff erent properties and are 
used alone or as components of clothes, household items, health care, engineering, 
industrial and consumer products.
Nonwovens materials are one of our specializations. We constantly analyze market, 
assess its potential and off er new products to diff erent applications.

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

Представлена торгова марка: POLYPROMSYNTES.

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 fi berglass 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 confi rmed by the corresponding certifi cates. Also provided 
installation, warranty and post-warranty service.

ПраймМед, ТОВ
PrimeMed, LLC

Україна, 01042, м. Київ, бул-р Марії Приймаченко, 1/27, оф. 416
Off . 416, 1/27, Maria Pryimachenko Blvd., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 285-40-57, (050) 272-09-72
+380 (44) 285-40-57
info@primemed.com.ua

Представлені торгові марки: Richard Wolf, RocaMed, Bowa.

Компанія ТОВ «ПраймМед» є постачальником на ринку України медичного 
обладнання сучасних європейських торгівельних марок всесвітньовідомих 
європейських компаній. Компанія веде співпрацю з медичними центрами 
та установами державного типу, так само і з приватними клініками на 
території України. Основним напрямком роботи компанії є послуги з 
постачання та інсталяції медичного устаткування для малоінвазивної 
ендоскопічної мікрохірургії в усіх напрямках хірургії, подальший гарантійний 
та постгарантійний сервіс, технічна та інформаційна підтримка. ТОВ 
«ПраймМед» є офіційним представником на ринку України компанії Richard 
Wolf GmbH, співпрацює з компанією Bowa electronic GmbH та є ексклюзивним 
представником компанії RocaMed (Монако-Франція). В компанії працюють 
кваліфіковані спеціалісти, що пройшли навчання за кордоном, а також молоді 
спеціалісти, які забезпечують технічну підтримку і постгарантійний сервіс 
медичного обладнання.

The company “PrimeMed” LLC is a supplier to the Ukrainian market of medical 
equipment of the modern European world-famous brands of European companies. 
The company cooperates with medical centers and state agencies as well as with 
private hospitals on the territory of Ukraine. The main directions of the company 
is a services in the supply and installation of medical equipment for minimally 
invasive endoscopic microsurgery in all areas of surgery, subsequent warranty and 
post-warranty service, technical and information support. “PrimeMed” LLC is the 
offi  cial representative of the Ukrainian market of the company Richard Wolf GmbH, 
cooperating with company Bowa electronic GmbH and is the exclusive representative 
of the company RocaMed (Monaco-France). The company has qualifi ed specialists 
which have been trained abroad, and young specialists which provide technical 
support and post-warranty service of medical equipment.

Профімед – Сервіс, ТОВ
Profi med – 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@profi med.com.ua
www.profi med.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 (Чехія), Greggersen Gastechnik GmbH (Німеччина), AIRPOL Sp.Z 
o.o. (Польща), Tech-Med Sp. Z.o.o. (Польща), TEPRO SA (Польща), INMATEC 
Gase Technologie GmbH&Co.KG (Німеччина), ZONARE Medical Systems (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), PANalytical (Нідерланди), 
Domnick Hunter (Німеччина).

Profi med - Service Ltd. is a professional dealer company of medical, diagnostic, 
laboratory equipment and consumable products for surgery and cardiosurgery 

Нова медична група, ТОВ
New Medical Group, LLC

Україна, 02152, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, пов. 3
3rd fl oor, 1-A, Dniprovska Naberezhna Str., Kyiv, 02152, Ukraine
+380 (44) 295-74-14
+380 (44) 295-74-18
info@nmg.kiev.ua
www.nmg.kiev.ua

Представлені торгові марки: FUJIFILM Corporation, Choyang Medical 
Industry Ltd., MTW-Endoscopie W. HaagKG, RUDOLF Medical GmbH + Co. 
KG, BOWA-electronic GmbH&Co. KG, ITD GmbH, PHILIPS, Sterylab S.r.l., VILLA 
Sistemi Medicali S.p.A., Ziehm Imaging GmbH, PlanmedOy, Super Sonic Imagine 
SA, Mitsubishi Electric Europe B.V., Merivaara Corporation, ТДВ «ТахатАкси», 
ТДВ «Аркодор».

ТОВ «Нова медична група» пропонує обладнання та інструменти для 
ендоскопії та малоінвазивної хірургії, інструменти для гнучкої ендоскопії 
та для відкритої хірургії, голки та пристрої для біопсії, ультразвукове та 
рентгенівське обладнання, системи комп’ютерної радіографії, медичні 
принтери, рентгенівську плівку, медичні меблі, кардіомоніторне обладнання 
та ін.
ТОВ «Нова медична група» має сервісний центр з обслуговування 
ендоскопічного обладнання FUJINON/FUJIFILM, а також медичного 
обладнання різних виробників.

New Medical Group LLC off ers equipment and instruments for endoscopy and 
minimally invasive surgery, instruments for fl exible endoscopy and for open surgery, 
biopsy needles and devices, ultrasound and X-ray equipment, computed radiography 
systems, medical printers, x-ray fi lms, medical furniture, cardiac monitoring etc.
New Medical Group LLC has a service center for endoscopic equipment FUJINON/
FUJIFILM and medical equipment from diff erent manufacturers.

ОЛІМП, Дослідно-експериментальний виробничий 
центр, ТОВ
Оlimp, Experimental and Development Center, LLC

Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, 32
32, Antonovich Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 289-88-47
+380 (44) 287-44-70
info@olimp-med.com
www.olimp-med.com

ТОВ «Дослідно-експериментальний виробничий центр «Олімп» є вітчизняним 
виробником хірургічного шовного матеріалу з 1992 року.
Підприємство розташоване в Київській області, має власну виробничу базу, у 
тому числі для випуску голкового наконечника для атравматичних голок.
В даний час пропонується широка номенклатура сучасного шовного 
матеріалу і ендопротезів - поліпропіленових сіток для абдомінальної хірургії.

LLC “Experimental and Development Center “Оlimp” is a native producer of surgical 
suture material since 1992.
The company is located in Kyiv Region, has its own operations service base in particular 
for producing needle, as a component of an atraumatic needle.
At the present time we provide an extensive range of modern suture material and 
endoprosthesis, such as like polypropylene mesh for abdominal surgery.

ОНІКО, МПТВП
ONIKO, PE

Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57
55/57, Voloska Str., Kyiv, 04070, Ukraine 
+380 (44) 502-24-45
+380 (44) 502-24-47
oniko@oniko.ua
www.oniko.ua

МПТВП «ОНІКО» - торгово-виробниче підприємство, засноване в 1992 році. 
Підприємство підтримує партнерські стосунки з всесвітньовідомими 
виробниками: AGFA, GE Inspection Technologies, SONY, MIOX Co та іншими.
«ОНІКО» - один із лідерів на українському ринку медичного обладнання, 
витратних матеріалів, медичних тренажерів, симуляторів та манекенів-
імітаторів. 
Головним напрямком діяльності є забезпечення медичних та навчальних 
закладів: 
- рентгенівським обладнанням та аксесуарами;
- рентгенівськими плівками та реактивами для їх обробки;
- засобами захисту від іонізуючого випромінювання;
- засобами візуалізації та друку;

- інформаційними системами PACS, HIS, RIS і програмним забезпеченням;
-  медичними тренажерами, манекенами-імітаторами для відпрацювання 

базових та спеціальних навичок, віртуальними медичними симуляторами, 
анатомічними моделями;

- обладнанням для дезінфекції та очищення питної та стічних вод;
- гарантійним та постгарантійним технічним обслуговуванням.
Підприємство має власне виробництво рентгенографічних плівок і хімічних 
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 and other relations.
Today ONIKO is a leader on the Ukrainian market in the fi eld 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:
- X-ray equipment and associated goods;
- X-ray fi lms and reagents for developing and processing;
- Protective equipment against ionizing radiation;
- Visualization and printing systems;
- Information systems PACS, HIS, RIS and software;
-  Medical training equipment, imitator models for the basic and special skill training, 

virtual medical simulators, anatomical models.
- Equipment for potable and wastewater treatment and disinfection;
- Warranty and post-warranty technical service.
ONIKO is a manufacturer of X-Ray fi lms and Chemicals for Film processing, X-Ray 
protection means and X-ray equipment.
ONIKO service engineers are certifi ed, highly-qualifi ed 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 поверх
Floor 8, Silver Center, 4, Ivan Lepse Blvd., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 497-88-53
+380 (44) 497-88-54
omb@omb.kiev.ua
www.omb.kiev.ua

Представлені торгові марки: Immulite®, Indiko®, Rapidlab®, Clinitek®, 
Vacuette®, PROLANCE™, HETTICH, Kryptor®, MAS®, Cosman®, Spiegelberg®, 
Diazyme®.

1. Преаналітика по ISO15189. Системи взяття, зберігання, транспортування 
та обробки зразків для лабораторії, автоматизація: VACUETTE®; PROLANCE™; 
центрифуги лабораторні HETTICH;
2. Аналітичні автоматичні та напівавтоматичні системи для клінічної хімії, 
імунології, гематології, аналізів сечі, газів та електролітів і РОСТ; SIEMENSHD; 
Thermo Fisher Scientifi c; Diazyme;
3. Софт та програми МПР, сертифікація та установка ПЗ для пренатального 
скринінгу за стандартами FMF;
4. Оснащення операційних та реанімацій сучасними системами (CUSA, Spigel-
berg Monitor, CSZ WarmAir, Cosman RFG)

1. 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.
2. Sale and service of automated and semi-automated analytical systems in clinical 
chemistry, immunology, hematology, urine analysis, gases, electrolytes and POCT.
3. Laboratory software, certifi cation, installation and support. EQA programs, prenatal 
screening software in accordance to FMF standards. 
4. Providing of equipment for surgeries and reanimations.

ОСД Східна Європа, ТОВ
OSD Shidna Evropa, LTD

Україна, 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, 100/2
100/2, Goloseevskiy Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 425-89-51
offi  ce@osd.com.ua
www.osd.ua

Представлені торгові марки: OSD™ (Італія), ROHO (США), Progeo (Італія), 
SANO (Австрія), Alu Rehab (Норвегія), SCHWALBE (Німеччина), Ortek™ (Швеція) 
та ін.
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Domestic manufacturer of test kits for determination of biochemical analytes 
in the meter with an open system and spectrophotometric equipment, provides 
acomprehensive biochemical and clinical diagnostic laboratories of Ukraine.

Рехафлекс, ТОВ
Rehafl ex

Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22-А, оф. 12.03
Off . 12.03, 22-A, Rybalska Str., Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 496-26-44
info@rehafl ex.com.ua
www.rehafl ex.com.ua

Представлені торгові марки: Masterpuls®, Duolith®, THERA-Trainer®, Gymna®, 
GymnaUniphy®, Fitvibe®, Lokomat®, Armeo® , Erigo® , Kinetec®, Woodway®, 
Proxomed®, Airex®, Ledragomma® Original Pezzi®, Thera-Band®.

Реабілітаційне і спортивне обладнання:
− StorzMedical (Швейцарія): екстракорпоральна ударно-хвильова терапія
− Hocoma (Швейцарія): локомоторна та функціональна нейрореабілітація
− medica Medizintechnik (Німеччина): THERA-тренажери
− Gymna Uniphy (Бельгія): фізіотерапія, масажні столи
− Kinetec (Франція): пасивна розробка суглобів
− Woodway (США): бігові доріжки 
− Airex (Швейцарія): гімнастичні мати 
− Ledragomma (Італія): гімнастичні м’ячі 
− Thera-Band (США): джгути, еспандери

Rehabilitation&sportequipment:
-  Storz Medical (Switzerland): extracorporeal shockwave therapy
- Hocoma (Switzerland): locomotion and functional neurorehabilitation
- Medica Medizintechnik (Germany): THERA-trainers.
- Gymna Uniphy (Belgium): physiotherapy, massage couches.
- Kinetec (France): units for CPM-therapy.
- Woodway (USA): sport and medical treadmills.
- Airex (Switzerland): gymnastic mats.
- Ledragomma (Italy): gymnastic balls
- Thera-Band (USA): elastic bands

РІО, ТМ (Кожокар К.В., ФОП)
RIO, TM

Україна, 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
1, Mahnitohorskа Str., Kyiv, 02094, Ukraine
+380 44 337 1259
rio-odnorazka@ukr.net
www.rio.biz.ua

Торгову марку «РІО» засновано у 2008 році. Нині компанія є провідним 
виробником продукції з нетканних матеріалів спанбонд, спанлейс і 
поліетилен. Всі вироби відповідають вимогам вітчизняної нормативної 
документації і мають гігієнічні сертифікати. Є можливість виготовляти 
продукцію під замовника.

Founded in 2008, TM RIO is a leading manufacturer of products made of nonwoven 
materials — spunbond, spunlace and polyethylene. All products comply with the 
requirements of local normative documents and have hygienic certifi cates. There is a 
possibility to manufacture products on a customer’s order

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

Представлені торгові марки: Cobas: Cobas c111, Cobas Integra, Cobas e 411, 
Cobas c 311, Cobas 6000, Cobas b 121, Cobas b 221, CobasTaq Man, Cobas s 201 та 
інші. Refl otron, 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 лабораторій 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 
fi nd the required analyzer of Roche Diagnostics manufacturing for their daily practice.

РУС-КО, ТОВ
RUS-KO, LTD

Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9
9, Lugova Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 502-23-77
info@rus-ko.com.ua
www.rus-ko.com.ua

Представлені торгові марки: ТМ Nova, ТМ Pedag, ТМ Maxar, ТМ Pani Teresa, 
ТМ Grubin, ТМ Ledi Anatomic, ТМ Тривес.

Компанія ТОВ «РУС-КО» один з лідерів ринку виробів медичного призначення 
(ортопедія) і товарів для реабілітації.
Сфера діяльності компанії - дистрибуція та роздрібний продаж.
Протягом 13 років ТОВ «РУС-КО» імпортує 7 світових брендів ортопедичних 
товарів (Трівес, Maxar, Nova, Pedag, PaniTeresa, Ledi, Grubin).
У 2010 році ми перші почали розвивати роздрібну мережу в форматі 
«Ортопедичний салон». На сьогоднішній день, компанія нараховує 7 салонів-
магазинів в Україні.

Ltd “RUS- KO” company is one of the market leaders of medical devices (orthopedics) 
and home rehabilitation.
Company activity –is distribution and retail sale.
For 13 years “RUS- KO” has been importing7 brands of orthopedic products (Trives, 
Maxar, Nova, Pedag, Pani Teresa, Ledi, Grubin).
In 2010 we were the fi rst, who had started developing retail network in the format like 
“Orthopedic salon”. To date, the company has 7 salons-stores in Ukraine.

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
offi  ce@salutis.com.ua
www.salutis.ua

Компанія більше 14 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 14 years is working as the print house and design studio. 
Design any kind of diffi  culty, prepress, off set and digital printing. Productions: 
booklets, books, catalogues, visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies and medical institutions.

САНІМЕД ІНТЕРНЕШНЛ ІМПЕКС, ТОВ
Представник в Україні: ТОВ «ПАТРІОТ ІМПЕКС ГРУПП»
S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
Representative in Ukraine: PATRIOT IMPEX GROUP LTD

Sector 5, nr. 70F, Şos Bucuresti – Măgurele, Bucharest, Romania
+40 (21) 420-54-94, +380 (57) 752-59-06
+40 (21) 420-54-93, +380 (57) 752-58-77
offi  ce@sanimed.ro
sanimed.ukr@gmail.com
www.sanimed.ro

Представлена торгова марка: SANIMED.

ТОВ «САНІМЕД ІНТЕРНЕШНЛ ІМПЕКС» - молода та динамічна компанія з 
висококваліфікованим персоналом з опитом виготовлення та маркетингу 
реагентів для діагностики invitro. Поживні середовища для визначення 
чутливості мікобактерій, культивування, визначення різних мікроорганізмів, 

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 Gase Technologie 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 (the 
Netherlands), Domnick Hunter (Germany).

Профмода
Profmoda

Україна, 69001, м. Запоріжжя, бул-р Гвардійський, 28
28, Gvardeysky Blvd., Zaporozhye, 69001, Ukraine
+380 (96) 285-85-50
+380 (612) 24-04-29
2709290@mail.ru
www.profmoda.com.ua

Представлена 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!

РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ
RAVITA UKRAINA, LTD

Україна, 03039, м. Київ, провул. Червоноармійський, 14
14, Chervonoarmiiskiy Lane, Kyiv, 03039, Ukraine
+38 (044) 362-41-02
info@ravita.com.ua
www.ravita.com.ua
www.huvitz.ua

Представлені торгові марки: HUVITZ, CHAROPS, MEDINSTRUS.

ТОВ «Равіта Україна» поставляє широкий спектр обладнання для кабінета 
офтальмолога та оптичної майстерні HUVITZ, CHAROPS, MEDINSTRUS. 
Асортимент продукції включає авторефкератометри, щілинні лампи, 
хірургічний мікроскоп, периметр, безконтактні та апланаційні тонометри 
для вимірювання ВОТ, цифрові фороптори, проектори знаків, верстати для 
обробки лінз тощо. Здійснюється повний сервіс, ремонт, налаштування 
обладнання, а також навчання користувачів.

“Ravita Ukraina Ltd” supplies a wide range of equipment for ophthalmic rooms 
and optical workshops HUVITZ, CHAROPS, MEDINSTRUS. The products assortment 
includes autorefkeratometers, slit lamps, surgical microscope, perimeter, noncontact 
and applanation tonometers for IOP measurement, digital refractors, chart projectors, 
lens edgers and others. Full service, repair, adjustments and user trainings are 
available.

Радіомед
RadioMed

Україна, 01024, м. Київ, вул. Богомольца, 4, оф. 222
Off . 222, 4, Bogomoltsa Str., Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 253-74-55
offi  ce@radio-med.com.ua
www.r-med.com.ua

Представлена торгова марка: RadioMed.

Компанія Радіомед постачає нове та відновлене медичне обладнання, 

зокрема МРТ, КТ, УЗ сканери, а також денситометри, рентгени та маммографи.
При поставках медичного обладнання Радіомед виконує весь необхідний 
комплекс робіт для успішної реалізації кожного проекту.
Радіомед більше 6 років утримує свою позицію серед лідерів ринку з 
постачання медичного обладнання як в Україні, так і закордоном.
Будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів!

Radiomed supplies new and refurbished medical equipment, including MRI, CT 
and ultrasound scanners as well as X-rays and machines for desitometry and 
mammography.
Along side supplying equipment, Radiomed provides all the necessary services to 
ensure the success of each project. Radiomed has been holding leading positions both 
on Ukrainian and foreign medical equipment markets for 6 years. 
Looking forward to seeing you among our clients!

РАДМІР
RADMIR

Україна, 61054, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 271
271, Akademika Pavlova Str., Kharkiv, 61054, Ukraine
+380 (57) 738-05-28
radmir@niiri.kharkov.com
www.radmir.kharkov.com

Фірма «РАДМІР» була заснована 1996 року. Займається розробкою та 
виробництвом техніки за напрямами:
- прилади ультразвукової діагностики стаціонарні та портативні високого й 
експертного класу серії Ultima;
- цифрові мамографи з високою розподільчою здатністю – стаціонарні  серії 
SYMA та мобільні серії MADIS;
- апарати для лікування аденоми простати та простатитів;
- фізіотерапія.

“RADMIR” Company was founded in 1996. It is engaged in development and 
production of the medical equipment:
- ultima high and expert class stationary and portable ultrasound diagnostic 
machines;
- digital high-resolution mammographs: stationary “SYMA” and mobile “MADIS”;
- apparatus for treatment of prostate adenoma and prostatitis;
- physiotherapy apparatus.

Раціональні рішення Україна, ТОВ
Rational Solutions Ukraine, LTD

Україна, 04214, м. Київ, вул. Північна, 3
3, Pyvnychna Str., Kyiv, 04214, Ukraine
+380 (67) 545-25-35
info@rationalsolutions.xyz
www.healer.rationalsolutions.xyz

Представлена торгова марка: Healer™.

Rational Solutions - багатопрофільна команда професіоналів у сферах 
медицини, біотехнології, кібернетики, інженерії та корпоративної стратегії.
Головне завдання компанії: Ідеї-Рішення-Інновації.
Rational Solutions постійно розширюється і приймає участь в інноваційних 
спільних проектах. Ми безперервно аналізуємо нові ідеї та технології, 
необхідні для прогресивних ініціатив і спільних проектів в сфері розробки 
продукції.

Rational Solutions - multidisciplinary team of professionals in the fi elds of medicine, 
biotechnology, cybernetics, engineering and corporate strategy.
Company Vision: Ideas-Solutions-Innovations.
Rational Solutions is dynamically expanding and acquiring innovative collaborative 
projects.
We are constantly analyzing new ideas and technology to pursue innovative product 
development initiatives and collaborations.

Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC

Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnepropetrovsk, 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.
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Терра-Мед, ТОВ
Terra-Med, LTD

Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, оф. 11
Off . 11, 8, Garmatna Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 496-19-28
+380 (44) 496-19-27
offi  ce@terra-med.com.ua
www.terra-med.com.ua

Представлені торгові марки: Labline (Австрія), ERBA Lachema (Чехія), 
Medonic (Швеція), 77 Elektronika (Угорщина), Heine (Німеччина), Randox 
(Великобританія), Carl Zeiss (Німеччина), Termo Fisher Sientifi c (Німеччина), Apel 
(Японія), Behnk Elektronik (Німеччина), MES (Ізраїль), New Vision Diagnostiks 
«Профитест» (Китай).

Компанія «Терра-Мед» спеціалізується на забезпеченні медичних закладів 
високотехнологічним медичним, лабораторним обладнанням та витратними 
матеріалами. 
«Терра-Мед» є офіційним представником в Україні ряду відомих виробників 
медичного та лабораторного обладнання. Ми забезпечуємо весь комплекс 
необхідних складових, починаючи з ввезення на територію України і 
закінчуючи навчанням та сервісним обслуговуванням. Ми пропонуємо для 
лабораторій наступне обладнання:
• фотоелектроколориметри, білірубінометри, гемоглобінометри, 
спектрофотометри 
• лабораторні мікроскопи
• біохімічні аналізатори
• імуноферментні аналізатори
• гематологічні аналізатори
• аналізатори газів крові та електролітів
• аналізатори сечі
• аналізатори якості сперми
• лабораторні реактиви

“Terra – Med” Ltd. specializes in medical institutions supply of advanced technology 
medical, laboratory equipment and consumables.
“Terra–Med”Ltd. is an offi  cial representative in Ukraine of a range of famous producers 
of medical and laboratory equipment. We provide the whole complex of maintenance 
such as equipment delivery to the territory of Ukraine and its after-sale service.
For the laboratories we propose the following equipment:
- laboratory microscopes
-  photoelectrocolorimeters, bilirubinometers, hemoglobinometers,  spectro-

photometers
- biochemical analyzers
- immune - enzyme analyzers
- hematological analyzers
- blood gas analyzers
- urine analyzers
- sperm quality analyzers
- laboratory reagents

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
info@ tmk-med.com.ua
www.tmk-med.com.ua

Представлені торгові марки: Schmitz (Germany), Alvo (Poland), Brainlab 
(Germany), World of Medicine (Germany), Storz (Germany), Moller-Wedel 
GmbH & Co.KG для Haag-Streit Surgical GmbH (Germany), Joіmax (Germany), 
Apelem (France), Söring (Germany), Hitachi (Japan), PMI DORO (Germany), Maquet 
(Germany), Alvimedica (Germany), Edwards (USA), Chirana (Slovakia).

Офіційний представник відомих виробників пропонує: операційні столи, 
урогінекологічні крісла, пологові ліжка Schmitz; медичні меблі, операційні 
лампи та столи ALVO; УЗ дисектори, високочастотні, аргоно та гелієвоплазмові 
коагулятори Söring; ендоскопія Storz, W.O.M.; КТ, МРТ, УЗД Hitachi; навігаційні 
і радіо хірургічні системи BrainLAB; операційні мікроскопи Moller-Wedel 
GmbH & Co.KG для Haag-Streit Surgical GmbH; трансфораминальну хірургічну 
систему Joіmax; рентгенодіагностичні системи Apelem; обладнання і витратні 
матеріали для кардіохірургії Maquet, Alvimedica, Edwards.

The offi  cial representative of the well known manufacturers off ers: 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, CT, US; navigation and radio surgical systems of BrainLAB; surgical 
microscopes Moller-Wedel GmbH & Co.KG для Haag-Streit Surgical GmbH; Joimax 

transoforaminal endoscopy, Apelem X-Ray diagnostic equipment; Maquet equipment 
and operating supply for cardiac surgery Alvimedica, Edwards.

ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС, ТОВ
ULCRUM PLUS, LLC

Україна, 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13, оф. 130
Off . 130, 13, Marshala Grechka Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 449-40-45
med_mir2@ukr.net
www.sportmedmir.com.ua

Представлені торгові марки: ТИСА, RX-FIT, MEDATLANTIC.

ТОВ «ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС» - український виробник високоякісних товарів 
при захворюванні опорно-рухового апарату, при неврологічних хворобах, 
при грижах та для реабілітації суглобів колінних, ліктьових, шийних. Товарів 
для вагітних, ортопедичних подушок.
На ринку України компанія вже 20 років та експортує товари власного 
виробництва в Америку.

LLC “FULCRUM PLUS” - the Ukrainian manufacturer of high-quality products for diseases 
of the locomotor apparatus, neurological diseases, hernia and for rehabilitation 
of joints of knee, elbow, neck. Goods for pregnant women, orthopaedic pillows.
On the Ukrainian market, the company is already 20 years and exports the goods 
produced in America.

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
offi  ce-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 переговорів, 
міжнародних конференцій і виставок, надання синхронного обладнання.

TRANSLINK translation agency is the leader in the modern Ukrainian translation 
market. It off ers a complete range of services: translation of written documentation of 
all diffi  culties 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

Представлені 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 включає 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. 
Our company off ers not just buy a product, and it off ers a single system, which includes 
the technical service, training, ongoing methodological support and timely delivery of 
reagents and consumables.

грибів та ін. фасовані в чашки Петрі, пляшки (50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 
мл, 800 мл, 1000 мл), пробірки та банки 500 г.

SANIMED INTERNATIONAL IMPEX is a young and dynamic company with highly 
qualifi ed personnel with vast experience in the production and marketing of in vitro 
diagnostic reagents. The media for susceptibility testing of mycobacteria, cultivation, 
detection of the diff erent microorganisms, fungis and others are packed in Petri plates, 
bottles (50ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 800 ml, 1000 ml), tubes and dehydrated 
500 g.

Світ Літньої Людини
World of Elderly

Україна, 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 14
14, Naberezhno-Korchuvatska Str., Kyiv, 03045, Ukraine
+380 (44) 235-03-13
info@svit-ll.com
www.svit-ll.com

Представлена торгова марка: MЕДОК.

Компанія «Світ Літньої Людини» – український виробник товарів для 
реабілітації та засобів по догляду за хворими та літніми людьми.
Продукція під українським брендом MEDOK – це відмінна якість за доступною 
ціною.

World of Elderly is a private company in a fi eld of production and distribution of 
rehabilitation products for postoperative and elderly people. World of Elderly presents 
its own Ukrainian brand of rehabilitation products, such as sticks, crutches, walkers, 
equipment for MEDOK. “World of Elderly” WEB–Page www.medtechnika.com.ua is the 
most popular medical sales point in Ukrainian Internet.

Синтез, ТОВ
Sinteth, LLC

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул Будівельників, 79/117
79/117, Budivelnykiv Str., Ladyzhin, Vinniytsia region, 24321, Ukraine
+380 (562) 333-560
+380 (562)333-560
sint@a-teleport.com
www.sinteth.com.ua

Представлені торгові марки: Babycheck-1, Clever Girl, Юнона, Corelax.

ТОВ «Синтез» здійснює поставки високоякісних товарів медичного 
призначення для гінекології по всій території України вже більш 10 років.

LLC Sіnteth delivers high-quality health products for gynecology throughout Ukraine 
for more than 10 years.

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Simesta VAAL, LLC

Україна, 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 20-A
20-A, Melnizkaya Str., Odesa, 65005, Ukraine
+380 (48) 712-46-30
+380 (48) 712-46-30
sales@simesta.com
www.simesta.od.ua

Представлені 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. На сьогодні 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 fi nd: 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.

СІНЕВО УКРАЇНА
SYNEVO UKRAINE

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 46/2
46/2, Ak. Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 390-05-19
+380 (44) 390-05-20
info@synevo.com.ua

Лабораторія «Сінево» має найбільшу лабораторну базу в Україні, 
обладнана аналізаторами Roche Diagnostics (Швейцарія), Bioplex 
(США), Euroimmun (Німеччина), Sysmex (Японія), Diasorin (Італія). 
Об’єднання лабораторій і лабораторних центрів Інтернетом в єдину мережу, 
штрих кодування зразків, on-line включення устаткування в систему, on-
line валідація, авто результат по електронній пошті – все це максимально 
автоматизує лабораторний процес, зводить людський фактор до нуля і дає 
можливість видавати пацієнтам якісний результат досліджень.

Laboratory SYNEVO has largest facilities in Ukraine. Lab is equipped by companies 
Roche Diagnostics, Sysmex, Diasorin.
Synevo has an exclusive relationship with famous producers of equipment and 
reagents.
The competitive advantage of laboratories SYNEVO is integrated information system 
(software Silab). The components of automatic processes: integration of laboratory 
centers through Internet, samples’ bar coding, online connection of laboratory 
equipment, online validation, autosending of results by email - contribute to 
reproducible qualitative results for patients.

Січ Україна, ТОВ
Sich Ukraine

Україна, 03040, м. Київ, вул. Ломоносова, 4/46
4/46, Lomonosova Str., Kyiv, 03040, Ukraine
+380 (97) 609-33-79
si4bronik@gmail.com
www.si4.com.ua

Представлена торгова марка: Січ.

Жгут-турнікет «Січ».

Tourniquet “Sich”.

СПІКАРД, ПП
Spicard

Україна, 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, 56
56, Soborna Str., Izum, Kharkiv region, 64300, Ukraine
+380 (57) 432-31-30
spicard1@yandex.ru
www.spicard.ua

Представлена торгова марка: Spicard.

Виробництво медичного одягу.

Production of medical clothing.

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
STD, LTD

Україна, 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 15, оф. 508
Off . 508, 15,Vozziednannia Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 221-93-83
+380 (44) 498-05-18
info@sttd.com.ua
www.sttd.com.ua

Направлення діяльності: Консалтинг та навчання з впровадження 
GMP\Належної виробничої практики, GDP\Належної дистриб’юторської 
практики, GPP\Належної аптечної практики, навчання співробітників 
лабораторій контролю якості, мікробіологічних лабораторій.

Areas of activities: Consulting&Training on implementation of GMP, GDP and GPP, 
training for employees of quality control and microbiological laboratories.



92  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  93

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsintez, LTD

Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Krasnotkatckaya Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
yos@yos.com.ua
www.yos.com.ua

Представлені трогові марки: UOS LAB, IKA, DAIHAN Scientifi c, MACHEREY-
NAGEL, Sumsung Fine Chemicals, Stuart, Укроргсинтез.

ТОВ «НВП «Укроргсинтез» реалізує продукцію власного виробництва:
- лабораторні меблі;
- сушильні шафи, сухожарові шафи; 
- стерилізатори медичні сухоповітряні;
- реактори високого тиску або автоклави;
- магнітні мішалки;
- верхньопривідні мішалки;
- шейкери лабораторні.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» пропонує зі складу в Києві або під замовлення:
- хімічні реактиви (TCI, ABCR); 
- розчинники високої чистоти, розчинники для ВЕРХ, Д-розчинники;
- лабораторний посуд, скляну тару, віали;
- силікагель, пластини для ТШРХ, експрес-тести та витратні матеріали для 
хроматографії.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» поставляє лабораторне обладнання:
- мішалки, плитки лабораторні;
- гомогенізатори і диспергатори, шейк ери;
- колбонагрівачі, уз-бані; 
- ротаційні випаровувачі, 
- насоси вакуумні та системи;
- фотометри, калориметри, хроматографи; 
- інкубатори, холодильники, кліматичні камери, фрізери, термостати.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» гарантує якість усіх реалізованих товарів, несе 
повне гарантійне та постгарантійне обслуговування будь-якого обладнання.

Ukrorgsintez Ltd, the fi rst company in Ukraine, which has a professional approach 
to the needs and problems of our consumers. We use our scientifi c and practical 
experience to implement diff erent projects and tasks of our clients. 
Ukrorgsintez Ltd is a domestic manufacturer of:
- Laboratory furniture;
- Drying ovens and sterilizers;
- High pressure reactors (autoclaves);
- Magnetic stirrers;
-Overhead Stirrers;
- Laboratory Shakers.
Also Ukrorgsintez Ltd off ers in Kiev and delivered on request: 
- Chemicals (TCI, ABCR); 
- High purity solvents, solvents for HPLC, D-solvents; 
- lab glassware, glass containers, Veales; 
- silica gel, TLC-plates, consumables for chromatography. 
Ukrorgsintez Ltd supplies laboratory equipment:
- Mixers;
- Homogenizers, shakers; 
- Flask heats, ultrasonic baths; 
- Rotary evaporators;
- Vacuum pumps and systems;
- Photometers, calorimeter, chromatographs; 
- Incubators, refrigerators, climate chambers, thermostats. 
Ukrorgsintez Ltd guarantees the quality of all sold goods. We give the full warranty 
and post warranty service of any sold equipment.

УКРТЕХМЕД, ПП
UKRTEHMED, PE

Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9
9, Semii Sosninykh Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 501-40-32
opt@utm.com.ua
www.utm.com.ua

Спеціалізоване підприємство по розробці та виробництву хірургічних 
атравматичних реабілітаційних інструментів та матеріалів: шовних матеріалів, 

грижевих сіток, гідрогелевих пов’язок, урологічних та гінекологічних наборів.
1. Медичні стерильні поліпропіленові грижеві сітки 
2. Гідрогелеві пов’язки
3. Хірургічні шовні матеріали
4. Голки атравматичні
5. Урологічний гінекологічний комплект «УКРМЕДСЛІНГ»
6. Гінекологічний комплект “PROLAPS-CUR”

The specialized enterprise of development and production surgical rehabilitative 
tools and materials: sutures, hernia meshes, hydrogel bandages, urological and 
gynecological kits.
1. Medical sterile polypropylene hernia mesh
2. Hydrogel bandages
3. Surgical sutures
4. Surgical needles
5. Urological gynecology kit “Uktechmed sling”
6. Gynecology kit “PROLAPS-CUR”

УМТ+, ТОВ
UMT+

Україна, 03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 204-В
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

Представлені торгові марки: Toshiba, Accuray, Hologic, 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), 
радіо хірургічне обладнання (Кібер-Ніж, Томотерапія) і відновлені системи 
Toshiba Second Life.

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 radio surgery equipment (Cyber-Knife, Tomotherapy) and Toshiba Second Life 
refurbished systems.

Фармаско
Pharmasco

Україна, 04655, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21
21, V. Khvoyki Str., Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 537-08-04
contact@pharmasco.com
www.pharmasco.com

Представлені торгові марки: CITO TEST, Sniper, CITOLAB, Ulta, Secret, Duet, 
Solo, HemoCue.

Медична компанія «Фармаско» - провідний постачальник швидких 
імунохроматографічних тестів in-vitro та біохімічних реагентів на український 
ринок.
Компанія «Фармаско» пропонує продукцію виключно високої якості і за 
доступною ціною. Ми співпрацюємо з всесвітньовідомими міжнародними 
компаніями, прагнучи зробити продукцію нашої компанії та наші послуги 
максимально якісними та зручними для своїх клієнтів.
Компанія «Фармаско» нагадує Вам, що швидка та точна діагностика - запорука 
ефективного лікування.

Pharmasco Ltd is a Ukraine-based company which concentrates its eff orts exclusively 
on sales, marketing and distribution of OEM rapid tests.
We are proud to be the pioneers in introducing the concept of rapid testing in our 
country under brand name “LABORATORY IN THE POCKET” 
Pharmasco today:
- Medical representatives around Ukraine with central sales headquarter 
- Computerized sales management system
- Service and education
- Qualifi ed sales team trained by high-level training program

Українська академія біологічної медицини, ТОВ
Ukrainian Academy of Biological Medicine / Heel

Україна, 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7
7, M. Vasylenka Str., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 451-92-71, 454-75-03
www.uabm.org
www.heel-apteka.com.ua

Представлена торгова марка: Heel.

Фармацевтична компанія «Біологише Хайльміттель Хеель ГмбХ» (Biologische 
Heilmittel Heel GmbH, далі «Хеель») - виробник комплексних біологічних 
препаратів. Виробничі лінії заводу (Німеччина, Баден-Баден) та процеси 
виробництва препаратів «Хеель» відповідають сучасним міжнародним 
стандартам GMP.
«Українська Академія Біологічної Медицини» (УАБМ) - інноваційна платформа 
для навчання лікарів різних спеціальностей в області біологічної медицини.

Pharmaceutical company “Biologische Heilmittel Heel GmbH” (Biologische Heilmittel 
Heel GmbH, hereinafter Heel) is a manufacturer of complex biological products. 
Factory production lines (Germany, Baden-Baden) and production processes of Heel 
drugs meet modern international standards of GMP.
“Ukrainian Academy of Biological Medicine” (UABM) is ani nnovative platform for 
training of doctors of diff erent branches in the fi eld of biological medicine.

Українська Медична компанія «Umed»
Ukraine Medical Company “Umed”

Україна, 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 14, кв. 216
Ap. 216, 14, Sribnokilska Str., Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (50) 330-66-31
infoumedua@gmail.com
www.umed.com.ua

Представлена торгова марка: UMED.

«Українська Медична компанія» - підприємство, яке пропагандує і просуває 
нові технології профілактики, оздоровлення і лікування.
Наш девіз «Медицина майбутнього сьогодні»! Ми працюємо тільки з 
безпечними, сучасними, високоефективними технологіями. Просуваємо нові 
технології перевірені технічно, клінічно, ефективність перевірену часом! 
Працюємо за принципом «причинно-наслідковий зв’язок», лікуємо хворого 
а не хворобу, застосовуємо принцип «цілительства», розглядаємо людину 
як цілісну систему. Наші пацієнти живуть в різних країнах і континентах, і 
наша система «Інтернет медицини, дистанційного супроводу» дозволяє нам 
24 години супроводжувати і контролювати їхнє здоров’я. Запрошуємо до 
співпраці всіх зацікавлених в нових технологіях.

“Ukrainian Medical Company” - a company that promotes new technologies and 
promotes prevention, rehabilitation and treatment.
Our slogan is “Medicine of future today!” We only work with safe, modern, high-
performance technologies. We promote new technologies technically and clinically 
proven, eff ectiveness proven by the time! We work on a “causal link”, treat the 
patient, not the disease, apply the principle of “healing”, consider the person as an 
entire system. Our patients live in diff erent countries and continents, and our system 
“Internet of medicine, remote support” allows us to accompany and monitor their 
health 24 hours per day. We invite all people who are interested in new technologies 
to cooperate.

Український медичний центр сертифікації, ДП
Ukrainian Medical Center of Certifi cation, State-owned 
enterprise

Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 301
Off . 301, 18, Chygorina Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 285-83-83
+380 (44) 285-83-83
umcs@inet.ua
umcs11@ukr.net
www.umcs.org.ua

ДП «УМЦС» – орган з оцінки відповідності з 15-ти річним досвідом роботи. 
Послуги: 
-  Сертифікація медичних виробів (медичні вироби; медичні вироби для 

діагностики invitro; активні медичні вироби, які імплантують).
-  Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO 13485:2005

«Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання».

-  Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009 
«Системи управління якістю. Вимоги».

- Проведення семінарів та тренінгів.

SOE “UMCC” – is the conformity assessment body with 15 years of work experience. 
Our services: 
-  Medical devices certifi cation (medical devices; in vitro diagnostic medical devices; 

active implantable medical devices);
-  Quality management system certifi cation by DSTU ISO 13485:2005

“Medical devices. Quality management systems. Regulation requirements”;
-  Quality management system certifi cation by DSTU ISO 9001:2009 

“Quality management systems. Requirements”;
- Trainings and seminars.

Укрбіо, ТОВ
Ukrbio, LTD

Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304
Off . 304, 13/10, Novokostiantinovska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 205-56-20
+380 (44) 205-56-21
offi  ce.ukrbio@gmail.com
www.ukrbio.com.ua

Представлена торгова марка: BIOMERIEUX.

ТОВ «Укрбіо» є представником французької компанії BIOMERIEUX – світового 
виробника продукції для мікробіологічної лабораторії. 
Унікальна концепція повної автоматизації мікробіологічної лабораторії 
BIOMERIEUX дозволяє впровадити новітні технології не тільки у клінічну 
мікробіологію, але й на підприємства харчової, фармацевтичної і 
косметологічної галузі, ветеринарії.
Наразі, ми пропонуємо Вам цілу лінійку унікальних приладів: автоматичний 
мікробіологічний аналізатор для швидкої ідентифікації мікроорганізмів та 
визначення їхньої стійкості до антибіотиків (Vitek 2 Compact), аналізатор для 
автоматичного виявлення збудників бактеріального сепсису (BacT/ALERT 3D), 
IФА аналізатори Vidas та mini Vidas.

UKRBIO Ltd. is representing a French company BIOMERIEUX – a worldwide leader in 
manufacturing of the products, intended for microbiological labs.
A unique concept of BIOMERIEUX, that presupposes a complete automation of 
microbiological labs, allows to implement the most up-to date technologies not only 
in clinical microbiology, but also in pharmaceutical, cosmetic, and food industries, as 
well as in veterinary medicine.
Currently we are off ering a complete range of unique instruments: Vitek 2 Compact 
- an automatic, microbiological analyzer, intended for rapid identifi cation of 
microorganisms, and determination of the irresistance to antibiotics; BacT/ALERT 3D 
- analyzer, intended for automatic detection of bacterial sepsis causative agents; EIA 
analyzers Vidas та mini Vidas.

УКРБІОМЕД
UKRBIOMED

Україна, 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 1/38
1/38, Koshitsa Str., Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 227-30-27
+380 (44) 227-31-27
info@ukrbiomed.com
www.ukrbiomed.com

Представлені торгові марки: Sonoscanner, eZono, Harvest Technologies, KLS 
Martin.

ТОВ «УКРБІОМЕД» спеціалізується на комплексному забезпеченні медичних 
установ і науково-дослідних лабораторій сучасним обладнанням і всім 
необхідним для роботи. Компанія є представником в Україні таких 
провідних світових виробників медичного та лабораторного обладнання, 
як Sonoscanner, eZono, Harvest Tehnologies, KLS Martin та інші. Компанія 
проводить навчання фахівців у провідних центрах світу. Ми завжди готові 
обговорити з нашими клієнтами їхні вимоги і побажання, щоб запропонувати 
найкраще рішення.

“UKRBIOMED” LLC specializes in complex providing of medical institutions and 
research laboratories with modern equipment and all necessary for the job.
The company is a representative in Ukraine of the world’s leading manufacturers of 
medical and laboratory equipment as Sonoscanner, eZono, Harvest Tehnologies, 
KLS Martin and others. The company provides training for professionals in the 
leading centers in the world. We are always ready to discuss with our customers their 
requirements and wishes to off er the best solution.
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ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ
HEALTHY STYLE, LTD

Україна, 04128, м. Київ, вул. Туполева, 1-Б, оф. 8
Off . 8, 1-B, Tupoleva Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 338-85-38
+380 (44) 507-07-97
infohs@ukr.net
www.hest/com/ua

Представлені торгові марки: Biorepair (Італія), Megasmile (Швейцарія).

Компанія ТОВ «Хелсі СТАЙЛ» є ексклюзивним представником на ринку України 
всесвітньовідомих брендів ТМ Biorepair (Італія) і Megasmile (Швейцарія). 
Високоякісна продукція по догляду за ротовою порожниною складається 
з: серії зубних паст, ополіскувача, пінки, пародонтогеля, флосів, щіток для 
міжзубних проміжків, брекет-систем та інших ортодонтичних конструкцій.

Company “Healthy STYLE” is the exclusive representative in Ukraine of the world 
famous brands TM Biorepair (Italy) and Megasmile (Switzerland). These high-quality 
products for oral care consist of: series of the toothpastes, mouthwash, foam, parodont 
gel, fl osses, brushes for interdental spaces, for braces and other orthodontic systems.

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

Представлені торгові марки: HEACO Medical Technology, Mindray Medical 
International Limited.

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, наркозно-
дихальне обладнання, медичні меблі та світло, лабораторне обладнання. 
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 reasonable prices. 
The main features of medical equipment “HЕACO” are sensitiveness and accuracy. 
“HEACO” is represented by patient monitors, fetal monitors and dopplers, infusion 
pumps, electrocardiographs, ECG and ABP holters, “MDF” stethophonendoscopes, 
electrosurgery, portable cryosurgery, neonatal care systems, defi brillators, anesthesia 
and respiratory devices, medical furniture and light, videoendoscopes, laboratory 
equipment. “HEACO” is an exclusive representative of such companies as CU Medical 
Systems, JW Medical Technology, 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 reliable. Mindray 
quality is approved by TUV ISO9001/13485 Certifi cation, CE mark and FDA approval.

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) 248-64-84
chemek@i.kiev.ua
www.himek.com.ua

Представлені торгові марки: ПраТ НВК «ДіаПрофМед», BioTek Instruments, 
Ink.

Оптова торгівля виробами медичного призначення. Тест системи для 
імуноферментного аналізу, ПЛР аналізу. Обладнання для ІФА та ПЛР 
лабораторій.

Wholesale of medical supplies. Test systems for ELISA, PCR analysis. Equipment for 
ELISA and PCR laboratories.

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

Представлені торгові марки LEICA, Ulab, Diagnosticum, Mindray, Cormay, 
MERCK Millipore, Ohaus, Bandelin Electronic, Mettler Toledo, Thermo Scientifi c, 
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 offi  cial 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.

ЧистоТіл, Компанія
ChistoTil, Company

Україна, 61177, м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд, 4-А
4-А, 2nd Vologgodsky Entry, Kharkiv, 61177, Ukraine
+380 (57) 715-21-11
milovar@i.ua
www.chisto-tel.com

Представлена торгова марка: ЧистоТіл.

Компанія «ЧистоТіл» - виробник органічної косметики та космоцевтики 
вищої якості. Компанія здійснює повний виробничий цикл, від розробки 
рецептур і підбору компонентів, до моменту доставки. Вся продукція 
виготовляється невеликими партіями, що дозволяє забезпечити максимальну 
якість і відмовитися від використання синтетичних компонентів. Нацей час 
асортимент компанії налічує понад 1000 унікальних продуктів, що дозволяє 
активно співпрацювіти з партнерами у сфері виготовлення PrivatLabel.

The company “ChistoTil” – manufacturer of organic cosmetics and cosmeceuticals of 
highest quality. The company provides full production cycle, from the development 
of recipes and selection of components to delivery. All products are made in small 
batches, allowing for maximum quality and renounce the use of synthetic ingredients. 
Currently, the range of the company includes more than thousands of unique 
products.
That allows you to actively cooperate with the partners in the production of Privat 
Label.

ЮБІАЙ, Медичний центр
UBI, Medical Center

Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95
95, Vidradnyi Ave., Kyiv, 03061, Ukraine
+380 (44) 454-75-16
info@ubi-clinic.com
www.ubi-clinic.com

Медичний центр Юбіай. Комплексний біорегуляційний підхід. Реабілітація 
пацієнтів після операцій, онкології, інтоксикацій, підтримка імунної системи 
пацієнта комплексними гомеопатичними препаратами. Біопунктура, 
аутогемотерапія, озонотерапія, гідроколонотерапія.

UBI Medical Center.
Integrated Bio Regulatory Approach. Rehabilitation for patients after surgery, 
oncology, intoxications; immune system support with the help of complex 
homeopathic preparations.
Biopuncture, autohemotherapy, ozone therapy, hydrocolonotherapy.

Фармлинк
Farmlink

Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 63/12
63/12, Kostyantynivska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 224-54-86
+380 (44) 224-54-88
fаrmlink@list.ru@list.
www.farmlink.com.ua

Представлені торгові марки: Фармлінк, Чангзхоу Хайда (Китай), Сагамі 
(Японія).

Дезінфікуючі засоби, товари медичного призначення, хімічні реактиви, 
субстанції, ветеринарія.

Disinfection medicine, medical goods, chemical reagents, chemical substance, 
veterinary.

ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА, ТОВ
FELIZATA UKRAINE, LTD

Україна, 04119, м. Київ, вул. Якіра, 17-А
17-А, Yakira Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 360-35-58
+380 (44) 360-35-57
lactusan@email.ua
www.lactulose.org

Виробництво дієтичних та харчових добавок. Постачання фармацевтичних 
субстанцій, харчових функціональних інгредієнтів на ринок України та в 
країни СНД.

Manufacturing of dietary supplements. Distribution of pharmaceutical substances, 
food and health ingredients to the market of Ukraine and CIS.

Фіто Фарма (Вікторія, ПП)
Fito Pharma (Victoria PE)

Україна, 04053, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 40, оф. 1
Off . 1, 40, Velyka Zhytomyrska Str., Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 272-12-37
+380 (44) 272-12-37
marketing@victoriafi to.com
www.victoriafi to.com

Представлені торгові марки: Fito, Natur Boutique.

Фітопрепарати Fito виробництва Fito Pharma (В’єтнам). Fito – це препарати 
східної медицини, складені за древніми прописами та виготовлені за 
традиційними методами обробки з високоякісної сировини в умовах 
всесвітнього стандарту якості щодо фармацевтичних засобів GMP.

Herbal remedies Fito are produced by Fito Pharma (Vietnam). Fito are oriental 
medicine remedies, compiled by ancient recipes and made by traditional methods of 
processing using high quality raw materials in terms of pharmaceutical worldwide 
quality standard GMP.

Фіторія, ПрАТ
Fitoriya

Україна, 61080, м. Харків, в`їзд Естакадний, 3-А
3-А, Estakadniy entry, Kharkiv, 61080, Ukraine
+380 (57) 762-70-03
+380 (57) 762-70-05
fi tor@ukr.net
www.fi tor.biz

Основний напрямок дiяльностi підприємства – це розробка та виготовлення 
нових екологiчних товарiв народного попиту на основi рослинних екстрактiв. 
ПрАТ «Фiторiя» зареєструвала чотири торгiвельні марки та один патент на 
корисну модель.
У 2010р. «Фіторія» стала переможцем обласного конкурсу «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.

Фітофармакологія
Phytopharmacology

Україна, 01133, м. Київ, бул-р Л. Українки, 26, оф. 711
Off . 711, 26, L. Ukrainka Ave., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 337-05-12
+380 (44) 332-02-49
mf-ua@ukr.net
www.ekoapteka.com

Представлена торгова марка: Фітофармакологія.

Центр «Фітофармакологія» пропонує унікальні препарати рослинного 
походження, які можуть використовуватися в будь-яких напрямках первинної 
та вторинної профілактики захворювань.

Center “Phytopharmacology” off ers a unique herbal drugs that can be used in all areas 
of primary and secondary prevention of diseases.

Формула життя плюс, ТОВ
Formula life plus, LLC

Україна, 03057, м. Київ, Польовий провулок, 6
6, Polevoy Lane, Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-18-34
info@liqberry.com
http://www.liqberry.com/

Представлена торгова марка: LIQBERRY.

Компанія «Лікберрі» є виробником багатофункціонального органічного 
продукту - чорничної пасти з інноваційної ГТД технології з ягід чорниці. У пасті 
збережені і примножені всі корисні властивості свіжої ягоди.
Суть технології - це нано подрібнення шкурки і кісточки без процесу 
окислення. Наша паста не містить цукру, води і консервантів. Це джерело 
потужних антиоксидантів. Вона рекомендована провідними медичними 
організаціями та МОЗ України.

Company Liqberry is a manufacture of multi-functional organic product – blueberry 
paste - made by innovative HTD technology from blueberry preserving and multiplying 
all the useful properties of fresh berries!
The essence of the technology is nano-decomposition of seeds and peels without 
oxidation through friction and pressure pulsation. Our paste doesn’t contain sugar, 
water and preservatives. It is a source of powerful antioxidants. Recommended by 
leading medical organizations and Ministry of Health.

Фортмедика, ТОВ
Fortmedika, LLC

Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А
82-А, Mezigirs’ka Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 229-20-27
+380 (44) 229-20-27
fortmedika@ukr.net
www.fmed.com.ua

Представлені торгові марки: Johnson&Johnson, Covidien, Bbraun, Biomedical, 
Flexicare, Balton, Rusch, VogtMedical, KaWe, Söring, Bowa, 3M, VBM.

Основними напрямами нашої діяльності є оснащення лікувальних установ 
устаткуванням для відділень хірургії та малоінвазивної хірургії, реанімації 
та інтенсивної терапії, нейрохірургії, гінекології, урології, ортопедії і 
травматології. Так само пропонуємо асортимент діагностичних приладів та 
інструментарію.

The main directions of our activity is to equip hospitals Equipment for surgery 
departments and minimally invasive surgery, intensive care, neurosurgery, 
gynecology, urology, orthopedics and traumatology. Just we off er a range of 
diagnostic equipment and tools.
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ 

V Міжнародної виставки медичного туризму, 

SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo 

GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS 

of the V International exhibition of medical tourism, 

SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo

ЮВІС
Yuvis

Україна, 04210, м. Київ, пр-т Московський, 8
8, Moscowskyi Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 461-87-63
+380 (44) 461-87-65
yuvis@yuvis.com.ua
www.yuvis.com.ua

Представлені торгові марки: Beckman Coulter, Medica, Arkray, Thermo Fisher, 
BioChek.

Розвиток та задоволення потреб у сучасних технологіях «invitro» завдяки 
комплексному забезпеченню лабораторій обладнанням, реактивами, 
навчанню та консультаціям медичного персоналу, гарантійному та 
післягарантійному сервісному обслуговуванню з метою забезпечення точних 
та своєчасних результатів діагностики.

Development and meet the needs of modern technologies “in vitro” by complex 
proposal for laboratories of equipments, reagents, training and consulting medical 
staff , warranty and post-warranty service for providing accurate and timely diagnostic 
results.

ЮГМЕДКОНТРАКТ, ТОВ
YUGMEDСONTRAСT, LLC

Україна, 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1
1, Dorogozhitska Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 590-09-43
www.medtexnika.net

Представлені торгові марки: FUJIFILM, CITIZEN, Vitera, Longevita, ARMOR.

ТОВ «ЮГМЕДКОНТРАКТ» є офіційним дистриб`ютером компаній FUJIFILM 
(Японія), CITIZEN (Японія), Vitera (Україна), Longevita (Англія), ARMOR (Турція). 
Пропонує: товари медичного призначення - тонометри, термометри, 
глюкометри, інгалятори; медичний текстиль - бандажі, корсети, компресійний 

трикотаж; товари для здоров`я - БАД; медичну техніку – комплекси для 
комп`ютерної радіографії та рентгенівські плівки.

“YUGMEDСONTRAСT” LLC is the offi  cial distributor of FUJIFILM (Japan), CITIZEN 
(Japan), Vitera (Ukraine), Longevita (England), ARMOR (Turkey). It proposes: medical 
devices - blood pressure monitors, thermometers, glucose meters, inhalers; medical 
textiles - bandages, corsets, compression hosiery; health products -biologically 
activeadditives; medical equipment - systems for computed radiography and X-ray 
fi lms.

Юрія-Фарм, ТОВ
Yuria-Pharm, LTD

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
10, M. Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-01-08
+380 (44) 246-83-83
uf@uf.ua
www.uf.ua

Представлені торгові марки: ТІВОРТІН, Декасан, РЕОСОРБІЛАКT.

ЮРІЯ-ФАРМ — провідна міжнародна спеціалізована фармацевтична 
корпорація, кращий роботодавець у своїй галузі.
Сьогодні Ви можете побачити продукцію з логотипом «Юрія-Фарм» на 
кожному поверсі, в кожному відділенні, в кожній лікувально-профілактичній 
установі України.
Завдяки наявному асортименту Корпорація «Юрія-Фарм» забезпечує повний 
спектр інфузійних рішень для широкого кола захворювань.

Yuria-Pharm - leading international specialized pharmaceutical company, best 
employer in the industry.
Today you can see the products with the logo “Yuria-Pharm” on every fl oor, in every 
department, in every medical and prophylactic institution of Ukraine.
Due to the existing assortment Corporation “Yuria-Pharm” provides a full spectrum of 
decisions in infusion therapy of a wide range of diseases.



98  WWW.HTEXPO.COM.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.HTEXPO.COM.UA  99

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

MEDTRAVELCO is the easiest way to schedule medical travel and treatments in Spain.
We help you arrange the medical treatment you need at trusted private hospitals and 
clinics.

QUIRONSALUD

28, Zurbaran, Madrid, 28010, Spain
+3 (467) 00-57-814
larisa.ugrynchuk@quironsalud.es

Quirónsalud є молодим брендом, створеним в результаті об’єднання найбільш 
престижних національних медичних центрів. Незважаючи на свою молодість, 
ми володіємо більш, ніж 60-річним досвідом роботи з охорони здоров’я і 
благополуччя людей.
Ми здатні забезпечити пацієнтам якісне обслуговування за всіма медичними 
спеціальностями. Наша група має більш ніж 80 центрів в 13 регіонах 
Іспанії, штатом, що налічує більш ніж 26.000 висококваліфікованих фахівців, 
передової технології, цінними розробками в освітній та дослідницькій 
галузях і моделлю управління, спрямованої на постійне вдосконалення якості 
обслуговування.

We are Quirónsalud, a young brand that came into being when the country’s most 
prestigious medical centers joined together. Though new, we have over 60 years of 
experience in caring for people’s health and well-being. 
We cover all medical specialties in an eff ort to off er patients comprehensive care. 
Our group features more than 80 health centers throughout 13 regions of Spain, a 
highly renowned staff  of over 26,000 employees, the most advanced technology, an 
inestimable vocation for research and teaching, and a management model based on 
an unbending commitment to quality. 

Корея / Korea

KOTRA, Корейська державна агенція зі сприяння торгівлі 
й інвестиціям (Київ)
KOTRA Trade-Investment Promotion Agency (Kyiv)

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А, БЦ «Хрещатик Плаза»
Khreschatyk Plaza, 19-А, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 495-29-51
+380 (44) 495-29-78
kyiv@kotra.net.ua
www.kotra.net.ua

KOTRA - це державна агенція Республіки Корея, головна мета якої - це розвиток 
торговельно - інвестиційних відносин з іншими країнами. В Україні KOTRA 
допомагає українським компаніям налагоджувати торговельні та партнерські 
відносини з корейськими виробниками. Кожного року, ми проводимо зустрічі 
з торговельними делегаціями, організовуємо форуми та Cyber Meetings для 
компаній, запрошуємо українські компанії та підтримуємо відвідування 
виставок в Республіці Корея.

KOTRA is the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Our strategic goal is the 
development of small-medium business. In Ukraine KOTRA supports Ukrainian 
companies via contacting them with Korean manufacturers and potential partners. 
Every year KOTRA organize various kind of events to develop business relationships 
namely: Trade Delegations, Cyber Meetings and Forums. Moreover, KOTRA invite 
and support participation of Ukrainian companies in exhibitions in 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.

Trade Section – Embassy of Malaysia in Ukraine, Malaysia External Trade Development 
Corporation – Kyiv offi  ce.

Рада з медичного туризму Малайзії
MALAYSIA HEALTHCARE TRAVEL COUNCIL

Level 28, Lot 28-01, Tower 2, Menara Kembar Bank 
Rakyat, Jalan Travers, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
+60 (3) 226-76-888
+60 (3) 226-76-868
callcentre@mhtc.org.my
www.mhtc.org.my

Заснована у 2009 році Міністерством охорони здоров’я Малайзії, Рада з 
медичного туризму Малайзії тісно співпрацює з державним Агентством з 
розвитку туризму та Асоціацією приватних клінік Малайзії задля розвитку 
медичного туризму в країні. Рада слугує в якості «єдиного вікна», що надає 
всю інформацію щодо наявних програм та можливостей для оздоровлення 
туристів. Клініки та оздоровчі заклади зареєстровані при Раді, постійно 
вдосконалюють свою базу та дослідження.

Established by Malaysia’s Ministry of Health in 2009, MHTC works closely with fellow 
government agencies such as Tourism Malaysia and the Association of Private 
Hospitals of Malaysia to promote and develop healthcare medical tourism in 
Malaysia. The Council is a one-stop centre for everything related to healthcare travel, 
from answering queries regarding policies and programmes to helping healthcare 
travellers. MHTC-registered member hospitals continually upgrade their equipment 
and facilities and the medical practitioners are registered with the Malaysian Medical 
Council.

Німеччина / Germany

Campus Consulting

30, Freibad Str., Munich, Bavaria, 81543, Germany
+49 (179) 124-89-98
info@munich-campus.de
www.munich-campus.de

Компанія Campus Consulting надає агентські послуги в сфері продажу 
житлової та комерційної нерухомості на території Баварії. Відмінною 
особливістю Campus Consulting на німецькому ринку ріелторів і бізнес-
консультантів є спеціалізація на послуги оформлення виду на проживання 
в Німеччині. Campus Consulting пропонує рішення під ключ, здійснюючи 
інвестиційне, юридичне і податкове консультування. Також компанія 
надає послуги по відкриттю приватних і корпоративних рахунків, 
проводить переговори з кредитування угод і управляє нерухомістю.
Наша компанія є офіційним партнером Deutsche Bank.

Company Campus Consulting renders an agency services in area of dealing with 
dwelling houses and commercial real estate in Bavaria. A diff erential peculiarity of 
Campus Consulting in German real estate seller’s market and business consultant is a 
specialization in services of procurement of a residence permit. 
Campus Consulting carries out investment legal and tax advice. The company also 
renders services in opening the private and corporate bank account, conducts 
negotiations concerning crediting of deals and manages a real estate. Our company 
is an offi  cial partner of leading German banks.

Польща / Poland

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства 
Польщі у Києві
Trade and Investment Promotion Offi  ce 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 
й ділові заходи в Україні та Польщі; організація торгових місій, конференцій, 
семінарів, виставок та інших ділових заходів.

The main tasks of the Offi  ce 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.

Бельгія / Belgium

BETAMEDICS

41, Delaerestraat, Roeselare, 8800, Belgium
+32 (51) 67-67-60
+32 (486) 150-186
+32 (51) 24-73-73
info@betamedics.com
www.betamedics.com

Betamedics є бельгійською компанією, медичним агентством преміум класу.
Завдяки Betamedics ви отримаєте прямий доступ до кращих медичних рішень 
в Бельгії. Ви також будете насолоджуватися ретельно підібраним пакетом 
послуг, включаючи адміністративну підтримку, транспорт, допомогу і житло - 
всі складові для успішного лікування і комфортного перебування в Бельгії.
Компанія Betamedics відома завдяки своєму індивідуальному підхіду. Ми 
будемо супроводжувати пацієнта до зустрічі з лікарем. Ми надаємо повний 
спектр послуг в режимі 24/7. Ми допомагаємо пацієнту в кожному випадку.
Ми спеціалізуємося на фертильності і ЕКО лікуванні, а також на Уро-
онкологічному лікуванні, в тому числі на сучасній роботизованій хірургії в 
цій області. Запитуйте також про інші напрями, ми завжди взмозі допомогти 
знайти вам краще медичне лікування в Бельгії.
Лікарі двох областей лікування, згаданих вище, професор, доктор Devroey, 
доктор Decleer, професор, доктор Mottrie і доктор Darras.
Betamedics дбатиме про все, що вам потрібно, щоб зробити ваше перебування 
у Бельгії якомога більш приємним. Ми інформуємо Вас детально про медичні 
процедури, допомагаємо пройти медичне лікування разом з Вами і, в разі 
хірургічних втручань, можемо організувати реабілітацію без жодних проблем, 
якщо це необхідно.
Ми виступаємо за:
- Найкоротший шлях до кращої медичної допомоги у Бельгії
- Спеціалізація в області лікування безпліддя і уро-онкології
- Адміністративна підтримка
- Ваше перебування у повному комфорті
- Ваша подорож і організація екскурсій

BETAMEDICS is a Belgian company active as a premium medical agency. 
Thanks to BETAMEDICS you will get direct access to the best medical solutions in 
Belgium. You will also enjoy a carefully tailored service pack, including administrative 
support, transportation, assistance and accommodation. In short, all the ingredients 
for a successful medical treatment and a comfortable stay in Belgium.
Betamedics is known for a discrete and personal approach. We accompany the 
patient to the doctor appointment. We deliver a full service 24/7. We assist the patient 
in every way we can.
We are specializ ed in fertility and IVF treatments, and we are the missing link to uro-
oncology treatments, including advanced robotic surgery in this area. Feel free to 
ask for other areas, we are always able to help you to the best medical treatment in 
Belgium.
The doctors of the two treatment areas mentioned above are Prof. Dr. Devroey, Dr. 
Decleer, Prof. Dr. Mottrie and Dr. Darras.
Betamedics will take care of everything you need to make your stay in Belgium as 
pleasant as possible. We inform you in detail about the medical procedures, go 
through the medical scenario together with you and, in case of surgical interventions, 
organize a hassle-free recovery if desired.
We stand for:
- The shortest route to the best care in Belgium
- Specialization in fertility treatments and uro-oncology
- Administrative support
- Your stay in complete comfort
- Your journey and trips arranged

Болгарія / Bulgaria

Посольство Республіки Болгарія в Україні
Embassy of the Republic of Bulgaria in Ukraine

Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпитальна, 1
1, HospitalnayaStr., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 246-72-37
+380 (44) 235-51-19
Embassy.Kiev@mfa.bg

Посольство Республіки Болгарія в Україні представляє Міністерство туризму 
Болгарії і має за мету презентувати галузь СПА та оздоровчого туризму 
Болгарії на українскому 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.

Союз-Супутник Болгарія
USB-Travel

Ap. 5, 5, Zlatovrah Str., Sofi a, 1164, Bulgaria
+359 (2) 958-11-64
medicine@usb-travel.com
www.usbmedic.in

Компанія спеціалізована на наданні послуг в області медичного туризму з 
використанням найновіших технологій в медицині.
У нас багатий досвід роботи із забезпечення послуг для лікування великого 
спектру захворювань в кращих клініках і кращими фахівцями Болгарії та 
Європи.
Пропонуємо лікування, профілактику і повне обстеження онкологічних, 
урологічних, гінекологічних, кардіологічних та інших видів захворювань з 
використанням роботизованої хірургії та образної діагностики.

The company is specialized in providing of services in medical tourism using the latest 
technologies in medicine.
We have extensive experience in providing good services for the treatment of a wide 
range of diseases in the best clinics with the best Bulgarian and European specialists.
We off er treatment, prevention and a complete examination of oncological, 
urological, gynecological, cardiac and other diseases with the use of robotic surgery 
and image diagnostics.

Іспанія / Spain

DOCTOUR

Clara 8, CalleSta., Murcia, 30008, Spain
+34 (968) 97-87-18
nakydalyuk@hotmail.com
www.doctour.es/ru

Doctor - лідер серед операторів медичного туризму в Іспанії. Кращі з кращих 
лікарів і хірургів, висококваліфікований персонал, більше 40 спеціалізацій, 
найсучасніша діагностика, інноваційні методи лікування, повна і швидка 
реабілітація, страхування і посттерапевтичний нагляд за пацієнтами. 
Візова підтримка громадянам країн, що не входять в ЄС. Виключно 
індивідуальний підхід до кожного пацієнта, найширший набір додаткових 
послуг, персональні асистенти, перекладачі, гіди, охоронці, водії, няньки, 
доглядальниці. Ексклюзивні готелі та апартаменти, вишукана і здорова 
середземноморська кухня, субтропічний клімат, відпочинок на найчистіших 
пляжах південно-східної Іспанії, прогулянки в горах, кращі поля для гри 
в гольф, яхтклуби, екскурсії по містах, заснованих древніми римлянами, 
шопінг для найвимогливіших - це невелика частина з того, що ми можемо 
запропонувати. Приїжджайте і Ви особисто зможете переконатися в якості 
іспанської медицини і середземноморського клімату.

Doctour - a leader among medical tourism operators in Spain. The best doctors 
and surgeons, competent personnel, more than 40 specialties, the most advanced 
diagnostics, innovative treatment methods, complete and fast rehabilitation, 
insurance and post therapeutic patient management. Visa support to citizens of the 
countries outside the EU. Exceptionally an individual approach to each patient, a wide 
range of additional services, personal assistants, interpreters, guides, security guards, 
drivers, nannies, nurses and etc. Exclusive hotels and apartments, refi ned and healthy 
Mediterranean cuisine, a subtropical climate, rest on the cleanest beaches of south-
eastern Spain, walking in the mountains, the best golf courses, marinas, excursions 
to the cities, founded by the ancient Romans, shopping for the most demanding - it 
is a small part of what we can off er. Come and you will see for yourself the quality of 
Spanish medicine and Mediterranean climate.

Medtravelco

9-13, Gran Via Fernando Catolico, Valencia, 46008, Spain
+34 (685) 69-61-48
o.popovych@gmail.com
www.medtravelco.com

MEDTRAVEL надає вам можливість ознайомитися з клініками і лікарнями в 
Іспанії, а так само задати ваші запитання. Ви можете знайти клініку і доктора, 
що спеціалізується на лікуванні яке вас цікавить. Також ми надаємо доступ до 
безлічі послуг, які зроблять комфортне перебування на лікуванні в Іспанії. Ми 
співпрацюємо з багатьма місцевими компаніями з логістики. Поєднайте ваше 
оздоровлення з подорожжю і туризмом в Іспанії.

MEDTRAVELCO helps you schedule medical treatments in Spain. We believe that 
whatever your reasons - access to better quality or aff ordable care, specialist 
treatments or shorter waiting times – medical treatment abroad should be easy to 
fi nd and the logistics should be easy to manage.
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Euromedic Tourism, LTD

1, Dorottya utca, Budapest, 1051, Hungary
+36 (1) 815-31-00
+ 36 (1) 815-31-07
tourism@euromedic-tourism.com
www.euromedic-tourism.com

Люди в усьому світі хочуть жити довше і здоровіше, і потреба у якісних 
медичних послугах стає необхідністю.
Euromedic Tourism надає послуги з медичного туризму, пропонуючи 
повні пакети подорожей та лікування у співпраці з контрактною мережею 
приватних клінік та медичних центрів Угорщини, Словенії та Румунії. Клініки 
відповідають за лікування, а Euromedic Tourism робить усе необхідне для 
організації подорожі.

As people around the world want to live longer and healthier, the need for aff ordable 
medical treatments has become a necessity. 
Euromedic Tourism operates as a medical tourism facilitator, off ering complete travel 
and treatment packages in cooperation with the contracted network of private clinics 
and medical centres in Hungary, Slovenia, and Romania. The clinics are responsible 
for the medical treatments, while Euromedic Tourism makes all arrangements for the 
travel services.

ROBINSON TOURS - Україна
ROBINSON TOURS

Україна, 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20
20, Velyka Zhytomyrska Str., Kyiv, 01025, Ukraine
+380 (44) 201-49-07
robinson@robinsontours.kiev.ua
www.robinsontours.kiev.ua
4, Arácsi, Balatonfüred, 8230, Hungary
+36 (87) 581-581
robinson@robinsontours.hu
www.robinsontours.hu

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 та 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.

Україна / Ukraine

Американська торгівельна палата в Україні
American Chamber of Commerce in Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, пов. 15
Floor 15, 12, 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 найбільш активною і впливовою 
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 у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ не 
лише з українським урядом, а й з урядами інших країн, які є економічними 
партнерами України, з метою захисту інтересів компаній-членів Палати з 
більш ніж 50-ти країн світу.

The American Chamber of Commerce in Ukraine is among the most active and 
eff ective non-government, non-profi t 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.

Доктор СЕМ
Doctor Sam

Україна, 04112, м. Київ, вул. Сікорського, 1
1, Sikorskogo Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 392-92-91
o.skomorokha@gmail.com
www.DoctorSam.com.ua

Центр Сімейної медицини.

Center Family Medicine.

ІНГО, Медичний центр
INGO, Medical Center

Україна, 01054, м. Київ, вул. Червоноармійська, 54-Б
54-В, Chervonoarmiyska Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 591-50-20
+380 (44) 287-00-38
mci@mcingo.com.ua
www.mcingo.com.ua

Медичний центр «ІНГО» – найбільший приватний амбулаторно-поліклінічний 
заклад. Лікарський фах – 37 спеціальностей: для дорослих – 21, для дітей – 7, 
стоматологічних – 5, інструментальної діагностики – 4. Спроможність 
закладу –1 300 прийомів щоденно.
Власна лабораторна діагностика. 29 сучасних інструментально-діагностичних 
комплексів від світових брендів (General Electric, Fudginon, Topcon, Cefl a, Little 
Doctor, Meditech, Innomed). Власна аптечна мережа.
Вартість найдорожчої консультації – 235 грн. Режим роботи – 7 днів на 
тиждень.

Medical Center “INGO” – the largest private outpatient clinics. The medical 
profession – 37 specialties: adult – 21, Children – 7, 5 dental, diagnostic tool – 4. Ability 
of establishment – 1300 methods daily. 
Own laboratory diagnosis. 29 contemporary instrumental diagnostic systems of 
global brands (General Electric, Fudginon, Topcon, Cefl a, Little Doctor, Meditech, 
Innomed). Own pharmacy chain.
The cost of the most expensive advice – 235 UAH. Working hours – 7 days a week.

Куяльник, Санаторій
Kuyalnik, Resort

Україна, 65013, м. Одеса, курорт «Куяльник»
Resort Kuyalnik, Odesa, 65013, Ukraine
+380 (48) 751-51-13
+380 (48) 751-51-32
kuyalnik@ukr.net
www.kuyalnik.com.ua

Санаторій Куяльник – один з найдавніших у світі лікувальних курортів за 
фахом лікування опорно-рухової системи, нервової системи, жіночих та 
чоловічих захворювань, захворювань шкіри та кровоносної системи.
Майже двовіковий досвід свідчить про успішність лікування куяльницькими 
грязями таких захворювань як: артрити, артрози, ДЦП, неврити, радикуліти, 
спинальні захворювання, травми головного та спинного мозку, жіноче та 
чоловіче безпліддя, псоріаз, варикозне розширення вен та інші захворювання.

Kuyalnik Resort is one of the world`s oldest health resorts specialized intreatment of 
musculoskeletal system, nervous system, female and malediseases,skin diseasesand 
blood circulatory system.
Nearly two centuries of experience shows success of Kuyalnk`s mud treatment of 
diseases suchasarthritis, arthrosis, cerebral palsy, neuritis, Radicular pain, spinal 
diseases, brain and spinal cord injuries, female and male infertility, psoriasis, varicose 
veins and other diseases.

Лаян Віннер, Медичний центр
Lion Winner, Medical Center

Україна, 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 25-А
25-А, Prorizna Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-51-08
lain_winner@mail.ua
www.lionwinner.com.ua

Медичний центр «Лаян Віннер» - це багатопрофільний центр орієнтований 
на надання широкого спектру медичних послуг, проведення діагностики, 
профілактики і лікування. МЦ ТОВ «Лаян Віннер» проводить виїзні медичні 
огляди (санітарна книжка (наказ МОЗ України №280, №150) та шкідливі умови 

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

В рамках основних цілей та завдань до пріоритетів діяльності Посольства в 
економічній сфері відносяться:
1. Реалізація напрямків політики СР щодо зовнішньої торгівлі у відповідності 
до її економічної стратегії
2. Підтримка експортних цілей словацьких підприємницьких суб’єктів, 
підтримка діяльності підприємців
3. Пошук закордонних інвесторів та оперативна оцінка можливості введення 
словацької продукції на закордонні ринки
4. Пожвавлення діяльності щодо презентації СР за кордоном (в формі місій 
підприємців, семінарів, конференцій, участі у ярмарках та виставках)
5. Консультаційна та інформаційна підтримка підприємницької сфери
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:
1. Implementation of the Slovak Republic policies on foreign trade according to its 
economic strategy.
2. Support for export purposes of the Slovak busines sentities in support of business.
3. Search for foreign investors and operational evaluation of the possibility of 
introducing the Slovak products to over markets.
4. Renewal o fthe Slovak Republic presentations abroad (in the form of business 
missions, seminars, conferences, participation in fairs and exhibitions.
5. Consulting and information support business areas.
Our priority is to support the development of trade and economic cooperation and 
economic presentation of 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 в Словенії. 
СЛОВЕНІЯ Зелена. Активна. Здорова.
Словенія має надзвичайно багатий і різноманітний ландшафт. Це єдина країна 
в Європі, яка поєднує в собі Альпійський та Середземноморський регіони, 
Паннонську рівнину і карстові регіони. Словенія умовно розділена на 12 
регіонів, кожен з них є неповторним і стає 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 eff ect of sea and mountain climate, air, saturated with 
aerosols, sea water, salt therapeutic muds, peloid sand peat, the unique properties of 
drinking mineral water-that’s how nature richly endowed 15 diff erent spa resorts in 
Slovenia, off ering you their services.

Угорщина / Hungary

Угорський туризм - Інформаційне бюро, Посольство 
Угорщини
Hungarian Tourism, PIC

Україна, 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, БЦ «Панорама»
20, Velyka Zhytomyrska Str., Kyiv, 01025, Ukraine
+380 (44) 590-01-92
htkiev@hungarytourism.hu
www.ua.gotohungary.com
15-23, Kacsa utca, Budapest, 1027, Hungary
+36 (1) 488-87-00
+36 (1) 488-86-00
info@mtrt.com
www.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 Offi  ce) 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.

1000 ДОРІГ УКРАЇНА
1000 UT

9, Jókai tér, Budapest, 1061, Hungary
Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 48-Б, оф. 9
Off . 9, 48-B, Gorkogo Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 225-25-08
+380 (44) 287-18-04
spa@1000dorog.info
www.1000dorog.info

1000 ДОРІГ УКРАЇНА є представництвом одного з найбільших туроператорів 
Угорщини. Ми забезпечуємо великий вибір туристичних послуг, включаючи 
й лікування в Угорщині. Наше представництво та підрозділ материнської 
компанії 1000 MEDICINA пропонує не тільки велнес, профілактику та 
реабілітацію на термальних курортах Угорщини, а й програми лікування 
в дерматології, травматології, гінекології, неврології, стоматології, при 
захворюваннях дихальних шляхів, а також пластичні операції, тощо.

1000 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 1000 DOROG off ers 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 fi elds.

Euromed International, LTD

13, Bajnok Str., Budapest, 1063, Hungary
+36 (1) 815-67-45
+36 (30) 938-08-92
budapest@eurodoctor.eu
www.eurodoctor.eu

Euromed International Ltd. є одним з головних медичних операторів Угорщини, 
і орієнтується переважно на клієнтів зі Східної Європи.
Компанія працює у Будапешті, Дебрецені, має офіси в Ужгороді та 
Івано-Франківську, численні агентські контракти в Україні та Казахстані.
Euromed надає доступ до провідних медичних установ і лікарів в Угорщині.
Основні профілі компанії: онкологія, неврологія, IVF та кохлеарна імплантації.
Компанія надає повну підтримку - візову, міграційну, психологічну, юридичну, 
адміністративну та послуги перекладу.

Euromed International Ltd. is one of the main healthcare facilitators in Hungary, 
focusing mainly on clients from Eastern Europe.
The company is operating in Budapest, Debrecen, Pécs, has offi  ces in Uzhgorod 
and Ivano-Frankivsk (Ukraine) as well as multiple agent contracts in Ukraine and 
Kazakhstan.
Euromed provides access to Hungary’s leading medical institutions and physicians.
The company’s main profi le is related to oncology, neurology, IVF treatment and 
cochlear implantation.
The company provides full assistance including visa and migration support, 
translation, psychological, legal and administrational support.

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TECHNOLOGY
  

Medical Network
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, МЕДИЧНІ АСОЦІАЦІЇ, 

ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ 

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ  

STATE INSTITUTIONS, MEDICAL ASSOCIATIONS, 

UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL 

INSTITUTIONS

праці (наказ МОЗ України №246)) з використанням сучасних одноразових 
засобів європейського зразка, мобільного медичного обладнання та 
кваліфікованими лікарями з багаторічний досвідом роботи. 

“Lion Winner” Medical Center - a multidisciplinary center focused on providing a 
wide range of medical services, diagnostics, prevention and treatment. “Lion Winner” 
Medical Center conducts outreach medical examinations (sanitary book (Ministry of 
Health of Ukraine №280, №150) and harmful working conditions (Ministry of Health 
of Ukraine №246)) using modern single-use means of European standard, mobile 
medical equipment and qualifi ed doctors with long-term experience.

ЛІДЕР ТУРБІЗНЕС ГРУП
LEADER TOURBUSINESS GROUP

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50, оф. 31
Off . 31, 50, B. Kmelnytskogo Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 361-56-41
+380 (44) 234-85-68
Info@ltbgroup.com.ua
www.ltbgroup.com.ua

Компанія Лідер Турбізнес груп, є туроператором по європейським 
лікувальним направленням. Також новим напрямком компанії є апітури: 
лікування бджолами та бджолярськими продуктами.

Company Leader Tourbusiness Group is a tour operator of medical destinations: 
Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Italy.

СІНЕВО УКРАЇНА
SYNEVO UKRAINE

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 46/2
46/2, Ak. Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 390-05-19
+380 (44) 390-05-20
info@synevo.com.ua

Лабораторія «Сінево» має найбільшу лабораторну базу в Україні, 
обладнана аналізаторами Roche Diagnostics (Швейцарія), Bioplex 
(США), Euroimmun (Німеччина), Sysmex (Японія), Diasorin (Італія). 
Об’єднання лабораторій і лабораторних центрів Інтернетом в єдину мережу, 
штрих кодування зразків, on-line включення устаткування в систему, 
on-line валідація, авто результат по електронній пошті – все це максимально 
автоматизує лабораторний процес, зводить людський фактор до нуля і дає 
можливість видавати пацієнтам якісний результат досліджень.

Laboratory SYNEVO has largest facilities in Ukraine. Lab is equipped by companies 
Roche Diagnostics, Sysmex, Diasorin.
Synevo has an exclusive relationship with famous producers of equipment and 
reagents.
The competitive advantage of laboratories SYNEVO is integrated information system 
(software Silab). The components of automatic processes: integration of laboratory 
centers through Internet, samples’ bar coding, online connection of laboratory 
equipment, online validation, autosending of results by email - contribute to 
reproducible qualitative results for patients.

Трускавецька Міська Рада
Truskavets City Council

Україна, 82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 2
2, Boryslavska Str., Truskavets, 82200, Ukraine
+380 (3247) 5-14-49
+380 (3247) 6-77-01
tmr@ukr.net
www.truskavets-city.gov.ua

Трускавець - місто здоров’я! 
Трускавець - це:
• Єдине в світі місце народження живої води Нафтуся, яка володіє 
унікальними властивостями по оздоровленню організму людини;
• Екологічно-чистий регіон;
• Віковий досвід в курортології;
• Комфортні умови проживання;
• Розвинута інфраструктура;
• Близькість до країн Західної Європи;

• Можливість повноцінного оздоровлення на будь-який гаманець.
Курорт володіє потужною базою мінеральних вод, зокрема всесвітньовідомою 
унікальною живою водою «Нафтуся». 

До послуг туристів комплекси різного рівня комфортності і відповідним 
ціновим спектром: від санаторіїв тисячників – до невеликих вілл на 10 номерів 
класу «люкс», сучасних SPA центрів, лікувально-діагностичних, оздоровчих 
комплексів та п’ятизіркових готелів. Truskavets – city of health!
Truskavets is a cozy and ecologically clean region, situated at the foot of Carpathian 
mountains, surrounded by picturesque hills and green forest, fi lled with cristal green 
air. City impresses with the variety of mineral water sources and ozokerite deposits. 
The local salt “Barbara”, which is boiled out of concentrated salt solution (brine), is the 
analogue of the famous Karlovy Vary salt. The resort has a powerful base of mineral 
waters, the internationally known unique “live” water “Naftusya”.
We off er a comprehensive healthcare approach in one place. Truskavets provides 
modern health diagnostics, non-invasive operations at the hospital and further 
recovery at dozens of local sanatoriums. The unique properties of Truskavets mineral 
waters determine the main focus of the resort on urology, gastroenterology and 
metabolic diseases.

Центр фізичної реабілітації
Center for Physical Rehabilitation

Україна, 39623, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. 60 років Жовтня, 152, оф. 14
Off . 14, 152, 60 years of October Str., Kremenchug, 
Poltava region, 39623, Ukraine
+380 (96) 052-07-37
olgakamenyuk@rambler.ru

Центр фізичної реабілітації має широкий спектр надання медичних послуг, а 
саме:
-  м’які техніки мануальної терапії при дегенеративно-дистрофічних 

захворюваннях опорно-рухового апарату з неврологічними проявами
- остеопатія
- краніосакральна терапія
- ЛФК

Center for Physical Rehabilitation has a wide range of medical services, namely:
-  Soft techniques of manual therapy for degenerative diseases of the musculoskeletal 

system with neurological manifestations
- Оsteopathy
- Craniosacral Therapy
- Medical physical culture

Чехія / Czech Republic

ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
EUROPEAN MEDICAL SERVICES

Hrandi, Ostrave, 55664, Czech Republic
+420 (704) 722-103
sergej.arsejev@emslife.cz
www.emslife.cz

Співпраця в області медицини та охорони здоров’я у Чехії та Європі. Для 
лікарів та пацієнтів, партнерів та клієнтів із України, Росії, Білорусі, Казахстану 
та інших.

Cooperation in the fi eld of medicine and healthcare in Czech Republic and Europe for 
doctors and patients, partners and clients from Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan 
and others.
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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 Department of NMAPE P. L. Shupyck 
(National Medical Academy of Postgraduate Education).

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 diff erent 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 diff erent 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.

Асоціація педіатрів України
Ukrainian Pediatric Association

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8
8, Platona Mayborody 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 та лікарів суміжних спеціальностей, 
які займаються практичною діяльністю, а також науковою та педагогічною 
роботою. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню 
наукових та практичних проблем в галузі педіатрії, впровадження в 
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, 
nonprofi t organization which comprised of dadicated pediatricians and affi  liated 
doctors who carry out practical, scientifi c and pedagogical activitis in the fi eld 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 effi  cient 
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
offi  ce@nmapo.edu.ua
www.ambulance.org.ua

ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги 
та медицини катастроф» створена у 2005 році на І 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, зав. професор 
Зозуля І.С., медицини катастроф і Український центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, директор і зав. кафедри професор 
Рощін Г.Г.), Київська станція швидкої медичної допомоги (головний лікар 
Вершигора Анатолій Васильович). Президентом Асоціації було обрано 
зав. 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 установ вище перерахованих щороку проводяться науково-
практичні конференції, конгреси, які нараховують понад 1000 учасників всіх 
регіонів України. В конференціях приймають участь гості з зарубіжних країн. 
Проводяться виставки лікарських препаратів, демонстрація нової апаратури, 
розповсюдження літератури, проводяться майстер – класи.
Крім того Асоціація бере активну участь в проведенні Міжнародного 
Медичного Форуму та Міжнародного Медичного Конгресу у вигляді 
науково-практичних симпозіумів і здійснення майстер – класів.

NGO Association of workers of emergency medicine and disaster medicine was 
created in 2005 at the fi rst Congress of medical emergency and disaster medicine.
Organizers of Association annually held scientifi c 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 scientifi c - practical symposia and 
implementation of master - classes.

Асоціація превентивної та антиейджинг медицини
Association of preventive and anti-aging medicine

Україна, 03050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28
28, Glybochitska Str., Kyiv, 03050, Ukraine
+380 (50) 447-30-75
apam.info@gmail.com
www.apam.org.ua

Асоціація превентивної та антиейджинг медицини поширює знання про 
профілактичну медицину та медицину антистаріння шляхом реалізації 
власних соціальних програм.

Association of preventive and anti-aging medicine spreads knowledge about it 
through the implementation of own social projects.

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 АРУ - об’єднання зусиль її членів для створення 
оптимальних умов всебічного розвитку радіології, максимальної реалізації 

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (АОРМВ)
Association of market operators of medical devices (АMOMD)

Україна, 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1
1, Plodova Str., Kyiv, 0 4128, Ukraine
+380 (44) 360-63-26
inbox@amomd.com
www.amomd.com

Асоціація була створена в 2012 р. як перше в Україні професійне об’єднання, 
що нині налічує вже понад 40 національних виробників, імпортерів, 
дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів. Асоціація 
функціонує з метою захисту професійних інтересів членів Асоціації та свободи 
підприємницької діяльності, забезпечення підтримки вільної конкуренції та 
стабільного функціонування ринку медичних виробів.
Послуги та привілеї для Членів:
• захист прав та лобіювання інтересів;
• інформування;
• правова підтримка;
• просування бізнесу.

Association was founded in 2012 as the fi rst professional association in Ukraine, which 
now has more than 40 domestic producers, importers, distributors and other  market 
participants of medical devices. Association operates to protect the professional 
interests of its members and freedom of entrepreneurship, providing support free 
competition and stable functioning market medical devices.
Services and benefi ts for Members:
- protection of the rights and lobbying;
- informing;
- legal support;
- promotion of business.

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»
Association “Cardiovascular Surgeons of Ukraine”

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 6
6, Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 270-16-52

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» – це громадська організація, 
яка об`єднує на громадських засадах спеціалістів, занятих науково-
дослідницькою педагогічною і практичною діяльністю в галузі хірургії серця, 
магістральних судин і інших суміжних напрямках.
Метою Асоціації є сприяння розвитку серцево-судинної хірургії, її забезпечення, 
захист професіональних інтересів членів Асоціації, сприяння реалізації їх 
творчого потенціалу і ініціативів інтересах вирішення актуальних творчих 
проблем і практичних завдань в області хірургії серця і магістральних судин.

Association of Cardiovascular Surgeons of Ukraine (hereinafter - the Association) - is a 
public organization that unites volunteer specialists, training in research and teaching 
practitioners in the fi eld 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 безкорисливого донорства крові 
«ПоКроВа», МГО
International organisation for non-remunerated blood donation 
PoKroVa

Україна, 04073, м. Київ, вул. Захарівська, 3-А, кв. 67
Ap. 67, 3-A, Zakharivska Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 468-78-88
+380 (50) 413-65-65
larisa.vakhnenko@gmail.com

Служба крові є одним з найважливіших стратегічних напрямків системи 
охорони здоров’я України. В Україні велику частку платних донорів складає 
дуже небезпечний контингент групи ризику. Міжнародним співтовариством 
вітається тільки безкорисливе донорство крові. В державі організацією агітації 

безкорисливого донорства крові централізовано і системно не займається 
ніхто. Мета проведення пропонованого проекту – створення системи 
розвитку і підтримки системи безкорисливого донорства крові України. МГО 
«ПоКроВа» розробила стратегію виконання проекту: проведення діагностики 
стану безкорисливого донорства, розробку методик розвитку системи 
безкорисливого донорства серед різноманітних фокус-груп із залученням 
психологів і PR-технологів для розробки агітаційних матеріалів для мас-медіа, 
Інтернету, зовнішньої реклами.

Blood service is one of the most important strategic areas of the health care system 
of Ukraine. The majority of the paid blood donors in Ukraine are people with high risk 
factors. International community accepts solely non-remunerated blood donation. In 
our country nobody takes care centralized and systematically about the organization 
of the promotion of non-remunerated blood donation. The goal of the proposed 
project is creation of the system of development and support of non-remunerated 
blood donation in Ukraine. International NGO «PoKroVa» developed a strategy of the 
project execution: implementation of the control diagnostics of non-remunerated 
blood donation, setup of methods of development of the non-remunerated blood 
donation system among diff erent target groups involving psychologists and PR 
experts in order to create agitation materials for the mass media, internet and 
advertisement.

Асоціація гендерної медицини і освіти, ВГО
Association of gender medicine and education, Ukrainian 
non-governmental organization

Україна, 03037, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 4-Г, оф. 50
Off . 50, 4-G, Chervonozoryaniy Ave., Kyiv, 03037, Ukraine
+380 (67) 444-55-77
+380 (67) 224-55-63
marinadolzhenko@mail.ru
www.WebCario.org
www.WebMedFamily.org

Основною метою ВГО «Асоціація гендерної медицини та освіти» є задоволення 
та захист прав і свобод, суспільних інтересів, сприяння ефективному розвитку 
наукової та практичної гендерної медицини, підвищення якості лікування 
та профілактики, інтеграція наукового та практичного потенціалу всіх своїх 
підрозділів для ефективного розвитку наукової та практичної гендерної 
медицини, розробка рекомендацій по лікуванню та профілактиці в залежності 
від статі.

The main purpose of the NGO “Association of gender medicine and education” is 
the satisfaction and protection of rights and freedoms, public interests, promote the 
eff ective development of scientifi c and practical gender medicine, improving the 
quality of treatment and prevention, integration of scientifi c and practical potential 
of all its divisions for eff ective development of scientifi c and practical gender medicine 
recommendations for treatment and prevention based on gender.

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 на основі єдності інтересів та 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 fi eld of paediatric otorhinolaryngology and allied subjects. The 
certifi cate of registration of the Ministry of Justice of Ukraine No 2294.

МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ, 
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATIONS
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Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини 
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of 
Ukraine 

Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 18
18, Chigorina 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 (ВАКХЛМ) 
об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною, 
науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в 
галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з 
стандартизації. 
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та 
Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації (ТК) 
166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro».
Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09 «Медицина» 
Технічного комітету акредитації Національного агентства з акредитації 
України.
За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці 
Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики 
in vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013  р., на основі 
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено проекти 
54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної діагностики, 
зокрема:
ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»;
ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних 
вимірювальних лабораторій»; 
ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки 
професійного рівня».

Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine (ACCLMU) 
consolidates Ukrainian laboratory medicine specialists, such as practitioners, 
researchers, professors and specialists in the fi eld of development and production of 
equipment and reagents, specialists of standardization. 
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC) and the European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (EFLM).
The main achievements of the ACCLMU of last years are as follows:
ACCLMU carries out the duties of Secretariat of the Technical Committee for 
Standardization (TС) 166 “Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test 
systems”.
ACCLMU experts actively participate in the work of the Subcommittee 09 “Medicine” 
of the Technical Committee for Accreditation of the National Accreditation Agency of 
Ukraine.
On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU experts have participated 
in the development of the Technical Regulations on medical products for in vitro 
diagnostics approved by the Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 754 
from 10.02.2013 using identical translation of EC Council Directive 98/79/EC.
During 2013-2016, ACCLMU and TC 166 experts have drafted 54 regulations in the 
fi eld of clinical laboratory diagnostics, in particular:
DSTU ISO 15189 “Medical laboratories. Requirements for quality and competence”;
DSTU ISO 15195 “Laboratory medicine. Requirements for reference measurement 
laboratories”;
DSTU ISO EN ISO/IEC 17043 “Conformity assessment. General requirements for 
verifi cation of the professional level”.

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, 3-А, 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, artifi cial 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 молодіжна асоціація 
студентів-медиків, ГО
Ukrainian Medical Students’ Association

Україна, 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 16/38
16/38, Shchuseva Str., Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (63) 467-49-19
info@ukrmsa.com
www.ukrmsa.com

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів студентів-медиків та сприяння 
ефективній реалізації їх можливостей в сучасних умовах шляхом співпраці 
з Міжнародною федерацією асоціацій студентів-медиків (IFMSA). Основна 
концепція діяльності – проведення міжнародних обмінів на виробничу та 
наукову практику з країнами IFMSA, надаючи студентам-медикам України 
можливість безпосередньо ознайомитися з найкращими лікувальними та 
науковими установами всього світу і імплементувати набуті навички в України.

The aim of the Association is to protect the interests of medical students and 
promote eff ective opportunities implementation through close cooperation with 
the International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). The concept 
of Association is based on conducting of professional and scientifi c exchanges with 
IFMSA countries, giving Ukrainian medical students an opportunity to have a clinical 
practice in world’s best medical institutions and implement acquired skills in Ukraine.

Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги, ВГО
All-Ukrainian Resuscitation Council and emergency 
medicine,  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 та 
хворим як в звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання 
зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку 
життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів 
реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового 
досвіду та 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 eff orts of medical staff  and 
other stakeholders to save lives and preserve their effi  ciency 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.

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 eff orts the members to create optimal conditions for 
comprehensive development of 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 diagnostics, 
radiation therapy, of radiation safety nuclear and Radiation medicine. Association 
regularly organizes scientifi c and educational trainings and publishes quarterly 
journal “Radial diagnostics, radiotherapy” and newsletter “Radiological Gazette”.

Асоціація служби крові України, ВГО
Association of Blood Service of Ukraine, Ukrainian Public 
Organization 

Україна, м. Житомир, 10009, вул. М. Кибальчича, 16
16, Kybalchycha Str., Zhytomyr, 10009, Ukraine
+380 (412) 39-58-57
+380 (412) 39-58-57
rbc.zt.ua@gmail.com
www.ascu.ucoz.ua

Заснована 22 лютого 2002 р. з метою:
•   сприяння розвитку, впровадження новітніх технологій та розробці 

нормативних актів та національних стандартів в сфері виробничої та 
клінічної трансфузіології;

•   організація та проведення на громадських засадах науково-практичних 
конференцій та інших навчальних заходів;

•   сприяння розвитку міжнародних зв’язків між Україною та іншими державами 
в галузі трансфузійної медицини;

•   захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів членів 
організації.

Founded February 22, 2002 with the objective of:
•   promoting the development, implementing new technologies and elaborating 

regulations and national standards in the area of industrial and clinical transfusion;
•   organizing and conducting volunteer theoretical-and-practical conferences and 

other educational events;
•   promoting international relations between Ukraine and other countries in the area 

of transfusion medicine;
•  protecting economic, legal, social and other interests of organization members.

Асоціація Урологів України, ВГО
Ukrainian Urological Association, All-Ukrainian 
non-Governmental Organization

Україна, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
9-А, Yuriy 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, підвищенню професійної діяльності фахівців. Здійснює 
організацію, фінансування, допомогу в 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 fi elds 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 
scientifi c-practical events. Assistance in propagation of achievements of the urologic 
science and experience of work of the urologic institutions.

Асоціація фахівців із спортивної медицини 
та лікувальної фізкультури України, ГО
Ukrainian sport medicine and physical exercises specialists 
association, Public organization (USMPESA)

Україна, м. Київ, 01033, вул. Тарасівська, 6
6, Tarasivska Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 501-33-20
medassociation@ukr.net

Асоціація заснована у 2005 році. Являється членом Європейської федерації 
Асоціацій зі спортивної медицини (EFSMA) та Міжнародної федерації зі 
спортивної медицини (FIMS). Мета діяльності – сприяння інтеграції наукового 
і практичного потенціалів всіх своїх членів для ефективного розвитку 
спортивної медицини, лікувальної фізкультури та медичної реабілітації, 
захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних 
інтересів членів Асоціації. 

The Association was founded in 2005. He is a member of the European Federation 
of Sports Medicine Associations (EFSMA) and the International Federation of Sports 
Medicine (FIMS). Objective – promote the integration of scientifi c and practical 
potential of all its members for the effi  cient development of sports medicine, physical 
therapy and rehabilitation, protection of legal, social, economic, creative, age and 
other common interests of its members.

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 і технології, інженерно-технічних наук, 
біології і медицини у напрямку розвитку, розробки і застосування біологічної 
і медичної техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій їх 
застосування, а також захисту професійних і соціальних інтересів членів.

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 fi eld of biomedical engineering, biology and medicine.

Всеукраїнська асоціація головних лікарів, ВГО
NGO Ukrainian Association of chief physicians

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
5, Verhnya Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (67) 240 24 23
vagl@i.ua

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів» 
створена у 2008 році як громадська організація керівників охорони здоров’я 
України. Основною метою діяльності ВГО ВАГЛ є: сприяння вдосконаленню 
системи охорони здоров’я, відродженню суспільної та соціальної ваги професії 
лікаря, головного лікаря-керівника (менеджера) ЛПЗ; запровадження принципів 
ефективного управління в умовах реформування галузі, представництво в органах 
влади та захист законних інтересів своїх членів, удосконалення професійної 
медичної освіти, принципів сучасного менеджменту. Сьогодні Асоціація має свої 
осередки у більшості регіонів України, до суспільної діяльності задіяні понад 500 
членів. Провідну роль організація займає у вирішенні питань на державному рівні 
щодо реформування галузі та стабілізації діяльності лікувально-профілактичних 
закладів в умовах економічної кризи, запровадження медичного страхування. 
За ініціативи Асоціації проведено ряд семінарів, нарад, науково-практичних 
конференцій з актуальних питань функціонування галузі.

Ukrainian public organization Ukrainian Association of chief physicians was created 
in 2008 as an NGO of healthcare executives of Ukraine. The main goal of the NGO 
Ukrainian Association of chief physicians are: to promote the improvement of 
healthcare system, revival of public and social weight of medical profession, of chief 
phycisian-head (manager) of prevention and treatment facility; establish principles 
of good governance in terms of reforming the industry representation in government 
and protect the legal interests of its members, improvement of professional medical 
education, principles of modern management. Today the association has branches 
in most regions of Ukraine, social activities involved more than 500 members. The 
leading role in the organization takes aff aires at the national level to reform the sector 
and stabilization of medical institutions in period of economic crisis, introduction 
of health insurance. Initiated by the Association there were conducted a number of 
seminars, meetings, scientifi c conferences on current issues of the industry.
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боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої 
діагностики і ядерної медицини в галузі онкології. Розроблені в Інституті 
нові методи діагностики та лікування онкологічних захворювань широко 
впроваджуються в практику охорони здоров’я.
В Інституті працює 1079 співробітників, у тому числі 129 наукових 
співробітників, з них 27 доктори наук і 32 кандидатів наук, 15 професорів, 
1 член-кор. НАН та АМН України, 3 заслужених діячів науки і техніки, 11 
заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 11000 хворих та більш ніж 
30000 хворим надається кваліфікована консультативна допомога.

National Cancer Institute – one of the oldest scientifi c 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 consultations annually.

Національний музей медицини України
The National Museum of Medicine of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37
37, Bohdan 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 
із аудіо- та відео-супроводом, експозиція, що трансформується на очах. Вже 
близько 30 років наш музей, як один із найцікавіших закладів свого роду, є 
частиною Європейської асоціації музеїв історії медичних наук (EAMHMS, 
Париж). Розташований він у самому центрі нашої столиці. До Ваших послуг 
також конференц- та виставковий зал. Телефонуйте, щоб замовити екскурсії 
та дізнатися подробиці. Можливі індивідуальні замовлення і 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 fi gures 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 year sour 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 усіх регіонів України 
обліковими формами 111/о – «Обмінна карта вагітної жінки» та 113/о – 
«Індивідуальна карта вагітної та породіллі».
Випуск та безкоштовне розповсюдження 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 
та 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, Dorogogitskaya 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 в практику охорони здоров’я, розробку 
та впровадження нормативних та регламентуючих документів, практичних 
рекомендацій, стандартів та протоколів досліджень для оптимізації діяльності 
цитогенетичних та молекулярно-генетичних лабораторій, клінічних 
лабораторій, у яких використовуються цитогенетичні та молекулярно-
генетичні методи. ДЗ «РЦМД МОЗ України» є спів-координатором програм 
міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань «Молекулярна генетика» 
та «Цитогенетика». У ДЗ «РЦМД МОЗ України» проводиться визначення 120 
генетичних поліморфізмів та мутацій в генах, асоційованих зі 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 клінічних нейрофізіологів м. Києва, ГО
NGO Association of Clinical Neurophysiologists in Kyiv

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

ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів м. Києва» на основі єдності 
інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців Києва у галузі 
функціональної та ультразвукової діагностики, неврології, нейрохірургії, 
сімейної медицини та суміжних дисциплін. Метою діяльності є спри-
яння професійній та науковій діяльності спеціалістів з функціональної 
діагностики захворювань нервової системи, інтереси яких прямо, або 
опосередковано пов’язані з використанням, експлуатацією чи розроб-
кою методів та засобів клінічної та експериментальної нейрофізіології, 
психофізіології, ультразвукової діагностики, інформаційних технологій для 
нейродіагностики, клінічної інформатики, нейрокібернетики, математични-
ми методами аналізу біомедичних сигналів, полів, зображень та біомедичної 
техніки; сприяння впровадженню в закладах охорони здоров’я України нової 
спеціальності – клінічна нейрофізіологія.

NGO Association of Clinical Neurophysiologists in Kyiv based on common interests and 
occupational Ukraine brings together experts in the fi eld of functional and ultrasound 
diagnostics, neurology, neurosurgery, family medicine and related subjects.

Всеукраїнська фармацевтична палата, ГО
All Ukrainian Pharmaceutical Chamber

Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
23, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (50) 413-43-03
oleg@klimov.com.ua
www.farmpalata.com.ua

Громадське неприбуткове об’єднання, головною метою організації є 
представництво та захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і 
пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги.
Стратегічним завданням діяльності є запровадження стандартів Належної 
аптечної практики (Good Pharmacy Practice – GPP), першочерговий принцип 
якої – виконання головного завдання фармацевта – турботи про добробут 
пацієнта. 
Член Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical 
Federation – FIP).

Non-governmental organization. The main goal of the organization is to represent 
and protect the interests of both the pharmacist and the patient by providing low-
quality pharmaceutical services.
The strategic objective is the introduction of standards of good pharmacy practice 
(Good Pharmacy Practice – GPP), the primary principle of which – meet the objectives 
pharmacist – concern for the welfare of the patient. 
Member Organization of International Pharmaceutical Federation.

Інститут серця МОЗ України
Heart Institute of the Ministry of Health of Ukraine

Україна, 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 5-А, оф. 1001
Off . 1001, 5-А, Bratyslavska Str., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 291-61-02
+380 (44) 291-61-03
info@heart.kiev.ua
www.heart.kiev.ua

Інститут серця є унікальною моделлю кардіохірургічної допомоги, націленої 
на вирішення цілої низки складних і критичних потреб населення України. 
Можливості Інституту серця поєднують ультрасучасну інфраструктуру і 
стандарти світового класу обслуговування. Лікарня обладнана 150 ліжками, 
працюють: клінічне, діагностичне, критичне та гостре стаціонарне відділення. 
Наш обов’язок полягає в тому, щоб забезпечити найкращий догляд і результат 
для кожного пацієнта. Ми прагнемо перевершити очікування наших пацієнтів 
по комфорту і зручності. Ми будемо використовувати будь-яку можливість, 
щоб підтримати тих, хто потребує нашої турботи. 
Українська Асоціація серцево-судинних хірургів нагородила Інститут серця 
«Найкраща лікарня 2015».

Heart Institute is a unique model of cardiac surgery care, specifi cally designed to 
address a range of complex and critical care requirements to population of Ukraine. 
The facilities at Heart Institute combine state-of-the-art amenities and world-class 
service standards. The hospital is a 150 bed facility, with clinical, diagnostic, critical 
and acute inpatient units. Our responsibility is to provide the best possible care and 
outcome for every patient. We strive to exceed our patients’ expectations for comfort 
and convenience. We will take every opportunity to serve and support those in our 
care. 
Ukraine Association of Cardiovascular Surgeons awarded Heart Institute as 
“THE BEST HOSPITAL 2015”.

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я 
Національної академії державного управління при 
Президентові України
Department of Health Care Management National Academy for 
Public Administration under the President of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
20, Ezhena Pottier Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 455-62-92 
schoolha@ukr.net
www.academy.gov.ua

Спрямування кафедри орієнтовано на підготовку управлінських кадрів сфери 
охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціальних і галузевих змінах 
та інноваційних методах управління. Підготовка фахівців у сфері охорони 
здоров’я здійснюється кафедрою на основі магістерської програми за 
спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я».

Our department focused on preparation of highly qualifi ed leaders in healthcare and 

health-related professions, competent in modern system changes and innovative 
management models.
The objective of the department is to provide people with a high level of analytical 
skills, as well as practical knowledge.
The department off ers master’s program - Public Administration in Health Care.

Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини, Державного управління справами, ДНУ 
Scientifi c 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 укомплектована 
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: scientifi c research projects, high quality ambulatory, stationary, urgent medical 
services, upgrade of medical specialists knowledge. Establishment is completed with 
highly qualifi ed stuff , using modern medical technologies and devices, constantly 
improving quality of medicare.

Національна наукова медична бібліотека України
National Scientifi c 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 у 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 1.500000 примір-
ників 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 scientifi c-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 iscenter of documents exchange.

Національний інститут раку
National cancer institute

Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
33/43, 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 у 1920 р.
Інститут є головною державною науково-дослідною установою у сфері 
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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; unifi cation of the eff orts of all the members of the Association in resolving 
urgent practical tasks of health care in the fi eld 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 та практичному 
вирішенню сучасних професійних задач у галузі вивчення захворювань 
печінки; захист соціальних, творчих, спільних та інших інтересів своїх членів.

Aims of activity of Association (РО “UASLD”) is an assistance to the scientifi c 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 травматології та остеосинтезу, ВГО
Pan-Ukrainian Association of Traumatology and Osteosynthesis, 
PAN-Ukrainian Social Entity

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, оф. 309
Off . 309, 27, Bulvarno-Kudriavska Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 331-95-06
+380 (44) 200-01-17
uato2010@gmail.com
www.uato.com.ua

ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» створена 
04.02.2011 р. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку 
вітчизняної медичної науки з питань оперативного лікування переломів 
кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків і захист 
законних соціальних, економічних, професійних, творчих та інших спільних 
інтересів своїх членів.

PAN-Ukrainian Social Entity “Pan-Ukrainian Association of Traumatology and 
Osteosynthesis” was founded on February 04.2011. Main goal of the PUATO’s 
activities is the development of domestic medical science in the sphere of surgical 
treatment of bone fractures, monitoring of traumatism and social consequences 
thereof, protection of social, economic, professional, intellectual and other common 
interests of its members.

Українська асоціація фахівців ультразвукової 
діагностики, ГО
The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics

Україна, 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 10/17
10/7, Preobrazhenska Str., Kyiv, 03037,Ukraine
+380 (50) 331-96-31, (050) 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 та 
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 eff ort 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 scientifi c issues of the ultrasound diagnostic and diapevtic. 
The UAUD assists development of priority directions of scientifi c 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 була заснована у вересні 2007 року і об’єднує фахівців 
фізичної реабілітації/фізичних терапевтів, які займаються практичною 
діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є формування статусу і сприяння 
розвитку професії «фізична терапія» для надання допомоги відповідного 
рівня, обсягу і якості особам, які її потребують, захист законних інтересів 
членів Асоціації, сприяння створенню практичних стандартів та 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 diff erent organizations and physical 
therapists from the other countries, that should lead to offi  cial recognition of 
Ukrainian specialists and their education abroad.

Українська діабетологічна асоціація
Ukrainian Diabetes Association

Україна, 04053, м. Київ, Музейний провулок, 2
2, Museum Alley, Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 272-29-22
doms.vira@gmail.com
www.uda-doms.org

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» – недержавна неприбуткова 
організація, створена на добровільних засадах. Об’єднує лікарів-
ендокринологів, сімейних лікарів і лікарів суміжних спеціальностей, які 
займаються клінічною, науковою та педагогічною роботою. Основна мета – 
сприяти покращенню надання медичної допомоги, підвищенню якості життя 
хворих на цукровий діабет завдяки проведенню наукових досліджень у галузі 
діабетології, організації освітянських програм для лікарів та пацієнтів.

Ukrainian public organization “Ukrainian Diabetes Association” is a non-
governmental non-profi t organization based on voluntary principles. The Association 
unites endocrinologists, family doctors and doctors of related specialties dealing 
with clinical, research and educational work. The main purpose of Association is to 
promote the improvement of medical care and quality of patients’ life with diabetes.

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

(УТРО) – добровільна всеукраїнська громадська організація. Створена у 
1999 р. за ініціативи чл.-кор. НАМНУ, проф. 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:

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 
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, scientifi c 
and educational work. The main goal of Ukrainian Society of Ophthalmologists 
is promoting scientifi c and practical aspects in the fi eld 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: scientifi c, educational, research, publisher, commercial.

Українська асоціація боротьби з інсультом, ВГО
Ukrainian Anti-Stroke Association, The 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 та засобів масової інформації, широких верств населення до удосконалення 
системи лікування хворих з гострим інсультом, первинного та вторинного 
попередження інсульту, реабілітації 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-profi t organization.
UASA is a member of World Stroke organization (WSO) and affi  liation member of 
Stroke Alliance for Europe (SAFE).

Українська асоціація з вивчення болю (УАВБ)
Ukrainian Association for Study of Pain

Україна, 01004, м. Київ, а/я - 3
P.O. box - 3, Kyiv, 01004, Ukraine
info@pain.in.ua
www.pain.in.ua

Українська асоціація з вивчення болю є офіційним представником 
Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP) і Європейської федерації болю 
(EFIC) на території України.

Основні напрямки роботи асоціації:
• Підтримка організації та проведення освітніх програм і курсів підвищення 
кваліфікації для лікарів в області проблеми болю;
• Популяризація інформації про гострі больові синдроми серед медичних 
працівників та населення;
• Консолідація зусиль медичних працівників різних спеціальностей навколо 
проблем діагностики, лікування і профілактики болю;
• Підтримка клінічних досліджень в області патофізіології, фармакології, 
епідеміології, діагностики, лікування і профілактики болю;
• Підтримка створення і розвиток спеціалізованих медичних центрів, кабінетів, 
лабораторій, що працюють в області діагностики, лікування і профілактики 
болю.

UASP is the offi  cial representative of the International Association for the Study of Pain 
(IASP) and the European Pain Federation (EFIC) in Ukraine.
The main directions of the Ukrainian Association for Study of Pain:
• Support for the organization of programs and refresher courses for doctors in the 
fi eld of pain problems;
• Promotion of information on acute and chronic pain syndromes among health 
workers and the public;
• The consolidation of eff orts of medical workers of various specialties around 
diagnose problems, treatment and prevention of pain;
• Support for clinical research in the fi eld of pathophysiology, pharmacology, 
epidemiology, diagnosis, treatment and prevention of pain;
• Support the creation and development of specialized medical centers, surgeries and 
laboratories working in the fi eld of diagnostics, treatment and prevention of pain.

Українська Асоціація Нейрохірургів
Ukrainian Association of Neurosurgeons

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-91-98
+380 (44) 483-95-73
uan.offi  ce@gmail.com
www.uaneuro.net

Українська Асоціація Нейрохірургів є незалежною самоврядною 
всеукраїнською громадською організацією. Асоціація об’єднує на 
добровільних засадах лікарів-нейрохірургів та лікарів суміжних 
спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і 
педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових і 
практичних проблем в галузі нейрохірургії, захист законних інтересів членів 
Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів 
шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою 
розповсюдження 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, scientifi c and academic activities.
The main goal of the Association is to further the solution of scientifi c 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. Воровського, 27
27, Vorovskogo 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 на основі єдності інтересів 
та за професійною ознакою об'єднує фахівців України у галузі травматології, 
ортопедії, протезування та суміжних дисциплін. Метою діяльності асоціації є 
сприяння розвитку медичної науки, визначенню пріоритетних її напрямків, 
об'єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони 
здоров'я у галузі травматології й 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 

   
  

Ukrainian Association  
of Physical Therapy  
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The Center conduct scientifi c 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 Scientifi c research Institute of 
Medical Rehabilitation and Resort Therapy of Ministry of Health of 
Ukraine 

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 та 
преформованих засобів, питних та штучно-мінералізованих вод та напоїв на 
їх основі.

Public institution Ukrainian Scientifi c research Institute of Medical Rehabilitation 
and Resort Therapy of Ministry of Health of Ukraine care is a head scientifi c-research 
institution in Ukraine in the fi eld of medical rehabilitation, physio therapy and 
curortology, balneological evaluation, standardization and sertifi cation of natural 
and pre formed treatment resources, mineral waters and artifi cial mineralized waters 
and drinks on their base.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES 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 зараховано 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 Sciences of Ukraine is a state scientifi c 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 
Sciences of Ukraine continues honorable traditions of local scientifi c schools both 
in the fi eld of theoretical and clinical medicine. It consists of 36 scientifi c institutions 

that concentrate the most powerful scientifi c potential of the country. Activities 
of the worldwide known scientifi c 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 scientifi c 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 fi eld in Ukraine, 
according to international relations of great importance is the fact that scientists of 
the Academy participate in legislative and scientifi c 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 лікувально-діагностичної установи з проблеми 
«Гастроентерологія». Щорічно одержують консультативну допомогу близько 
35000 хворих з різних регіонів України, стаціонарну – понад 3000 пацієнтів, 
виконується понад 1000 складних операцій. Розробляються з позицій 
доказової медицини та впроваджуються в практику нові методи діагностики і 
лікування гастроентерологічної допомоги.

“Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine” SI has been the chief scientifi c, 
methodological and medical diagnostic institution on the issue of “Gastroenterology” 

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

сприяє підвищенню професійного рівня радіаційних онкологів;
організовує і проводить з’їзди та конференції фахівців;
популяризує в суспільстві інформацію про стан боротьби із онкологічною 
захворюваністю, нові методи радіологічної діагностики та лікування 
злоякісних новоутворів;
бере участь у проведенні міжнародних наукових і практичних заходів, сприяє 
розвитку міжнародного співробітництва в царині радіаційної онкології 
й 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 
eff orts of the specialists in order to get further developments in radiation oncology 
and fi ghting cancer.
The society:
promotes improvement of the professional level of radiation oncologists;
organizes and holds congresses and conferences;
popularizes the information about the state of fi ghting against cancer, new methods 
of radiation diagnosis and treatment of malignancies;
takes part in international scientifi c and practical events, promotes development 
of international co-operation in the fi eld of radiation oncology and aid to cancer 
patients and their family members, and organizes joint symposia, and training events 
aimed at fi ghting cancer. 

Український інститут сексології та андрології, ТОВ
Ukrainian institute of sexology and andrology, LTD

Україна, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
9-A, 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 інститут стратегічних досліджень МОЗ 
України, ДУ
Ukrainian Institute of Strategic Researches Ministry of Health of 
Ukraine, SI

Україна, 02099, м. Київ, провул. Волго-Донський, 3
3, Volgo-Donskiy Lane, 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 та стандартизації охорони 
здоров’я, значна увага приділяється формуванню здорового способу життя.

The leading organization of Ministry of Health of Ukraine, which provides a scientifi c 
grounding and reforming programs development and working out of national health 
care system, its legal, fi nancial, 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, 
signifi cant attention is given to healthy life style formation.

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. Тімірязєва, 10
10, Timiryazeva Str., Kharkiv, 61020, Ukraine
+380 (57) 376-21-49
center_agr@ukr.net
www.сenter-agr.соm.ua

Державний заклад «Український медичний центр акушерства, гінекології 
та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України» є самостійною 
юридичною особою. 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 та впровадження 
сучасних організаційних, діагностичних і лікувальних технологій в закладах 
України відповідного профілю, спрямованих на зниження репродуктивних 
втрат та збереження репродуктивного здоров’я, в тому 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 profi le aimed at reducing reproductive losses and reproductive health, 
including infertility treatment methods of assisted reproductive technology.
A priority direction of the treatment process is providing medical care to patients with 
reproductive losses and patients suff ering from infertility of diff erent genesis.

Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 
України, ДЗ
Ukrainian scientifi cally-practical center emergency medical help 
and medicine of the catastrophes Ministry of 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 та в особливий період (воєнний 
час) як на території країни, так й за її межами.
Центр проводить науково-дослідну роботу з проблем екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф в звичайний та особливий (воєнний час) 
періоди, здійснює надання організаційно-методичної та консультативної 
допомоги лікувальним закладам. Теоретичні розробки фахівців Центру 
використовуються при створенні 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 та соціальних катастроф).
На базі Центру функціонує аспірантура за спеціальностями: «хірургія», 
«травматологія та ортопедія».

The Center – is the main Governmental service of Disaster medicine.
The goal of The Center is to supply medical protection to population in condition of 
emergency, terrorism and special period (war time), at the territory of Ukraine and 
above it. 
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Наукова діяльність інституту спрямована на вивчення проблем поширених 
важких дерматозів, інфекційних і паразитарних захворювань шкіри, а 
також захворювань, що передаються статевим шляхом. Проводяться 
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 тому 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 
scientifi c activities of the institute is aimed at studying the problems of wide spread 
severe dermatitis, infectious and parasitic skin diseases and illnesses, sexually 
transmitted diseases. Conducts fundamental research on the state of membrane 
systems of cell sin skin and venereal diseases, medical genetics, medical math, 
medical, environmental, medical and social research. The Institute is a clinical 
base of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of Ukraine, State 
Pharmacological Center of MoH of Ukraine. The institute actively participates 
in activities of medical associations including international. It systematically go 
through the republican meeting of heads of departments of skin and venereal 
Diseases, managers of health facilities, scientifi c and practical conferences for 
dermatovenereologists and laboratory specialists.

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

Напрями наукової діяльності: вивчення механізму дії гормонів; вивчення 
етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитовидної 
залози та надниркових залоз, розробка напрямів лікування цих захворювань 
та їх профілактики; визначення впливу радіоактивного випромінювання 
на залози внутрішньої секреції; пошук лікарських засобів для лікування 
ендокринних захворювань. Напрями 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 проводити лікування понад 4000 хворих на 
рік. З 1986 р. Інститут очолює професор, академік НАМН, чл.-кор. 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. Amosova 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 у галузі забезпечення епідемічного благополуччя 

країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є 
провідним закладом з вивчення вірусних,бактерійних та паразитарних хвороб, 
в тому 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 та СНІДу, 
Центр інфекційних уражень нервової системи.
Теоретичні розробки фахівців Інституту використовуються при створенні 
наказів МОЗ України, постанов Верховної Ради, Ради Національної Безпеки і 
Оборони України.

Today our Institute is a chief scientifi c institution, which defi nes science-based 
policies in the fi eld 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 scientifi c departments for studying of viral hepatitis and HIV-
infection. 
The oretical developments Institute 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 та 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, hepato pancreato biliary and cardiorespiratory 
systems.

Інститут медицини праці НАМН України, ДУ
Institute for Occupational Health of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
75, 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:
• Вивчення механізмів ізольованої і комбінованої дії шкідливих виробничих 
чинників різної природи та вдосконалення науково-методичних засад їх 
гігієнічної регламентації;
• Епідеміологічні дослідження здоров’я працюючого населення та розробка 
науково обґрунтованих критеріїв оцінки і управління професійними 
ризиками здоров’ю;
• Проблема професійного стресу, пов’язаного з високим нервово-емоційним 
напруженням у осіб операторських професій та вдосконалення принципів 
психофізіологічного добору;
• Удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики професійних 
та професійно обумовлених захворювань.

Main directions of scientifi c achievements of the Institute for Occupational Health of 
NAMS of Ukraine is:

for 50 year. Annually about 35000 patients from diff erent 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 fulfi lled. 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
+380 (44) 440-27-44
+380 (44) 440-27-22
igt2@ukr.net
www.igt.net.ua

Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» - 
відомий науковий центр. В устан ові проводяться 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.
Медична допомога пацієнтам із порушеннями системи гемостазу є одним 
із основних напрямів роботи інституту, яким займаються два підрозділи 
установи – відділення гемофілії та інших коагулопатій і відділення хірургічної 
гематології та гемостазіології. Щороку в цих підрозділах лікується понад 1000 
пацієнтів.

State institution “Institute of Hematology and Transfusiology of the NAMS of 
Ukraine” - the famous scientifi c center. The institution conducts research in the fi eld 
of clinical haematology, hemostasiology, cryopreservation of blood cells, clinical 
and production transfusiology. Provided specialized care to patients, the training of 
specialists for health care institutions.
Medical care to patients with disorders of the hemostasis system is one of the 
main directions of the Institute, which involved two department of the Institute – 
the department of hemophilia and other coagulopathies and department of 
surgical Hematology and hemostasiology. Every year they treated more than 
1,000 patients.

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 та практичної 
медицини. У відділі генних технологій ведуться розробки по впровадженню 
методів генної терапії та нових біотехнологічних препаратів (одноланцюгові 
моноклональні антитіла, афінні сорбенти). Відділ генетичної діагностики 
займається вивченням впливу поліморфізму генів на схильність до 
розвитку, особливості клінічного перебігу та чутливість до терапії багатьох 
захворювань. У відділі клітинних та тканинних технологій проводиться 
вивчення можливостей застосування стовбурових клітин та розробка 
методів їх спрямованої диференціації з метою відновлення ушкоджених 
органів і тканин.

The State Institute of Genetic and Regenerative Medicine of 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, affi  ne sorbents).
Genetic Diagnostics Department studies gene polymorphism infl uences on organism’s 
disposition to onset of numerous diseases, clinic, drug sensitivity and specifi cities of 
treatment. 
Cell and Tissue Technologies Department studies possibilities for clinical use of 
stem cells and elaborates methods for directed diff erentiation aiming at renewal of 
damaged organs and tissues.

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, Vyshgorodskaya 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 в 
дослідженні процесів старіння, в 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 та 
вдосконалення методів діагностики, лікування, профілактики, реабілітаційних 
заходів;
- аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової 
діяльності, їх впливу на стан здоров’я та тривалість життя населення України.

D.F. Chebotarev Institute of Gerontology, National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine SI, is a multidisciplinary research institution which leads in the fi eld 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 
infl uences on health condition and life expectancies of the population in Ukraine.

Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН 
України, ДУ
O.M. Marzeyev Institute for Public Health 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

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва 
Національної академії медичних наук України» – провідна наукова установа, 
що вирішує актуальні завдання у царині гігієни довкілля, медичної екології, 
захисту населення від шкідливого впливу антропогенних чинників 
навколишнього середовища, покращення умов життєдіяльності населення 
України, вивчення стану громадського здоров’я країни та шляхів його 
збереження.

State Institution “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine” is a leading scientifi c organization solving the current 
tasks in the fi eld of environmental hygiene, medical ecology, protection of the 
population from the hazardous anthropogenic environmental factors, improvement 
of the life conditions of population in Ukraine, studying of the state of publichealth in 
the country and ways to save it.

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 
по проблемі дерматології і венерології, який було відкрито у 1924 році. 
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Institute of Nephrology NAMSU, SI is leading scientifi c and treatment institution of 
Ukraine in the fi eld 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 classifi cation of urinary tract diseases and morphology 
classifi cation 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 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 scientifi c establishment on issue “Otorinolaringology” in Ukraine. 
Basic scientifi c 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;

- Scientifi cally 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 проводить 
та координує дослідження за проблемою охорони здоров’я дітей шкільного 
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 
найбільш поширених захворювань у підлітковому віці; медико-психологічна 
реабілітація тяжко хворих дітей і підлітків; наукове обґрунтування найбільш 

ефективних форм медичного забезпечення дітей і підлітків. В структуру 
інституту входить: 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 qualifi cation 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: defi nition 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 scientifi c substantiation of the most eff ective 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 Blvd., Odesa, 65061, Ukraine
+380 (48) 776-04-35 
+380 (482) 68-48-51
fi latovscience@ukr.net
www.institut-fi latova.com.ua

Головні напрямки діяльності інституту: вивчення епiдемiологiї, патогенезу, 
клініки, розробка методів профілактики, лікування та реабiлiтацiї 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 та 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 та 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 та 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 detoxifi cation and 
treatment of blood.

• Studying mechanisms of isolated and combined actions of harmful production 
factors of diff erent nature and improvement of scientifi c and methodical basis for 
their hygienic regulation;
• Epidemiological investigations of the health status of the working population and 
development of scientifi cally grounded criteria of assessment and management of 
occupational health risks;
• The problem of occupational stress related to high neuro-emotional strain 
in individuals of operator’s professions and improvement of principles of 
psychophysiological selection;
• Improvement of methods of diagnostics, treatment and prevention of 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 у 1920 р. Установа є головною в країні в царині 
радіології, має клініку на 220 ліжок та консультативну поліклініку і надає 
високоспеціалізовану медичну допомогу населенню із 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 specialties, 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, Pushkinskaya 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 та світі. Інститут здійснює фундаментальні та 
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 та 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 fi elds 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 infl ammatory and infectious diseases.

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. 

The fi rst 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 Scientifi c 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.

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. Платона Майбороди, 32
32, Platona 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 приділяють 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 та 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-eff ects, 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-V, 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 та лікувальним 
закладом України з проблем хвороб сечової системи. До складу інституту 
входять 4 відділи, 4 лабораторії та 2 клінічні відділення. Серед працівників 
11 докторів медичних наук, 8 професорів та 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 класифікація хвороб 
нирок. У 2011 році створено клінічні настанови та затверджено стандарти та 
протоколи лікування хворих з ХХН, які лікуються ГД.
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Рада, на який захищено 65 докторських та 475 кандидатських дисертацій.
Інститутом видаються щоквартальні науково-практичні журнали: «Урологія», 
«Здоровье мужчины», «Імунологія та алергологія».
Співробітники інституту, при допомозі іноземних грантів, проводять 
дослідження разом із науковцями Японії, Іспанії, Швеції. 

“Institute of Urology NAMS of Ukraine” SI was formed in 1965. The main directions 
of the scientifi c investigations are as follows: various problems in treatment of 
urolithiasis; infl ammatory 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 confi rmed by 309 patents 
and 4 State Rewards.  In the Institute the specialized scientifi c 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 scientifi c 
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 у галузі наукового пошуку та розробки нових лікарських 
засобів (ЛЗ). Інститут проводить повний цикл досліджень ЛЗ – від синтезу 
хімічної речовини, вивчення її дії на різні системи організму в експерименті, до 
створення лікарської форми препарату. Виконує дослідження молекулярних 
механізмів пошкодження організму при гіпоксії та ішемії, механізмів дії 
високоефективних речовин для застосування при нервово-психічних 
захворюваннях, розробку нових НПЗЗ та анальгетиків, протипухлинних, 
серцево-судинних засобів, ЛЗ на основі ліпосом. Інститут першим в Україні 
впровадив вимоги GLP.

Leading institution in the fi eld of scientifi c research and development of new drugs. 
The Institute carries out a full cycle of drug research – synthesis of chemical study of its 
eff ect 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 fi rst in 
Ukraine that introduced GLP requirements.

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 
НАМН України, ДУ
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayboroda Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 489-00-94
+380 (44) 490-23-06
idrnm@ukr.net

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут ядерної медицини 
та променевої діагностики НАМН України» є підвищення рівня розвитку 
променевої діагностики як важливої складової практичної охорони здоров`я. 

The main scientifi c 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. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody 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» проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 
науково-методичний супровід та 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 scientifi c researches, scientifi c and methodological 
support and practical assistance to medical institutions of Health of Ukraine in the 
fi eld 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 fi stula, 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. 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

Є національним надбанням України.
Щорік проводиться понад 5 тис. складних операцій на серці у дорослих та 
дітей (більше 180 тис. з моменту заснування Інституту) та консультується до 
30 тис. 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 
та прикладних наукових тем, що мають світове визнання та активно 
впроваджуються в 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. Scientifi c research: work on important scientifi c 
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 Постишева, 2-А
2-А, Postysheva 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 НАМН 
України, РАМН Л.Т. Мала. З 2013 р. інститут очолює професор Г.Д. Фадєєнко. 
В Інституті проводиться вивчення причин та розробка методів попередження, 
раннього виявлення та лікування неінфекційних захворювань. Науковий 
колектив продовжує розвивати засновану академіком Л.Т. Малою сучасну 
провідну школу терапевтів, здійснює впровадження результатів наукових 
досліджень в лікувально-профілактичних установах країни, координує 
міжгалузеву співпрацю вчених в галузі терапії. 

GI “L.T. Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine” – the unique Ukrainian Research and Clinical Diagnostic 
Therapeutic Center. 

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, Pushkinskaya 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 та дітей, запропоновано інструментарій для їх виконання, 
які отримали світове визнання. Розроблено та впроваджено в клініку нові 
способи оперативних втручань при кісткових пухлинах, біоматеріали та 
імплантати з гідроксилапатитної та корундової керамік, монокристалічного 
сапфіру, вуглецю та 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. Mayborody 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 у галузі 
охорони здоров’я жіночого та дитячого населення. В інституті працюють 
52 докторів наук, з них 1 академік, 2 члени-кореспонденти НАМН України, 
31 професор і 140 кандидатів медичних наук. Інститут має педіатричні та 
акушерсько-гінекологічні клініки на 500 ліжок та 6 лабораторій; виконує 
функції державного перинатального центру IV рівня; співпрацює з вченими 
США, Швеції, Японії, Великобританії, Польщі.

The Institute is leading scientifi c institution of Ukraine in practical health of women 
and children. The Institute’s 52 MD doctors, including 1academician, 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.

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, Artyoma Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 700-45-40
+380 (57) 700-45-38
admin@ipep.com.ua

Заснований у м. Харкові у 1919 р. видатним вченим В.Я. Данилевським 
як Органотерапевтичний інститут. Представлений 4 науково-дослідними 
підрозділами та 5 клінічними підрозділами. Основні напрямки наукової 
діяльності: епідеміологія, клініка ендокринних захворювань, розробка і 
удосконалення методів їх діагностики, профілактики і лікування; дослідження 
механізмів регуляції ендокринних функцій і метаболічних процесів в нормі 
і 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, Rishelievskaya 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 
доринкової системи господарювання; дослідження епідеміології та 
моніторинг стоматологічної захворюваності в Україні; дослідження фізіолого-
біохімічних механізмів патогенезу основних стоматологічних захворювань; 
сучасні види стоматологічної допомоги, в т.ч. косметичні операції, імплантація 
зубів; нові методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань; 
послуги з реєстрації виробів стоматологічного призначення.

Fields of activity: scientifi c 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; offi  cial 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. Бульварно-Кудрявська, 27
27, Bulvarno-Kudryavska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 486-42-49
+380 (44) 486-76-47
travma@rql.net.ua
www.ito.gov.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 fi eld of traumatology and orthopedics. The Institute has developed 
a number of priority scientifi c 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 qualifi ed consultancy assistance to more than 35 
thousand patients. The Institute maintains close ties and cooperates with scientifi c 
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, Yuriy 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» бере свій початок з 1965 р. Наукові 
дослідження присвячені різним питанням лікування сечокам’яної хвороби, 
запальні захворювання 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 4 державними 
преміями. На базі інституту функціонує спеціалізована, кваліфікаційна вчена 
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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
offi  ce@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua

Рік заснування - 1944. Рівень акредитації - IV. Ліцензія: серія АЕ № 270969 від 
12.08.2013. Буковинський державний медичний університет (БДМУ) – сучасний 
багатопрофільний навчальний заклад IV рівня акредитації, включений до 
загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Великої Хартії 
університетів, що здійснює фахову підготовку за ступеневою системою 
освіти: 1201 «МЕДИЦИНА», 1202 «ФАРМАЦІЯ». В університеті забезпечується 
безперервність та наступність 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 qualifi ed 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 requalifi cation of physicians including foreign citizens in Residency 
in the specialties of medical and pediatric profi le, 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, M. Pirogov Str., Vinnytsya, 21018, Ukraine
+380 (432) 57-03-60
+380 (432) 67-01-91
admission@vnmu.edu.ua

Університет нараховує 59 кафедр, на яких працює компетентний науково-
педагогічний персонал: 120 докторів наук, професорів, один академік НАМН 
України, 17 академіків і п’ять членів-кореспондентів академій наук, понад 
600 кандидатів наук, доцентів. Структурні підрозділи: шість факультетів (два 
медичні, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян 
та післядипломної освіти); госпрозрахункові підготовчі курси; центр нових 
інформаційних технологій; науково-дослідний центр, у складі якого 12 
науково-дослідних лабораторій, у т.ч. 7 – ліцензованих, експериментальна 
клініка (віварій); 46 навчально - тренінгових центрів; 55 клінічних баз кафедр. 
Підготовка іноземних громадян за напрямами «Медицина» та «Фармація» 
ліцензована у обсязі 500 осіб на рік.

Training of specialists is carried out at 59 chairs, where the competent scientifi c-
pedagogical staff  works. Among them 120 doctors of science, professors, 17 
academicians and 5 members-correspondents of Academies of Science, over 612 
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-fi nancing pre-university courses; New information 
technology centre; Scientifi c-research сentre, which consists of 12 scientifi c-research 
laboratories, including 7 – licensed laboratories, experimental clinic (vivarium); 46 
educational-medical complexes; 55 clinical bases of departments. 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, 
SE

Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9
9, 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 ДЗ «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.

Донецький національний медичний університет 
ім. М. Горького
M. Gorkiy Donetsk National Medical University

Україна, 84404, м. Лиман, вул. Кірова, 27
27, Kirova Str., Liman, 84404, Ukraine
+380 (99) 060-36-65
contact@dsmu.edu.ua
www.dsmu.edu.ua

Державний вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації. 
Структура: 5 факультетів, 30 кафедр, науково-дослідний інститут травматології 
та ортопедії, медичний коледж. 265 науково-педагогічних працівників (31 
д.мед.н. та професор, 73 к.мед.н. та доцентів, 4 члена-кореспондента НАМН 
України. Підготовка студентів проводиться за спеціальностями: «Медицина» 
(спеціалізація – «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико - профілактична 
справа»), «Стоматологія», «Фармація», «Публічне управління та адміністрування 
(спеціалізація – Публічне управління та адміністрування у сфері охорони 
здоров’я)». У 2012 році університет підписав договір з Великою хартією 
європейських університетів (Болонья, Італія). За підсумками зовнішнього 
аудиту університет сертифікований за міжнародними стандартами якості ІSО - 
9001:2008 (вища медична освіта і науково-дослідницька діяльність).

M. Gorkiy Donetsk National Medical University is a state higher medical institution of 
the IV accreditation grade. It comprises 5 faculties, 30 departments, scientifi c research 
Institute of traumatology and orthopedics, medical college. The number of education 
and scientifi c collaborate s - 265, including MD and professors – 31, CM and associate 
professor – 73, corresponding members of the National academy of medical sciences 
of Ukraine - 4. Students are trained alongside the following specialties “Medicine” 
(specialization – “Pediatrics”, “Medicine and Prophylaxis”), “Dentistry”, “Pharmacy”, 
“Public Management and Administration (specialization - Public Management and 
Administration in Health Care)”. In 2012, the University signed an agreement with 
the Great Charter of European Universities (Bologna, Italy). According to the results of 
the external audit of the University is certifi ed to international quality standards ІSO - 
9001:2008 (higher medical education and research activities).

Житомирський інститут медсестринства, КВНЗ
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;

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

L.T. Malaya the academician of National Academy of Science and Academy of Medical 
Science, Russian Academy of Medical Science was the founder and fi rst head of the 
institution. Since 2013, the Institute has been Professor G.D. Fadeenko.
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 fi eld 
of therapy.

Національний інститут фтизіатрії і 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. Amosova 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 і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського бере свій початок з 28 листопада 1922 р., коли постановою 
Ради Народних Комісарів № 112 на базі 9-ї міської туберкульозної лікарні 
створений Київський туберкульозний інститут. Одним з ініціаторів його 
організації та науковим консультантом був професор Ф.Г. Яновський. У 1928 р. 
інституту було присвоєне ім’я цього видатного клініциста.
Сьогодні інститут є головною установою країни з фтизіатрії та пульмонології. 
Він має унікальне оснащення і висококваліфікований кадровий потенціал. 
На сьогодні в інституті працює 799 співробітників, серед них – 1 академік 
НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 24 доктори та 
69 кандидатів наук, 15 професорів, 106 наукових співробітників та 88 
лікарів. Інститут має добре оснащену базу на 530 ліжок, що дозволяє 
проводити лікування понад 6 тис. хворих за рік, виконувати більше 600 
хірургічних втручань, у тому числі вельми складних реконструктивно-
відновних. В поліклінічному відділенні інституту щорічно отримують 
висококваліфіковану допомогу понад 20 тис. хворих на туберкульоз, 
неспецифічні і онкологічні захворювання легень.
Основні наукові напрямки, за якими нині працює інститут: дослідження 
механізмів розвитку, поширеності, особливостей перебігу туберкульозу 
та неспецифічних захворювань органів дихання, в т. ч. спричинених 
резистентними збудниками, та їх поєднання з ВІЛ-інфекцією й іншою 
супутньою патологією; розробка сучасних науково обґрунтованих методів 
і технологій їх скринінгу, діагностики, диференціальної діагностики, 
лікування, профілактики, медико-соціальної реабілітації, диспансеризації 
та 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 
profi le. 

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 50 кандидатів медичних наук, 
11 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 50 Candidates of Medical Sciences, 
11 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 Scientifi c 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 та профілактики, при цьому значна 
увага приділяється 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 scientifi c 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. Мельникова, 53
53, Melnykova 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.
Основним напрямком наукової діяльності є мінімізація медичних і соціальних 
наслідків Чорнобильської катастрофи. На базі ННЦРМ функціонують 2 
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, 2 проблемні комісії МОЗ і 
НАМН України.

NRCRM is the main institution in Ukraine which deals with medical problems of the 
Chernobyl disaster, radiation medicine, radiobiology, radiation hygiene, radiation 
epidemiology.
The main direction of research activity is to minimize the health and social 
consequences of the Chernobyl disaster. There are 2 specialized scientifi c councils 
of thesis defense, 2 problem commission of the Ministry of Health of Ukraine and 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine Based on NRCRM.
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IV accreditation level.
Departments: medical; pediatric; pharmaceutical; dental; international students; 
postgraduate education.
Number of lecturers: 112 (among them - 20 DSc and 42 PhD, 3 honored workers of 
science and technology, 3 honored doctors of Ukraine, 1 honored healthcare worker, 
1 honored educators).
Number of students: Total: 377
- Full-time education 304
- Extramural education 73
Forms of postgraduate education: internship; master; doctorate; clinical residency; 
advanced training for doctors.
Mode of study: government-fi nanced education, contract education.

Львівський медичний інститут, ТзОВ
Lviv Medical Institute

Україна, 79018, м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
76, V. Polischuk Str., Lviv, 79018, 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 in2004. 
Creation is followed by foundation of LMI educational-scientifi cally 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 scientifi c school of pathophysiology led by 
the Rector Professor M.S. Rehedy.
Confi rmation 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. Данила 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 ім. 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 тому числі 47 клінічних), 
Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової 
токсикології, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія клінічної та 
молекулярної імунології, лабораторія синтезу біологічно активних сполук, 
Стоматологічний медичний центр, Центр розвитку досліджень, трансферу 
технологій, міжнародної наукової інтеграції, Центр біостатистики, Центр 
фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, навчально-виробнича 
аптека, ботанічний сад, медичний коледж, бібліотека, чотири музеї. В 
Університеті працює 1324 особи наукових і науково-педагогічних кадрів, 
зокрема 149 докторів наук (у тому числі 123 професори), 689 кандидатів наук 
(серед них 398 доцентів). За числом праць, опублікованих у міжнародних 
журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної бази даних Scopus 
ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 12 місце 
серед усіх ВНЗ України, індекс Гірша – 30.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University (LNMU) is one of the oldest and 
largest higher medical educational institutions of Ukraine. LNMU was established on 
the basis of Medical Faculty of Lviv University (founded in 1784). Nowadays LNMU 
trains doctors and pharmacists at 6 faculties – two Faculties of General Medicine, 
Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy (intramural and extramural form of study), 

Faculty of Foreign Students, Faculty of Postgraduate Education. The University consists 
of 75 Departments (including 47 clinical departments), Central Research Laboratory, 
Laboratory of Industrial Toxicology, Laboratory of Electron Microscopy, Laboratory 
of Clinical and Molecular Immunology, Laboratory of Synthesis of Biologically Active 
Compounds, Dental Medical Center, Center of Research Development, Technology 
Transfer and International Scientifi c Integration, Center of Biostatistics, Center of 
Pharmaceutical Care and Innovations in Health Care, teaching drugstore, botanical 
garden, Medical College, library, four museums. The University employs 1324 people 
of scientifi c and teaching staff , particularly 149 doctors of science (including 123 
professors), 689 (PhDs) candidates of science (including 398 associate professors). 
According to the recent Scopus database, LNMU holds second place by the number 
of articles published in international journals among top medical schools and 12th – 
among all universities in Ukraine, h-index of the University – 30.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика
P. L. 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
+380 (44)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 у 1918 році. 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 specialties.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини
Shupik national medical academy of postgraduate education, 
Institute of Family Medicine

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine 
+380 (44) 205-48-63
+380 (44) 440-02-48
ism_nmapo@ukr.net, ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Інститут сімейної медицини у складі Національної медичної академії 
післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика був створений у 2009 році 
(наказ НМАПО №3694 від 30.11.2009).
За Наказом  МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено: організація 
та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за 
фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; координація наукових 
досліджень у галузі сімейної медицини; участь у здійсненні науково-
методичного супроводу впровадження сімейної медицини в Україні та у 
формуванні стратегічних напрямків її розвитку. 
Виконання цих завдань забезпечується науково-педагогічним складом 
13 кафедр, науково-організаційним відділом та тренінговим центром, які 
входять до складу Інституту.

Institute of Family Medicine at Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education was established in 2009. By the order of Health Ministry of Ukraine from 
07.06.2010 №466 the functions of Institute are: organization and implementation 
of qualitative and eff ective system of training in specialty "General practice - 
family medicine"; coordination of researches in family medicine; scientifi c and 

- стоматологія ортопедична;
- лабораторна діагностика – бакалавр.
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».
Форми навчання: денна, за держзамовленням і на контрактній основі.

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. Orthopedic Stomatology
6. Laboratory diagnostics
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”.

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 181 науково-педагогічний працівник, серед яких чотири – заслужені 
діячі науки і техніки України, шість – заслужених лікарів України, 40 – докторів 
наук, 35 – професорів, 69 – доцентів, 116 – 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 
181 teaching staff , which including 4 – Honorary Scientists of Ukraine, 6 – Honoured 
Doctors of Ukraine, 40 – Doctors of Medicine, 35 – professors, 69 – assistant professors, 
116 – 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. Післядипломну 
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 три фахові журнали, внесені ВАК України до переліку 
фахових видань, в яких науковці університету публікують результати 
науково-дослідних робіт. Це: «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної 
медицини» та «Пульс».

Ivano-Frankivsk National Medical University operates on the basis of state property 
under the Ministry of Health of Ukraine. Currently, the university has fi ve 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 three professional journals in which researchers publish the 
results of university research included HAC of Ukraine to the list of special editions: 
“Galician drug Herald”, “History of clinical medicine” and “Pulse”.

Кафедра управління охороною суспільного здоров’я 
Національної академії державного управління при 
Президентові України
Department of Healthcare Management National Academy for 
Public Administration under the President of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
20, Ezhena Pottie Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 455-62-92
schoolha@ukr.net
www.academy.gov.ua

Спрямування кафедри орієнтовано на підготовку управлінських кадрів сфери 
охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціальних і галузевих змінах 
та інноваційних методах управління. Підготовка фахівців у сфері охорони 
здоров’я здійснюється кафедрою на основі магістерської програми за 
спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я».

Our department focused on preparation of highly qualifi ed leaders in healthcare and 
health-related professions, competent in modern system changes and innovative 
management models.
The objective of the department is to provide people with a high level of analytical 
skills, as well as practical knowledge.
The department off ers master’s program – Public Administration in Health Care.

Київський медичний університет, ПВНЗ
Kyiv Medical University

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 – один з найбільших українських приватних 
вузів, єдиний приватний медичний ВУЗ такого масштабу – в Університеті 
навчається близько 2000 осіб, серед них 15 % – студенти-іноземці із 45 країн 
світу. Заснований у 1992 році. Підготовку фахівців виконують на медичному, 
стоматологічному, фармацевтичному факультетах, наявна післядипломна 
освіта: інтернатура, маґістратура, аспірантура та підготовчі відділення до 
вступу до ВНЗ для іноземних та українських студентів. 

Kyiv Medical University – is one of the largest Ukrainian private schools in with an 
enrollment of about 2000 people, among there are 15% of foreign students from 45 
countries. Established in 1992. At your disposal is a Faculty of Medicine, Faculty of 
Dentistry, Faculty of Pharmacy. At KMU of UAFM we have postgraduate education: 
internship, magistracy, postgraduate studies. We also have the preparatory 
department which prepares students for enrollment to Higher school.

Луганський державний медичний університет, ДЗ
The Lugansk State Medical University, SE

Україна, 93012, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
32, Budivelnikiv Str., Rubijne, Lugansk region, 93012, Ukraine
+380 (6453) 6-17-32
+380 (6453) 7-05-81
canclsmu@ukr.net
kanc@lsmu.edu.ua
www.lsmu.edu.ua

IV Рівень акредитації.
Факультети: медичний; педіатричний; фармацевтичний; стоматологічний; 
іноземних студентів; післядипломної освіти. 
Кількість викладачів: 112 (з них – 20 доктори наук і 42 кандидат наук, 3 
заслужених діячів науки і техніки, 3 заслужених лікарів України, 1 заслужений 
працівників охорони здоров’я, 1 заслужений працівник народної освіти).
Кількість студентів: Усього: 377 
− Денна 304 
− Заочна 73
Форми післядипломної підготовки: інтернатура; магістратура; аспірантура; 
клінічна ординатура; вдосконалення лікарів. 
Форми навчання: бюджетна, контрактна.
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VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

89 Professors (PhD., D.Sc.), 423 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, 3 Fulbright Program winners. Number of students: more 
5, 200, including near 1,500 international students from 62 countries.

Українська військово-медична академія
Ukrainian Military Medical Academy

Україна, 04655, м. Київ, вул. Мельникова, 24
Ukraine, 04655, Kyiv, Melnikova Str., 24
+380(44) 489-16-08
+380 (44) 489-16-34
www.med-akademiya.com.ua

Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним 
навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та 
перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), 
а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України.
В Академії працює 29 професорів, 49 докторів наук, 69 кандидатів наук, 58 
доцентів.
До складу Академії входять: Військово-медичний інститут, структура якого 
складається з 2 факультетів та 11 кафедр; Науково-дослідний інститут 
проблем військової медицини Збройних сил України.
35 військовослужбовців надавали допомогу пораненим та травмованим в 
зоні АТО. 

Ukrainian Military Medical Academy is the high military medical education institution 
of the IV accreditation level with the right of training and retraining of military 
doctors on education and skill levels of specialist and master of medicine (pharmacy) 
(including foreign citizens) as well as scientifi c and medical center of the Ministry of 
Defense of Ukraine.
In the Academy works 29 professors, 49 doctors of science, 69 PhDs, 58 associate 
professors.
The Academy comprises: Military Medical Institute, whose structure consists of 2 
faculties and 11 departments; Research Institute of Military Medicine of the Armed 
Forces of Ukraine.
35 military offi  cers assisted the wounded and injured in the ATO area.

Українська медична стоматологічна академія, ВДНЗУ
Ukrainian Medical Stomatological Academy, HSEEU

Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
23, 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».

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, Scientifi c and Research Institute 
of Genetic and Immunologic Foundation of Pathology and Pharmacogenetics 
Development and Medical Scientifi c-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 
спільним договором між НМУ імені О.О. Богомольця та НТУУ «КПІ» і до 1.07.2013 
р. мав назву між університетського медико-інженерного факультету. Саме з 

того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної 
інженерії. Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, 
медичної і 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 fi eld 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
+380 (57) 711-35-56
+380 (57) 711-80-25
offi  ce@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить 
підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, 
передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 
спеціальностями. Готує фахівців в 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 проводиться підготовка молодших 
спеціалістів та 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, qualifi cation 
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 Науки, 4
4, Nauky 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 7 факультетів, навчально-науковий 
інститут післядипломної освіти, 70 кафедр, два інститути, медичний коледж. 
В університеті працюють 134 доктори та 547 кандидатів наук, один академік і 
чотири члени–кореспонденти НАМН України, 34 співробітники, які удостоєні 
почесних звань, 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. 
Навчається понад 8 000 студентів, серед яких понад 3500 – іноземні громадяни 
з 88 країн світу. ХНМУ є членом Міжнародної асоціації університетів.

Kharkiv National Medical University (KhNMU) is one of the leading academic centers 
in the fi eld of medicine in Ukraine. It comprises 7 faculties, Institute of Postgraduate 
Education, 70 departments, 2 Research Institutes, medical college. 134 MD and 547 
PhD work at the University including: 1 full member and 4 corresponding members 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine; 34 Honored Persons of Ukraine, 
9 laureates of State Prize of Ukraine in Science and Technology. More than 8000 
students study at the University, including 3500 citizens of 88 countries of the world. 
KhNMU is a member of International Association of Universities.

methodological support in implementation of family medicine in Ukraine and in 
formation of strategy of its development. The performing of these tasks is provided by 
scientifi c and teaching staff  of 13 departments, scientifi c-organizational department 
and practical training center, which are the parts of the Institute.

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця
Bogomolets National Medical University 

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
13, T. Shevchenko Blvd, Kyiv, 01061, Ukraine
+380 (44) 234-40-62
+380 (44) 234-92-76
nauka_nmu@ukr.net
www.nmu.ua 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) – 
вищий навчальний медичний заклад IV рівня акредитації, визнаний в Україні 
та за кордоном учбовий і науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів, 
провізорів. В університеті навчається понад 12 тис. студентів, в т.ч. понад 
1 тис. іноземних студентів, понад 1200 лікарів (провізорів) проходять 
післядипломну підготовку в інтернатурі. Науковий потенціал університету 
складають також 16 докторатнів, понад 100 аспірантів, більше 50 магістрів та 
200 клінічних ординаторів.
Університет проводить: довузівську підготовку абітурієнтів, підготовку 
медичних кадрів та післядипломну освіту.
Професорсько-викладацький склад університету налічує понад 1200 
викладачів, із них – 204 докторів наук, 855 кандидатів наук, серед яких 
142 професори, 383 доценти, 27 членів державних академій наук, 31 член 
громадських Академій наук, 64 члени зарубіжних академій, асоціацій та 
інших міжнародних організацій, 43 Заслужені діячі науки і техніки України, 38 
Заслужених лікарів України, 5 Заслужених працівників освіти, 5 Заслужених 
працівників охорони здоров’я України, 36 Лауреатів Державної премії 
України, 17 Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

University is a higher medical institution holding a IV level (highest) accreditation by 
Ministry of Education of Ukraine. This is an educational and scientifi c center providing 
undergraduate training for medical doctors and pharmacists. There are more than 
12,000 undergraduate students, including almost 1,000 international students, 
107 PhD students, 66 master students, 200 clinical residents, almost 1200 medical 
(pharmacology) doctors in post-graduate clinical training. 
University provides preparatory courses; medical training as well as postgraduate 
education.
The teaching staff  is represented by 1200 teachers. Of these, 204 are doctors of medical 
science (142 professors), 855 – candidate of medical science (204 associate professors). 
There are 27 full members of state Academies of Sciences, and 31 corresponding 
members of the public Academies of Sciences, 64 members of foreign academies, 
associations and other international associations, 43 honored workers and sciences 
and technology, 1 Honored inventor of Ukraine, 36 winners of state prizes of Ukraine.

Національний фармацевтичний університет
National University of Pharmacy

Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
53, Pushkinska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 706-30-68, 714-25-41
help@ukrfa.kharkov.ua
www.pharm.kharkiv.edu

Національний фармацевтичний університет – єдиний в Україні вищий 
навчальний заклад фармацевтичного профілю. 
Навчальний заклад започаткований у 1805 році в рамках Харківського 
Імператорського університету; з 1921 р. – Харківський фармацевтичний 
інститут, який у 1992 р. реорганізований в Українську фармацевтичну 
академію; з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет.
Сьогодні в університеті створено всі умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців для всіх сегментів фармацевтичної галузі: 
аптечних закладів, фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств, 
державних установ з контролю якості лікарських засобів, а також для 
підготовки науковців – докторів та кандидатів наук.

National University of Pharmacy is a domestic centre of pharmaceutical education 
and science development, which occupies a leading place in realization of public 
policy in training a new generation of highly skilled specialists and implementation 
of competitive scientifi c developments for science intensive pharmaceutical industry. 
Founded in 1805 as the pharmaceutical department of the Kharkov Emperor 
University, NUPh is the main pharmaceutical higher educational establishment in 
Ukraine with rich scientifi c traditions and history.

Одеський національний медичний університет
Odesa National Medical University

Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
2, Valikhovskiy Lane, Odesa, 65082, Ukraine
+380 (48)723-42-49
+380 (48) 723-22-15
offi  ce@odmu.edu.ua
www.odmu.edu.ua

ОНМедУ є членом Міжнародної і Європейської Асоціацій університетів, 
Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО.
Матеріально-технічна база: 8 факультетів, 58 кафедр, 12 навчальних корпусів, 
48 клінічних баз, 2 власні клініки, 3 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 реконструктивної 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. Створення в університеті 
видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, 
пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали 
ВАК України, серія підручників і навчальних посібників. Виданo більшe 100 
наймeнувань книг на українcькій, російcькій, англійcькій і фpанцузькій моваx.

ONMedU is a member of the International and European Associations of Universities, 
the International Scientifi c 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, scientifi c and medical diagnostic 
work that facilitates the introduction of new medical science advances. For the recent 
years there were created a unique scientifi c and medical departments: Research 
Institute for Regenerative and reconstruction biomedicine, Research Institute of 
Clinical Biophysics Research Institute valeology. Successfully created medical and 
diagnostic centers jointly with public health institutions. The construction of university 
dental clinic, established the fi rst in Ukraine multidisciplinary university clinic. Creating 
the university publishing, printing complex helped to solve many problems associated 
with publishing. We published four scientifi c journals WAC Ukraine, a series of text 
books and training aids. There were 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
I. 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 галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних 
закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за 
основними показниками діяльності ТДМУ імені I.Я. Горбачевського стабільно 
входить у трійку кращих медичних університетів України. На сьогодні укладені 
угоди про співпрацю з 37 університетами та закладами охорони здоров’я з 15 
країн світу. ТДМУ – член Європейської асоціації університетів (EAU) та Альянсу 
медичних університетів ERASMUS+. 
IV рівень акредитації. Факультети: медичний, фармацевтичний, 
стоматологічний, післядипломної освіти, іноземних студентів. Професорсько-
викладацький склад налічує 549 осіб (з них – два член-кореспонденти НАМН 
України; 89 докторів і 423 кандидатів наук; дев’ять Заслужених діячів науки 
і техніки; три Заслужених винахідників; три Лауреати Державної Премії 
України; три Заслужених лікаря України, 2 заслужені винахідники України, три 
стипендіати програми “Fulbright Scholar”). Кількість студентів – більше 5 200, з 
них майже 1 500 з 62 країн світу.

TSMU is one of the best institutions in Ukraine among the higher medical 
establishments of the IV accreditation level according to the rating list of the 
Ministry of Health of Ukraine. Agreements on cooperation have been signed with 
37 universities from 15countries of the world. TSMU is a member of the European 
University Association and Alliance of medical universities ERASMUS+.
Specialties and Degrees Off ered: General Medicine; Dentistry; Pharmacy; Nursing; 
Nursing distant (online) form of studying and Preparatory Department. Teaching 
staff : 549 persons. Among them – 2 Corresponding Members of NAMS of Ukraine; 



126  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  127

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

•   розробка загальної теорії керування, методів та засобів побудови 
інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;

•   створення загальної теорії обчислювальних машин та розробка 
перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та 
інформатики;

•   створення перспективних систем математичного забезпечення загального 
та прикладного призначення.

•   Development of the general theory and methods of system analysis, mathematical 
simulation, optimization and artifi cial intelligence;

•   Development of the general control theory, as well as methods and remains to 
construct various-purpose intelligent control systems of diff erent levels;

•   Creation of the general theory of computers and development of the advanced 
facilities used in computer science  and engineering, artifi cial intelligence  and 
information science;

•   Creation of advanced general-purpose and application-oriented mathematical 
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 NAS of Ukraine is one of the largest in 
Ukraine and Europe research centers of basic research in the physics of metals. 
Scientifi c 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
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the 
NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Заболотного, 154
154, Zabolotny Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-11-79
+380 (44) 526-23-79
Podgorsky@serv.imv.kiev.ua 
www.imv.net

Інститут мікробіології і вірусології - один з найбільших наукових центрів 
досліджень в галузі систематики, фізіології, біохімії, генетики та екології 
мікроорганізмів, біотехнології і 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 scientifi c center of research 
in the fi eld 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, Ac. Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, 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 співробітники. 
Діяльність: структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова 
інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, 
комп’ютерне моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють з вченими 
більш ніж з 80 країн світу та мають десятки міжнародних грантів (NATO, STCU, 
CNRS, SCOPES, FP7 та ін.). Підтримуються двосторонні зв’язки з установами 
Франції та Польської академії наук.

IMBG is headed by Academician of NASU, Prof. Ganna Elskaya. Staff  is comprised of 
433 employees. The main scientifi c 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, SCOPES, FP7 etc.). Вilateral relations IMBG 
has with the institutions of France and Polish Academy of Science.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials 

Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32 
alkon@ ism.kiev.ua
s.riabchenko@ukr.net
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 
і тисків; розробляються методи спонтанного і спрямованого регульованого 
синтезу надтвердих матеріалів.

V.N. Bakul Institute for Super hard Materials NAS of Ukraine is one of the largest 
scientifi c and technological European centers on material science. The fundamental 
scientifi c researches of physical and chemical processes of mono and polycrystalline, 
disperse and fi lm 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 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 
purifi cation 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 aff ect 
by.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 01030, 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 їхньої регуляції біологічно активними речовинами; розробка 
біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, 
екології та промисловості.

The scientifi c 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 Ак. Палладіна, 34
34, Ac. Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-12-70
igmr@ignof.gov.ua
www.igmof.org.ua

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка 
Національної Академії наук України був створений 9 січня 1969 р. з 
метою вивчення складу і еволюції літосфери; виявлення закономірностей 
формування і локалізації родовищ корисних копалин; розробки геохімічних, 
мінералогічних і петрологічних критеріїв прогнозування і пошуків родовищ 
і рудопроявів; синтезу мінералів і виявлення нових видів мінеральної 
сировини.

M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the 
National Academy of sciences of Ukraine, was founded on January 9, 1969 with 
the purposes of study of lithosphere composition and evolutions; investigation 
of mechanisms of formation and localization of mineral deposits; discovery of 
geochemical, mineralogical and criteria for prediction and exploration of mineral 
deposits and ore occurences; the synthesis of minerals and discovery of new types of 
mineral resources.

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 scientifi c 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 
diff erential 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, Peremogy 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 у 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 scientifi c institution of Ukraine in the fi eld 
of fundamental and applied researches, aimed at increasing effi  ciency 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 НАН України
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Казиміра Малевіча, 11
11, Kazimira Malevicha Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 200-82-77, 205-23-85
offi  ce@paton.kiev.ua
www.paton.kiev.ua

Інститут здійснює наукові дослідження за такими напрямами: 
- прогресивні технології зварювання та з’єднання матеріалів; 
- міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; 
- інженерія поверхні;
- спеціальна електрометалургія;
- технічна діагностика та неруйнівний контроль.

The Institute does research into:
– advanced technologies of welding and joining of materials;
– strength, reliability and fatigue life of welded structures;
– surface engineering;
– special electrometallurgy processes;
– technical diagnostics and non-destructive testing.

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

•   розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного 
моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
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Інститут фізики НАН України
Institute of Physics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauka Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-89
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України є одним із найстаріших інститутів НАН 
України, заснований в 1929 р. Основна діяльність: фундаментальні наукові 
дослідження. Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого 
середовища; нанофізика та наноелектроніка; фізика поверхні, фізика 
плазми; лазери і нелінійна оптика, голографія. Прикладні дослідження 
лазерних технологій, піроелектричних детекторів, рідкокристалічних систем, 
кріогеніки, електронно-променевих технологій, біофізичних досліджень.

Institute of Physics of National Academy of Sciences of Ukraine (NASU) is the oldest 
Research Institution of the Academy, it was founded in 1929. Primary activity is 
Fundamental Research. Main Stream Research Programs: Physics of Condensed 
Matter; Nanophysics and Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser 
Physics and Nonlinear Optics, Holography. Applied Research of Laser Technologies, 
Pyroelectric Detectors, Cryogenic, Electrons Beam Technology, Biophysics Research.

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.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 і 
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 sciеnce.

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії 
ім. Л.М. Литвиненка
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal 
Chemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 50, оф. 209
Off . 209, 50, Kharkivske highway, Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-66-75
+380 (44) 559-66-86
offi  ce.ipocc@nas.gov.ua

Основні напрямки наукових досліджень:
- дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у тому числі тих, що 
відбуваються в умовах гомогенного і міжфазного каталізу;
- вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей вугілля і його компонентів 
з метою розробки методів раціонального використання вугілля та продуктів 
його переробки;
- синтез і дослідження структури та властивостей гетероциклічних сполук, у 
тому числі біологічно активних.

Main directions of scientifi c researches are:
- studying of mechanisms of reactions of organic compounds, including reactions 
carrying out under conditions of homogenous and phase transfer catalysis;
- analysis of chemical and physical-chemical properties of coal and its components 
with a view of developing the method of rational using of coal and products of its 
processing;
- synthesis and investigating of the structure and properties of heterocyclic 
compounds, including biologically active ones.

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 shaussee, Kyiv-160, 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: 
− клей медичний; 
− внутрішньосудинний стент з фторвмісним тромборезистентним покриттям;
− імплантат «Рінапласт»;
− матеріал для плівкових пов’язок;
− інтраокулярні лінзи.

Main fi eld of scientifi c 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 fl uorinated 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
offi  ce@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»;
– орбенти 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 solidsurfaces;
- medicobiological and biochemical problems of surface;
- technology of nanomaterials production.
Developments:
- enterosorbent Silics
- reagents for defoaming, production of fi re-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.

Інститут ядерних досліджень НАН України
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-24-36
oafedorovich@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Основні наукові напрями інституту: 
- ядерна фізика (фундаментальні й прикладні дослідження у галузі ядерної 
науки і техніки); 

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials of the NAS of 
Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3
3, Krzhyzhanovskyi Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-2071
+380 (44) 424-2131
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, Shpaka 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.

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.

Інститут сорбції і проблем ендоекології
Institute for Sorption and Problems of Endoecology

Україна, 03164, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 13
13, Gen. Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 452-93-28
+380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe-ua.com

Основні напрямки діяльності:
- розробка теоретичних основ селективної сорбції, синтез та фізико-хімічні 
дослідження вуглецевих і неорганічних сорбентів із заданими властивостями;
- створення сорбентів і сорбуючих препаратів для детоксикації 
організму, а також корекції його біохімічних показників та екологічного 
захисту внутрішнього середовища (ендоекологія); синтез і дослідження 
нанодисперсних матеріалів для каталізу і фотокаталізу, а також для 
використання в електрохімічних пристроях;
- розробка сорбційних технологій і обладнання для промисловості, захисту 
довкілля та медицини.

Main activities:
- development of the theoretical foundations of selective sorption, synthesis and 
physico-chemical studies of carbon and inorganic sorbents with desired properties; 
- creation of sorbents and sorbent products for detoxifi cation of the body, and also 
correction of its biochemical parameters and environmental protection of the internal 
environment (endoecology);
 - the synthesis and study of nanodispersed materials for catalysis, and photocatalysis, 
and for use in electrochemical devices;
- development of sorption technologies and equipment for industry, environmental 
protection and medicine.

Інститут термоелектрики НАН та МОН України
Institute of Thermoelectric of the NAS and MES of Ukraine

Україна, 58029, м. Чернівці, вул. Науки, 1
1, Nauky Str., Chernivtsi, 58029, Ukraine
+380 (3722) 4-44-22
+380 (3722) 4-19-17
anatych@gmail.com
www.ite.inst.cv.ua

Інститут проводить комплексні фундаментальні та прикладні дослідження 
з фізики термоелектричних явищ, теорії термоелектричного перетворення 
енергії, термоелектричного матеріалознавства, технології термоелектричних 
матеріалів та приладів, комп’ютерних технологій проектування 
термоелектричної апаратури. Виготовляє термоелектричні генератори, 
прилади термоелектричного охолодження та вимірювальної техніки, 
термоелектричні прилади медичного призначення.

The Institute pursues complex basic and applied research on physics of thermoelectric 
eff ects, theory of thermoelectric energy conversion, thermoelectric material research, 
technology of thermoelectric materials and devices, computer technologies of 
thermoelectric equipment design. The thermoelectric generators, thermoelectric 
cooling devices and measuring instruments, thermoelectric devices of medical 
application are produced.

Інститут технічної теплофізики НАН України
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabov 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 напрямки науково-технічної діяльності:
• Фундаментальні дослідження тепло-фізичних процесів в 
теплоенергетичному обладнанні, використання традиційних джерел енергії.
• Технології та обладнання для:
- переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції;
- отримання концентрованих молочних, овочевих та фруктових продуктів;
- отримання профілактичного лікувально-оздоровчого харчування для 
імунослабких та гормональнозалежних осіб.
• Новітні енерго- та ресурсозберегаючі 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: 
- Processing, drying and storage of agricultural products;
- Production of concentrated dairy, vegetable and fruit products; 
- Production of prophylactic sanative foods for people suff ering imm suff ering 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.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

MASS MEDIA

- атомна енергетика (фізика ядерних реакторів, ядерна і радіаційна безпека 
АЕС); 
- фізика твердого тіла (радіаційна фізика твердого тіла та радіаційне 
матеріалознавство); 
- фізика плазми (дослідження у галузі фізики і хімії плазми); 
- радіобіологія і радіоекологія (радіаційний моніторинг в зонах впливу АЕС, 
дослідження біологічної дії іонізуючого випромінювання).

Main research areas: 
– nuclear physics (fundamental and applied studies in nuclear science and technology); 
– atomic energy (physics of nuclear reactors, nuclear and radiation safety of NPPs); 
– solid state physics (solid state radiation physics); 
– plasma physics (fundamental and applied research into plasma physics and 
chemistry); 
– radiobiology and radioecology (radiation monitoring in the NPP impact areas, 
investigation of the biological eff ects of ionizing radiation).

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, Київ-680, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. 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 National Academy of Sciences of Ukraine. 
Its running combines naturally scientifi c and research, training and international 
activities in the fi eld 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.

Фізико-технічний інститут низьких температур 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering 
of the NAS of Ukraine

Україна, 61103, м. Харків, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kharkiv, 61103, Ukraine
+380 (57) 340-22-23
ilt@ilt.kharkov.ua
www.ilt.kharkov.ua

ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України є одним із провідних та знаних у світі 
українських наукових центрів. Інститут проводить фундаментальні 
дослідження у галузі експериментальної і теоретичної фізики (електронні 
явища в провідних і надпровідних системах; фізика квантових рідин, 
квантових та кріокристалів; низькотемпературний магнетизм; біофізика, 
низькотемпературна фізика макромолекул), математики (математична фізика 
та математичний аналіз, геометрія і топологія), а також у галузі прикладної 
фізики.

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (ILTPE) is one of the 
leading and world-known Ukrainian scientifi c research centers. The basic fi elds of 
fundamental research at ILTPE are experimental and theoretical physics (electronic 
phenomena in conducting and superconducting systems, physics of quantum liquids, 
quantum crystals and cryocrystals, low temperature magnetism, biophysics, low 
temperature physics of macromolecules), mathematics (mathematical physics and 
mathematical analysis; geometry and topology) and applied physics.

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 дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних та 
кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці і твердненні сплавів. 
Розробляє нові матеріали, 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 solidifi cation of alloys. It 
ensures the development of new technologies and equipment for metalic melts 
treatment and manufacturing articles for machine-building defence industry and 
general use as well as for application in defence.



132  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  133

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

- Increase patients confi dence
- Schedule your appointments.
Benefi ts 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&SPA

Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3, оф. 42
Off . 42, 3, Surikova Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 383-50-65
info@doctorgeo.info
www.doctorgeo.info

DoctorGEO – це російськомовний аналітичний майданчик, що пропонує 
інформацію на тему лікування та оздоровлення за кордоном для мешканців 
країн СНД.
DoctorGEO - це онлайн-портал і друкований журнал DоctorGEO & DoctorSPA, 
що містить актуальну інформацію як для професіоналів ринку, так і для 
пацієнтів, споживачів медичних та оздоровчих послуг за кордоном. Компанія 
діє 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 journal “DоctorGEO & DoctorSPA” with 
up-to-date information for market professionals as well as patients, consumers of 
medical and health services abroad. Company operates from 2012.

Estet-portal.com, науково-популярний портал
Estet-portal.com, Science-popular website

Україна, 01135, м. Київ, вул. Шолуденка, 2, оф. 114
Off . 114, 2, Sholudenko Str., Kiyv, 01135, Ukraine
+380 (44) 236-67-77 
+380 (97) 762-99-39
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 можливість 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 fi nd news on advanced 
technologies, read articles and hear an opinion of recognized experts, ask questions 
and discuss diffi  cult cases. Such union of the faculty members, experienced 
practitioners and young professionals gives the opportunity to solve any aesthetic 
medicine problems comprehensively and professionally.

Freesun News

31, Charles Plisnier Ave., Brussels, 1070, Belgium
+32 (2) 521-32-14
info@freesun.be
www.freesun.be

Заснований в 1982 році, портал Freesun News сьогодні є одним з найстаріших 
журналів про туризм, опублікованих в Інтернеті. Наш щотижневий 
інформаційний бюлетень відсилається безкоштовно більш ніж 45.000 
передплатникам по всьому світу (сайт переглядають понад 1.436.449 
унікальних відвідувачів щомісяця). Передплатники і одержувачі Електронних 
інформаційних бюлетенів це споживачі і люди туристичної індустрії: 
туристичні агентства, туроператори, авіакомпанії і 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: exactly 1.436.449 unique visitors in 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, Ruffi  ni 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 Journal Russian-English. German Medical Journal is the scientifi c 
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 fi eld – fi nd it in the German 
Medical Online PORTAL.

Global Medical Device

20, Rue d’Austerlitz, Strasbourg, 67000, France
+33 (626) 124-034
+33 (982) 631-559
contact@globalmedicaldevice.com
www.globalmedicaldevice.com

Global Medical Device є провідною європейською онлайн платформою для 
продажу нового або вживаного медичного обладнання у всьому світі.
Цей сайт є ринком, де покупці і продавці зустрічаються і укладають угоди.
Сайт відкритий для відвідування для всіх фахівців і компаній сфери охорони 
здоров’я.
Безкоштовна реєстрація і безкоштовний доступ!
Рекламуйте свою компанію, продукцію і послуги на www.globalmedicaldevice.
com.
Приєднуйтесь до спільноти зараз!

Global Medical Device is the leading European on-line platform for selling new or used 
medical equipment worldwide.
This is the Market Place where buyers and Sellers meet and make deals.
Open to all Healthcare Professionals and companies.
Free registration and free access!
Promote your company, products and services on www.globalmedicaldevice.com.
Banner ads with geo-targeting features available.
Join the community now!

Health Travel

Україна, 02154, м. Київ, вул. Давидова, 6
6, Davydova Str., Kyiv, 02154, Ukraine
+380 (44) 295-46-96
marina.chekmak@healthtravel.pro
www.healthtravel.pro

Видавничий дім «МедіаМастер» є видавцем багатьох медіа-проектів: 
міжнародний журнал та портал Health Travel http://healthtravel.pro/, 
міжнародний журнал MAN, портали itogi.ua та shkola.ua.

The Publishing House “MediaMaster” is the publisher of many media projects: 
International magazine “Health Travel” and Internet portal http://healthtravel.pro/, 
International magazine “MAN”, Internet portals http://itogi.ua and http://shkola.ua.

HealthAndCare.in

BA-306, Tagore Garden, New Delhi, 110027, India
+91 (996) 809-91-11
+91 (11) 251-194-69
editors@healthandcare.in
www.healthAndCare.in

Портал HealthAndCare.in - це онлайн блог про охорону здоров’я, де Ви можете 
легко знайти потрібну Вам інформацію. Відвідавши портал Ви зможете бути 
у центрі всіх новин про медичний туризм, фармацію, спа, виховання дітей, 
вагітність, діабет, рак, альтернативну медицину і багато іншого. Тут Ви знайдете 
швидкі рішення і рекомендації щодо боротьби з різними захворюваннями, а 
також ознайомитися з останніми тенденціями у медичному і фармацевтичному 
світі. HealthAndCare.in також має інтернет -цифровий журнал, завдяки якому 
Ви зможете знайти вашу цільову аудиторію.

ADR Publications

GF-34, Arora Shoppers Park, Shakti Khand-II, Ghaziabad, 201010, India
+91 (120) 412-88-16
+91 (981) 011-64-42
info@adrpublications.com
www.adrpublications.com

ADR Publications - видавництво, що публікує медичні журнали, а також працює 
в тандемі з Індійською Асоціацією журналів.
Медичні журнали виходять щоквартально на відкритій платформі доступу. У 
журналів також є онлайн версія. Видавництво також публікує Спецвипуски 
поряд з кадровими питаннями.

ADR Publications is into Publication of Medical Journals and has Indian Society/ 
Association Journals too in collaboration with us. 
The frequency of all the Medical Journal(s) is quarterly on an open access platform. The 
Journals have ISSN and are highly indexed. We also publish Special Issues alongside 
the regular issues. 

Aquae

39, Avenue de la Marne, Biarritz, 64270, France
+ 33 (559) 24-73-60
+ 33 (760) 03-40-01
aquae@palindrome-edition.fr
www.aquae-offi  ciel.fr

AQUAE є французьким професійним ЗМІ, що присвячений охороні здоров’я і 
велнес індустрії.
AQUAE представлений:
• професійним новинним бюлетенем AQUÆ, l’Offi  ciel Eau, Santé&Bien-être
• «спеціалізованим випуском» журналу AQUAE Panorama на двох мовах
• Веб-сайтом www.aquae-offi  ciel.fr
Завдяки унікальному позиціонуванню, об’єднуючи курорти, талассотерапию 
і велнес індустрію, журнал AQUAE відповідає потребам клієнтів в конкретній 
інформації.

L’Offi  ciel-du-Thermalisme щорічний довідник представляє огляд медичного спа-
сектору у Франції.
AQUÆ is a French professional media dedicated to health and wellness sectors. AQUÆ 
is represented by:
• a professional newsletter AQUÆ, l’Offi  ciel Eau, Santé & Bien-être
• a bilingual “special issue” magazine AQUAE Panorama 
• a website www.aquae-offi  ciel.fr
With its unique positioning bringing together spas, thalassotherapy and wellness 
sectors, AQUÆ answers to their need of specifi c information.
L’Offi  ciel 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 міжнародний сайтом для всесвітньої фармацевтичної 
промисловості. Цей веб-сайт є одним з 115 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 можливості для 
підвищення  результатів міжнародного бізнесу. Як користувач сайту ви 
можете вибрати компанії, з якими хочете зв’язатися безпосередньо за 
для співпраці. Наприклад, Ви шукаєте фармацевтичних дистриб’юторів в 
Німеччині або ви хочете поширювати оптово фармацевтичні препарати у 
вашій країні і хочете знайти надійного фармацевтичного постачальника. 
У нас є компанії з усього світу. Всі компанії створюють свої профілі на їх 
власній сторінці компанії. Будь ласка, впишіть також і вашу компанію 
безкоштовно тут: 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 fi nd a good Pharmaceutical supplier. We have members from all over the world. All 
companies put their profi le 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 інноваційної платформою для біотехнологічної і 
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. Публікації є частиною Bio 
Partnerships Asia©. www.canbiotech.com

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

Netanya, Israel
info@clocate.com
www.clocate.com

CLocate.com є провідним міжнародним каталогом про всесвітні конференції і 
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.

DEPHARM, головний фармацевтичний портал України 
DEPHARM, Main pharmaceutical portal of Ukraine 

Україна, 61038, м. Харків, вул. Л. Ландау, 239
239, L. Landau Str., Kharkiv, 61038, Ukraine
+38 (057) 738-27-85
depharm.portal@gmail.com
www.depharm.com.ua

DEPHARM – головний український спеціалізований фармацевтичний інтернет-
портал, що містить всю необхідну і актуальну інформацію про компанії, які 
надають якісну продукцію та широкий спектр послуг на фармацевтичному 
ринку.
Ключові інформаційні напрацювання порталу:
- Каталог виробників і постачальників фармацевтичного ринку України.
- Основні події фармацевтичної галузі (виставки, семінари, форуми).
- Головні новини світу фармацевтики.
- Онлайн версія щорічного друкованого видання «Довідник фармацевтичного 
працівника».

DEPHARM – the main Ukrainian pharmaceutical specialized Internet-portal, 
containing all necessary and relevant information about companies that provide high 
quality products and wide range of services in the pharmaceutical market.
Key portal information achievements:
- Catalogue of Ukrainian pharmaceutical market producers and suppliers
- Major pharmaceutical industry events (exhibitions, conferences, forums)
- Main news of pharmaceutical world
- Online release of annual printed edition “Pharmaceutical worker handbook”

Doc.ua

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42
42, ChervonotkatskaStr., 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 та швидко записатися до нього на 
прийом, а лікарям і клінікам - збільшити кількість пацієнтів. 

Переваги для лікарів та 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 та швидкий підбір лікаря.

Doc.ua is a free service that allows patients to fi nd a nearby doctor and instantly book 
an appointment via Doc.ua.
Benefi ts for doctors and clinics:
- Engage patients and increase your income
- Get additional advertising channel

CanBiotech
R&D Outsourcing

Capital Sourcing

Competitive Intelligence

ГОЛОВНИЙ
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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.
Website: www.likar.info

Medcentre.com.ua

Україна, 08131, Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7, кв. 148
Fl. 148, 7, Sophia Borshchagovka, Kyiv region, 08131, Ukraine
+380 (63) 880-05-33
info@medcentre.com.ua
www.medcentre.com.ua

Медичний портал Medcentre.com.ua - все про медикаменти, клініки і медичні 
установи, лікарів, а також про здоров’я та лікування.

Medical portal Medcentre.com.ua - all about medicines, clinics and medical 
institutions, doctors, and also about health and treatment.

Medego.ru, медицинский портал 
Medego.ru, medical portal 

Россия, г. Москва
Moscow, Russia
+7 (495) 979-72-17
info@medego.ru
www.medego.ru

Деятельность портала Medego.ru направлена на предоставление 
максимально подробной информации о медицинских мероприятиях, 
проводимых в России, странах СНГ и по всему миру, и новостях мира 
медицинского оборудования. Одним их стратегических направлений 
развития сайта является создание наиболее полного каталога медицинского 
оборудования отечественного и импортного производства, а также каталога 
компаний и лечебных учреждений.

Medego.ru aims to provide detailed information about medical events held in Russia, 
CIS countries and all over the world, and news about medical equipment. One of 
the strategic development directions of the web site is to create the most complete 
catalog of domestic and imported medical equipment and catalog of companies and 
hospitals.

Medgate Today Magazine

92/17, Zakir Nagar, New Delhi, 110025, India
+91 (11) 269-813-42
medgatetoday@gmail.com
www.medgatetoday.com

Medgate Today це провідний журнал у сфері медицини та здоров’я. Журнал 
публікується Advance Media Group один раз на два місяці, наймасштабніший 
по розповсюдженню. Видання Medgate Today гарантує рекламодавцям 
залучення цільової аудиторії – лікарів, клінік та всіх тих, хто приймає рішення.

India’s Top Health & Medical Magazine. This is in reference to our “Bi- Monthly 
Magazine” MEDGATE TODAY, India’s most comprehensive, well researched, 
informative&Extensive coverage Magazine published by Advance Media Group. 
India’s largest circulated Bi -Monthly magazine on Health and Medical. “Medgate 
Today” has a wealth of intelligent and up-to-date information spanning the entire 
gamut of Health&Medical world.
Medgate Today ensures to advertisers as it delivers an audience, doctors, and 
hospitals, Surgeons who is involved in entire process of decision-making. 

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, про 
технології індустрії охорони здоров’я. Журнал виходить раз на два місяці і 
фокусується на новітніх розробках в сфері медичного туризму, медичного 
обладнання та технологій галузі. Видання також сфокусовано на клініках та 
інших медичних послугах. Мета журналу інформувати лікарів, фахівців сфери 
медичного туризму про останні тенденції і технології і навчити пацієнтів 
знаходити безпечне, ефективне і 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 fi eld and to educate the patients to fi nd a safe, eff ective 
and cost-saving solution for their medical and healthcare needs.

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 
угалузі медицини. Вчені, які займаються науково-дослідною роботою, можуть 
отримати велику користь від нашого ресурсу. Ми, також, надаємо інформацію 
про різні медичні заходи, включаючи ярмарки/конференції і послуги, 
пов’язані з ними. До послуг входить інформація про готелі, перевезення, 
забудовників стендів для компаній, перекладачів і т.д.

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 fi eld are available. 
The scholars, engaged in research work, can benefi t 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

6th Floor, 777 Terrace Avenue, Hasbrouck Heights, New Jersey, 07604, USA
+1 (201) 641-19-11
editor@medicaltraveltoday.com
www.medicaltraveltoday.com

Medical Travel Today портал новин про індустрію медичного туризму. Розсилка 
новин Medical Travel Today пишеться і публікується експертами в області 
міжнародної охорони здоров’я, дає можливість читачам залишатися в курсі 
останніх тенденцій, угод, нового бізнесу, конкуренції, медичних досягнень, 
правових питань, а також тенденцій у сфері просування догляду 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, 40-057, 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.

MEDICI.RU, медицинский портал
MEDICI.RU, medical portal

Россия, Москва
Russia, Moscow
+7 (495) 991-94-14
+7 (495) 979-27-91
adm@4kv.ru
www.medici.ru

Информационно-медицинский портал www.medici.ru - домашняя 
энциклопедия здорового образа жизни.
На портале www.medici.ru Вы узнаете о методах традиционной и 

You can easily reach your target audience via our HealthAndCare.in - an online 
healthcare blog which focuses on wide array of conditions including medical tourism, 
Pharma, spa, parenting, pregnancy, diabetes, cancer, alternative medicine and 
more. The blog provides instant solutions and tips to combat diff erent diseases and 
conditions and report recent trends in the medical and Pharma world. We have also 
an online digital magazine which helps you reach your target audience instantly.

Infodent Srl.

300, Strada Cassia Nord km86, Vitebro, 01100, Italy
+390761352198
+390761352133
info@infomedix.it
www.infomedix.it

Журнал INFOMEDIX INT є незамінним інформаційним ресурсом для компаній, 
які знаходяться в пошуку дистриб’юторів по всьому світу і експортують 
свою продукцію за кордон. Журнал акцентує увагу на міжнародних 
тенденціях ринку, сертифікатах і правилах, виробах медичного призначення, 
міжнародних експонентах, комерційних оголошеннях та новинках. INFOMEDIX 
видається три рази на рік, кожен випуск, націлений на різні регіони світу. 
Північна і Латинська Америка/Європа і Африка/Близький і Середній Схід і Азія 
для глобальної аудиторії в 35000 контактів в 162 країнах. Міжнародний медіа 
портфель INFOMEDIX також включає маркетингові послуги і індивідуальні 
послуги B2B і консультування з надання допомоги медичним компаніям в 
створенні мережі бізнес читацької аудиторії і розширенні своєї діяльності в 
глобальному масштабі.

INFOMEDIX INT magazine is an indispensable recourse for companies looking for 
distributors worldwide and exporting their products abroad. The magazine focuses on 
international market trends, certifi cates and regulations, medical products, international 
exhibitors, commercial announcements and novelties. INFOMEDIX is published three 
times a year each issue targeting a diff erent 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.

Infomed Malaysia

Unit A-3-3 (Block A), No.1 Jalan PJS 8/15, DataranMentari, Petaling Jaya, Selangor, 
41560, Malaysia
+60 (3) 561-13-114
enquiry@infomed.com.my
www.infomed.com.my

Журнал Infomed призначений для фахівців сфери охорони здоров’я. 
Журнал 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 на всіх представників керівних кіл та осіб, які приймають 
рішення в системі охорони здоров’я Малайзії.

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 profi le 
to people who make decisions on contracts, tenders and listing.
Reaches out to almost all policy and decision makers on healthcare in Malaysia!

Intuition Communication, LTD

3 Churchgates, Berkhamsted, Herts, HP4 3LF, United Kingdom
+44 (1442) 81-78-17
+44 (1442) 81-78-18
mariageorga@treatmentabroad.com
www.imtj.com
www.treatmentabroad.com

Компанія Intuition забезпечує новинами, аналітикою і маркетинговими 
рішеннями сектор міжнародних медичних подорожей, керуючи порталами, 
які стосуються медичних подорожей (Treatment Abroad і Doctor Internet) 
і публікує Журнал IMTJ - International Medical Travel Journal - B2B ресурс для 
сектору медичних подорожей. Компанія також проводить дослідження та 
консультації по медичному туризму, забезпечує інформацією лікарні, клініки і 

лікувальні напрямки, 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 Doctor Internet) 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.

iVrach.com, Клуб практикующих врачей 
iVrach, Professional online community 
for Russian-speaking HCPs

Россия, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 4
4, Iliynka Str., Moscow, 109012, Russia
+7 (495) 249-90-35
info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикуючих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, 
объединяющая элиту практической медицины из ближнего и дальнего 
зарубежья. С 2012 года входит в международный альянс врачебных сетей 
Networksin Health. 
Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и 
повышению качества информационного обеспечения докторов. На сайте 
публикуется информация по безопасности лекарств, клинические разборы, 
в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. Также 
врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

iVrach is a professional online community for Russian-speaking HCPs. It is a place 
where doctors can exchange their observations and questions about clinical issues, as 
well as participate in various educational activities. 
iVrach members use their real identities. This enables each member verifi cation and 
creates an atmosphere of trust necessary for eff ective professional collaboration.
By applying emerging web trends and technologies iVrach not only enhances 
physician to physician interactions but also facilitates eff ective dialogue between HCP 
community and the industry.

Kazmedicine.kz

Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Муратбаева, 48, 30
Off . 30, 48, Muratbaev Str., Almaty, 050026, Kazakhstan
+7 (707) 12-34-007
info@kazmedicine.kz
www.kazmedicine.kz

Kazmedicine.kz – медицинский портал Казахстана. 
Мы освещаем все о медицине в Казахстане и в мире. Также, на нашем портале 
Вы найдете информацию по медицинским учреждениям городов Казахстана, 
информацию о различных заболеваниях и медицинских препаратах. 
На портале представлена информация о проводимых медицинских 
мероприятиях страны и мира.
Kazmedicine.kz – твой спутник здоровья!

Kazmedicine.kz - medical web-site of Kazakhstan.
We cover everything regarding medicine in the Kazakhstan and in the world. In 
addition, You can fi nd an information on medical institutions of Kazakhstan’s 
cities, information on diff erent diseases and medical drugs. The web-site provides 
information on conducting medical events of the country and world.
Kazmedicine.kz – your health attendant!

Likar.info

Україна, 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 9-А
9-А, Schekavitskaya 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 та пацієнтів, що висвітлює найактуальніші проблеми сучасної 
медицини і є надійним джерелом інформації.
У більш ніж сорока тематичних розділах зібрані новини та статті про здоров’я, 
новітні технології та методи лікування хвороб в Україні та світі, а також, 
довідники медичних засобів, лікарень, аптек, аналізів та хвороб, що постійно 
доповнюються. 
Сайт: www.likar.info

“Likar.info” - a nation wide online publication launched in 2001 for doctors and 
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(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.Accountingin 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.

Ochre-Media

Secunderabad, Hyderabad, Telangana, 500003, India
+91 (40) 496-14-567
+91 (40) 496-14-555
info@hospitals-management.com
www.hospitals-management.com

Ochre Media пропонує електронні маркетингові онлайн рішення в B2B 
сегменті через провідні друковані і веб ресурси. Ми пропонуємо послуги 
для різних галузей промисловості і нашими клієнтами є топ-менеджери 
управління і ключові осіби, що приймають рішення, покупці і продавці 
організацій по всьому світу. Ochre Media керує низкою довідкових порталів, 
випускає друковану продукцію та електронні бюлетені. Ochre Media Pvt. є 
частиною групи компаній iLabs.

Ochre Media off ers Digital Online Marketing solutions in the B2B arena, through our 
leading products in print, web, custom solutions. We off er services to vivid industrial 
sectors and customers are the top management executives and key decision makers 
of buyer and seller organizations worldwide across varied industrial sectors. Ochre 
Media currently operates industry reference portals, print products and e-Newsletters 
in several verticals with its fi rm presence. Ochre has the requisite infrastructure and 
talent in place to leverage its diverse capabilities and grow its reach an defectiveness 
across media segments. Ochre Media Pvt. Ltd. is a part of the iLabs Group of companies

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

Trade Winds – Medical&Health Buyer’s Sources (MHS) видається щороку навесні 
та у восени, включаючи повну інформацію про виробників та постачальників 
медичного та стоматологічного обладнання.
Ми приймаємо участь у більш ніж 30 міжнародних медичних та 
стоматологічних виставках. MHS є завжди у центрі світових тенденцій ринку. 
Ми надаємо найбільш ефективні засоби для просування і досліджуємо нові 
ринки. Якщо ви хочете просувати свою продукцію по всьому світу, MHS це ваш 
кращий вибір.

Trade Winds – 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 eff ective 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-тГагарина, 23/4
23/4, GagarynaAve., 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 більше ніж 4000 фахівців в галузі естетичної медицини. 
Ми є постійним інформаційним партнером більш ніж в 300 заходах в галузі 

естетичної медицини не тільки в Україні, але й по всьому світу. OPLASTIKE.COM 
- експерти про красу!

OPLASTIKE.COM is the fi rst 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.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site

Україна, 04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, Obolonska embankment Str., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал Pharma.net.ua 
спеціалізується на висвітленні новин українського фармацевтичного ринку та 
світової фармацевтичної індустрії.

The fi rst independent pharmaceutical business portal Pharma.net.ua highlights news 
of Ukrainian pharmaceutical market and of the global pharmaceutical industry.

PlacidWay

Denver, Colorado, 80112, USA
+1 (303) 500-38-21
+1 (720) 496-17-40
info@placidway.com
www.placidway.com 

Заснований в 2007 році, портал PlacidWay став лідером у медичній індустрії 
туризму. Ця американська компанія орієнтована на об’єднання пацієнтів і 
медичних працівників зі всієї земної кулі. Мережа PlacidWay налічує понад 500 
відомих медичних центрів з більш ніж 40 країн і 250 міст з Індії, Кореї, Мексики 
і Туреччини. PlacidWay допомагає клієнтам з усього світу отримати доступ до 
індивідуальної, безпечної і доступної медичної допомоги для задоволення 
потреб бюджету і обрати місце подорожі.

Founded in 2007, PlacidWay has become a leader in the medical tourism industry. 
This US-based company is focused on connecting patients and medical providers from 
around the globe. PlacidWay’s network has over 500 renowned medical centers from 
over 40 countries and 250 cities from India to Korea to Mexico and Turkey. PlacidWay 
is helping customers from all over the world get access to personalized, safe, and 
aff ordable medical care while meeting their budget requirements and destination 
consideration.

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 та Східної Європи та більш 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 
fi nance projects we also off er a wide portfolio of sector business reports.

PRO MEDICINE®, журнал
PRO MEDICINE®, magazine

Україна, 01013, м. Київ, бул-р Дружби Народів, 8-А, оф. 2
Off . 2, 8-A, Druzhby Narodiv Blvd., Kyiv, 01013, Ukraine
+380 (67) 657-36-77
info@promedicinemagazine.com
www.promedicinemagazine.com

PRO MEDICINE® – перший європейський медичний інфопроект в Україні для 
лікарів, фармацевтів, керівників лікувально-профілактичних установ.

нетрадиционной медицины, которые помогут Вам сохранить свою красоту и 
долголетие.
Помимо информации о заболеваниях и о методах лечения, на портале www.
medici.ru представлена обширная информация: об актуальных открытиях и 
исследованиях, сделанных учеными, о событиях и происшествиях, которые 
потрясли мир медицины, о медицинских центрах, о медицинских выставках 
и о многом другом.
Будьте здоровы!

Information and medical portal of www.medici.ru is a home encyclopaedia of a 
healthy lifestyle.
Visiting our portal www.medici.ru you will fi nd out about the methods of traditional 
and alternative medicine which will help you stay beautiful and healthy for many 
years.
Besides the information about diseases and treatment methods portal of www.medici.
ru off ers a lot of information about up-to-date discoveries and researches done by 
the scientists, about events and accidents which have shaken the world of medicine, 
about medical exhibitions and many other things.
Be healthy!

Medicina.ua

Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15, оф. 307
Off . 307, 15, Nyzhniy Val Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (66) 066-99-59
+380 (44) 383-30-13
mail@medicina.ua
www.medicina.ua

Medicina.ua – це один з найбільших медичних порталів, на якому представлені:
•  понад 7000 медичних закладів та клінік 
•  більше 3000 статей з описом хвороб, методів їх лікування та діагностики
•  близько 60000 інтерактивних консультацій в режимі on-line
•  інформація про понад 2000 лікарів, багато з яких консультують на порталі
• свіжі новини зі світу медицини
•  велика інформаційна база щодо здорового способу життя та різноманітні 

дієти
• форуми на різноманітні теми та інша цікава й корисна інформація

Medicina.ua is one of the largest health portal, which provides: 
•  over 7,000 medical institutions and clinics
• about 3,000 articles describing the disease, methods of treatment and diagnosis
• over 60,000 consultations in the on-line
• information on more than 2,000 doctors. Many of them advises on the portal
• latest news from the world of medicine
• a large knowledge base for a healthy lifestyle and varied diet
• forums on various topics and other interesting and useful information

MedicInform.Net, медицинская информационная сеть
MedicInform.Net, Medical Information Network

Россия, г. Москва
Moscow, Russia
admin@medicinform.net
www.medicinform.net

MedicInform.Net - это портал о медицине, здоровье и психологии, который 
посещают около 600 тыс. человек ежемесячно. Число подписчиков 
электронного мини-журнала (рассылки) - более 28000 человек. Проект 
существует с 1999 года, пользуется заслуженным авторитетом и 
популярностью в сети Интернет. Аудитория проекта - как профессионалы из 
области медицины, фармации, так и люди, интересующиеся своим здоровьем.

MedicInform.Net - it is the portal about a medicine, a health and a psychology, which 
is visited by approximately 600 thousand people a month. The number of subscribers 
of electronic mini-magazine is more than 28,000 people. The project has existed since 
1999, enjoys a well-deserved reputation and popularity on the Internet. Our visitors are 
professionals from medicine, pharmacy and people which interested in their health. 

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.

Medo.com.ua, медичний портал
Medo.com.ua, medical portal

Україна, 02660, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
9, Boryspilska Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (97) 65-69-035
media@medo.com.ua
www.medo.com.ua

Український медичний портал - спеціалізований інтернет-ресурс медичного 
обладнання, метою якого є інформаційна підтримка користувачів в області 
придбання і реалізації медичного обладнання від Виробника до кінцевого 
Покупця. Портал також надає консультаційні послуги, будує партнерські 
зв’язки з управління проектами і надає посередницькі послуги у сфері 
виробництва і реалізації медичного устаткування.

Ukrainian medical portal is a specialized online source of medical equipment whose 
purpose is information support of users in the purchase and sale of medical equipment 
from the manufacturer to the end customer. The portal also provides advisory services, 
building partnerships with project management and provides mediation services in 
the production and sale of medical equipment.

MedQueen.com

Україна, 02139, м. Київ, бул-р Перова, 36
36, Perova blvd., Kyiv, 02139, Ukraine
+380 (98) 485-50-18
medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

Сайт MedQueen.com - інформаційний медичний портал, де ви знайдете 
відповіді на питання, які вас цікавлять в області медицини, здоров’я і краси. На 
сайті Ви зможете отримати інформацію про різні медичні установи і фахівців 
у галузі охорони здоров’я та рекреації. Також, скориставшись порталом 
MedQueen.com, ви зможете записатися на прийом до висококваліфікованих 
фахівців різних напрямів медицини як в Україні, так і за кордоном.

Site MedQueen.com - information medical portal, where you will fi nd answers to 
many of your questions in the fi eld of medicine, health and beauty. On the site you can 
get information about various medical institutions and specialists in the fi eld of health 
and recreation. If you use the portal MedQueen.com, you can make an appointment 
with specialists in diff erent fi elds of medicine both in Ukraine and abroad.

Need BG, LTD

Off . 35, ent. B, fl . 2, 10, Ami Bue Str., Sofi a, 1606, Bulgaria
+359 (2) 980-80-90
+359 (88) 416-96-61
offi  ce@platformamedica.com
www.PlatformaMedica.com

PlatformaMedica.com перша в Болгарії професійна мережа в області гуманної 
та альтернативної медицини, стоматології, ветеринарії тафармації. Вона 
обслуговує інтереси всіх членів медичної спільноти, а також виробників, 
торговців і компаній, що надають послуги, пов’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 fi rst professional network in the fi eld of human   
and alternative medicine, dentistry, veterinary medicine and pharmacy. It is 
intended to be for the benefi t 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.

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

Працюємоз 2003 року.Закони, нормативні акти, коментарі. Бухгалтерія 
в туризмі. Візи, кордон, митниця. Усі види туризму. Виставки, семінари 
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квартально у двох форматах - друкований та електронний, 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. 

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) 712-19-31
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 family doctor and familynurse log, magazine
Our family plus, LTD

Україна, 04074, м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф. 73
Off . 73, 26, Kikvidze Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (67) 428-99-82
+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 року.

Specialized medical publication, designed for family physicians, nurses, specialists in 
narrow fi elds. Articles, tips, practical advice, expert advice and news of medicine, offi  cial 
regulations, health standards, traditional and alternative methods of diagnostics and 
more. The magazine is published every 2 months. The market periodicals - from 2005.

БІЗРЕЛІЗ, Інформаційна агенція
BIZRELIZ, Information agency

Україна, Київ-Полтава
Kyiv-Poltava, Ukraine
+380 (44) 332-32-56
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 та зв’язків України зі світом. Регулярно оновлюється розділ Анонси: 
форуми, конференції, семінари, майстер-класи тощо. 
На Web-сайті www.bizreliz.com розміщуються, як авторські матеріали, так і 
прес-релізи компаній, які публікуються щоденно і безкоштовно

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ 
Your Health, Newspaper editorial offi  ce, LTD 

Україна, 04211, м. Київ, Оболонська набережна, 11, корп. 1
Bldg. 1, 11, Obolon embankment, Kyiv, 04211, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
+380 (44) 428-02-20
vz@vz.kiev.ua
www.vz.kiev.ua

Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я» - офіційний друкований орган 
МОЗ та галузевої профспілки, а також найдавніше медичне видання України. 

«Ваше здоров’я» - це 26 роки партнерства, довіри та професійних відносин із 
представниками сфери охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» - це завжди актуальна та об’єктивна інформація, максимальна 
відкритість до дискусій, постійний діалог із читачами, нові цікаві проекти, 
сучасний та зручний формат.

Medical Ukrainian newspaper “Your Health” - the offi  cial printed organ of the 
Ukrainian Ministry of Health and sectoral Trade union, as well as the oldest medical 
newspaper in Ukraine. “Your Health” represents 26 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. Kotsyubynskoho 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. Діяльність компанії розпочалася у 1995 році. Сьогодні 
вона об’єднує понад 50 висококваліфікованих спеціалістів у сфері охорони 
здоров’я, журналістики, видавничої справи, реклами та дизайну.
Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» — це дев’ять 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 
scientifi c and medical information. Activity of the company began in 1995. Today it 
unites more than 50 highly skilled professionals in healthcare, journalism, publishing, 
advertising and design.
Publishing Group “VIT-A-POL” is nine Ukrainian scientifi c journals, communication 
projects (conferences, presentations, PR), various printing products (books, brochures, 
calendars, fl yers, brochures, reprints).

Доброго здоровья, Казахстанский журнал
BE HEALTHY, Magazine of Kazakhstan

Казахстан, 100017, г. Караганда, пр-т Н. Абдирова, 19
19, N. Abdirov Ave., Karaganda, 100017, Kazakhstan
+7 (7212) 51-45-45 
health.beauty@inbox.ru
www.dzm.kz

Ежемесячный полноцветный журнал, (тираж 25 000 экз.), рассчитанный на 
массового читателя и профессиональных медиков. Выходит при поддержке 
ведущих специалистов в области практической и научной медицины. 
Журнал «Доброго здоровья», по отзывам наших партнеров и читателей, 
стал надежным информатором в мире профессиональной деятельности 
медицинских работников, а также эффективным рекламоносителем 
передовых достижений в области здравоохранения, фармацевтики, 
медицинского оборудования, индустрии красоты и оздоровительного 
туризма.

Monthly colored magazine, (circulation 25 000), which is aimed to the mass auditory 
and professionals of medicine. It is publishing with support of professionals in the fi eld 
of practical and scientifi c medicine.
The “Be Healthy” magazine, by comments of our partners and readers, became good 
informer in the world of professional activity of medicine workers, also eff ective 
advertising of leading achievement in the fi eld of public health, pharmaceutical, 
medical equipment, industry of beauty and healthy tourism.

Довідник головної медичної сестри
The Guide for Chief Matrons

Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11-А
11-A, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Журнал з медсестринства. Для державних та приватних закладів охорони 
здоров’я. Щомісяця: якість медичної допомоги; Надання медичної допомоги; 
Обіг лікарських засобів та виробів медичного призначення; Санепідрежим; 

Для всіх, хто прагне реформувати систему охорони здоров’я, подолати 
корупцію, запровадити в Україні стандарти доказової медицини, бути в 
курсі інновацій та найкращих досягнень медицини і фармації, обмінюватися 
досвідом із колегами з усього світу, – друковане й електронне видання PRO 
MEDICINE®, Наукові Сніданки, благодійні та освітні проекти.

PRO MEDICINE® is the fi rst European medical information project in Ukraine for 
physicians, pharmacists, heads of medical institutions.
We off er printed and electronic edition PRO MEDICINE®, Scientifi c Breakfasts, 
charitable and educational projects to anyone who wants to reform the health care 
system, to overcome corruption, to implement the standards of evidence-based 
medicine in Ukraine, to keep abreast of innovation and best achievements of medicine 
and pharmacy, to share experience with colleagues all over the world.

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
manager@promagazine.com.ua
www.promagazine.com.ua

«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, проводить власні 
дослідження медичного ринку, публікує якісну аналітику та матеріали «з 
перших вуст» від провідних практиків та експертів. 
Видання виходить один раз на квартал та поширюється за передплатою. 
Передплату можна оформити на сайті www.promagazine.com.ua та в редакції.

“PRO HealthcareManagement” 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 offi  ce 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 в друкованому вигляді, в Інтернеті і 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.

TOPEVENTS Ukraine

Україна, 02068, м. Київ, вул. Межигірська, 83
83, Mezhygirska Str., Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 408-00-00
yk@topevents.com.ua
www.topevents.com.ua

TOP EVENTS Ukraine - це каталог кращих ділових подій від організаторів. 
На сайті представлено більше 3000 ділових подій країни - майстер-класів, 

семінарів, конференцій, самітів, виставок, навчальних курсів. Кожна подія 
проходить ручний відбір.
Ключові напрямки компанії - моніторинг і надання інформації про ділові 
заходи по всій країні. Ми працюємо з діловою аудиторією - власники, топ 
менеджери, інвестори та фахівці.

TOPEVENTS Ukraine - this better business events from organizators.
The site provides more than 3,000 of business events country - master classes, 
conferences, of exhibitions, tutoring courses. Manual selection of all events.
Key company direction - MONITORING and Provision of information on activities of 
business events our country. We are working with business audience - owners, top 
managers, investors and specialists.

Tourism around the World Monthly

71, Blandford Road, Aegean House, Teddington, 
Middlesex, TW110LG, Great Britain
+44 (208) 943-94-49
editor@tourismaroundtheworld.co.uk
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 в 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 offi  cial global media support for several key exhibitions within 
the industry.

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 датам.

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 більше ніж 1000 добірних медичних установ в 
таких лікувально-туристичних країнах як Таїланд, Індія, Сінгапур, Греція та 
Бразилія тощо. Сайт містить інформативний блог, який обговорює широке 
коло питань бізнесу; надійну пошукову систему, яка дозволяє користувачам 
оцінити лікарні та клініки на основі певних критеріїв, таких як акредитація або 
мовна підтримка; та інтерактивний інструмент, який дає пацієнтам можливість 
знайти, порівняти і контактувати безпосередньо з установами, які їх цікавлять.

myMEDholiday.com is a comprehensive Medical Tourism portal that off ers in-depth 
profi les 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 specifi c 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 участю міжнародних та українських авторів, експертів ринку. Виходить 



140  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  141

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Здоров’я України. Медичні видання, Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions, Publishing house

Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
2, Mekhanizatoriv Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Видавничий дім « Здоров’я України. Медичні видання » - одне з провідних 
видавництв медичної періодики і літератури в Україні. Місія нашої компанії - 
сприяти поліпшенню здоров’я громадян України шляхом інформування 
лікарів про ефективні методи діагностики і лікування, а також поширення і 
популяризації актуальної медичної інформації.

Publishing house “Health of Ukraine. Medical editions” is leading publishing house of 
medical periodicals and literature in Ukraine. Our mission is to improve the health of 
citizens of Ukraine by informing of doctors about the eff ective methods of diagnostics 
and treatment, as well as by distribution and popularization of actual medical 
information.

Інфекційні хвороби, всеукраїнський 
науково-практичний медичний журнал
Infectious diseases, All-Ukrainian Scientifi c-Practical 
Medical Journal

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Freedom Square, Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-47-25
infecdis@ukr.net
www.tdmu.edu.te.ua

Видання заслужено отримало широке визнання і популярність не лише в 
Україні, але й далеко за її межами. Редакція систематично замовляє статті у 
провідних учених і організаторів охорони здоров’я, до співпраці залучаються 
вітчизняні та зарубіжні вчені й практикуючі лікарі різних спеціальностей. 
Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Google Scholar та Index 
Copernicus. Кожна стаття отримує міжнародний ідентифікатор DOI.

Publication deservedly received recognition and popularity not only in Ukraine but 
also abroad. Editorial systematically orders the article from the leading scientists and 
organizers of healthcare, in cooperation involved domestic and foreign scientists 
and practitioners of various specialties. The journal is included in international 
scientometric database of Google Scholar and Index Copernicus. Each article gets 
international identifi cation DOI.

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
KAZAKHSTAN MEDICAL JOURNAL

Казахстан, 050043, г. Алматы, мкр. «Орбита» - 1, 7, кв. 78
Fl. 78, 7, com. “Orbita” – 1, Almaty, 050060, Kazakhstan
+7 (727) 327-51-86, +7 (707) 714-15-33
+7 (727) 327-51-86
kaz-mj@mail.ru
www.kmj.kz

Цель издания поднимать имидж профессии врача в обществе. 
Миссия журнала - создание диалога между врачами, знакомство с историей 
медицины и идущими сегодня реформами, предоставление трибуны 
известным врачам и управленцам здравоохранения. Размещение статей о 
насущных проблемах в здравоохранении, публикации о новейших методах 
менеджмента  и бизнеса, об инновациях в медицине и фармацевтике, о 
лучшем опыте казахстанских и зарубежных медиков, мнения экспертов и 
аналитиков, откровения опытных врачей.

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 off ers experts’ and analysts, opinions, insights by 
experienced doctors.

Казахстанский фармацевтический вестник, ТОО
THE KAZAKHSTAN PHARMACEUTICAL HERALD

Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 108, оф. 35
Off . 35, 108, Tole bi Str., Almaty, 050012, Kazakhstan
+7 (727) 352-72-93/94, 393-67-45
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Специализированное издание для участников сферы обращения ЛС, 
публикующее материалы по проблематике фармбизнеса, аналитические 
обзоры; нормативно-правовые акты МЗСР РК; клинический опыт применения 
ЛС. «Уголок аптекаря» - вкладыш в КФВ для провизоров.
Выходит с 1995 г. 2 раза в месяц. Распространение - подписка.
Сайт - профессиональный веб-ресурс, освещающий новости фармации, 
оперативную и актуальную информацию.

KFH is a specialized periodical, which includes issues of the pharmaceutical business, 
analytical reviews, laws and regulations of the Ministry of Health Care of Kazakhstan, 
clinical experience in medicines utilization. The “Ugolok Aptekarya” is a special section 
of the KFH for pharmacists.
It was fi rst published in November 1995.
Website is a professional internet-resource with news of pharmacy and to-date 
information.

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
offi  ce@kompass.ua
www.ua.kompass.com

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий портал (база даних 5млн. 
компаній 68 країн). 
Видання електронного довідника виробників товарів і послуг «КОМПАСС 
Україна» (50500 компаній) і СНД (312 000 компаній 9 країн). Безкоштовна демо-
версія — www.demo.kompass.ua.
Інформаційні послуги, підбір потенційних партнерів, пошук постачальників у 
66 країнах.
Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних 
і онлайн-довідниках KOMPASS по Україні, СНД, Східній 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 5 mln. 
companies in 68 countries worldwide.
Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, listing 50 500 Ukrainian companies. 
Free demo - http://database.kompass.ua.
Search for potential business partners and suppliers with EasyBusiness.
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. 

Кто есть Кто в медицине, Федеральный 
специализированный журнал
Who is Who in medicine, the Federal specialized magazine

Россия, 107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
P. 1, 10, Zhuravlyov Square, Moscow, 107023, Russia
+7(499) 704-04-24
+7 (495) 962-12-22
journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских 
технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 
эффективных инновационных решений, служит инструментом в кадровой 
политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, 
обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной 
медицины.
Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на www.
ktovmedicine.ru

Дезінфікуючі 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

Домашній кардіолог, журнал
Domashniy Kardiolog, magazine

Україна, 21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str., Vinnytsia, 21000, Ukraine
+380 (44) 55-51-11
medic.ria@gmail.com
www.issuu.com/domashniykardiolog

«Домашній Кардіолог» - 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 запитання читачів. Здоров’я 
доступне в один клік!
Журнал робить більш простим і швидким пошук інформації з будь-якого 
питання 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 fi nd 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.

Журнал головної медичної сестри
Magazine of Chief Nurse

Україна, 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-А, оф. 613
Off . 613, 11-A, Eugene Sverstyuk Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.med-sestra.com

Журнал головної медичної сестри – спеціалізоване, інформаційно-довідкове 
видання для ефективної роботи молодшого персоналу медичних закладів усіх 
форм власності. На сторінках журналу публікуються новини законодавства, 
практичні поради, консультації спеціалістів, професійні відповіді на запитання.

Magazine of Chief Nurse - specialized, information-reference book for the eff ective 
operation of junior personnel of medical institutions of all forms of ownership. The 
magazine published news of legislation, practical tips, expert advice, answer all your 
questions.

ЗаграNица, Международный портал
ZAGRANITSA, International portal

Suite 6048, 128 Aldersgate Str., Barbican, London, ЕС1А4АУ, United Kingdom
+380 (93) 578-07-64
info@zagranitsa.com
www.zagranitsa.com

Проект «ЗаграNица» — международная серия городских порталов: Лондона, 
Парижа, Лос-Анджелеса, Афин, Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Киева, 
Паттайи, Пхукета и других.
Ресурс содержит самую свежую информацию об активности в городе 
и состоит из рубрик «Путеводитель» (описание отелей, развлечений, 
ресторанов, достопримечательностей, ночных клубов и т.д., а также карты и 
навигации), «Новости», «Публикации» и «Афиши».

The ZAGRANITSA project is the international series of portals about London, Paris, Los 
Angeles, Athens, Moscow, Saint Petersburg, Almaty, Kiev, Pattaya, Phuket and other 
cities.

The resource contains the latest information about the city activities and consists of 
the following sections: “City Guide” (description of hotels, entertainment, restaurants, 
tourist attractions, night clubs etc., as well as the map and navigation option), “News”, 
“Publications”, and “Events”.

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.
Наші періодичні видання — газета «Новини медицини і фармації», журнали 
«Артеріальна гіпертензія», «Актуальна інфектологія», «Біль. Суглоби. Хребет», 
а також рекомендовані ВАК України для публікації дисертаційних досліджень 
журнали «Медицина невідкладних станів», «Здоров’я дитини», «Травма», 
«Міжнародний неврологічний журнал», «Міжнародний ендокринологічний 
журнал», «Нирки» та «Гастроентерологія» мають найвищий індекс читацької 
активності серед лікарів України.
Також ми представляємо інтернет-магазин медичної книги «Буквамед» 
(www.bookvamed.com.ua) та фірмовий магазин «Буквамед» в Києві (вул. 
Дорогожицька, 9, НМАПО ім. П.Л. Шупіка, тел. +380 (44) 353-72-45, +380 (99) 
095-24-94, +380 (98) 761-70-10. Адреса редакції: Україна, 04107, м. Київ, А/с № 
74. Тел./факс +38 (044) 223-27-42

Publishing House “Zaslavsky” is a leading Ukrainian publisher of professional medical 
literature.
Our periodical issues — the newspaper “News of Medicine and Pharmacy”, specialized 
scientifi c medical journals “Hypertension”, “Actual Infectology”, “Pain. Joints. Spine” 
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”, “Kidneys”, 
“Emergency Medicine”, “Child’s Health”, “Trauma” and “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 outlet in Kyiv (Dorogozitska Str., 9, NMAPGE named after 
P. L. Shupick, phone: +380 (44) 353-72-45, +380 (99) 095-24-94, +380 (98) 761-70-10
Editorial address: Ukraine, 04107, Kyiv, P.O. Box 74. Phone/fax: +38 (044) 223-27-42

ЗДОРОВ-ІНФО, медичний портал України
ZDOROV-INFO.COM.UA, Medical portal of Ukraine

Україна, 03065, 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!

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 offi  cial 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!
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•  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),
- «Акушерство. Гінекологія. Генетика» (www.agg.kiev.ua)

•  профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка практикуючого лікаря» 
(монографії, підручники та ін.); серія «Здоров’я Вашому дому» (науково-
популярні книги про здоров’я).

“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of medical literature.
Activity areas:
•  Scientifi c 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),
- “Obstetrics.Gynecology. Genetics” (www.agg.kiev.ua)

•  Specialized publications: book series “Practitioner’s Library” (monographs, 
textbooks, etc.); book series “Health to Your Home” (non-fi ction books on health).

МЕДПРОСВІТА
Medprosvita.com.ua

Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 2-20
2-20, Staronavodnytska Str., Kyiv, 01015, Ukraine
+380 (44) 490-90-87
garashchuk@osdgroup.com.ua
info@medprosvita.com.ua
www.medprosvita.com.ua

Портал професійної медичної інформації «Медпросвіта» був організований 
на замовлення Громадської організації соціальних ініціатив інформаційних 
ініціатив «ПРОСВІТА» за підтримки маркетинг-групи OS Direct.

Professional health information portal “Medprosvita” was organized at the request 
of NGO social initiatives information initiative “Enlightenment” with the support of 
marketing OS Direct.

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 та 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 off ers constantly updated news, interviews, videos and 
articles covering current events in both international and Ukrainian pharmaceutical 
industry and medical fi eld.

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 видається весь спектр послуг у сфері 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 fi eld.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
INTERNATIONAL TOURISM, magazine

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 254-51-90/93
welcome@intour.com.ua
intour_magazine@mail.ru
www.intour.com.ua

Журнал «Міжнародний туризм» — провідне туристичне видання України. 
Розповідає про подорожі, відпочинок та 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.

Містер Блістер, журнал
Mister Blister, magazine

Україна, 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 43
43, Chornovola Str., Vyshneve, Kyiv region, 08132, Ukraine
+380 (44) 593-38-85
info@misterblister.com.ua
www.misterblister.kiev.ua

Журнал «Містер Блістер» – наймасовіше видання фармринку України. 13 
тис. аптечних установ отримують його безкоштовно. Читачі знайомляться 
зі спеціальною таметичною інформацією у цікавій та доступній формі. 
Обсяг – від 48 повнокольорових сторінок формату А4. Журнал безперервно 
видається понад14 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 14 years.

Моріон, ТОВ
Morion, LTD

Україна, 02140, м. Київ, пр-т 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 та 
сервісу по питанням аналітики, управління та маркетингу на фармацевтичному 
ринку, а саме: Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА online. www.
apteka.ua; Спеціалізованівидання: газета «Щотижневик АПТЕКА», довідник 
«КОМПЕНДІУМ – лікарськізасоби»; Гео-Аптека - онлайн-сервіс з пошуку 
фармацевтичних продуктів; Програмніпродукти для автоматизації аптек: 
інформаційна система «Лікарськізасоби», облікова система «Аптека», система 
замовлення «Фармзаказ АПТЕКА»; Інформаційно-аналітичніпродукти: система 
дослідженняфармринку «PharmXplorer», BI-рішення на платформіQlikView, 
синдикативна база данихфахівців та закладівохорониздоров’я «aXioma»; 
Програмнезабезпечення для управління маркетингом «Pharma HRM»; Маркет
инговідослідженнясередлікарів, 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: 
LikarskiZasoby — information system; Apteka-registration system; Pharmzakaz 
APTEKA – order system; information and analytical products: PharmXplorer – 

The magazine provides multilateral dialogue on implementation of programs 
of health care, development of modern medical technologies, improvement of 
organizational activity, search of eff ective innovative solutions, serves as the tool 
in personnel policy strengthening reputation and stimulating the best employees 
providing progress and professional success of domestic medicine.
Read articles of the colleagues and join dialogue on www.ktovmedicine.ru

Ліки України, журнал
Видавництво ТОВ «МЕДІКС ГРУП»
Medicine of Ukraine, Journal
Publishing House “MEDIX GROUP”

Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28
28, Glybochitska Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (50) 447-30-75
info@health-medix.com
www.health-medix.com

«ЛікиУкраїни» — брендовий журнал для лікарів, фармацевтів-провізорів та 
науковців з акцентом на клінічну фармакологію. Періодичність — 10 разів на 
рік. Підписний індекс – 40543.

“Medicine of Ukraine” -a branded magazine for doctors, pharmacists, pharmacists 
and scientists with a focus on clinical pharmacology. Frequency - 10 times a year. 
Subscription index - 40543.

МедДовідка, довідково-пошукова служба
MedDovidka, informational and searching service

Україна, 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрило, 21, оф. 167
Off . 167, 21, Timothy Shamrylo Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 583-17-65
+380 (44) 500-26-47
km@meddovidka.ua
www.meddovidka.ua

Довідково-пошукова служба «МедДовідка» є лідером українського ринку 
з надання інформаційних послуг в області медицини, фармацевтики, 
косметології, сфери обслуговування. Надаючи допомогу у пошуку потрібного 
медичного препарату, профільного спеціаліста, обладнання та виду послуг за 
місцем запиту, наша служба зарекомендувала себе надійним помічником та 
партнером в широкому колі користувачів та клієнтів.
«МедДовідка» – це щоденно близько 5000 унікальних тематичних відвідувачів, 
більше 14000 переглядів та 3000 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, 
profi le 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.

МедЕксперт, Група компаній
MedEkspert, Group of companies

Україна, 04211, м. Київ, а/с - 80
P.O. box - 80, Kyiv, 04211, Ukraine 
+380 (44) 498-08-34,80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Група компаній «МедЕксперт»: проведення семінарів та конференцій для 
лікарів і фармацевтів; видавництво науково-практичних медичних журналів 
«Современная педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье 
женщины», «Реабілітація та паліативна медицина», «Соціальна педіатрія та 
реабілітологія», а також газети «Столица: Здоровье и Спорт»; проведення 
маркетингових досліджень.

Group of companies “MedEkspert”: a lead through of seminars and conferences 
for doctors and farmacologists; scientifi c practical medical magazines “Modern 
pediatrics”, “Perinatology and pediatrics”, “Woman’s health”, “Rehabilitation and 
palliative medicine”, “Social pediatrics and rehabilitation” and newspaper “The 
Capital. Health and sport“; lead through of marketings researches.

Медицина України, Видавничо-інформаційний центр, ТОВ
Medicine of Ukraine, Publishing and Information Center, LTD

Україна, 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 34
34, Popudrenka Str., Kyiv, 02094, Ukraine
+380 (44) 485-27-74
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 розповсюдженням медичних видань: підручників, 
посібників, атласів, монографій з різних галузей медицини.

Publishing and Information Centre “Medicine of Ukraine” jointlywith the institutions 
of public health publishes medical journals:
Radialdiagnostics, 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.

Медичний вісник України, газета
Medical herald of Ukraine, newspaper

Україна, 65045, м. Одеса-45, а/с 9
P.O. box 9, Odessa-45, 65045, Ukraine
+380 (44) 360-43-05
+380 (48) 786-00-17
medvestnik@yandex.ru
www.medvestnik.com

Видавництво газет «Медичний вісник України», «Пацієнт», журналу 
«Инфекційний контроль» та іншої поліграфічної продукції, розробка сайтів, 
вебдизайн, техпідтримка та СЕО.

“Medical herald of Ukraine” and “Patient” newspapers, 
“Infectional control” magazine, working out and technical support of sites, webdesign 
and SEO

Медіка Пресс, ТОВ
Medica Press, LLC

Україна, 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 23/8
23/8, 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 fi rst 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:



144  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  145

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

• presentation of clinical cases;
• news review in obstetric and gynecological endocrinology.

РОБІНЗОН, журнал
ROBINZON, magazine

Україна, 02166, м. Київ, пр-т Лісний, 35
35, Lisnoy Ave., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (50) 375-90-15
reklama-robinzon@ukr.net
www.robinzon.kiev.ua

«Робінзон» – це повнокольорове інформаційно-розважальне видання у 
сфері туризму, виходить щомісяця українською мовою, має наклад 10 тисяч 
примірників та розповсюджується безкоштовно.

“Robinson” - a full color infotainment publication in the fi eld 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 – scientifi c 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.

Судово-медична експертиза, 
науково-практичний журнал
Forensic examination, Scientifi c-practical journal

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhitska Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 440-47-71
k-sme@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Науково-практичний журнал «Судово-медична експертиза» на своїх сторінках 
висвітлює теоретичні і технологічні розробки і досягнення практики у судово-
медичній експертизі. Видання орієнтовано на лікарів, судово-медичних 
експертів, науковців, педагогів, докторантів, аспірантів, лікарів-інтернів, 
студентів.

Scientifi c-practical journal “Forensic examination” on its pages covers theoretical 
and technological developments and achievements in the practice of forensic 
examination. The publication is oriented on doctors, forensic experts, scientists, 
teachers, doctoral students, graduate students, interns, and students.

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: 8000 екземплярів;

Формат: 210 × 297 мм (повнокольоровий);
Об’єм: 88 сторінок;
Періодичність виходу: 1 раз на місяць.
Редакційну раду видання складають професори провідних медичних і 
фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах основна увага приділяється лікарським препаратам, 
їх створенню, інноваційним технологіям виробництва, просування та 
дистрибуції, контролю якості, реалізації в аптеках та раціонального 
використання у практичній медицині.

Journal “Modern Pharmacy” - special edition for specialists of pharmacy and medicine.
Circulation: 8000 copies.
Format: 210 × 297 mm. (full-color);
Volume: 88 pages;
Frequency: 1 time per month
Editorial board of the publication consists of professorsleading 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, Scientifi c 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 
– представити українським лікарям і науковцям можливості сучасної 
медицини для застосування їх в практичній діяльності. Журнал видається 
змішаними мовами: українською, російською та англійською; у паперовому та 
електронному варіантах і розповсюджується на безоплатній основі.

Scientifi c 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 and electronic versions and is distributed free of charge.

ТопМедКлiнiк, ТОВ
TopMedClinic, LTD

Росiя, 123103, м. Москва, вул. набережна Новикова-Прибою, 9\2
9/2, Novikova-Priboya Str., Moscow, 123103, Russia
+7 (495) 664-92-13
info@topmedclinic.com
www.topmedclinic.com

TopMedClinic.com - інформаційний ресурс щодо лікування й оздоровлення за 
кордоном, це можливість заявити про себе на ринку медичних послуг і знайти 
нові можливості ведення бізнесу. Запрошуємо до співпраці медичні установи, 
лікарів, медичні агентства та туроператорів.

TopMedClinic.com - is an informative resource, which provides information about 
medical treatment and health improvement abroad. We provide a catalogue of clinics, 
health improving resorts and diagnostic centers, orientated on Russian speaking 
patients. Our company off ers promoting full range of services of clinic abroad on the 
Internet. We select the corresponding package for presentation of clinic individually 
for each partner.

Український журнал болю - офіційний журнал 
Української асоціації з вивчення болю
Ukrainian Journal of Pain - the offi  cial journal of the 
Ukrainian Association for the Study of Pain

Україна, 01004, м. Київ, а/я-3
P.O. box-3, Kyiv, 01004, Ukraine
info@pain.in.ua
www.pain.in.ua

У журналі публікуються статті з фундаментальних і клінічних дисциплін, 
включаючи неврологію, нейрохірургію, анестезіологію, хірургію, 

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
navifarm@ukr.net
www.navifarm.com.ua

• Розповсюдження – підписка.
• Тираж – 12500 екземплярів.
• Читацька аудиторія – персонал аптек (провізори, відділ закупок), керівники 
закладів охорони здоров’я, науковці, лікарі-куратори від страхових компаній, 
викладачі та студенти спеціалізованих вищих навчальних закладів, а також 
працівники системи постачання фармацевтичних підприємств.
• Кольоровість – 4+4
• Кількість шпальт – від 60
• Формат 190х260 мм.
• Територія розповсюдження – Україна

• Distribution – subscription;
• Circulation 12 500 copies;
• Readership – drugstores staff  (pharmaceutists, Procurement Department),
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;
• Chromaticity – 4+4 Total Color
• Number of columns – up to 60
• Format – 190x260 mm
• Distribution territory – Ukraine

Науковий журнал МОЗ України
Scientifi c Journal of the Ministry of Health of Ukraine

Міністерство охорони здоров`я України
Україна, 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7
7, Grushevskogo 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 та про передовий 
іноземний досвід, публікують думки вчених зі світовим ім’ям, практикуючих 
лікарів та провідних менеджерів різних медичних організацій.
Періодичність – 6 разів на рік. Формат – 210х290 мм.

“Scientifi c 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 fi elds 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. Format 210x290mm.

Практика управління медичним закладом, журнал
ТОВ «Пресс Альянс»
Practice of Management of the Medical Institution, magazine

Україна, 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-А, оф. 613
Off . 613, 11-A, Eugene Sverstyuk 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. Головним завданням 
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 
diff erent profi les 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, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 5-А
5-А, Politekhnichna Str., Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 236-14-40
profi zd@ukr.net
www.kardiolog.in.ua
www.emergency.in.ua
www.oculist.in.ua

Видавництво спеціалізується на випуску міжнародних науково-практичних 
медичних журналів: 
• «Кардиология: от науки к практике», 
• «Екстрена медицина: від науки до практики», 
• «Міжнародний науково-практичний журнал “Офтальмологія”».

Publisher specializes in international scientifi c medical journals:
• Cardiology: from science to practice,
• Emergency medicine: from science to practice,
• International scientifi c-plactical journal “Ophtalmology”.

Путешественник, журнал
The Traveler, magazine
TOURMED.COM. UA

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 23, оф. 57
Off . 57, 23, Peremogy Ave., Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 223-81-71, 236-8203
ptplus.ua@gmail.com

 «Путешественник» - туристичний журнал, необхідний кожному, хто закоханий 
у 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 більше 10-ти років.

“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 scientifi c 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:
• публікації клінічних лекцій для лікарів, розроблених на основі доказової 
медицини з урахуванням світових рекомендацій;
• висвітлення на сторінках журналу новітніх наукових розробок;
• дискусії та круглі столи з питань репродуктивного здоров’я;
• презентацію клінічних випадків;
• огляд новин в області акушерсько-гінекологічної ендокринології.

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:
• publication of clinical lectures developed on evidence-based medicine and 
international recommendations;
• publication of new scientifi c developments;
• discussions and round tables on reproductive health;
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Фармацевт Практик, ТОВ
Pharmacevt Practic, LTD

Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижановського, 4, БЦ Наука
BC Science, 4, Krzhizhanivskogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380(44)498-06-72
+380(44)498-06-74
fp@fp.com.ua
www.zdorovo.uawww.fp.com.ua

«Фармацевт Практик» — спеціалізоване видавництво медичної, 
фармацевтичної періодики та літератури, засноване 2002 р. 
«ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК наука, практика, життя» — науково-практичний 
щомісячний журнал (друкований та електронний). Цільова аудиторія – 
провізори та фармацевти; спеціалісти фармацевтичної галузі
«ЗДОРОВО профілактика, рекомендації та відповідальне самолікування» — 
науково-популярний щомісячний журнал про здоров’я і здоровий спосіб 
життя для працівників та відвідувачів аптек. 
«Фармацевтична опіка» - практичний посібник, містить Протоколи провізора 
(фармацевта) та алгоритми фармацевтичної опіки при відпуску лікарських 
засобів.
«Довідник еквівалентності лікарських засобів - Rx-index 2016» - єдиний 
довідник усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів структурований за 
INN та ATCкласифікацією.

Pharmacevt Practic is a Publishing House specialized on medical pharmaceutical 
periodicals and books. It was founded at 2002. 
“PRACTICAL  PHARMACIST science, practice, life” — monthly popular science magazine 
(printed and e-print versions). Target audience — chemists and pharmacists. 
“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.  “Pharmaceutical Сare”- a practical 
guide with pharmacist protocols and pharmaceutical care algorithms.
“Reference Book of Equivalence of Drugs Products- Rx-index 2016” – single reference 
book of all drug products registered in Ukraine structured by INN and ATC classifi cation.

Фармика - Pharmika.RU
Pharmika - Pharmika.RU

Чешская Республика, 14000, г. Прага, 
ул. Доудлебска, 5, Polygon House
PolygonHouse, 5, Doudlebska Str., Prague, 
14000, Czech Republic
+420 (603) 271-178
info@gmpnews.ru
www.pharmika.ru

Фармацевтический поиск и каталог сайтов Pharmika.Ru – система поиска 
информации по ресурсам фармацевтической отрасли, GMP аудита, 
биотехнологий, медицинской техники, фармацевтического инжиниринга.
В системе проиндексированы сайты фармацевтических компаний, 
производителей лекарств и изделий медицинского назначения, а 
так же новостные порталы, отражающие актуальную информацию в 
фармацевтической промышленности России и стран СНГ. Помимо этого, 
читателям сайта представляються ежедневно обновляемые новости, 
касающиеся развития фармацевтики и медицины.

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, refl ecting 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 ім. Л.Я. Ковальчука, 
науково-практичне видання
Hospital Surgery, The journal named after L. Ya. Kovalchuk,
scientifi c-practical journal

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
www.ojs.tdmu.edu.ua

Журнал заснований у 1998 році та спрямований на поширення інформації 
про основні наукові проблеми й результати наукових робіт у сфері медицини. 

У науково-практичному виданні публікуються статті науковців, практичних 
лікарів за спеціальностями:
клінічна хірургія;
оперативна та експериментальна хірургія;
реконструктивна і пластична хірургія;
трансфузіологія і хірургічна гематологія;
урологія;
нейрохірургія;
клінічна анестезіологія та реаніматологія.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких 
можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів кандидата і доктора медичних наук, згідно з наказом МОН України 
від 07.10.2015 р. № 1021.
Періодичність виходу – 4 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21518–11418Р від 18. 08. 2015 
р.
Журнал включено до Міжнародної науко метричної бази даних Index 
Copernicus.
Мови видання: українська, англійська, російська.
Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» – 22610.

The journal was founded in 1998 and aimed of information spreading on basic 
scientifi c problems and results of scientifi c works in the fi elds of medicine.
The scientifi c practical edition publishes the articles of scientists, practical doctors, by 
the following specialties:
Clinical surgery
Operative and experimental surgery;
Reconstructive and anaplastic surgery;
Transfusisurgical and surgical haematology;
Urology;
Neurosurgery;
Clinical anesthesiology and critical care medicine
The journal is included to the List of scientifi c professional editions of Ukraine, where 
the results of dissertation works on Candidate and Doctor of Medicine scientifi c 
degrees achieving can be published according to the Order of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine of October, 7, 2015, No.1021.
Certifi cate order on state registration: series КВ21518-11418P of August, 8, 2015.
The journal is included to the International scientometric database Index Copernicus.
Periodicity – 4 times a year
Language: Ukrainian, English, Russian. Subscription index in the directory of 
“Ukrposhta” – 22610.

ревматологію, травматологію і ортопедію, онкологію і паліативну медицину, 
акушерство та гінекологію, урологію, педіатрію, гастроентерологію, 
фармакологію, фізіологію, психологію, психіатрію, стоматологію, реабілітацію 
та питання соціо-економічних аспектів болю.

The journal publishes articles on fundamental and clinical disciplines, including 
neurology, neurosurgery, anesthesiology, surgery, rheumatology, traumatology and 
orthopedics, oncology and palliative medicine, obstetrics and gynecology, urology, 
pediatrics, gastroenterology, pharmacology, physiology, psychology, psychiatry, 
dentistry, rehabilitation and issues of socio-economic aspects of pain.

Український медичний вісник, ТОВ
Ukrainian Medical Bulletin

Україна, 03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 4, БЦ «Наука», 4 пов.
4, Krzhizhanovskogo Str., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 498-06-73
+380 (44) 498-06-74
www.therapia.ua

Журнал «Therapia. Український медичний вісник»
Наклад — 20 000 прим., 11 номерів на рік.
Спеціалізоване медичне видання для лікарів терапевтичних спеціальностей. 
Засноване в 2006 р. з метою донести до лікаря сучасну, достовірну (засновану 
на принципах доказової медицини) інформацію, необхідну для щоденної 
роботи.

“Therapia. Ukrainian Medical Bulletin” journal.
Рrint-run 20 000 copies, 11 is suesper 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 today work. 

Український Страховий клуб, журнал
Ukrainian Insurance Club, magazine

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+380 (66) 300-76-04
news.insure@gmail.com
www.insclub.info

Інформаційно презентаційний журнал про страхування, для керівників 
страхових компаній. У журналі висвітлюються питання законодавства, 
менеджменту і технологіям у сфері 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. Чернишевського, 10 -А, оф. 805
Off . 805, 10-A, Chernyshevskiy Str., Minsk, Republic of Belarus
Україна, 03067, м. Київ, провулок Чугуївський, 21
21, Chuguevsky Lane, Kyiv, 03067, Ukraine
+375 (17) 280-01-12
+380 (94) 91-01-704
+380 (44) 338-87-04
profi dom@ukr.net
offi  ce@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 і 
формують свою частку матерiалiв у номери. Поєднання медичного досвiду і 
медичних шкiл, в рамках одного видання, дає читачевi можливiсть отримати 
максимально широку інформацiю професійного напрямку.

Publishing house Professional publications is specialized in international medical 
scientifi c 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. Марини Раскової, 11-А
11-A, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Головний журнал для головного лікаря та його заступників. Для 
державних та приватних закладів охорони здоров’я. Щомісяця: 
Нормативно-правові акти і коментарі до них; Локальні документи 
закладів охорони здоров’я; Ліцензування й 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
RedMedAgency of the Popular Medical Editions, LTD

Україна, 03148, м. Київ, вул. Т. Строкача, 1, оф. 2
Off . 2, 1, Strokacha Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-68-45
+380 (44) 500-67-03
Redmed.dm@gmail.com
www.redmed.com.ua

ТОВ «РедМед» - це маркетингова організація, основним 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 та втілення різноманітних рішень для реалізації задач 
клієнта.

“RedMed Ltd.” is a marketing organization. The main activity of RedMed is focused 
on the producing scientifi c and popular editions for professional medical and 
pharmaceutical community. The fl agship product is the magazine “The local doctor”, 
which is the fi rst edition of a unique format for medical therapeutic level and takes the 
fi rst 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.

Фармакоша
Farmakosha

Україна, 21021, м. Вінниця
Vinnitsa, 21021, Ukraine
farmakosha@gmail.com
www.farmakosha.com

Популярний медичний сайт як для медичних працівників та студентів, 
так і для пересічного користувача. Постійно свіжа інформація по лікам, 
теоретичні матеріали для студентів медичних закладів, статті медичного та 
інформаційного характеру.

The popular medical website for health professionals and students, and for the 
average visitor. Regularly updated information about the drugs, the theoretical 
material for medical students, medical and informational articles.

Організатор не несе відповідальність за матеріали, надані учасниками

Organizer is not responsible for the materials provided by the exhibitors
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FOCUS:THE IMPACT OF GST ON HEALTHCARE

IS YOUR PATIENTHAPPY WITH YOU?
HEPATITIS CManaging the  disease better

KUALA LUMPURMAYOR’S TOURISM AWARDS 2014
IN THE PURSUITOF KNOWLEDGEWhat does it takes tonurture your mind

HPV AND  CERVICAL CANCERSearching for better treatments
STOP THE HEADACHES!Bringing relief with surgery

MOVING FORWARD FORBETTER HEALTHCARESUNWAY MEDICAL CENTRE’S  
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EXCLUSIVE:

Interview with  
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President & 

Managing Director, 

KPJ Healthcare 
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UNDERSTANDING 

PREMATURE 

EJACULATION 

BETTER

DON’T MISS!
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SUBSCRIBE TO US 
Don’t want to miss an issue? 
Get InfoMed delivered 
straight to you through our 
subscription plan. For more 
information, turn to page 11

CHECK OUT US ON  
NEWSSTANDS 
We are now available in  
major newsstands nationwide! 

Look out for your latest issue. 

ONLINE 
Log on to our website at  
www.infomed.com.my 
for the latest news. Plus, 
like our Facebook page 
(www.facebook.com/
InfomedMalaysia) to get 
updates on events, seminars 
and many more.

Contact us for more information:
INFOMED (MALAYSIA) SDN BHD
Unit A-3-3 (Block A, Arena Mentari), No. 1, Jalan PJS 8/15, Dataran Mentari,  
46150 Petaling Jaya, Selangor.  Tel/Fax: +603-56113114;  
Email infomedmagazine@gmail.com or enquiry@infomed.com.my

Embrace Healthcare Challenges
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Get Access to the Latest 

Healthcare News  
via INFOMED

InfoMed brings you the latest news, innovations and 
findings on healthcare. And you can now have direct 
access to it through various methods:

German Medical Journal
Latest news from the world of medicine. 

Whenever, wherever you like.

www.german-medical-journal.eu

THE JOURNAL OF MEDICINE FOR 
THE WORLDWIDE MED COMMUNITY
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IMTJ Medical Travel Summit 
• Learn from the best
• Discover new ways of working
• 

Supported by Industry partners

summit.imtj.com awards.imtj.com

MAY 24 - 26, 2016, MADRID 
A

IMTJ Medical Travel Awards 
• Celebrate success
• Meet the leaders
• Promote your brand

Academic Conference 
• Share knowledge
• Improve understanding
• Predict the future

IMTJ Marketplace 
• 
• Showcase your services
• 

B2B Encounters 
• Meet the buyers
• 
• Build business for the future
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TM
INTERNATIONAL MEDICAL TRAVEL JOURNAL
THE WORLD LEADING JOURNAL FOR THE MEDICAL TRAVEL SECTOR











 
 
   
   

CANBIOTECH INNOVATIONS 
BIOPHARMACEUTICAL  
OPEN INNOVATION PLATFORM 
Engage. Source. Learn. 
 

CANBIOTECH INNOVATIONS 
SERVICES  

 
open innovation strategy 
 
bioconvergence innovation  
 
knowledge management 
 
knowledge mapping 
 
competence mapping 
 
technology roadmaps 
 
organizational learning 
 
innovation networks  
 
IP management 
 
OI portal development 

engage  
CanBiotech  

Innovations and its 
global partners to   

 
develop  

your organizational  
open innovation strategy 

 
source new partners 

 
participate in the  
biopharma open  

innovation training  
workshops 

WWW.CANBIOTECH.COM 
Dr. Minna Damani damani@canbiotech.com 



Специализированное научное издание для врачей 
терапевтических специальностей, контент которого 
базируется на принципах доказательной медицины и 
отражает современные тенденции

Сотрудничество с компанией Elsevier позволяет подбирать 
и использовать наиболее релевантные материалы 
из международных рецензируемых изданий с высокими 
показателями импакт-фактора

Разносторонний контент журнала знакомит читателей 
с последними мировыми достижениями и новостями 
в области медицины, стандартами и алгоритмами 
оказания помощи при различных патологиях, проблемами 
современной клинической фармакологии и разбором 
сложных клинических случаев

Структура издания максимально ориентирована 
на практическую помощь современному специалисту



www.recipe.by

Журнал «Современная фармация» – специализированное издание, предназначенное для повышения 
квалификации сотрудников аптек. С журналом «Современная фармация» Вы всегда будете в курсе всех 
событий, происходящих на фармацевтическом рынке. В журнале освещаются вопросы аптечного 
менеджмента, ценообразования в аптеках, юридические аспекты, рассказывается о инновационных 
разработках отрасли, приводятся результаты клинических испытаний, рассматриваются вопросы 
взаимодействия лекарственных препаратов, даются рекомендации по их применению, анализ 
безопасности, побочных действий фармацевтических средств.

Подписной индекс издания
во всех отделениях  Укрпочты

89952

Адрес редакции: 
61072, Украина, 

г. Харьков, ул. Тобольская,42
тел.: (057) 780-70-77

e-mail: publicpharmacy@gmail.com
www.modern-pharmacy.com.ua

Печатная и электронная версии журнала

Общая читательская аудитория свыше 40 000 специалистов 
в области фармации и медицины

Объем 88 страниц, формат А4

Периодичность выхода – 1 раз в месяц

Мы будем рады Вас видеть среди своих читателей!
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Отдых  
без помех

Для получения платежных реквизитов обращайтесь в редакцию.
Тел.: 044 383 68 45,  050 500 67 03.  Эл. почта: redmed.info@gmail.com

Для отримання платіжних реквізитів звертайтесь в редакцію
Тел.: 044 383 6845,  050 500 67 03.  Ел.пошта: redmed.info@gmail.com

П О П У Л Я Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я 
П О Д П И С К А

Р Е Д А К Ц І Й Н А 
П Е Р Е Д П Л АТА

10 НОМЕРОВ. 
ЦЕНА 250 ГРН.

Ж У Р Н А Л  М Е Д И Ч Н О Ї  Е Л І Т И

ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК  
ПРИ ОФОРМЛЕННІ  
РІЧНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ – 
НА ВИБІР ОДНА З КНИЖОК В. ТРУША

Клиентофилия в малом медицинском бизнесе

Первый миллион врачебной практикой
Первый миллион молодого врача
Заработай миллион, управляя потоками пациентов

Мини-рассказы

АБО КНИГА О. ЧАБАНА

10 НОМЕРІВ.  
ЦІНА 450 ГРН.

Ж У Р Н А Л  М Е Д И Ч Н О Ї  Е Л І Т И

ГРУДЕНЬ 
2015  

ДОДАТОК  
ДО ЖУРНАЛУ  
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ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ UV.REDMED.COM.UA

И. Ю. Головач, д-р мед. наук, профессор,  
клиническая  больница «Феофания» Государственного управления делами

№10 (41)  ДЕКАБРЬ 20155

Гарантированный  
приз от редакции за первые  

10 правильных ответов.   
Участвуйте и выигрывайте!

ВИКТОРИНА

с.4
Инновационный НПВП с гастропротекторными  
свойствами в ревматологической практике

«Ваши академические или  
профессиональные успехи 
не имеют практически ника-
кого отношения к финансо-
вому успеху».

Роберт Кийосаки,  
американский предприниматель,  

инвестор, писатель и преподаватель. 
Автор бестселлера «Богатый папа,  

бедный папа» и еще 25 бизнес-книг. 
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«Ваши академические или 
профессиональные успехи 
не имеют практически ника-
кого отношения к финансо-
вому успеху».

Роберт Кийосаки,
американский предприниматель, 

инвестор, писатель и преподаватель. 
Автор бестселлера «Богатый папа,

бедный папа» и еще 25 бизнес-книг. 
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глава Всеукраинской ассоциации 
студентов-медиков (UMSA)

Обязательные отработки — рудимент  
советского медицинского образования  с.4

Гарик Мелкумян
«УВ» — единственный медицинский журнал,  
который публикует материалы о финансовой  
успешности врача.

Аудитория читателей журнала «УВ» составляет  
более 35 тысяч врачей, учитывая 10-тысячный  
печатный тираж, электронных подписчиков  
и посетителей сайта журнала!

«УВ» создан для врачей терапевтического профи-
ля, в первую очередь — врачей первичного звена. 
Поэтому тематика номеров формируется с учетом 
ваших, коллеги, профессиональных потребностей.
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