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V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
«Інновації в медицині – здоров’я нації»
MEDICAEXPO Міжнародна виставка охорони здоров'я
PHARMAEXPO Міжнародна фармацевтична виставка
III МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України»
III Міжнародна виставка медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo
Масштабні комплексні заходи галузі охорони здоров’я, які об’єднують потужну міждисциплінарну науково-практичну програму та найбільші виставки, створюючи міжнародну платформу
для обміну досвідом та підвищення кваліфікації спеціалістів, вирішення бізнес завдань галузі
За підтримки

Під патронатом
Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я

Президента України

Офіційна підтримка
• Комітету Верховної Ради з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту і туризму
• Кабінету Міністрів України

• Міністерства охорони здоров’я
• Державної служби України з
лікарських засобів

• Державного агентства України з туризму
та курортів
• Київської міської державної адміністрації

За сприяння

Генеральний партнер

Міжнародні партнери

Співорганізатори

Організатори
Національна академія
медичних наук України

Національна академія
наук України

Компанія LMT

Серед співорганізаторів
Державні установи Національної академії медичних наук України, Національна медична
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини,
Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, Асоціація
кардіологів України, Асоціація серцево-судинних хірургів України, Асоціація працівників медицини
невідкладних станів і медицини катастроф, Асоціація ортопедів-травматологів України, Асоціація
педіатрів України, Асоціація урологів України, Українська асоціація біомедичних інженерів і
технологів, Українська асоціація медичної освіти, Національний інститут раку МОЗ України,
Українська асоціація нейрохірургів, Українська асоціація нефрологів, Українське товариство
радіаційних онкологів, Український фармацевтичний інститут якості та ін.

Партнери
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ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

350
10 252
368
47

експонентів Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині – здоров’я нації»

670

доповідачівекспертів галузі

професійних відвідувачів

VIP-гостей

96
140

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

асоціацій

представників ЗМІ

55

науковопрактичних заходів

5 078 м2

експозиційної площі

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ
Генеральний партнер: Toshiba Corporation
Партнери: UMT+, Elekta, Esaote, Мед Ексім, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ, INTERO, Протек Солюшенз Україна,
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ALT Україна, ЕМСІMED, Аmed, Експерт, СІНЕВО Україна, УКР ДІАГНОСТИКА
Міжнародні партнери: Turkel Fair Organization Inc, Atlas Business Service Ltd, Intersana
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ
МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»
ДИНАМІКА 2010 - 2014 РОКІВ

380
2013
350
2014

203
2010

ПОСТІЙНІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ
МОДЕМ 1, ЛАБІКС, Медіст, Вектор-Бест-Україна, Медігран, УКРТЕЛЕМЕД, Авіс-Мед, НВО Практика,
ДІАМЕБ, Медімекс-Україна, Віола-Медтехніка, НВЛ Гранум, БТЛ-Україна, Медтехніка-Дент, BIO-RAD,
Рош Діагностікс, Терра-Мед, НВФ Сіместа-Ваал, БМТ УА, АВАНТІС-ЛК, ЛАБВІТА, ТехМедКонтракт,
ХЕМА, Біо Тест Мед, Теспро, МК Квертімед-Україна, Київське виробниче об’єднання «Медапаратура»
(КВОМА), БіоЛайн Україна, ОНІКО, Профімед-Сервіс, ВОЛЕС, Група компаній «Сканер»,
МЕДІКОМ-Україна, Медрам, Мібе Україна (Дермафарм), Здраво, Натурлайф, Українська академія
біологічної медицини, фармацевтична компанія «Здоров’я» та інші
СЕРЕД НОВИХ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

262
2011
350
2012

НОВА МЕДИЧНА ГРУПА, Інвасервіс, Прем'єр-Дентал, Юнітранс-ЮА, Алві-Лайн, ВСМ Україна, ВКФ
Cтоматолог-Ж, Медгарант, IMG (Integrated Medical Group), ЛІДОМЕД БІО, TAKEDA, МЕДКОСВІСС,
Ай.Сі.Єф Україна, БЕМЕР УКРАЇНА, Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH, ОСД Східна Європа,
АФС Медицинтехнік, КАРДІОКОМ (RCLIN) та інші
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO. ДИНАМІКА 2012 - 2014 РОКІВ

96
2014

46
2012
76
2013
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ • 2014

ІІІ Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo була
представлена національними експозиціями Польщі, Туреччини, Угорщини, а також провідними
клініками, медичними та реабілітаційними центрами, санаторно-курортними закладами,
SPA&Wellness курортами Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Литви, Малайзії, Словаччини, Словенії, України,
Фінляндії, Таїланду.
Виставка відбулася за сприяння Інформаційного бюро «Угорський туризм», Відділу сприяння
торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща у Києві, Польської Туристичної Організації,
Представництва CzechTourism в Україні, Посольства Малайзії в Україні, Торгового відділу
Посольства Австрії – ADVANTAGE AUSTRIA, Торгово-промислової палати Куби, Посольства
Словацької Республіки в Україні.
СКЛАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ 2010 - 2014 РОКИ

23%
Виробники

15%
Медичні центри, центри
фізіотерапії та реабілітації,
приватні клініки, лікарні,
санаторії, термальні
курорти

22%
Дистриб`ютори, торгові
компанії
16%
Державні установи,
медичні асоціації,
громадські об`єднання,
вищі навчальні медичні
заклади, соціальні фонди

13%
ЗМІ
11%
Послуги

7 943
2010

14 116
2013

8 252
2011

10 252
2014

12 087
2012
ОФІЦІЙНІ ГОСТІ

Богомолець Ольга Вадимівна, Радник Президента України
Лазоришинець Василь Васильович, В.о. Міністра охорони здоров’я України

КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

Зброжек Світлана Іванівна, Головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з
питань охорони здоров’я України

Австрія
А

Польща
П

Угорщина
У

ІІспанія

Росія
Р

Україна
У

ІІталія

Словаччина
С

Фінляндія
Ф

Китай
К

Словенія
С

Франція
Ф

Литва
Л

США
С

Чехія
Ч

Малайзія
М

Таїланд
Т

Швейцарія
Ш

Німеччина
Н

Туреччина
Т

Японія
Я

Лісневська Наталія Олександрівна, Заступник Міністра охорони здоров’я України
Кундієв Юрій Ілліч, Перший Віце-президент Національної академії медичних наук України
Пасічник Михайло Францович, Голова Державної служби України з лікарських засобів
Ласло Пап, Заступник глави місії Посольства Угорщини в Україні
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VIP ГОСТІ
Пан Красімір Мінчев, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарія в Україні
Пан Сол Кьон Хун, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Корея в Україні
Пан Ернесто Антоніо Сенті Даріас, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Куба в Україні
Пан Чуа Теонг Бан, Надзвичайний і Повноважний посол Малайзії в Україні
Пан Ерне Кешкень, Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні
Пан Акош Модарі, Торговий Аташе Посольства Угорщини в Україні
Пані Гордієнко Валентина Романівна, Перший заступник Голови Державного агентства України з
туризму та курортів
Пан Герман Ортнер, Торговий Радник Посольства Австрії в Україні
Пан Гвідас Кєрушаускас, Міністр-радник Посольства Республіки Литва в Україні
Пан Александре Кіпіані, Старший Радник з економічних питань Посольства Грузії
Пан Кім Кванг Хі, Комерційний аташе Комерційного відділу Посольства Південної Кореї
Пан Віталій Бойко, Представник Державної корпорації з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії MATRADE
Пан Влодзімєж Щурек, Директор Представництва Польської туристичної організації в Україні
Пані Соня Крайчова, Перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні
Серед присутніх: керівники профільних міністерств та відомств, керівники структурних
підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій,
директори державних установ НАМН України та МОЗ України, головні позаштатні спеціалісти МОЗ
України, Президенти медичних та фармацевтичних асоціацій, представники посольств та торговоекономічних місій, ректори вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти, директори компаній-учасниць Форуму, представники ЗМІ.

ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО
Президент України
міни, 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.

З

ТЕТЯНА ДМИТРІВНА БАХТЕЄВА
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
и активно підтримуємо проведення масштабних заходів, які консолідують медичну
спільноту і позитивно впливають на вдосконалення галузі охорони здоров’я. Проведення
цьогорічного Форуму спрямовано на організацію платформи для діалогу між владою та
фахівцями галузі охорони здоров’я, об’єднання зусиль лікарів, науковців, виробників лікарських
засобів та всіх причетних до медичної спільноти задля розвитку медицини та покращення якості
надання медичних послуг в Україні. Міжнародний Медичний Форум вже п’ятий рік поспіль об’єднує
найкращих вітчизняних та іноземних фахівців усіх галузей медицини, виробників і постачальників
медичного обладнання, виробів медичного призначення та фармацевтичної продукції. В рамках
заходу усі вони мають змогу обмінюватися вміннями, практикою профілактики, діагностики та
лікування захворювань, тестувати нове обладнання, налагоджувати контакти та співпрацю між
собою, реалізовувати нові ідеї, щоб вирішити актуальні проблеми медицини.

М

ОЛЬГА ВАДИМІВНА БОГОМОЛЕЦЬ
Радник Президента України, Заслужений лікар України, професор кафедри дерматології та
венерології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
ід себе особисто дякую всім учасникам Міжнародного Медичного Форуму за те, що в такий
нелегкий для України час вони продовжують розвивати галузь, обмінюватися досвідом.
Особливі слова подяки висловлюю в бік підприємств охорони здоров’я, які підтримують
сьогодні армію гуманітарною допомогою, та представників тих посольств, в країнах яких сьогодні
наші бійці перебувають на лікуванні та реабілітації.

В
8

WWW.MEDFORUM.IN.UA

WWW.HTEXPO.COM.UA

WWW.HTEXPO.COM.UA

WWW.MEDFORUM.IN.UA

9
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ
ЮРІЙ ІЛЛІЧ КУНДІЄВ
Перший віце-президент Національної академії медичних наук України
ід імені президії НАМН України вітаю всіх учасників та відвідувачів Форуму. Сьогодні
розраховувати на успіх можуть суспільство та держава, пріоритетами якої є наука, культура,
освіта та охорона здоров’я. Міжнародний Медичний Форум позитивно впливає на розвиток
медичної науки та освіти. Захід, безсумнівну, сприяє піднесенню рівня медичної допомоги завдяки
спільній праці науковців, лікарів державних установ академії та іноземних колег. Недалекі ті часи,
коли керівники установ та лікувальних закладів матимуть можливість придбати новітнє обладнання,
яке представлене на виставці.

В

МАЛГОЖАТА ГАВІН
Керівник Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі у Києві
а сьогоднішній день ми спостерігаємо за формуванням та розвитком нової сфери
туристичних послуг – медичним туризмом, який з року в рік охоплює все більше континентів
та приваблює все більше зацікавлених осіб. Міжнародна виставка медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, яка проходить у рамках Форуму – це чудова платформа
для обміну досвідом, активізації ділових контактів та 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.

Н
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
В.о. Міністра охорони здоров’я України
иття триває, медицина, у тому числі й наука, повинні розвиватися. Міжнародний
Медичний Форум багато років поспіль дозволяє фахівцям вдосконалювати свої теоретичні
та практичні знання, успішно представити свої здобутки, саме завдяки таким заходам
відбувається тісне спілкування між виробниками та практиками, впроваджуються сучасні наукові
розробки, а для бізнесу це час, коли треба рухатися на зустріч науці та об’єднувати свої винаходи та
потенціал, щоб разом сприяти розвитку охорони здоров’я в Україні.

Ж

ЛАСЛО ПАП
Заступник глави місії Посольства Угорщини в Україні
ажаю учасникам та відвідувачам Форуму скористатися можливостями цього важливого
заходу, зав’язати багато ділових контактів, зустріти надійних партнерів. Сьогодні розвиток
медичного туризму є свідченням стабільності та розвитку країни, яка надає ці послуги. Україна
є та буде такою країною в майбутньому завдяки прагненню українського народу і потенціалу,
продемонстрованого на виставці.

Б

НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ЛІСНЕВСЬКА
Заступник Міністра охорони здоров’я України
риємно бачити таку велику експозицію, яка представлена на Міжнародному Медичному
Форумі. Незважаючи на події в країні, зараз учасники представляють свою продукцію, лікарі
та науковці також долучаються до роботи Форуму – представляють свої здобутки. Ми всі
говоримо про майбутнє, ми всі говоримо, що в Україні розвивається медична галузь. Реформа
медицини нині є найпріоритетнішою. І саме такий Форум демонструє нам новітні технології, штовхає
медицину вперед, доводячи, що Україна йде вірним шляхом розвитку і є європейською державою.

П

МИХАЙЛО ФРАНЦОВИЧ ПАСІЧНИК
Голова Державної служби України з лікарських засобів
іжнародний Медичний Форум – знаменна подія, яка щороку включає в себе проведення
багатьох конференцій, сприяє постійному обміну думок та дає поштовх до удосконалення
галузі охорони здоров’я. На виставці, яка проходить у рамках Форуму, представлені
найсучасніші зразки медичного обладнання провідних вітчизняних та зарубіжних компаній.
Оснащення вітчизняних закладів охорони здоров’я таким устаткуванням сприятиме виведенню
надання медичної допомоги на новий рівень.

М
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ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ

10 252

професійних відвідувачів

368

VIP-гостей

670

доповідачівекспертів галузі

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ
4,34%
Східний регіон

58,83%
Київ та область
11,75%
Центральний регіон

9,85%
Західний регіон

10,14%
Північний регіон
3,8%
Південний регіон

1,29%
Іноземні відвідувачі

Австралія
А

Е
Естонія

Л
Латвія

Росія

А
Азербайджан

Є
Єгипет

Л
Литва

Саудівська Аравія

А
Алжир

Із
Ізраїль

М
Марокко

США

Б
Бангладеш

Ін
Індія

М
Мексика

Таїланд

Б
Бахрейн

Ір
Ірландія

М
Молдова

Туреччина

Б
Бельгія

Іс
Іспанія

Н
Нідерланди

Туркменістан

Б
Бразилія

Іт
Італія

Н
Німеччина

Угорщина

В
Великобританія

К
Казахстан

О
ОАЕ

Узбекистан

Гр
Греція

К
Канада

О
Оман

Франція

Гр
Грузія

К
Катар

П
Пакистан

Швейцарія

Д
Данія

К
Кіпр

П
Польща

Д
Домінікана

К
Куба

П
Португалія
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7,89%
Наукові
співробітники
6,64%
Менеджери
8,25%
Студенти
V-VI курсів

ГЕОГРАФІЯ ЗАРУБІЖНИХ ВІДВІДУВАЧІВ

12

ПОСАДОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ
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2,07%
Інші

41,96%
Лікарі-спеціалісти
14,76%
Керівники установ,
головні лікарі
18,43%
Керівники
підрозділів установ

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
52,72%
Впливаю на рішення по закупівлі продукції
36,19%
Відповідаю за прийняття рішення про закупку
11,09%
Не впливаю на рішення про закупку
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ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРІВ ВІДВІДУВАЧІВ

Міські, обласні, районні медичні
клініки, поліклініки, лікарні, пологові будинки

27,55
11,43

Науково-дослідні та навчальні установи
Комерційні клініки, лабораторії, спеціалізовані
медичні центри, діагностичні центри, центри
естетичної медицини
Охорона здоров'я

18,03
11,52

Виробник/постачальник лікарських
препаратів, товарів медичного призначення

14,5

11,76
2,98

4,5

Медицина невідкладних станів

4,5

Фізіотерапія та реабілітація

4,3

Санаторно-курортні установи

1,56

Центри служби крові, СНІДу

1,69

Хірургія та нейрохірургія

0,89

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ*
70,05%
Участь у науково-практичних заходах Форуму та Конгресу

12,2

Онкологія

Дерматологія, дерматовенерологія,
пластична хірургія

Інше

19,3

Організація і управління охороною здоров’я

4,01

Туроператори, медичні агенти

20,5

Медична радіологія

8,58

Виробник/постачальник медичного обладнання

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети

Лабораторна медицина
Терапія: алергологія, гастроентерологія,
ендокринологія, імунологія, кардіологія,
неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія,
пульмонологія, сімейна медицина, сестринська
справа, гематологія та трансфузіологія

3,5
3,2

Педіатрія, акушерство та гінекологія

2,3

Ортопедія та травматологія

2,2

Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія,
бактеріологія
Організація та управління фармацією, клінічна
фармація

65,3%
Ознайомлення із медичним обладнанням, технікою,
інструментарієм

Інше
Медичний туризм

1
0,8
0,5
6,7

58,41%
Ознайомлення із експозицією іноземних клінік,
реабілітаційних центрів, СПА та курортів
54,23%
Ознайомлення з інноваційними розробками галузі
44,8%
Ознайомлення з напрямком медичного туризму
41,56%
Укладення договорів на постачання медичного
обладнання, витратних матеріалів, фармацевтичних
препаратів

* Спеціалісти могли відмітити декілька пунктів
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ
Науково-практична програма Форуму базувалася на ІІІ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»,
який внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, що
проводитимуться у 2014 році, затверджений МОЗ та НАМН України».
ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

7 826
5

55

науково-практичних заходів

учасників Конгресу

практичних шкіл

670

30

2011

2012

2013

2014

Науково-практичні заходи

25

45

62

55

Доповідачі (експерти)

96
196

330

500

670

Делегати (спеціалісти)

4 120
12

8 13
135

11 69
694

7 826

майстер-класів
ОРГАНІЗАТОРИ КОНГРЕСУ

експертів − провідних українських та зарубіжних
доповідачів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ
Організація та управління охороною здоров’я
Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини»
Спеціальна програма «Медична радіологія»
Терапія
Фізіотерапія та реабілітація
Медицина невідкладних станів
Хірургія та нейрохірургія
Онкологія
Ортопедія та травматологія
Гематологія та трансфузіологія
Педіатрія, акушерство та гінекологія
Естетична медицина: дерматологія, дерматовенерологія
Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, бактеріологія
Організація та управління фармацією, клінічна фармація
Біомедична інженерія
Медичний туризм
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ОРГАНІЗАТОРИ ТА СПІВОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСУ
Державні установи Національної академії медичних наук України:
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України»
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України»
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН України»
ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України»
ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України»
ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»
ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України»
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України»
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського 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 і 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
Референтна лабораторія НАМН України
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Вищі медичні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти:
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Національний медичний університет імені
О.О. Богомольця
Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України
Кафедра акушерства та гінекології №2
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця
Кафедра гематології і трансфузіології
Національної медичної академії
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика

Кафедра клінічної і лабораторної
діагностики Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Кафедра медицини катастроф Національної
медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
Кафедра медицини невідкладних
станів Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Факультет біомедичної інженерії
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»

Фахові медичні асоціації та громадські об’єднання, державні установи та організації:
Асоціація кардіологів України
Асоціація ортопедів-травматологів України
Асоціація педіатрів України
Асоціація радіологів України
Асоціація серцево-судинних хірургів України
Асоціація урологів України
АМО України
Бюро ВООЗ в Україні
ВГО «Асоціація працівників медицини
невідкладних станів і медицини катастроф»
Видавничий дім «Заславський»
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Всеукраїнська
громадська
організація
«Українська асоціація біомедичних інженерів
і технологів»
Газета «Медичні ініціативи»
Газета «Новини медицини і фармації»
WWW.HTEXPO.COM.UA

Громадська організація «Українська асоціація
медичної освіти»
Державна служба України з лікарських засобів
Державний клінічний науково-практичний
центр телемедицини МОЗ України
ДНУ
«Науково-практичний
центр
профілактичної і клінічної медицини» ДУС
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ
України»
Журнал «Журнал головної медичної сестри»
Журнал «Практика управління медичним
закладом»
Київський міський центр здоров’я
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного
управління справами
Міжнародний благодійний фонд «Видавництво
Сфера»
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Науковий відділ виробничої та клінічної
трансфузіології Київського міського центру
крові Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради
Київської міської державної адміністрації
Національна академія наук України
Національний інститут раку МОЗ України
Українська академія дерматовенерології
Українська асоціація нейрохірургів

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2014

Українська асоціація нефрологів
Українська асоціація псоріазу
Українська асоціація фахівців ультразвукової
діагностики
Українське товариство радіаційних онкологів
Український
науково-практичний
центр
екстреної медичної допомоги і медицини
катастроф
Український фармацевтичний інститут якості

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ
Професійний майданчик Форуму та Конгресу консолідував головних лікарів приватних і
державних медичних закладів України, які взяли участь у численних науково-практичних заходах.
У рамках спеціальної програми «Організація та управління охороною здоров’я» головні
позаштатні спеціалісти МОЗ України провели виїзні засідання. Відбулася третя за рахунком
практична конференція «Приватна медицина: реалії практики». Власники приватних
медичних закладів, менеджери охорони здоров’я з таких широковідомих клінік та медичних
центрів, як, наприклад, EUROLAB, Діла, Добробут, Мати і дитина, МЕДЛАЙФ-БІО, Сінево, Оксфорд
Медікал, Шарітель та десятки інших, отримали ефективні поради побудови вдалих бізнес-моделей
від практиків приватного сектору медицини.
Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини». Тільки один цей напрямок, за три дні
роботи Форуму зібрав понад 1800 фахівців. У рамках Конгресу флагмани лабораторної медицини
з Національної медичної академії післядипломної освіти України ім. П.Л. Шупика, Всеукраїнської
Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини провели науково-практичну конференцію з
міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини».
НАМН України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН України, ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені М.Д. Стражеска НАМН України» провели науково-практичну конференцію
«Сучасна лабораторна діагностика в оцінці доцільності та ефективності еферентної терапії» та
практичні майстер-класи Української лабораторної школи для численної аудиторії фахівців
лабораторної медицини.
Завдяки спеціальній програмі «Медична радіологія» спеціалісти ознайомились та
особисто протестували новинки діагностичного обладнання від відомих світових брендів у рамках
ШКОЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ.

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України провів конференцію
«Актуальні проблеми ядерної медицини та променевої діагностики», приурочену 15-ччю своєї
діяльності.
Провідні вітчизняні онкологи з Національного інституту раку виступили ініціатором проведення
спеціальної програми «Онкологія». На професійному майданчику, у рамках науково-практичних
заходів фахівці обговорювали інноваційні технології променевих методів дослідження в онкології
та сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин.
Напрямок «Кардіологія» в цьому році розширився. Відомі та визнані вітчизняні кардіологи
радо представили широкому загалу свої відкриття у рамках Української кардіологічної школи
імені М.Д. Стражеска «Проблеми коморбідності в кардіології» та конференції, присвяченої
новітнім технологіям у діагностиці та лікуванні пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями,
організованої Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України.
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА зібрала повні зали спеціалістів сестринської
справи, які у рамках низки майстер-класів отримали кваліфіковані поради експертів по догляду за
пацієнтами.
У рамках спеціальної програми «Медицина невідкладних станів» кафедра медицини
невідкладних станів і кафедра медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика разом з Українським
науково-практичним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та Асоціацією
працівників медицини невідкладних станів і медицини катастроф провели симпозіум «Медицина
невідкладних станів і медицина катастроф: актуальні питання». Світовий досвід спеціалісти
перейняли під час майстер-класів ШКОЛИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ від авторитетних
експертів сфери з профільних асоціацій та вишів, які працювали у надзвичайних ситуаціях та в
зонах бойових дій. Для наближення до реальних умов використовувалися сучасні манекени та
симулятори.
Кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика, науковий відділ виробничої та клінічної трансфузіології Київського міського центру
крові Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради Київської міської
державної адміністрації провели два актуальні науково-практичні заходи з міжнародною участю:
«Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці та лікуванні» та «Сучасна трансфузіологія: перспективи
реалізації світового досвіду в Україні»
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У рамках ІІІ Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare
Travel Expo відбулися заходи щодо українсько-польської співпраці та реалізації програми
«Пацієнт без кордонів» – круглий стіл «Польсько-українське співробітництво у сфері медичного
туризму: перспективи та ризики», участь у якому взяли фахівці Всепольського об’єднання
приватних лікарень, представники посольства Польщі в Україні та ін. Організатори заходу –
Всепольське об’єднання приватних лікарень, Atlas Business Service Ltd, Компанія LMT.
Партнером круглого столу виступив Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства
Республіки Польща у Києві. Компанія MEDWIO організувала семінар-тренінг «Ви досі чекаєте
пацієнтів?».
УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЗАХОДАХ КОНГРЕСУ
Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини»

26,15

Спеціальна програма «Терапія»

21,44

Спеціальна програма «Медична радіологія»

16,54

Медицина невідкладних станів

7,75

Біомедична інженерія

4,79

Організація і управління охороною здоров'я
Гематологія і трансфузіологія

3,99
3,36

Онкологія

3,02

Педіатрія, акушерство і гінекологія

2,48

Медичний туризм

2,27

Організація та управління фармацією, клінічна фармація

1,84

Ортопедія і травматологія

1,68

Естетична медицина: дерматологія, дерматовенерологія

1,44

Хірургія і нейрохірургія

1,28

Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, бактеріологія

1,08

Фізіотерапія і реабілітація

0,89
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Гавриленко Тетяна Іллівна
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН, проф., д.б.н.
«Ті, хто хоч один раз відвідували Міжнародний Медичний Форум, знають, що
на них чекають три дні продуктивної роботи. На платформі заходу можна
обмінятися досвідом, почути з перших вуст останні новини лабораторної
медицини, поспілкуватися з колегами. Надихає той факт, що конференц-зали
завжди переповнені спеціалістами, що говорить про прагнення розвиватися, і що
наша спільна підготовка до Форуму не проходить дарма. Бажаю Форуму довгих
років процвітання та надалі залишатися актуальною площадкою для фахівців
галузі охорони здоров’я».
Дикан Ірина Миколаївна
Директор ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН
України», проф., д.мед.н.
«Я пам’ятаю, що за роки плідної діяльності Міжнародного Медичного Форуму
було багато значущих подій – провідні вчені представляли свої відкриття, які
вплинули на розвиток охорони здоров’я, з’являлися нові імена науковців,
лікарів, виробників медичного обладнання, які вже зараз на слуху. На
платформі заходу зароджувалися нові проекти, реалізувалися задуми. Колеги
сперечалися про інноваційні розробки, методи та методики роботи, славили
досягнення передової медичної науки. Фахівці нашого інституту завжди були
в авангарді подій, приймали активну участь у науково-практичній програмі,
вносили свої пропозиції та продовжували самовдосконалюватися. Тому
хочеться подякувати організаторам Форуму за пророблену роботу та побажати
нових звершень у їх благородній місії».

«Міжнародний Медичний Форум – масштабний науково-практичний захід, на
який з нетерпінням чекають медичні фахівці різних спеціальностей, зокрема
ультразвукової діагностики. У рамках Форуму медики зможуть осягнути новітні
досягнення медичної науки та техніки, отримати практичні навички на майстеркласах. Важко переоцінити знання, які ми отримуємо від живого спілкування з
провідними фахівцями охорони здоров’я, під час огляду та тестування сучасного
медичного обладнання. Учасники зможуть обмінятися досвідом з колегами,
отримати фахові консультації. Форум відкриває нові можливості та перспективи,
дозволяє заявити про свої відкриття, впровадити корисне в повсякденну
практику. Бажаю Медичному Форуму й надалі збільшувати свою аудиторію,
підкорювати нові вершини та задавати високий темп запровадження нового в
охорону здоров’я».
WWW.MEDFORUM.IN.UA

«Міжнародний Медичний Форум – це велика подія серед медичної спільноти
України. На ньому буває багато іноземних вчених, гостей, де ми, і наші лікарі,
отримуємо нову інформацію, ділимося своїм досвідом, поглядами на проблеми.
Враховуючи сьогоднішню ситуацію на сході країни, військові дії, медицина
невідкладних станів вкрай необхідна для самодопомоги, взаємодопомоги і
медичної допомоги. Тому проведення симпозіуму в рамках Форуму з медицини
невідкладних станів і медицини катастроф має велике теоретичне і практичне
значення. На Форумі виступатимуть відомі професіонали, вчені, педагоги з нашої
кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф, Українського
центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, однопрофільних
кафедр Харківської і Запорізької медичних академій післядипломної освіти,
будуть проведені майстер-класи для практикуючих лікарів. Сподіваємося,
що це буде не тільки навчання, але й ми знайдемо однодумців і будемо
разом все робити, щоб покращити здоров’я наших громадян та спільними
зусиллями прийти до вирішення всіх проблем з медицини катастроф, проблем
профілактики, діагностики та лікування невідкладних станів».
Кізім Алла Володимирівна
Головний редактор журналу «Практика управління медичним закладом»

Динник Олег Борисович
Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики, головний
позаштатний спеціаліст з «Ультразвукової діагностики» МОЗ України
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Зозуля Іван Савович
Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри медицини невідкладних станів
НМАПО імені П.Л. Шупика, проф., д.мед.н.
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Постійний розвиток і набуття нових знань – невід’ємна складова професії
медичного працівника. Незважаючи на розвиток сучасних дистанційних
комунікацій, цікавішим і ефективнішим залишається навчання в процесі живого
спілкування з колегами на конференціях та форумах, галузевих виставках та
інших подібних заходах. Вже п’ятий рік поспіль Міжнародний Медичний Форум
стимулює розвиток медичної науки і практики в Україні, підвищує обізнаність
фахівців охорони здоров’я, спонукає спеціалістів до розвитку та вдосконалення
існуючих методик. Великою перевагою Форуму є професійна організація,
яка повністю відповідає світовому рівню, і вільний доступ до всіх заходів для
відвідувачів виставок MEDICAEXPO та PНARMAEXPO.
Коваленко Володимир Миколайович
Директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, Президент Асоціації кардіологів України
«Останні роки Міжнародний Медичний Форум нерозривно пов’язаний з науковопрактичними заходами для спеціалістів-кардіологів. На цій важливій професійній
платформі обговорюються проблемні питання сфери, виносяться на розсуд
революційні методи та методики профілактики та лікування серцево-судинних
захворювань. Конгрес, який проходить у рамках Форуму, об’єднує спеціалістів
сфери та дозволяє виробити єдину стратегію лікування, яка повністю відповідає
сучасним тенденціям».
WWW.HTEXPO.COM.UA
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Колесник Микола Олексійович
Директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України», проф., д.мед.н.

Рогожин Володимир Олексійович
Президент Асоціації радіологів України

«Фахівці Інституту нефрології НАМН України, користуючись колосальними
можливостями Форуму, організовують власні науково-практичні заходи, в рамках
яких нефрологи мають змогу обговорювати актуальні питання сфери, обмінюватися
практичним досвідом з колегами та спеціалістами суміжних сфер медицини. Для
тих нефрологів, які прагнуть вдосконалити свої знання та вміння, об’єднані ідеєю
розвитку науки та практики, Форум асоціюється з високопрофесійною платформою,
де можна реалізувати свої задуми та направити у вірне русло свій потенціал».

«Чому Форум? Тому що це професійний захід з актуальною науковопрактичною програмою, представлений надсучасним медичним
обладнанням. Але головне – сам Форум не є бутафорним, він живе дискусіями,
обговореннями, практичними майстер-класами тощо. Не менше значення
має міждисциплінарне підґрунтя, яке ми ставимо в основу прогресивного
мислення. На Форумі вчені та лікарі мають гарну нагоду поспілкуватися з
колегами всіх сфер медицини, обмінятися досвідом та спільними зусиллями
прийти до вирішення проблем профілактики, діагностики та лікування
захворювань ХХІ століття».

Корж Микола Олексійович
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН
України», проф., д.мед.н.
«На Міжнародному Медичному Форумі завжди представлена актуальна інформація
про сучасний стан і тенденції розвитку ортопедії та травматології. Співробітники
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» у
рамках Форуму діляться результатами науково-практичної діяльності, останніми
методиками і досягненнями, сучасними технологіями лікування захворювань
та ушкоджень хребта та суглобів. Важливо, що міжнародний рівень дозволяє
поділитися досвідом з вченими та практикуючими фахівцями з усього світу».
Луньова Ганна Геннадіївна
Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
проф., д.мед.н., завідуюча кафедрою клінічної лабораторної діагностики НМАПО
імені П.Л. Шупика
«Щорічно на Міжнародному Медичному Форумі піднімаються найбільш актуальні
питання лабораторної медицини. В палких обговореннях та жвавих дискусіях
формуються сучасні погляди на лабораторні клінічні дослідження. Форум
дозволяє обмінюватися інформацією, досвідом та консолідувати зусилля фахівців
лабораторної діагностики, направлених на доступність та якість лабораторних
послуг. За ці п’ять років на платформі Форуму ми зробили колосальну роботу,
але підбивати підсумки ще зарано – на нас чекають нові відкриття та подальший
розвиток лабораторної медицини».
Лябах Андрій Петрович
Завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН України»
«Програма Конгресу Міжнародного Медичного Форуму також передбачає
обговорення нових та удосконалених методик хірургічного лікування трофічних
розладів нижньої кінцівки, які спрямовані на збереження опороздатності та
зменшення кількості високих ампутацій. Результати досліджень впроваджені
в практику охорони здоров’я України, вирішення окремих теоретичних та
прикладних питань є піонерськими у світовій науці».
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Фадеєнко Галина Дмитрівна
Директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої
НАМН України», проф., д.мед.н.
«Робота Форуму спрямована на підтримку та розвиток вітчизняної
медичної науки, ознайомлення спеціалістів із новітніми технологіями
профілактики, діагностики та лікування . Високий науковий і освітній
рівень заходу забезпечується участю в ньому провідних вітчизняних
і зарубіжних фахівців галузі охорони здоров’я. Завдяки наявному
широкому контингенту медиків, захід робить міждисциплінарний діалог
конструктивнішим. Наш інститут – частина професійної платформи,
на якій реалізуються нові ідеї, представляються результати практики
основних напрямків терапії».

Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна
Завідувач відділу проблем здоров’я сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології НАМН України», проф., д.мед.н.
«Результативність – одне з основних завдань, які ставили перед собою
організатори Міжнародного Медичного Форуму. Для досягнення
поставленої мети на Форумі збираються іноземні та вітчизняні фахівці для
обміну досвідом, вирішення сьогоденних проблем сучасної медицини.
Відрадно, що у фокусі Форуму залишаються актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології. У цьому році ми з колегами представимо
результати новітніх концептуальних та практичних досліджень з
питань репродуктивного здоров’я підлітків, які відповідають сучасним
тенденціям. Переконана, що нові знання розширять та вдосконалять
практичні та теоретичні навики лікарів».
WWW.HTEXPO.COM.UA
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IНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА • 2014
Генеральний
стратегічний партнер

Генеральний
інтернет-партнер

Генеральний інформаційний
партнер виставки PharmaExpo

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ • 2014
Генеральний
інформаційний партнер

Офіційні інформаційні партнери

Міжнародні інформаційні партнери

Інформаційні партнери
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Дякуємо Вам за гідну професійну організацію Міжнародного
Медичного Форуму! Цей рік підтвердив, що на професійній
платформі Форуму активність відвідувачів набагато вища,
ніж на інших виставках. Ми констатуємо і той факт, що
команда, яка працює над організацією події, успішно
виконала поставлені перед нею задачі.
Профімед-сервіс
***
В цьому році наша компанія взяла участь у роботі
Міжнародного Медичного Форуму – представила
своє устаткування. Враження від Форуму залишилися
хорошими: нашу експозиційну площу відвідала велика
кількість як існуючих, так і потенційних клієнтів. За ці три дні
ми провели ряд конструктивних переговорів. Захід такого
рівня проходить тільки один раз на рік і збирає навколо
себе найкращих спеціалістів охорони здоров’я.
Рош Україна
***
Дякуємо за вашу роботу, за великий вклад у розвиток
медицини в Україні. У рамках Форуму фахівці компанії
проводили робочі зустрічі біля стенду, представляли
доповіді та проводили майстер-клас. Сподіваємося на
подальшу, таку ж плідну, взаємовигідну співпрацю.
ДІАМЕБ
***
Міжнародний Медичний Форум пройшов на високому рівні. Нам було приємно взаємодіяти з
організаторами даного заходу, отримуючи максимально повний супровід на всіх етапах підготовки до
участі у виставці, а також її наукової частини. Крім того, якісно з поміж інших цей захід виділяє продумана
інформаційна підтримка, скоординована робота, оперативне розміщення інформації про компанію на
різних інформаційних ресурсах. Організатори завжди завчасно турбуються про запрошення для наших
гостей. Підбиваючи підсумки хочеться сказати, що Форум підтвердив свій затребуваний високий статус і
став святом для нашої компанії. Велике спасибі за співпрацю.
Медігран
***
Наша компанія «МЕДІМЕКС-УКРАЇНА» щиро вдячна за прекрасну організацію цьогорічного Форуму.
Завдяки висококваліфікованій підтримці з боку Оргкомітету під час проведення конференцій, відмінній
технічній організації та супроводу нашого семінару з ударно-хвильової терапії, ми здобули перемогу у
номінації «Кращий науково-практичний захід». Уважність та досвід забудовників стендів допомогли нам
вдосконалити нашу ідею розміщення банерів та створити стенд, що привертає увагу відвідувачів.
Медімекс-Україна
***
Форум дає можливість розширити корисні контакти. Для прикладу, представляючи себе на спеціалізованій
виставці, ми змогли провести зустріч з представниками відомої клініки, з якими до цього ніяк не могли
вийти на зв’язок. Деякі фахівці-відвідувачі спеціально приїздили на Форум, щоб відвідати наш стенд. Ми
високо цінуємо продуктивність роботи виставки, адже вона дає змогу зрозуміти, з ким ми будемо далі
працювати, а хто не «наш ринок». Результативність – інший важливий показник, заради якого ми приймаємо
участь у Форумі. Так, 3 договори з моменту виставки ми вже підписали. При чому 1 – на нову продукцію, якої
не було в минулому році в нашому продакт-портфелі.
ТІНІТЕРІЯ
WWW.HTEXPO.COM.UA
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***
Щороку Форум проходить на високому професійному рівні! В цьому році,
не дивлячись на всім відомі причини, Форум об’єднав достатню кількість
експонентів, що викликало інтерес з боку відвідувачів та забезпечило хороше
відвідування.
BCM УКРАЇНА
***
Дякуємо Вам, що не дивлячись на складну політичну ситуацію в нашій країні, Ви
зробили все можливе та провели V Міжнародний Медичний Форум «Інновації
в медицині – здоров’я нації» на високому рівні. З кожним роком організація та
проведення Ваших заходів тільки покращується, а Ваш рівень професіоналізму
зростає. Дякуємо Вам, що в співробітництві з Вами ми завжди отримуємо не тільки
висококваліфіковану допомогу, а й розуміння та можливість знайти компромісне
рішення при виникненні складнощів будь-якого рівня. Бажаємо Вам подальшого
розвитку, процвітання та сподіваємось на тривале співробітництво!
Інтермедіка-Україна
***
Спільна думка нас, як Національного бюро з туризму Угорщини та експонентів:
брати участь у виставці доцільно та корисно. Інший склад учасників та
відвідувачів відкриває зовсім інші, нові можливості просування національного
продукту загалом та власного продукту постачальників послуг. Те, що
рівень відвідувачів не просто інший, а значно вищий, ніж на туристичних
виставках, відзначають усі експоненти. Наш стенд відвідали переважно лікаріспеціалісти, які цікавилися певними, конкретними можливостями лікування
та оздоровлення. Особливо варто відзначити інтерес дерматологів до
лікування псоріазу на курорті Харкань. Крім лікарів, серед відвідувачів були
й представники тур- та медоператорських компаній, медико-туристичних онлайн медіа, що також обіцяє розширення співробітництва.
Національне бюро з туризму Угорщини
***
Наша компанія неодноразово приймала участь у Міжнародному Медичному
Форумі. Цього року, зважаючи на суспільно-економічну ситуацію в країні, ми
довго сумнівалися у доцільності участі у події. Але організатори зробили все
від них залежне, тому ми вирішили представляти себе. І не пошкодували – все
пройшло на високому рівні. Цілі, які ми ставили перед собою, були виконані.
Організація заходів та виставки була хорошою. Ми не маємо жодних претензій
щодо забудови стендів. Різнопланові науково-практичні заходи залучили
велику кількість відвідувачів.
НВЛ Гранум
***
Наша компанія щорічно приймає участь у Міжнародному Медичному Форумі.
Для нас це чудова можливість представити новинки нашого виробництва і отримати
відгуки про них від провідних фахівців галузі. Цього року ТМ Амед представляла
меблі для чистих приміщень з нержавіючої сталі: медичні інструментальні столики
для операційних, перев'язувальних; меблі для фармацевтичних підприємств.
Хотілося б подякувати організаторам та партнерам за проведення заходу, цікава і
насичена програма заходів знайшла свою аудиторію.
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ
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***
Хочемо висловити свою подяку за організацію та проведення чергового
Міжнародного Медичного Форуму! Організація і саме проведення заходу,
відбувалося на відмінному рівні, лікарі, з якими нам вдалося поспілкуватися,
на Форумі залишилися задоволені заходом і конференціями, які проходили
протягом усіх днів Форуму.
Видавничий дім «Заславський»
***
Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині − здоров’я нації» − це
головна подія медичної та фармацевтичної галузі, яка дає учасникам ринку
стратегічну можливість познайомитися з клієнтами і розповісти про себе.
Виставка, яка проходить у рамках Форуму, є єдиною, яка дійсно за роки
своєї роботи зарекомендувала себе важливою площадкою для ділового
спілкування, обговорення професійних питань, обміну досвідом. Видавничий
дім «Моріон», газета «Щотижневик Аптека» і журнал «Український Медичний
Часопис», традиційно беруть участь у Форумі та є інформаційними партнерами.
Завдяки відмінній організації та злагодженій роботі організаторів, ми щороку
збільшуємо число передплатників і набуваємо нових клієнтів.
МОРІОН (газета «Еженедельник Аптека», журнал «Український Медичний
Часопис»)
***
Група компаній «МедЕксперт» дякує організаторам Міжнародного Медичного
Форуму, який пройшов цього року на високому рівні. Цей Форум відрізняли
масштабні експозиції, якісний і кількісний склад цільової аудиторії − медичних
працівників, розширена міжнародна участь, ділова, і разом з тим, душевна
атмосфера.
Група Компаній «МедЕксперт»
***
Видавництво «Медкнига» співпрацює з Міжнародним Медичним Форумом з першого
року проведення даного заходу. Ми щиро раді спостерігати, як маленька,
здавалося б неконкурентоспроможна виставка з року в рік перетворилася у
масштабний проект, який, на думку нашого колективу, наразі є кращим у сфері
медичного виставкового бізнесу в Україні. Маючи досвід роботи практично з усіма
організаторами медичних заходів в Україні, можемо зі стовідсотковою впевненістю
сказати, що такі прекрасні результати проведення Форуму отримуються завдяки
ретельній підготовці, дуже грамотній організації, самовіддачі кожного співробітника,
хто причетний до існування Форуму. Дуже раді нашій співпраці.
Видавництво «Медкнига»
***
Непроста ситуація в країні викликала сумніви щодо ефективності проведення
Форуму. Але організатори заходу розвіяли всі наші побоювання – Форум
відбувся на високому рівні: приємно вразила кількість учасників, у тому числі
іноземних. Завдяки добре проведеній рекламно-інформаційній компанії
Форуму, захід зібрав велику кількість відвідувачів, проводилися цікаві
конференції та відбувалися ділові зустрічі. Бажаємо успіху та сталого розвитку
організаторам Форуму. Щиро вдячні їм за чудову роботу. Сподіваємося на
плідну співпрацю у майбутньому.
ТОВ «Книга плюс»
WWW.HTEXPO.COM.UA
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Оргкомітет Форуму та Виставок дякує Партнерам, Співорганізаторам, Учасникам
та Відвідувачам за сприяння у проведенні заходів 2014 року. Незважаючи на
потрясіння, які торкнулися кожного, та важкий перехідний період для нашої
країни, ми разом провели Форум та Виставки на найвищому рівні.
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