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IV МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО 
ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

 – Міжнародна виставка охорони здоров’я  – Міжнародна фармацевтична виставка

VI МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
Інновації в медицині – здоров’я нації

ІV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної 
науки у практику охорони здоров’я України»

Організатори:

Під патронатом:
•  Комітету Верховної 

Ради України з питань 
охорони здоров’я 

За підтримки:
• Президента України •  Кабінету Міністрів України

•  Міністерства охорони 
здоров’я

•  Державної служби України 
з лікарських засобів

Офіційна підтримка:

•  Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту і туризму

•  Державного агентства України 
з туризму та курортів 

•  Київської міської державної адміністрації
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Масштабні комплексні заходи галузі охорони здоров’я, які об’єднують потужну міждисциплі-
нарну науково-практичну програму та найбільші виставки, створюючи міжнародну платформу 
для обміну досвідом та підвищення кваліфікації спеціалістів, вирішення бізнес завдань галузі

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 
 «Інновації в медицині – здоров’я нації»

Міжнародна виставка охорони здоров'я                  Міжнародна фармацевтична виставка

 IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС 
«Впровадження сучасних досягнень медичної 
науки у практику охорони здоров'я України»

IV Міжнародна виставка медичного туризму, 
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo

Організатори

Серед співорганізаторів

Державні установи Національної академії медичних наук України, кафедри Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедри Національного медичного університету 
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 неонатологів України, Асоціація урологів України, Українська асоціація 
нейрохірургів, Асоціація клінічних нейрофізіологів, Асоціація дитячих оториноларингологів 
України, Асоціація Лікарів Медичного Туризму, Товариство офтальмологів України, Українська 
академія реабілітації та здоров'я людини, Українська Асоціація боротьби з інсультом, Українська 
асоціація фізичної реабілітації, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів, Українська 
асоціація медичної освіти, Національний інститут раку МОЗ України та інші.

Національна академія 
медичних наук України Компанія LMTНМАПО імені П. Л. Шупика

Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’яПрезидента України

Генеральний партнер Міжнародні партнери

Під патронатомЗа підтримки

Партнери

Генеральний забудовник Технічний партнер

Співорганізатори

•  Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту і туризму

• Кабінету Міністрів України

Офіційна підтримка

За сприяння

• Міністерства охорони здоров’я
•  Державної служби України з 

лікарських засобів

•  Державного агентства України з туризму 
та курортів 

• Київської міської державної адміністрації
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318  VIP-гостей

45  майстер-класів

 9 248  
професійних відвідувачів

5 169 м2 експозиційної площі

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

140 

763  доповідача-
експерта галузі

 75 акредитованих 
представників ЗМІ

668  науково-практичних 
доповідей, лекцій

300  експонентів Міжнародного Медичного Форуму 
«Інновації в медицині – здоров’я нації» 

62  науково-
практичних заходи

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ 
VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»

ДИНАМІКА 2010 - 2015 РОКІВ

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ IV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO. ДИНАМІКА 2012 - 2015 РОКІВ

Генеральний партнер: Toshiba Corporation
Партнери: АMED, ELEKTA, Esaote, HEACO, ICF Україна, Mindray, RH, АВАНТІС, АЛТ Україна Лтд, 
БТЛ-Україна, Вектор-Бест-Україна, Віола Медтехніка, Експерт, ЕМСІМЕД, Мед Ексім, МЕДІО, 
Поліпромсинтез, Протек Солюшнз Україна, УКР ДІАГНОСТИКА, УМТ+, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ
Міжнародні партнери: Turkel Fair Organization Inc., Atlas Business Service Ltd, Intersana

асоціацій

203
2010

46
2012

262 
2011

76 
2013

350
2012

96
2014

75
2015

380
2013

350
2014

300
2015

ПОСТІЙНІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

НОВІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

BCM Україна, Bio-rad, DX-Комплекси, RIO, АВІС-МЕД, Алекс Стиль, АФС Медицинтехнік, БІОМЕД, 
Біо Тест Мед, Бішофіт Mg++, Волес-Фарм, Волсмарт, Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Голден-Фарм, 
Діагностичні системи, ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ЕРБА ЛАХЕМА, Здраво, ЗРО «Квант», ІМЕСК, Інвасервіс, 
Індар, Інтермедіка, КВО «МЕДАПАРАТУРА», Київський центр фунготерапії, біорегуляції і аюрведи, 
Клеодерма, Кратія, Лабікс, ЛЕДУМ, Медгарант, Медилайн, Медігран, МЕДІКОМ-Україна, МЕДІТОРГ 
ГРУП, МК «КАРДІО», МК «Квертімед-Україна», Медкосвісс, МЕДРАМ, Медтек, Медтехніка Харків, 
Медтехснаб, Модем 1, НВЛ «Гранум», НВП «ВІЛАН», НВП «ХіМеК», НВФ «Альціона», НВФ «Сіместа ВААЛ», 
ОНІКО, Організація Медичного Бізнесу, ОСД Східна Європа, Профімед-Сервіс, Профмода, Рамінтек, 
Реагент, Рімед, Рош Україна, Сервісмед, Сканер, СПІКАРД, СтеріПак, Такеда Україна, Телеоптик, Терра-Мед, 
ТехМедКонтракт, Українська Академія Біологічної Медицини, Heel, УКРБІОМЕД, УТБ РЕСУРС, 
ФАРМАСКО, Фіторія, Фогт Медікал Фертріб Гмбх, Хеалскеа, Хелсі Стайл і багато інших.

Doktoram.com, RH, Біосола, Вікторія Верітас, Вінмедікал, ВВСА Трейдинг, Зентекс, ЛЕКХІМ, Львівське 
казенне експериментальне підприємство, Міраконсалтинг Груп, Меркатор Медікаль, Медісторе, 
Оскар-Медікал, СОУЛ ЮКРЕЙН, Технодентпроект, Цептер Україна, ЮТАК, ЮТАС та інші.



ЦИФРИ ТА ФАКТИ. УЧАСНИКИ • 2015 ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ • 2015

6  WWW.MEDFORUM.IN.UA WWW.HTEXPO.COM.UA WWW.HTEXPO.COM.UA  WWW.MEDFORUM.IN.UA  7

IV Міжнародна  виставка  медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo  –  перша  в  Україні  
виставка,  орієнтована на надання  найякісніших медичних  та  оздоровчих  послуг  в Україні та  за  її межами. 
Платформа, яка консолідує операторів ринку медичного туризму, професійні  агентства  та  асоціації, туристичні 
компанії,   представників профільних органів влади, менеджерів охорони здоров’я, лікарів-фахівців. 
Національні експозиції Польщі, Туреччини, Угорщини.
Постійні учасники виставки: Medicover Hospital, Polish Association of Private Hospitals, Відділ сприяння торгівлі та 
інвестиціям Посольства Польщі у Києві, Посольство Словацької Республіки в Україні, Українсько-Словенська спілка 
підприємців, Представництво Міністерства Туризму Ізраїлю в Україні, Acibadem, Liv Hospital, Memorial Hospitals Group, 
1 000 ДОРІГ Україна, ROBINSON TOURS, Веді Тургруп – Україна, Угорський туризм – Інформаційне бюро, Асоціація 
Лікарів Медичного Туризму, Медичний центр «Лаян Віннер», Управління розвитку курорту Трускавець.
Нові учасники виставки: QMedical, K.R.V. Medical, Unimed, Md. Top Medical, Комерційний Відділ Посольства 
Республіки Корея (КОТРА), МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ, European Health Centre Otwock, Учбовий центр і база відпочинку 
KNIEJA, BATI GOZ, GUVEN HOSPITAL, HUNGAROSPA – Hajduszoboszlo, Kontratex-Tour, Mom2Be, Курорти Приазов’я, 
Реабілітаційний центр відновлення хребта та суглобів, санаторно-курортний комплекс «Термал Стар», «ТревелСіМ», 
Українська Асоціація Медичного Туризму, санаторій «Ріксос-Прикарпаття», Лікувально-рекреаційний комплекс 
«Святий Грааль», санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид», СК «Провідна»

СКЛАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ 2010 - 2015 РОКИ

ОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОНЕНТІВ І ТОРГОВИХ МАРОК ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

11%
Послуги

16%
Виробники

7 943
2010

24% 
Дистриб`ютори, 

торговельні компанії

8 252
2011

19%
Державні установи, 

медичні асоціації, 
громадські об`єднання, 
вищі навчальні медичні 

заклади, соціальні фонди

12 087
2012

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

14 116
2013

15%
ЗМІ

10 252
2014

9 248
2015

Австрія

Аргентина

Болгарія

Великобританія

Данія

Ізраїль

Індія

Іспанія

Італія

Канада

Китай

Литва

Малайзія

Молдова

Нідерланди

Німеччина

Південна Корея

Польща

Росія

Румунія

Словаччина

Словенія

США

Туреччина

Богомолець Ольга Вадимівна, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 
народний депутат України

Сисоєнко Ірина Володимирівна, заступник Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, 
заступник Голови Координаційної ради з питань реабілітації учасників АТО при Комітеті ВРУ у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, 
народний депутат України

Цимбалюк Віталій Іванович, віце-президент Національної академії медичних наук України

Вороненко Юрій Васильович, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика

Радуцький Михайло Борисович, заступник голови Київської міської державної адміністрації

Мельник Ігор Михайлович, начальник Сектору європейської інтеграції Державного Агентства 
України з туризму та курортів 

Угорщина

Україна

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Японія
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ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО 
Президент України 

Щиро вітаю вас з відкриттям представницького медичного форуму. Зміни, які нині відчуває 
наша країна, торкнулися всіх сфер суспільного життя. Не оминули ці перетворення і галузь 

охорони здоров’я. До кардинальних реформ готові сьогодні лікарі, науковці, виробники медичного 
обладнання та 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 в медицині та фармації. Участь у 
заході закордонних і вітчизняних спеціалістів дасть змогу фахівцям охорони здоров’я підвищити 
свою професійну кваліфікацію, отримати сучасні знання та перейняти передовий досвід стосовно 
новітніх методів і засобів лікування. Переконаний, що результати Форуму будуть мати практичне 
втілення і сприятимуть зростанню рівня медичної допомоги. 

ОЛЬГА ВАДИМІВНА БОГОМОЛЕЦЬ
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України

Форум свідчить не тільки про те, що українська медицина розвивається, а й те, що ми сьогодні 
є тим ядром, навколо якого мають відбуватися реформи в охороні здоров’я. Подія має стати 

місцем, куди в наступні роки зможуть приїздити головні лікарі районних і обласних лікарень, 
фахівці галузі, щоб ознайомитися зі світовими новинками. 

АРТУР ЛЕОНІДОВИЧ ПАЛАТНИЙ 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Міжнародна виставка медичного туризму сприяє підвищенню обізнаності про високий рівень 
медичних послуг в Україні та за кордоном, ламає бар’єри, що виникають у потенційних 

пацієнтів, які будуть подорожувати до іноземних країн або приїдуть до нас. Перевага такого 
заходу – взаємодія різноманітних організацій та об’єднань, які працюють у царині медичного 
туризму. 

ОЛЕКСАНДР КВІТАШВІЛІ
Міністр охорони здоров’я України

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

Тематика науково-практичної програми свідчить про правильно розставлені пріоритети і 
прагнення фахівців зробити вагомий внесок у перетворення системи охорони здоров'я України. 
Важливо, що захід дозволяє представникам влади, бізнесу, науковцям, лікарям і всім тим, хто є 
частиною медичної та фармацевтичної галузей, без упереджень сідати за один стіл і налагоджувати 
комунікативні мости, дізнаватися про існуючі проблеми, разом їх вирішувати.

АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ СЕРДЮК
Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України

Проведення Форуму – не просто добра традиція, а професійний обов’язок науковців, лікарів, 
представників профільних асоціацій та відомств, які збираються тут задля вирішення 

проблемних питань галузі, удосконалення охорони здоров’я загалом. Організатори події доклали 
максимум зусиль, щоб створити підґрунтя для об’єднання можливостей та ресурсів науки, техніки 
і бізнесу. Захід дає змогу ознайомитися з досягненнями вітчизняної та закордонної медицини, 
демонструвати власні розробки, поділитися досвідом і технологіями, встановити професійні 
контакти, залучити інвесторів! 

Коломейчук Валентина Миколаївна, заступник директора Департаменту медичної допомоги – 
Начальник Управління материнства та дитинства МОЗ України

Пан Чуа Теонг Бан, Надзвичайний і Повноважний посол Малайзії в Україні 

Пан Красімір Мінчев, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарія в Україні

Пан Ернесто Антоніо Сенті Даріас, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Куба в Україні

Пані Малгожата Гавін, керівник Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям посольства Польщі у Києві 

Пан Дмітрій Черніков, керівник торгово-економічного Відділу Посольства Чеської Республіки в Україні

Пані Соня Крайчова, Перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні

Пані Лариса Самойлович, Аташе з туризму Посольства Держави Ізраїль в Україні 

Пан Кім Кванг Хі, Комерційний аташе Комерційного відділу Посольства Південної Кореї в Україні

Пан Зігфрід Ведліх, Комерційний аташе Торгового Відділу Посольства Австрії в Україні

Пані Олена Стефанська, Комерційний спеціаліст Торговельного представництва США в Україні

Князевич Василь Михайлович, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я 
Національної академії державного управління при Президентові України, Міністр охорони здоров’я 
2007–2010 років

Намясенко Кузьма Пантелеймонович, Керівник Представництва Toshiba Medical Systems в Україні

Лаврентій Дмитро Степанович, Директор ТОВ «УМТ+» 

Пан Віталий Бойко, представник  Державної  корпорації  з  розвитку  зовнішньої  торгівлі  Малайзії  MATRADE 

Також серед присутніх: керівники профільних міністерств і відомств, керівники структурних підрозділів 
з питань охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій, директори державних 
установ НАМН України та МОЗ України, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, президенти медичних 
і фармацевтичних асоціацій, ректори вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної 
освіти, директори компаній – учасників Форуму, представники ЗМІ.

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 
ТА МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ HTEXPO



ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ВОРОНЕНКО
Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Присутність на нашому Форумі такої значної кількості людей, причетних до охорони здоров’я, 
переконливо свідчить, що сьогодення та майбутнє охорони здоров’я неможливе без медичної 

науки та освіти. Сьогоднішній захід – конструктивний крок до змін у системі охорони здоров’я.

ВАЛЕНТИНА РОМАНІВНА ГОРДІЄНКО
Перший заступник голови Державного агентства України з туризму та курортів

Міжнародна виставка медичного туризму покликана об’єднати вітчизняні та міжнародні 
організації, які працюють за напрямком медичний туризм. Ця платформа дає змогу заявити 

про себе гравцям медичного туризму, обмінятися досвідом з колегами, налагодити двостороннє 
співробітництво і знайти своїх пацієнтів і клієнтів.

ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ КЛИЧКО
Голова Київської міської державної адміністрації

Саме на таких подіях формується порядок денний і ключові шляхи розв’язання комплексних 
проблем у галузі охорони здоров’я, особливо в контексті медичної реформи, яка стартувала 

в Києві. Якість, доступність та ефективність медичної допомоги має стати наріжним каменем у 
відносинах лікар – пацієнт. Я переконаний, що вітчизняні та закордонні фахівці під час Форуму 
матимуть нагоду не тільки обмінятися досвідом, а й стати генераторами нових ідей задля розвитку 
медицини та добробуту пацієнтів.

ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ ЦИМБАЛЮК
Віце-президент Національної академії медичних наук України

Академія від самого початку заснування Форуму працює над створенням події та є одним із 
організаторів, тому що здоров’я нації – надзвичайно важливе питання. Ми завжди проводимо 

науково-практичні конференції, де знайомимо всіх з науковими здобутками, новинками, які 
розроблені в академії. 

Д-Р ЕРНО КЕШКЕНЬ 
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні

Угорщина бере участь у цьому професійному заході практично від початку його проведення. 
Представники медичного та туристичного ринків Угорщини вбачають потенціал України, тому й 

на виставку Healthcare Travel Expo їх приїздить щоразу більше. Завдяки професіоналізму, надійності, 
креативному маркетингу організаторів, виставка Healthcare Travel Expo створює найкращі 
можливості для розвитку партнерства заради піклування про здоров’я українців. 

НАТАША ПРАХ 
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні

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

прекрасний клімат, якісний сервіс і доступна ціна. Бажаю організаторам успішного проведення 
заходу, а учасникам конструктивної роботи та налагодження нових контактів. 

ЮРАЙ СІВАЧЕК 
Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні

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 найякісніших медичних послуг в Україні та за її 
межами, а сам медичний туризм – це стиль життя сучасної людини. 

МАЛГОЖАТА ГАВІН 
Керівник Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі у Києві

Сьогодні ми спостерігаємо за формуванням і розвитком співпраці польських та українських 
компаній не тільки в галузі торгівлі, але і в медицині, особливо в галузі медичного туризму. 

Я сподіваюсь, що виставка буде чудовою платформою для обміну досвідом, активізації ділових 
контактів і поширення інформації про можливості оздоровлення. Здобуті знання про польський 
ринок допоможуть у розвитку польсько-українського співробітництва в цій сфері. 

ЛАРИСА САМОЙЛОВИЧ 
Аташе з туризму Посольства Держави Ізраїль в Україні

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

ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ КНЯЗЕВИЧ
Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії 

державного управління при Президентові України, Міністр охорони здоров’я  2007–2010 років

Висловлюю високу пошану організаторам, які зуміли в цей час створити фаховий простір, зібрали 
кращих з фахівців. Сьогодні країна переживає надзвичайно кризовий момент, але в таких 

складних умовах може народитися наша правильна майбутня Україна. Політика безпеки – це те, 
за що відповідають наші хлопці, які вступили у збройні сили. Завдання медицини – допомогти їм, 
починаючи від першої допомоги, закінчуючи реабілітацією. Дуже важливо, що не дивлячись на 
трагічні події, проводиться Форум, який не дає занепасти вітчизняній медицині. Те, що ви робите, 
є правильним, ви зберігаєте надію на завтрашній день. З свого боку завжди буду вас підтримувати. 

ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ
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ЗАКОРДОННІ ВІДВІДУВАЧІ

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ

ПОСАДОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Австрія 

Азербайджан 

Білорусь 

Великобританія 

Грузія 

Данія 

Естонія 

Ізраїль 

Індія 

Іспанія 

Італія

Казахстан 

Китай 

Литва 

Македонія 

Марокко 

Німеччина 

Польща 

А

В

Гр

Д

Е

Із

Ін

Іс

Іт

К

Л

М

Н

П

58% 
Київ та область

38% 
Лікарі-спеціалісти

13% 
Центральний регіон

16% 
Керівники установ, 
головні лікарі

11%
Північний регіон 

18%
Керівники 
підрозділів установ

4%
Південний регіон

12%
Наукові 
співробітники

3%
Східний регіон

9%
Менеджери

10%
Західний регіон

5%
Студенти
V-VI курсів

1%
Іноземні відвідувачі

2%
Інші

51%
Впливаю на прийняття рішення

39%
Відповідаю за прийняття рішення

10%
Не впливаю на рішення

318  VIP-гостей

 9 248  
професійних відвідувачів 763  доповідача-

експерта галузі

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ

Росія

США 

Таджикистан 

Туреччина 

Узбекистан 

Чехія

А

Б

К

Ч

М Т
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ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРІВ ВІДВІДУВАЧІВ

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ*

Обласні, міські, районні медичні
клініки, поліклініки, лікарні, пологові будинки

Науково-дослідні та навчальні установи

Комерційні клініки, лабораторії, спеціалізовані 
медичні центри, діагностичні центри, центри 

естетичної медицини
Охорона здоров'я

Виробники/постачальники медичного 
обладнання, лікарських препаратів, товарів 

медичного призначення 

Туроператори, медичні агенти

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети

Санаторно-курортні установи

Центри служби крові, СНІДу

Інше

                                                                               25% 

               12%

                        20%

                              16%

 7%

                                               11%

               4%

            3%

  1%

  1%

83% 
Участь у науково-практичних заходах 

78% 
Ознайомлення із медичним обладнанням, технікою, 
інструментарієм, фармацевтичною продукцією

67%
Ознайомлення із експозицією іноземних клінік, 
реабілітаційних центрів та курортів (медичний туризм)

59%
Ознайомлення з інноваційними розробками галузі

48%
Укладання угод на постачання медичного 
обладнання, витратних матеріалів, 
фармацевтичної продукції

Лабораторна медицина  

Терапія: алергологія, гастроентерологія, 
ендокринологія, імунологія, кардіологія, 

неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, 
пульмонологія, сімейна медицина, сестринська 

справа, гематологія та трансфузіологія

Медична радіологія 

Організація та управління охороною здоров’я 

Онкологія

Медицина невідкладних станів

Фізіотерапія та реабілітація 

Дерматологія, дерматовенерологія, 
пластична хірургія 

Хірургія та нейрохірургія 

Педіатрія і неонатологія, акушерство та гінекологія 

Ортопедія та травматологія

Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, 
бактеріологія

Організація та управління фармацією, клінічна 
фармація 

Інше 

Медичний туризм*

     14%

                22%

                                                  11%

                16%

                               7% 

                4%

                         6%

      2%

                               7%  

               4%        

               4% 

1%

1%  

1% 

                                   8% 

* Спеціалісти могли зазначити декілька пунктів

* лікарі – відвідувачі зазначали напрямок медичний туризм додатково з основною спеціалізацією
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7 680  делегатів Конгресу 62  науково-практичних заходи

45  майстер-класів

80  організаторів та співорганізаторів

10  практичних шкіл

668  науково-практичних доповідей та лекцій

763 доповідача – експерта галузі 

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ

Науково-практична програма Форуму ґрунтувалася на IV МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ  
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 
який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які 
проводитимуться у 2015 році», затвердженому НАМН та МОЗ України. 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ:
• Організація та управління охороною здоров’я
• Дні приватної медицини
• Дні лабораторної медицини
• Медична радіологія
• Військова медицина
• Онкологія
• Терапія
• Фізіотерапія та реабілітація
• HEALTH BEAUTY

СПЕЦІАЛЬНІ НАПРЯМКИ:
• Хірургія
• Медицина невідкладних станів
•  Акушерство та гінекологія, педіатрія та 

неонатологія
•  Інфекційні хвороби та епідеміологія, ВІЛ/СНІД, 

туберкульоз, паразитологія
• Організація та управління фармацією
• Медичний туризм

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ
ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА
ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА 
ІМ. М.Д. СТРАЖЕСКА
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ШКОЛА HEALTH BEAUTY
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Майстер-класи кафедри нефрології та нирково-
замісної терапії НМАПО імені П.  Л. Шупика
Майстер-класи кафедри гематології і 
трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика 
Майстер-класи з соноеластографії та 
ехокардіографії компанії RH

ШКОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ:

2011 2012 2013 2014 2015

Науково-практичні заходи 25 45 62 55 62

Доповідачі (експерти) 196 330 500 670 763

Делегати (спеціалісти) 4 120 8 135 11 694 7 826 7 68012

196

4 120 13

330 670

82

55

670 763

68

62

763500

1 69

62

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

ОРГАНІЗАТОРИ КОНГРЕСУ
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Державні установи Національної академії медичних наук України:
  Інститут гастроентерології НАМН України
  Інститут гематології та трансфузіології НАМН України
  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
  Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України
  Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України
  Інститут дерматології та венерології НАМН України
  Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України
  Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України
  Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України
  Інститут медицини праці НАМН України
  Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН України
  Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України
  Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України
  Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України
  Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України
  Інститут нефрології НАМН України
  Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України
  Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України
  Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України
  Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України
  Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України
  Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України
  Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України
  Інститут спадкової патології НАМН України
  Інститут стоматології НАМН України
  Інститут травматології та ортопедії НАМН України
  Інститут урології НАМН України
  Інститут фармакології та токсикології НАМН України
  Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України
  Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України
  Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України
  Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України
  Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України
  Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України
  Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України
  Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України
  Лабораторна та метрологічна служби НАМН України
  Референтна лабораторія НАМН України

ОРГАНІЗАТОРИ ТА СПІВОРГАНІЗАТОРИ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСУ  Вищі медичні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти:
   Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Кафедри: 
гематології і трансфузіології
клінічної лабораторної діагностики
комбустіології та пластичної хірургії
дитячої оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії
медицини катастроф
медицини невідкладних станів
неврології – 2
нейрохірургії
неонатології
нефрології та нирковозамісної терапії
оториноларингології
променевої діагностики
терапії

   Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця
Кафедри:  менеджменту охорони здоров'я,
акушерства та гінекології № 2

   Харківська медична академія післядипломної 
освіти
Кафедри: медицини невідкладних станів,
медицини катастроф

   Запорізька медична академія післядипломної 
освіти
Кафедри: медицини невідкладних станів,
медицини катастроф

   Факультет біомедичної інженерії 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут»

Фахові медичні асоціації і громадські об’єднання, відомчі установи, 
організації, благодійні фонди, компанії:

   Асоціація клінічних нейрофізіологів
   Асоціація дитячих оториноларингологів 

України
  Асоціація кардіологів України
  Асоціація неонатологів України
  Асоціація ортопедів-травматологів України
  Асоціація педіатрів України
   Асоціація працівників медицини 

невідкладних станів і медицини катастроф
  Асоціація радіологів України
  Асоціація серцево-судинних хірургів України
  Асоціація урологів України
  Британська консалтингова компанія «BRAYT»
  БФ «Фонд протидії хворобам цивілізації»
  Видавничий дім «Заславський»
  Військово-медична академія МО України
   Військово-медичний клінічний центр 

Північного регіону МО України
   Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та 

лабораторної медицини
   Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та 

курортологів
   Всеукраїнська громадська організація 

«Українська асоціація біомедичних інженерів 
і технологів»

   Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) 
та екстреної медичної допомоги

   Газета «Медичні ініціативи»
   Головний військово-медичний клінічний 
центр – «ГВКГ» МО України

  Газета «Новини медицини і фармації»
   Громадська організація «Українська асоціація 
медичної освіти»

  Група компаній «Авантіс»
  Журнал «Журнал головної медичної сестри»
   Журнал «Практика управління медичним 
закладом»

   Ірпінський військово-медичний клінічний 
центр професійної патології особового 
складу ЗС України

   Кадрова компанія «Medical Personnel 
International»

  Компанія «Med WIO»
   Міжнародний благодійний фонд 
«Видавництво Сфера»

   Міжнародний благодійний фонд 
«Реабілітаційний центр «Шпиталь Майдану»

   Науковий відділ виробничої та  клінічної 
трансфузіології Київського міського центру 
крові Департаменту охорони здоров’я 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

   Товариство офтальмологів України
   Українська академія реабілітації та  здоров'я 
людини
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  Українська Асоціація Боротьби з Інсультом 
  Українська Асоціація Медичного Туризму 
  Українська Асоціація Нейрохірургів 
   Українська асоціація фахівців ультразвукової 
діагностики

  Українська асоціація фізичної реабілітації
  Українське товариство радіаційних онкологів
   Український НДІ протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності

  PlasmoliftingTM Україна

Власники приватних медичних закладів, головні лікарі та їх заступники, менеджери 
ОЗ відвідали Спеціальну програму «Дні приватної медицини» – широкоформатний захід, 
представлений численними тренінгами, доповідями, практичними кейсами, які присвячені 
просуванню медичних послуг на ринок, пошуку пацієнтів, взаємодії приватних медичних 
закладів зі страховими компаніями, системі управління якістю в закладах ОЗ та іншим тенденціям 
і новинам сектору. Серед експертів – провідні юристи, власники та фахівці консалтингових, 
страхових та інвестиційних компаній, ДП «Укрметртестстандарт». 

Управлінців галузі ОЗ зібрала ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ, покликана допомогти 
спеціалістам правильно побудувати адміністративні процеси, вдосконалити свої здібності, 
отримати нові знання та навички, які знайдуть практичне застосування. У рамках засідання 
Школи фахівці кафедри менеджменту охорони здоров'я НМУ ім. О.О. Богомольця провели 
науково-практичну конференцію «Загальнообов’язкове медичне страхування: проблеми та 
перспективи застосування в медичній практиці закладами ОЗ України». 

  Великою популярністю користувалася Спеціальна програма «Дні 
лабораторної медицини». Тільки один цей напрямок зібрав понад 1 300 фахівців з лабораторної 
медицини. Серед організаторів – флагмани лабораторної медицини з НМАПО ім. П. Л. Шупика 
і Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. Бренд Форуму – УКРАЇНСЬКА 
ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА – об’єднала низку майстер-класів, які провели фахівці НАМН 
України, Лабораторної та метрологічної служби НАМН України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. М. Д. Стражеска НАМН України». Компанія «Авантіс» традиційно представила науково-
практичні доповіді з актуальних питань лабораторної медицини.

  Спеціалісти мали унікальну нагоду протестувати діагностичне обладнання 
від відомих світових брендів у рамках майстер-класів ШКОЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ, організаторами якої є АРУ та УАФУД. ДУ «Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України» спільно з кафедрою променевої діагностики НМАПО 
ім. П. Л. Шупика продемонстрували інноваційні технології в медичній візуалізації. Актуальні 
питання медичної радіології висвітлені провідними фахівцями Інституту медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України. Асоціація клінічних нейрофізіологів провела засідання 
асоціації та організувала секцію «Функціональна діагностика захворювань нервової системи».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ

 У рамках Спеціальної програми «Військова медицина»  видатні фахівці галузі 
охорони здоров’я провели науково-практичні заходи, майстер-класи з метою навчання та 
підвищення кваліфікації спеціалістів, які надають першу медичну допомогу в умовах бойових 
дій, лікують ураження, отримані під час бойових дій, а також виконують медико-соціальну 
реабілітацію військових. Установи НАМН України та кафедри НМАПО ім. П. Л. Шупика, ХМАПО 
і ЗМАПО показали результати наукових і прикладних досліджень, які впроваджуватимуть у 
медичну практику фахівців і допоможуть врятувати життя учасників АТО та постраждалого 
населення. 

Понад 750 військових лікарів, волонтерів, спеціалістів МО України, МВС України, СБУ, ДСНС 
України відвідали зону Тактичної медицини, де відбувались майстер-класи з тактичної 
медицини ТССС. Національний координатор: Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та 
екстреної медичної допомоги.

За ініціативою МБФ «Реабілітаційний Центр «Шпиталь Майдану» благодійні і громадські 
організації, ЗМІ підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у галузі 
забезпечення реабілітаційною допомогою бійців АТО і членів їх сімей, переселенців з Криму і 
сходу України.

     Платформу Форуму для проведення Української кардіологічної школи 
ім. М.Д. Стражеска  «Малосимптомний пацієнт високого кардіоваскулярного ризику: від 
первинної ланки до високоспеціалізованого лікування» обрали ННЦ «Інститут кардіології ім. 
акад. М.Д. Стражеска» НАМН України та Асоціація кардіологів України.

    Спеціальна програма «Онкологія». Фахівці з НІР МОЗ України показали 
свій напрацьований теоретичний і практичний потенціал у рамках  науково-практичної 
конференції  «Сучасні  підходи  до  профілактики,  діагностики  та  лікування  злоякісних  пухлин». 

Місцем зустрічі спеціалістів з гематології і трансфузіології стали заходи, які організовують 
кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, Науковий відділ виробничої 
і клінічної трансфузіології Київського міського центру крові «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України».
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Відбулися визнані у медичному товаристві заходи: симпозіум «Проблеми діагностики 
та лікування хвороб органів травлення» (організатор – Інститут гастроентерології НАМН 
України), науково-практична конференція «Концептуальні основи сучасних принципів 
діагностики та лікування запальних захворювань сечовивідних шляхів» (організатори: 
Інститут урології НАМН України, Асоціація урологів України), науково-практична конференція 
«Вагітність і пологи високого ризику» (організатор – кафедра акушерства і гінекології № 2 
НМУ ім. О.О. Богомольця), науково-практична конференція «Інновації в епідеміології, 
діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб» (організатор – Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім.  Л.В. Громашевського НАМН України), науково-практична конференція 
«Нові організаційні та діагностично-лікувальні технології в дерматовенерологічній 
практиці» (організатор: Інститут дерматології та венерології НАМН України).

Спеціалісти-офтальмологи мали змогу брати участь у роботі семінару «Актуальні 
питання офтальмології», організованого Інститутом очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В. П. Філатова НАМН України та Товариством офтальмологів.

Кафедра неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика разом з Асоціацією неонатологів 
України організували науково-практичну конференцію «Сучасні напрямки та технології 
післядипломної підготовки лікарів неонатологів».

Високу оцінку спеціалістів отримала ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до 
діагностики, лікування і профілактики захворювань внутрішніх органів», організатором 
якої є кафедра терапії НМАПО ім. П. Л. Шупика.

Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО ім. П. Л. Шупика провела три 
унікальних майстер-класи для спеціалістів галузі.

Провідних неврологів України та зарубіжжя зібрала кафедра неврології № 2 НМАПО 
ім. П. Л. Шупика на семінарі «Сучасні діагностичні підходи в неврологічній практиці: 
науково-практичні засади і дискусійні питання». 

  Вже п’ятий рік поспіль повні зали фахівців сестринської справи збирає 
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА. Організатори: редакція видань «Журнал головної 
медичної сестри» і «Практика управління медичним закладом», Компанія LMT.

  Експозиція реабілітаційного та фізіотерапевтичного обладнання доповнила 
ШКОЛУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ. Майстер-класи та доповіді представили фахівці з 
Української асоціації фізичної реабілітації.

Під час Спеціальної програми «HEALTH BEAUTY» відбулася Друга міжнародна 
науково-практична конференція «Регенеративна медицина на основі аутологічної плазми», 
організатором якої є «PlasmoliftingTM Україна». Кафедра комбустіології та пластичної хірургії 
НМАПО імені П. Л. Шупика провела симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених 
і глибоких опіків і ран неопікової етіології».

  У рамках IV Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – 
Healthcare Travel Expo початківці і професіонали медичного туризму долучилися до роботи 
семінару «Медичний туризм в Україні та за кордоном. Стажування і працевлаштування 
лікарів за кордоном. Можливості українсько-польської співпраці. Практична медицина 
у Великобританії», організованого ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму». Захід 
присвячений світовим тенденціям розвитку медичного туризму, програмам стажування 
лікарів, ефективним моделям побудови бізнесу, секретам залучення пацієнтів, порадам роботи 
з міжнародними клініками та компаніями, які розвивають медичний туризм.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2015 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2015

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЗАХОДАХ КОНГРЕСУ* 

Спеціальна програма  «Дні лабораторної медицини»

Військова медицина/Тактична медицина

Спеціальна програма  «Терапія»

Спеціальна програма «Медична радіологія»

Організація та управління охороною здоров'я/ 
Дні приватної медицини

 Онкологія

Педіатрія і неонатологія, акушерство і гінекологія

Медичний туризм

Організація та управління фармацією, клінічна фармація

Хірургія і нейрохірургія

Спеціальна програма «HEALTH BEAUTY»: дерматологія, 
дерматокосметологія, естетична медицина, пластична хірургія

Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, бактеріологія

Фізіотерапія і реабілітація

Медицина невідкладних станів

                                                        16%

                           24%

                        23%
                       11%

                                         12%

                        7%

          3%

  1%

  1%

                       7%

                5%

   1%

                    6%

             4%
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* Спеціалісти могли зазначити декілька пунктів
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Амосова К.М.
Ректор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця

«За роки існування Форуму вдалося зробити неможливе – об’єднати на одній 
міжнародній платформі представників влади, лікарів усіх галузей медицини, 
науковців, виробників медичного обладнання та фармацевтичної продукції 
з метою конструктивного діалогу, пошуків розв’язання актуальних проблем 
профілактики, діагностики та лікування захворювань і модернізації системи 
охорони здоров’я. Показовий приклад вагомості заходу у масштабах всієї країни 
є активність організаторів, географія учасників і відвідувачів Міжнародного 
Медичного Форуму, які зараз не тільки думають про майбутнє медицини, але й 
готові робити внесок у створення цього майбутнього».

Гавриленко Т.І. 
головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України,

віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
завідуюча лабораторією імунології «ННЦ Інститут кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України», куратор Референтної лабораторії 
НАМН України, професор

«Форум протягом багатьох років робить вагомий внесок у підвищення 
кваліфікації лабораторних працівників, допомагає у вирішенні проблемних 

питань сучасних напрямів лабораторної медицини. Під час низки заходів 
спеціальної програми «Дні лабораторної медицини» ми обговорюємо 

найважливіші та найактуальніші науково-практичні проблеми галузі. За роки 
нашої співпраці з Форумом Українська лабораторна школа стала брендом. 

Майстер-класи, які щороку відбуваються в межах школи, направлені на 
демонстрацію новітніх розробок, удосконалення методів роботи, отримання 

фахових консультацій від відомих експертів лабораторної галузі».

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

«Міжнародний Медичний Форум є авторитетною платформою для обговорення 
актуальних питань розвитку всіх галузей медицини. Спеціалісти з усіх регіонів 
України та зарубіжжя можуть обмінюватися напрацьованими досягненнями у 
профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань, тестувати нове обладнання, 
налагоджувати контакти і співпрацю, реалізовувати нові ідеї. З року в рік 
Форум об’єднує зусилля лікарів, науковців, виробників лікарських засобів і всіх 
причетних до медичної спільноти задля розвитку медицини та покращення 
якості надання медичних послуг». 

Динник О.Б.
Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики, головний 
позаштатний спеціаліст з «Ультразвукової діагностики» МОЗ України

«Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики активно підтримує 
Міжнародний Медичний Форум-2015 як важливу подію в інформаційному 
полі сучасної медицини України. УЗД галузь на виставкових стендах, школах і 
майстер-класах демонструє досягнення світової та вітчизняної науки та техніки. 
Зичимо, щоб спілкування клініцистів і спеціалістів з УЗД у форматі стендової 
презентації ультразвукового обладнання, на лекціях і майстер-класах Медичного 
Форуму-2015 стало джерелом опанування нових методик, отримання фахових 
знань і здобутків».
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Рогожин В.О.
Президент Асоціації радіологів України

«Міжнародний Медичний Форум – масштабна подія галузі охорони здоров’я 
України. Продумана науково-практична програма і насичена експозиційна 

частина зробили захід традиційним місцем зустрічі фахівців усіх галузей 
медицини з різних регіонів України та зарубіжних країн. Сьогодні Форум 

відомий і завдяки Спеціальній програмі «Медична радіологія», яка об’єднує 
на одній платформі провідних фахівців галузі – науковців, практикуючих 

лікарів, виробників і постачальників медичного обладнання. Форум дає змогу 
його учасникам і відвідувачам виробити спільну мету, комплексно підійти до 

вирішення існуючих проблем, визначити стратегічні напрямки галузі».

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

«Клінічна лабораторна діагностика належить до числа напрямків, які найбільше 
інтенсивно розвиваються на сучасному етапі. Лабораторна медицина має 
високу наукоємність. Нові фундаментальні відкриття в біології та медицині, 
нові технології та обладнання сприяють підвищенню ролі лабораторної 
діагностики в медицині. Сподіваюся, що науковий форум стане джерелом знань 
фахівців лабораторної медицини, буде сприяти обміну інформацією, досвідом 
і формуванню нових поглядів на найактуальніші проблеми лабораторної 
медицини».
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Знаменська Т.К.
Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація неонатологів 
України», заступник директора з перинатології ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології» НАМН України, професор

«В цьому році Форуму випала важлива місія – вперше на цій платформі ми 
будемо обговорювати сучасні напрямки післядипломної освіти в неонатології 
відповідно до реформи системи охорони здоров’я в Україні, розробки клінічних 
протоколів, впровадження нових інноваційних технологій медичної допомоги 
новонародженим. Впевнена, що під час дискусій та обміну думками будуть 
сформовані конкретні пропозиції та рекомендації, які завдяки високій увазі 
спеціалістів охорони здоров’я до Форуму – від науковців до профільних органів 
влади, будуть впроваджуватися у практику».

Іванов Д.Д.
Завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії 

НМАПО імені П. Л. Шупика, професор

«Міжнародний Медичний Форум зарекомендував себе динамічною 
платформою для спеціалістів охорони здоров’я. Вітчизняній медицині 

необхідний захід такого рівня, який позитивно впливає на впровадження 
передового досвіду, новітніх, інноваційних технологій у практичну діяльність 
лікарів усіх спеціальностей. Фахівці кафедри нефрології та нирково-замісної 
терапії НМАПО ім. П. Л. Шупика, керуючись прагненням бачити у своїх лавах 
більше кваліфікованих кадрів, проводитимуть тут власні науково-практичні 

заходи, які дозволять ознайомитися з останніми методами діагностики та 
лікування пацієнтів з хворобами нирок. Майстер-класи мають прикладний 

характер і сприяють поглибленню знань і розширенню навиків».

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

«Стало доброю традицією те, що Форум збирає фахівців провідних вітчизняних 
і зарубіжних установ і галузей, які мають відношення до здоров’я людини. 
Зазвичай ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України» бере активну участь і у виставковій експозиції, і в теоретичній частині, 
проводячи науково-практичні семінари з актуальних проблем діагностики, 
лікування та реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи, і в інших 
фахових зібраннях. Нині, відповідаючи на виклики часу, інститутом разом з 
віддзеркаленням своїх науково-дослідних напрямків уперше ініційовано на 
Форумі проведення виставки вітчизняних засобів протезно-ортопедичної та 
реабілітаційної техніки, а також підготовлено міжгалузевий науково-практичний 
семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап і 
медико-соціальна реабілітація», в якому беруть участь 9 провідних військових і 
цивільних медичних установ України різного підпорядкування. Маю надію, що 
зазначений захід створить додатковий імпульс у поліпшенні організації та якості 
надання спеціалізованої допомоги захисникам Вітчизни!».
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Кізім А.В.
Головний редактор журналів «Практика управління медичним закладом», 

«Журнал заступника головного лікаря», «Журнал головної медичної сестри»

«Вже шостий рік поспіль Міжнародний Медичний Форум збирає фахівців 
охорони здоров’я, спонукаючи спеціалістів до розвитку і вдосконалення. 

Новинкою квітневого Форуму стали «Дні приватної медицини», що включили  
щорічну конференцію «Приватна медицина: реалії практики» і три круглих 

столи, на яких розглядалися найактуальніші питання роботи приватних 
медичних центрів. Вперше було обговорено проблематику страхової 

медицини, яка зараз є пріоритетною, у зв’язку з реформуванням сучасної 
галузі охорони здоров’я. Також цього року традиційно, вже втретє, відбулися 

майстер-класи у рамках Всеукраїнської школи медсестринства. Великою 
перевагою Форуму є професійна організація, яка повністю відповідає світовому 

рівню, вільний доступ до всіх спеціалізованих конференцій та навчальних 
заходів. Незважаючи на стрімкий розвиток Інтернету і сучасних дистанційних 

комунікацій, навчання під час живого спілкування з колегами на конференціях, 
форумах і галузевих виставках залишається найбільше цікавим і ефективним».
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Генеральний 
стратегічний партнер

Генеральний 
інтернет-партнер

Генеральний інформаційний 
партнер виставки PharmaExpo

Офіційні інформаційні партнери Форуму

Генеральний інформаційний партнер
виставки Healthcare Travel Expo

Офіційні інформаційні партнери
виставки Healthcare Travel Expo

Міжнародні інформаційні партнери Форуму та Виставки

Інформаційні партнери Форуму та Виставки

Величезної поваги заслуговують організатори Форуму. Завдяки вашій добре продуманій та 
скоординованій роботі представники медичної галузі різних напрямків можуть «під одним дахом» 
обговорити умови партнерства, ознайомитися з новими напрямками діяльності, укласти договори про 
співпрацю. Це великий іміджевий проект, завдяки якому наша компанія може заявити про себе як про 
надійного партнера. Дякуємо за підготовку майстер-класу щодо роботи з біохімічним аналізатором. Все 
пройшло на високому рівні.
Антоненко С.М., виконавчий директор ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

***
Дякуємо за високий рівень організації заходу в сьогоднішній непростий час. Професіоналізм, гнучкість і 
лояльність в роботі є цінними якостями для нас під час співпраці. Бажаємо зберегти свою індивідуальність. 
Розвитку і процвітання! Оскільки з вашою допомогою розвиваємося і ми. Сподіваємося на тісну і плідну 
співпрацю у майбутньому.
Зубрицька О.А., логіст ЗЕД «Інтермедіка»

***
Висловлюємо подяку організаторам за проведення Міжнародного Медичного Форуму. Захід проводився 
злагоджено і при дотриманні всіх ділових норм. Всі робочі процеси були вибудовані вчасно. Хочемо 
відзначити прекрасну професійну програму, дружню атмосферу і нові знайомства.
Моісеєнко Д.М., директор «Інвасервіс»

***
Програма Форуму цього року була дуже насиченою. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, 
організатори зуміли провести подію на найвищому рівні. Окремо хочу відзначити злагодженість і 
професіоналізм роботи команди організаторів Компанії LMT.
Литвищенко А.Б., фахівець з зв'язків з громадськістю ІНДАР

***
Організатори відмінно впоралися з покладеним на них завданням. Весь колектив працював як 
годинник – вчасно зв'язувалися з учасниками, оформляли регламентуючі документи, проводили забудову 
павільйону, рекламну компанію Форуму.  Вчасно передано Інформаційний лист про заїзд на Медфорум. 
Робота проводилася професійно і грамотно. Нам, як учасникам Форуму, все було зрозуміло. Дякуємо команді.
Мочалов Ю.О., директор НПФ «Альціона»

***
Участь у виставці такого рівня – це грамотний, професійний і маркетинговий привід заявити про компанію 
як солідного «нового гравця» на ринку медичного туризму. Персонал компанії MOM2BE отримав досвід 
професійного активного маркетингу, побачив своїх партнерів по ринку, глибше зрозумів специфіку 
нашого продукту і компанії загалом.
Іванова Т., директор з розвитку бізнесу MOM2BE

 ***
Участь у виставці Healthcare Travel Expo для словенських компаній є прекрасним майданчиком, де 
зустрічаються професіонали галузі, що дає змогу зрозуміти настрій ринку медичного туризму в Україні. 
Також завдяки виставці надається додаткова можливість ще раз донести до українських туристів-пацієнтів, 
що Словенія – це європейська здравниця, багата природними ресурсами, професійним персоналом, 
сучасним діагностичним і лікувальним обладнанням. Окрема подяка організаторам виставки за 
просування актуальних світових напрямів і сучасних тенденцій в галузі медичного туризму в Україні.
Зозуля Н., директор Громадського об'єднання «Словенсько-український союз підприємців»

***
Виставка і сам Форум на цей раз пройшли плідно, незважаючи на поточні труднощі в діловому житті 
країни. Порадувала велика кількість туристичних компаній та агентів, які зацікавилися перспективою 
розвитку медичного туризму в Малайзії. Але ще більше вразила активність малайзійських компаній 
з пошуку партнерів для подальшого співробітництва в Україні. Захід став знаковою подією у галузі 
просування медичних товарів і послуг, а також туризму для українських споживачів.
Бойко В., представник Державної корпорації з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії «Matrade»
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Наш Інститут є постійним учасником заходів, які проводяться у рамках Форуму. 
Спільна праця з організаторами Форму позитивно впливає на впровадження 
наукових розробок Інституту у практику охорони здоров’я. Всі установи НАМН 
України мали змогу продемонструвати свої досягнення. Це дало можливість 
обмінятись досвідом з приводу популяризації отриманих результатів 
наукових досліджень. Ця форма впровадження є найбільше активною і дає 
змогу спілкуватися з великою групою лікарів. Форум є важливим заходом для 
отримання інформації про діяльність вчених різних країн світу. 
Неділько В.П., керівник відділення наукових проблем організації медичної 
допомоги дітям і матерям ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», професор 

***
Ми хочемо висловити подяку організаторам Форуму за високий рівень 
організації цього заходу. Асоціація вперше брала участь у заході. Для нас це була 
чудова нагода поспілкуватись з колегами, обговорити організаційні питання 
нашої Асоціації, обмінятися досвідом, інноваційними ідеями та запропонувати 
подальші перспективні шляхи розвитку функціональної діагностики нервової 
системи та нейрофізіологічної служби загалом. 
Асоціація клінічних нейрофізіологів

 ***
Щиро дякуємо Оргкомітету Міжнародного Медичного Форуму та Міжнародного 
Медичного Конгресу за організацію та можливість щорічної участі в таких 
важливих і корисних заходах.
Динник О.А., керівник відділу лабораторії ортезування та біоматеріалів 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка»

***
Як постійний учасник цього заходу, а також маючи досвід участі в інших медичних 
виставках, в тому числі закордонних, хочу відмітити професійність та якісний 
склад команди організаторів Форуму. Дякую за постійну увагу до експонентів, 
готовність вирішувати будь-які питання в найкоротший термін та тепле 
ставлення. З приводу експозиційної та наукової частин – команда організаторів 
гідно справилась з дійсно непростою задачею. Наповненість конференц-залів та 
присутність цільової аудиторії говорить про злагоджену роботу з організації та 
інформування учасників і відвідувачів. 
Дащенко І., віце-президент ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»

***
Ми переконані, наша з вами співпраця дозволила сформувати новий виток у 
доступності практичних і теоретичних знань напрямку фізичної терапії, адже 
нині в умовах війни з країною-окупантом, потреба у наданні якісних і безпечних 
послуг з реабілітації вкрай необхідна. Така співпраця у подальшому продовжить 
об’єднувати інтереси з розрізнених спеціальностей.
Кобелєв С.Ю., голова правління Української Асоціації фізичної терапії 

***
Організаторами IV Міжнародного Медичного Конгресу підкреслено високий 
рівень проведення симпозіуму, актуальність і значущість доповідей для практичної 
охорони здоров’я, що підтверджено врученням ДУ «Інститут гастроентерології 
НАМН України» диплому «За кращий науково-практичний захід».
Степанов Ю.М., директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 
професор

Дякуємо організаторам за співпрацю та підтримку нашої участі в 
VI Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров'я нації» 
та в Міжнародному Медичному Конгресі. Булo створенo всі умови для плідної 
роботи під час заходу. Форум пройшов на високому організаційному та 
науковому рівні. Відвідувачі виставки та учасники конференцій, спілкуючись 
з співробітниками ВД «Заславський», який продемонстрував опубліковані 
ним численні наукові медичні видання та медичну літературу мережі 
«БУКВАМЕД», відзначали важливість проведення даного заходу, який 
надає багато необхідної та корисної інформації для медичних працівників.
Карутіна Г.А., начальник відділу передплати та дистрибуції ВД «Заславський»

***
Вже традиційно наша компанія бере участь у Міжнародному Медичному Форумі. 
Медфорум – дуже актуальний та важливий майданчик для розвитку системи 
охорони здоров’я України та фармацевтичної галузі. Участь у Форумі для нашої 
компанії дуже актуальна і важлива, корисна своєю практичною та інноваційною 
складовою. Компанії-експоненти виставки завжди можуть приєднатися до 
участі у заходах наукової програми. Велика подяка організаторам Міжнародного 
Медичного Форуму за добре ставлення, професійні дії в організації головної 
події року у системі охорони здоров’я України!
Гук Ігор, PR менеджер ВД «Моріон»

***
Закінчився черговий Міжнародний Медичний Форум і третій, в якому ми 
беремо участь. Хочеться відзначити, що кожен з них запам'ятався відмінною 
організацією і створеною атмосферою справжнього свята. Багато в чому 
ця обстановка влаштована організаторами Форуму. Ми отримали нагоду у 
самому найкращому світлі представити наше видання «Науковий журнал МОЗ 
України». Мали змогу брати участь у численних круглих столах, конференціях, 
які відбувалися протягом трьох днів роботи Форуму. Відмінна реклама заходу 
дозволила поспілкуватися з дуже великою кількістю фахівців, які зацікавилися 
нашим виданням. Беручи участь у багатьох форумах, в тому числі і за кордоном, 
розумієш, що в Україні подібні заходи вже вміють проводити на належному рівні. 
Хочу подякувати організаторам і побажати їм, незважаючи на різні негаразди 
і випробування, продовжувати тримати прапор високого рівня проведення 
Форуму і ще багато разів проводити його в столиці нашої чудової Батьківщини.
Тарабан І.А., заступник головного редактора видання «Науковий журнал 
МОЗ України», доктор медичних наук, професор 

***
Чи можна вигадати щось краще, ніж пряме спілкування професіоналів? Це стосується 
будь-якої сфери людської діяльності, але є галузі, де обмін досвідом найбільше 
важливий. Такою є медицина. Обмін практичним лікарським досвідом – це не 
просто «селекторна нарада», це пошук істини, від якої залежить життя. Міжнародний 
Медичний Форум у 2015 році, по-моєму, пройшов під девізом «Військово-польова 
медицина – життя нації». Майданчики, на яких проходили тренінги тактичної 
медицини перетворилися на справжні «товкучки», чи це не показник? Інноваціями в 
медицині порадували вітчизняні виробники. Це і нові розробки рентгенологічного 
обладнання, і кардіокомплекси, і, навіть, телемедицина. Відвагою відзначилися 
і зарубіжні партнери. У цей воєнний час організаторам Форуму вдалося таки залучити 
іноземні клініки та операторів медичного туризму. Не всі зважилися приїхати в Україну, 
але ті, хто приїхав, привернули увагу відвідувачів в достатній мірі. Організаторам 
IMF – стійкості та не помічати перешкод, здоров'я і примножувати його в нації!
Андрій Каспаревич, генеральний директор медичного порталу України 
ZDOROV-INFO.COM.UA
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З питань участі у Форумі та Виставці:   Тел: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98, 206-10-15        E-mail: med@lmt.kiev.ua, marketing@lmt.kiev.ua
З питань участі у Конгресі:   Тел: +380 (44) 206-10-99           E-mail: congress@medforum.in.ua

www.medforum.in.ua                         www.lmt.kiev.ua                        www.htexpo.com.ua

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б

19 – 21 квітня 2016 року

V ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА 
ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО 

ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS 

Оргкомітет Форуму та Виставок дякує Партнерам, Співорганізаторам, Учасникам 
та Відвідувачам за сприяння у проведенні заходів 2015 року. Незважаючи на 
потрясіння, які торкнулися кожного, та важкий перехідний період для нашої 

країни, ми разом провели Форум та Виставки на найвищому рівні. 

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИ

VII МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
Інновації в медицині – здоров’я нації

V МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної 
науки у практику охорони здоров’я України»
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