VIII Міжнародний медичний форум — вибір лідерів галузі охорони здоров'я
Підвищення кваліфікації, обмін досвідом, ділові контакти,
все для ефективної роботи медичних закладів різного профілю
25-27 квітня 2017 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться головна подія у сфері охорони
здоров'я України — VIII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині — здоров'я
нації». Це міжнародна професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації,
яка об'єднує потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні спеціалізовані виставки
останніх досягнень медицини, стоматології та фармації.
Форум — визнана авторитетна платформа, яка об'єднує представників української та зарубіжної
медичної спільноти: керівників галузі охорони здоров'я, науковців, лікарів різних
спеціальностей, інвесторів, виробників медичного, стоматологічного та лабораторного
обладнання, інструментарію, повного спектру товарів медичного призначення, фармацевтичної
продукції, їх представників і дистриб'юторів.
За сім років роботи Форуму його відвідали понад 73 000 фахівців галузі охорони здоров'я з
України та інших країн, відбулося понад 400 науково-практичних заходів, доповідачами
виступили понад 3300 експертів.
Організатори Форуму: Національна академія медичних наук України, Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія LMT.
Подія відбудеться за підтримки Президента України та під патронатом Комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров'я.
Офіційна підтримка Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України,
Київської міської державної адміністрації.
За сприяння медичних асоціацій, Асоціації стоматологів України та інших профільних
стоматологічних асоціацій, громадських організацій, вищих навчальних медичних закладів,
соціальних фондів України та зарубіжжя.
Генеральний партнер Форуму: Toshiba Corporation.
Партнери: UMT+, Мед Ексім, Здраво, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ, БТЛ-Україна, МЕДІО,
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Аmed, Експерт, УКР ДІАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Україна, Віола
Медтехніка, In Medical, Сінево Україна.
Серед учасників Форуму 2009–2016 років: 3М Україна; Такеда Україна; Абботт Лабораторіз
С.А.; ВКФ-Медтехніка; Дентаум; Балтон; БіоЛайн Україна; БІОМЕД ЛТД; Біо Тест Мед; Здраво;
Прем`єр-Дентал; Дент Ленд; Гемопласт; Гранум; Рош Україна; Зьоринг ГмбХ; Індар; Інтермедика;
УКРТЕЛЕМЕД; КВАНТ; МЕДАПАРАТУРА; Медігран; Меркатор Медікаль; Модем 1; НОВА
МЕДИЧНА ГРУПА; Оніко; ОСД Східна Європа; Практика; Профімед-Сервіс; РАДМІР; Сервісмед;
Сканер; СпортМедІмпорт; Телеоптик; ФАРМАСКО; ЮТАС; Medonica; Labco; Агат-Мед; Діапрофмед; Альфа СПА; Bio-Rad Laboratories; Контакт; ЛАБВІТА; Оптіма-Фарм; Фотоніка Плюс; ХЕМА;
SonoScape; МК Квертімед Україна; Діамеб; Integrated Medical Group; Вега Медіка; Ерба Лахема;
Інтеро; Стоматолог Ж; Кормей; Ледум; Рамінтек; Рідан Інжиніринг; Т.В.К. Груп; ТЕСПРО; Шерл;
Ювіс; Юнайтед Медікал Сервіс; Рехафлекс; МЕРКУРІЙ ВЕСТ; Ампрі Україна; Організація
Медичного Бізнесу; ІМЕСК; МІЗ-МА; ЛАБВЕЛЛ; ВОЛЕС; БМТ УА; УКРОРГСИНТЕЗ; РУС-Ко та
багато інших.
Експозиційна частина Форуму буде представлена більш ніж 400 учасниками — компаніями
лідерами ринку охорони здоров'я України та зарубіжжя.

Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO
Медична техніка, лікувальне та діагностичне обладнання
Радіологія: конвенційна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітнорезонансна томографія, ультразвукова діагностика; ядерна медицина, променева терапія
Комплексне забезпечення медичних лабораторій
Обладнання та технології для медичної і фізичної реабілітації
Медичні меблі, інжинірингові та комплексні рішення, технології чистих приміщень для
медичних закладів
Клінінг, стерилізація і дезінфекція
Спецодяг та засоби індивідуального захисту
Витратні матеріали, медичні вироби одноразового використання
Естетична медицина, пластична хірургія: професійне обладнання, матеріали та технології
Інформаційні та телекомунікаційні технології для медичних закладів
Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO
Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення, лікувальна
косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для фармацевтичного ринку.
Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO
Стоматологічне і зуботехнічне обладнання, матеріали, інструменти, медичні вироби, сучасні
методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань, одяг і засоби індивідуального
захисту.
Форум на три дні стане майданчиком для презентацій інноваційних технологій для всіх галузей
медицини та стоматології. Фахівці зможуть побачити обладнання і техніку в дії, отримати
консультації експертів, оцінити переваги пропозицій та вибрати для себе найкращі.
Сервіс «Призначити ділову зустріч» дає учасникам і відвідувачам виставок можливість
ефективно використовувати свій час на Форумі. Програми BusinessPoint і BuyersProgram
допоможуть заздалегідь визначити ділових партнерів і потенційних покупців, з якими ви хочете
провести ділові переговори.
Останні інноваційні розробки для профілактики, діагностики та лікування будуть представлені в
рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України».
Конгрес — міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення кваліфікації, навчання,
обміну досвідом та конструктивного діалогу вчених, практикуючих лікарів й експертів різних
галузей медицини.
Фахівці понад 100 лікарських спеціальностей мають унікальну можливість взяти участь у
симпозіумах, конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах, представляти власні
дослідження, знайомитися й обговорювати останні методи діагностики, профілактики та
лікування.
Організатори, співорганізатори та партнери Конгресу: медичні установи МОЗ України,
науково-дослідні інститути НАМН України, кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика, авторитетні
асоціації і об'єднання, медичні установи Міністерства оборони України, Міністерства соціальної
політики України, вищі навчальні медичні заклади, заклади післядипломної освіти та багато
інших.
Тематичні напрями Конгресу:
Науково-практичні програми:
«Організація і управління охороною здоров'я»
«Дні приватної медицини»
«Дні лабораторної медицини»
«Радіологія: ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, променева діагностика,
комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина,
радіаційна безпека»
«Функціональна діагностика»
«Телемедицина та медичні інформаційні системи»
«Військова медицина»
«Медицина невідкладних станів»
«Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, комбустіологія»

«Медична реабілітація і фізіотерапія»
«Травматологія та ортопедія»
«Онкологія»
«Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія»
«Загальна практика — сімейна медицина»
«Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія»
«Офтальмологія»
«Отоларингологія»
«Урологія і нефрологія»
«Дерматовенерологія»
«HEALTH BEAUTY»: пластична хірургія, косметологія, дієтологія
«Організація і управління фармацією»
«Сестринська справа»

У рамках Форуму відбудуться унікальні освітні школи, майстер-класи, під час яких можна буде
тестувати сучасне медичне та стоматологічне обладнання, отримати кваліфіковану консультацію
від професіоналів у рамках зони MEDZOOM:
-

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ім. АКАД. Н.Д. СТРАЖЕСКА
ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА
ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
ШКОЛА HEALTH BEAUTY
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
ШКОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ВПЕРШЕ у рамках Форуму, відбудеться МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
КОНГРЕС — ключова подія для фахівців цієї галузі, учасників ринку стоматологічних послуг.
Участь у заході — найкраща можливість підвищити свій професійний рівень, ознайомитися з
сучасними світовими досягненнями, бути в курсі актуальних тенденцій у сфері стоматології.
Конгреси вносяться до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних
конференцій». Учасники науково-практичних заходів Конгресів отримають СЕРТИФІКАТИ про
підвищення кваліфікації.
Паралельно з Міжнародним медичним форумом відбудеться VI Міжнародна виставка медичного
туризму, SPA&Wellness — Healthcare Travel Expo — головна виставка медичного туризму
України, яка об'єднує лідерів галузі, що надає можливість налагоджувати довгострокову співпрацю
на міжнародному рівні. В рамках виставки будуть представлені національні експозиції, провідні
клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, SPA&Wellness курорти
України, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Словаччини, Словенії, Туреччини, Південної Кореї,
Малайзії, Румунії та багатьох інших країн.

Вхід на Форум вільний за умови попередньої реєстрації.
Чекаємо Вас на заходах VIII Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині – здоров'я нації»
25-27 квітня 2017 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
(Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки»)
Додаткова інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98
E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

З питань участі в конгресах:
Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18
E-mail: congress@medforum.in.ua,
dent@lmt.kiev.ua

www.medforum.in.ua

