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Організаторам, учасникам і гостям 
Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров`я нації»

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із відкриттям Міжнародного медичного форуму «Інновації 

в медицині – здоров`я нації».
Розбудова вітчизняної галузі охорони здоров`я – одне з першочергових 

завдань держави, а головними пріоритетами для нас є якісне медичне 
обслуговування, мотивовані фахівці, прозорі й конкурентні умови ведення 
бізнесу для виробників і дистриб`юторів медичної техніки та фармацевтичних 
препаратів.

Сподіваюсь, що професійний обмін думками під час Форуму дасть змогу 
встановити ефективний діалог між спеціалістами, представити останні методи 
та методики з профілактики, діагностики і лікування захворювань, що сприятиме 
збереженню і зміцненню здоров`я нації.

Бажаю усім продуктивної праці та успіхів. 

 

Петро Порошенко,
Президент України                                                  
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To organizers, participants and guests of the 
International Medical Forum “Medicine Innovations – Health of the Nation”

Dear Friends!
I sincerely congratulate you on the opening of the International Medical Forum 

“Medicine Innovations – Health of the Nation”.
Development and improvement of the national healthcare sector are one of the 

prime objectives of the state, and the major priorities for us are quality healthcare, 
motivated professionals, transparent business environment, and competitive 
business conditions for manufacturers and distributors of medical equipment and 
pharmaceuticals.

I hope that the exchange of professional opinions and views during the Forum 
will help to establish an eff ective dialogue between the experts and present the 
latest techniques and methods of prevention, diagnosis and treatment of diseases, 
contributing to the preservation and promotion of the nation’s health.

I wish you all productive work and success.

 

Petro Poroshenko,
President of Ukraine                                                                              
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Шановні учасники 
VIII Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Дозвольте привітати вас з цією значущою для всього медичного світу подією!
Уже восьмий рік поспіль такий масштабний захід збирає фахівців з багатьох 

країн світу та об’єднує їхні ініціативи, досвід та прагнення в єдиний партнерський 
простір.  

Я гордий, що саме місто Київ гостинно приймає міжнародну медичну 
спільноту та надає провідним українським та іноземним фахівцям унікальну 
можливість цікавого і корисного спілкування.

«Інновації в медицині – здоров’я нації» – це потужний майданчик для обміну 
досвідом, вдосконалення практичних вмінь та навичок, знайомства з новими 
методами лікування та профілактики хвороб. Це гармонійне поєднання та 
взаємозбагачення потужної наукової, практичної, освітньої та технологічної 
складових світової медицини.

Ласкаво просимо до Києва, друзі! Плідної вам роботи і цікавих зустрічей, 
нових відкриттів та здобутків в ім’я благородної мети – збереження життя та 
здоров’я людей!

В.В. Кличко, 
Голова Київської міської державної адміністрації
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Dear participants 
of the VIII International Medical Forum 

"Medicine innovations - the nation’s health"!
Let me congratulate you on this signifi cant event for the whole medical world!
For the eighth year in a row such a large-scale event brings together experts from 

around the world and combines their initiatives, expertise and commitment to a 
single affi  liate space.

I am proud that the city Kyiv is welcoming the international medical community 
and provides the leading Ukrainian and foreign experts the opportunity of interesting 
and useful communication.

"Medicine innovations - the nation’s health"- this is a powerful platform for the 
exchange of experience, improving practical skills and acquaintance with new 
methods of treatment and disease prevention. This is a harmonious combination and 
mutual strong scientifi c, practical, educational and technological components of the 
world medicine.

Welcome to Kyiv, friends! I wish you fruitful work and interesting meetings, new 
discoveries and achievements for the noble purpose - to save human life and health!

Vitalii Klychko, 
Head of Kyiv City State Administration



VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VIII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

12  WWW.MEDFORUM.IN.UA  OFFICIAL CATALOGUE    •    ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Дорогі друзі!
Від імені Київської обласної ради щиро вітаю вас із початком роботи 

VIII Міжнародного медичного форуму “Інновації в медицині — здоров’я нації»!
Реформа системи охорони здоров’я є невідворотною. Але визначаючи шляхи 

її реалізації, урядовці мають прислухатися до думки громад, органів місцевого 
самоврядування, керівників і працівників комунальних і приватних медичних 
закладів. Лише спільними зусиллями нам вдасться зробити зміни реальними 
і по-справжньому ефективними. І тільки так кожен житель міст, селищ і сіл може 
бути впевненим, що медична допомога в найближчій лікарні буде якісною 
і доступною.

Міжнародний медичний форум — авторитетний майданчик, де діалог усіх 
зацікавлених сторін є живим і продуктивним. І роль цієї незалежної платформи 
в розвитку медичної науки і практики щороку зростає.

Упевнена, організатори, учасники, відвідувачі винесуть чимало корисного 
в професійному плані з нинішнього Форуму. Тож бажаю усім налаштуватися 
на серйозну роботу і разом з тим отримувати задоволення від спілкування 
з однодумцями і плідних дискусій з колегами!

Г. В. Старикова,
Голова Київської обласної ради
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Dear friends,
On behalf of the Kyiv Regional Council, I congratulate you on the beginning of 

the VIII International Medical Forum “Medicine Innovations – the Health of Nation”!
Healthcare reform is inevitable. However, when identifying the ways to implement 

it, the government must listen to the community, local government, and managers 
and employees of public and private healthcare facilities. Only with joint eff orts can 
we make changes real and truly eff ective. And only thus can all those living in the 
cities, towns and villages be sure that medical aid in the nearest hospital is quality 
and aff ordable.

The International Medical Forum is a prestigious platform where all concerned 
can have a lively and productive dialogue. And the role of this independent platform 
in the development of medical science and practice is growing every year.

I am sure that the organizers, participants and visitors of the Forum will learn a 
lot of things here that are useful for their professional activities. So, I wish you all to 
set your minds to serious work and yet enjoy the communication with like-minded 
people and have fruitful discussions with the colleagues!

H. V. Starykova,
Head of the Kyiv Regional Council
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Шановні колеги!
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я вітаю 

учасників та відвідувачів VIII Міжнародного медичного форуму!
Зміцнення здоров’я нації є одним з найголовніших пріоритетів соціальної 

держави, якою є Україна.
Сьогодні суспільство розуміє, що цієї мети можна досягти лише здійснивши 

важливі зміни в системі охорони здоров’я. Безумовно, рушійною силою цих змін 
є насамперед медики. Учені, лікарі-практики, керівники лікувальних закладів 
підтверджують це, щодня невтомно рятуючи життя наших співгромадян, попри 
політичні й економічні проблеми в державі.

Щорічні зустрічі на Форумі найкращих представників медичної спільноти 
України, їхніх колег з-за кордону є надзвичайно ефективними, адже тут фахівці 
можуть наживо обмінюватися досвідом, представляти інноваційні наукові 
розробки для діагностики, лікування та профілактики захворювань, підвищувати 
професійний рівень. 

Переконана, що результатом таких зустрічей буде вироблення нових 
ідей, спільних рішень щодо організації сфери охорони здоров’я країни, 
шляхів розвитку галузі задля підвищення якості надання медичної допомоги, 
покращення доступу до неї кожного українця.

Участь у Форумі вищих медичних навчальних закладів, закладів 
післядипломної медичної освіти свідчить про прагнення вдосконалити 
професійну підготовку лікарів.

Сердечно дякую учасникам, гостям, організаторам цієї знакової для 
української медицини події за їхні спільні зусилля у боротьбі за здоров’я нації!

Бажаю усім натхнення та продуктивної праці!

Ольга Богомолець, 
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я
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Dear colleagues,
On behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Public Health, I 

welcome all the participants and visitors to the VIII International Medical Forum!
The nation’s health promotion is one of the main priorities of Ukraine as a welfare 

state.
Modern society understands that this goal can only be achieved by making major 

changes in the healthcare system. There is no doubt that doctors are the driving force 
behind them. Researchers, practitioners, and heads of medical institutions prove this 
every day, tirelessly saving lives of our citizens despite the political and economic 
problems in the country.

The Forum’s annual meetings of the best representatives of the medical 
community in Ukraine and their colleagues from abroad are extremely eff ective, 
because here experts can exchange experience, present innovative research and 
development for diagnosis, treatment, and prevention of diseases, and advance their 
professional level.

I fi rmly believe that these meetings will result in new ideas and joint decisions 
on the organization of healthcare, as well as ways of the industry development to 
improve the quality of healthcare delivery and access to it for all Ukrainians.

Participation in the Forum by institutions of higher and postgraduate medical 
education shows desire to improve the training of doctors.

I sincerely thank the participants, guests, and organizers of this landmark event for 
Ukrainian medicine for their joint eff orts in the fi ght for the nation’s health!

I wish to us all inspiration and productive work!

Olha Bohomolets, 
MP, Chairman of the Verkhovna Rada 
of Ukraine Committee on Public Health
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Шановні організатори, учасники і гості 
VІ Міжнародної виставки медичного туризму, 

SPA&Wellness — Healthcare Travel Expo!
Маю честь привітати вас від імені Комітету Верховної Ради України з питань 

сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму із відкриттям VІ Міжнародної 
виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo.

Медичний туризм — одна з тих галузей вітчизняної економіки, що вже 
сьогодні сприяє підвищенню індексу глобальної конкурентоздатності України, 
покращенню її іміджу у світі, адже активно збільшує темпи зростання, успішно 
залучає іноземні інвестиції.

Сподіваюся, що такий міжнародний форум стане презентаційним 
майданчиком для національних провідних клінік, медичних та реабілітаційних 
центрів, санаторно-курортних закладів, відомих курортів Європи та світу.

Українські компанії, що надають послуги у сфері медичного туризму, 
курортно-рекреаційного бізнесу, мають прекрасну можливість перейняти 
на виставці досвід іноземних колег і успішно поєднати його з багатими 
вітчизняними медичними традиціями, компетенцією наших лікарів задля 
реалізації величезного потенціалу розвитку галузі.

Щороку дедалі більше туристів зі всього світу їдуть в Україну з метою 
отримання медичних послуг, адже знають, що їхня якість висока, а ціна доступна.

Впевнений, що відвідувачі зможуть ознайомитися з актуальними світовими 
тенденціями у сфері медичного туризму, дізнатися про нові українські і зарубіжні 
компанії на цьому ринку, їхні нові послуги.

Тож бажаю всім цікавих відкриттів, нових корисних знань, плідної 
співпраці!

А. Палатний,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму
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Dear organizers, participants, and guests 
of the VI International Exhibition of Medical Tourism, 

SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo!
I have the honor to congratulate you on behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine 

Committee for Family, Youth Policy, Sports, and Tourism with the opening of the 
VI International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo.

Medical tourism is one of the sectors of national economy that is already 
contributing to the Global Competitiveness Index of Ukraine, improving its image 
in the world by actively increasing rate of growth and successfully attracting foreign 
investment.

I hope that this international forum will be a platform for presentation of leading 
national clinics, hospitals, rehabilitation and recreation centers, and resorts known in 
Europe and the world. 

Ukrainian companies providing services in the fi eld of medical tourism and 
recreation will have a great opportunity to learn from experience of their foreign 
colleagues and successfully combine it with the richness of national medical traditions 
and the competence of our doctors in order to realize the enormous potential of the 
industry. 

Every year more and more tourists from around the world travel to Ukraine to 
obtain medical services, because they know that the quality is high and the price is 
aff ordable.

I am sure that our visitors will be able to get acquainted with current global trends 
in the fi eld of medical tourism and learn about new Ukrainian and foreign companies 
in the market as well as their new services.

So, I wish us all interesting discoveries, new and useful knowledge, and fruitful 
cooperation! 

А. Palatniy,
Head of the Verkhovna Rada Committee of Ukraine for Family, Youth Policy, 
Sports, and Tourism
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Шановні учасники 
VIII Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Від імені Міністерства охорони здоров’я дозвольте привітати вас з початком 

роботи цього представницького зібрання.
Запроваджуючи вкрай необхідні реформи, ми переконані, що вони неможливі 

без суспільної згоди щодо їх впровадження, а для цього необхідний діалог.
Міжнародний медичний форум є платформою для налагодження такого 

діалогу, місцем, де медична громадськість може поділитись ідеями та сформувати 
власну позицію щодо реформи.

Цьогоріч пріоритетними темами буде впровадження нової моделі 
фінансування галузі. Представники органів місцевого самоврядування, керівники 
та власники лікувально-профілактичних закладів зможуть обговорити питання 
розширення автономії медичних закладів, співпраці в межах новостворених 
госпітальних округів та інші питання.

Більшість питань представників медичної спільно, імовірно, стосуватиметься 
переходу на оплату за медичну послугу, запровадження міжнародних медичних 
протоколів та електронної охорони здоров'я.

Важливо відзначити, що насичена програма Форуму охоплює понад 
20 напрямків, серед яких не лише суто медичні, а й такі, як організація і управління 
охороною здоров’я, розвиток приватної медицини тощо. Ці теми набувають 
особливої актуальності у зв’язку з реформуванням галузі.

Вірю, що в дискусіях будуть народжені ідеї та рішення, які допоможуть спільно 
створити в Україні сучасну систему охорони здоров’я, у якій всі громадяни 
матимуть рівний доступ до якісних медичних послуг, а лікарі отримуватимуть 
гідну оплату за свою роботу.

Бажаю організаторам та учасникам Форуму ефективної роботи 
та цікавих ідей!

Павло Ковтонюк,
Заступник міністра охорони здоров’я України
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Dear participants 
of the VIII International Medical Forum 

“Medicine Innovations – the Health of the Nation”,
Allow me to congratulate you on the beginning of this representative assembly 

on behalf of the Ministry of Health.
When implementing vital reforms, we believe in the necessity of public consent to 

them, and this requires dialogue.
The International Medical Forum is a platform for establishing such a dialogue, 

a place where the medical community can share ideas and adopt a position on the 
reform.

This year, a new model of fi nancing the industry is the priority topic. 
Representatives of local governments, together with heads and owners of healthcare 
institutions will discuss the expansion of autonomy of hospitals, cooperation within 
the newly created hospital districts and other issues.

Most of the questions from the medical community will likely refer to the 
transition to payment for medical services, introduction of international medical 
protocols and eHealth.

It is important to note that the rich programme of the Forum covers more than 
20 topics, including not only purely medical ones, but also, for instance, healthcare 
organization and management, development of private medicine and so on. These 
issues become especially important due to the reform.

I believe that ideas and solutions will emerge from the discussions that help to 
jointly create a modern healthcare system in Ukraine, in which all citizens have equal 
access to quality medical service, and physicians receive adequate payment for their 
work.

I wish the organizers and participants of the Forum fruitful work and interesting ideas!

Pavlo Kovtonyuk,
Deputy Minister of Health of Ukraine
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Шановні учасники та гості 
VIII Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації»!
Від імені Національної академії наук України сердечно вітаю вас з відкриттям 

Форуму!
Щороку Форум на три дні стає майданчиком, де найбільш авторитетні 

та компетентні представники медичної спільноти — українські та зарубіжні 
науковці, лікарі, виробники і постачальники медичного обладнання, мають 
змогу налагодити взаємовигідні ділові стосунки, обговорити проблеми 
галузі, поділитися цікавими ідеями щодо нових методів та засобів лікування й 
профілактики захворювань.

Цього року установи Національної академії наук України, як і завжди, 
представляють в експозиційній частині Форуму свої найновіші розробки в галузі 
медицини.

Впевнений, що учасники та відвідувачі Форуму не залишать їх без уваги, 
а всі високотехнологічні та наукомісткі розробки будуть найближчим часом 
впроваджуватися у практику для надання медичної допомоги населенню.

Висловлюю вдячність організаторам Форуму за можливості демонстрації 
розробок наукових установ медичного напряму, що в подальшому сприятиме 
пришвидшеному розвитку такої важливої сфери в нашій державі.

Бажаю Вам нових професійних звершень та успіхів у всіх починаннях!

Б. Є. Патон,
Президент Національної академії наук України, 
академік НАН України
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Dear participants and guests 
of the VIII International Medical Forum 

“Medicine Innovations – the Nation’s Health”,
On behalf of National Academy of Sciences of Ukraine, I wholeheartedly 

congratulate you on the opening of the Forum!
For three days every year, the Forum becomes a platform where the most 

distinguished and competent representatives of the medical community — Ukrainian 
and foreign scientists, doctors, and manufacturers and suppliers of medical equipment 
— can establish mutually benefi cial business relationships, discuss problems of the 
industry, and share interesting ideas on new techniques and methods of disease 
prevention and treatment.

This year, the bodies of National Academy of Sciences of Ukraine, as always, 
present their latest developments in the fi eld of medicine at the exposition of the 
Forum.

I am sure that the Forum participants and visitors will not miss out on them, and all 
the high-tech projects will soon be implemented in medical care.

I would like to express my gratitude to the organizers of the Forum for the chance 
to demonstrate the fi ndings of medical research institutions, which will further 
facilitate the accelerated development of this important sector in our country.

I wish to you all new professional achievements and success in all endeavors!

B. Ye. Paton,
President of National Academy of Sciences of Ukraine, 
Member of NAS of Ukraine
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Дорогі друзі!
Маю честь привітати вас з відкриттям VIII Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації» від імені Національної академії медичних 
наук України.

Це авторитетне представницьке зібрання науковців, практикуючих лікарів, 
керівників лікувальних закладів, виробників і дистриб’юторів медичного 
обладнання є свідченням того, що сфера охорони здоров’я в Україні має майбутнє! 
Наші щорічні зустрічі — найкраща можливість обмінятися думками, у тому числі 
із зарубіжними фахівцями й представниками комерційних структур, налагодити 
нові ділові контакти. Цей конструктивний діалог — запорука розвитку галузі.

Національна академія медичних наук є одним з організаторів Форуму. Більше 
ніж 30 наших інститутів беруть участь у науково-практичній програмі Форуму –
 VI Міжнародному медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень 
медичної науки у практику охорони здоров’я України».

І нам дійсно є що запропонувати лікарям-практикам, адже сучасна українська 
медична наука має сильну школу світового рівня і величезний потенціал. Наші 
учені є справжніми ентузіастами, які у нинішніх складних економічних умовах 
самовіддано працюють заради здоров’я і кращої якості життя всього суспільства. 
Уже сьогодні наші новітні розробки для діагностики, лікування й профілактики 
захворювань рятують життя тисячам пацієнтів.

У рамках Конгресу провідні науковці країни обговорюватимуть найбільш 
актуальні медичні питання. Значну увагу приділено, зокрема, різним 
аспектам діагностики і лікування серцево-судинних патологій. Конференції 
з цих питань організували «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова», «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» та інші 
установи Національної академії медичних наук України.

Актуальними, на жаль, залишаються питання військової медицини. Тому 
Академія втретє проводить науково-практичну конференцію «Впровадження 
наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги 
учасникам АТО та постраждалому населенню», а «Інститут нейрохірургії імені 
академіка А.П. Ромоданова» — секцію «Нейрохірургічна допомога при бойових 
ураженнях нервової системи». Насичену програму з багатьох інших напрямів 
підготували й інші установи Академії.

Постійне оновлення знань — ключ до успіху в сучасному світі! Маю глибоке 
переконання, що кожен спеціаліст візьме максимум користі для себе на Форумі, 
адже може підвищити фаховий рівень на конференціях, семінарах, круглих столах, 
майстер-класах, а також ознайомитися з найновішим медичним обладнанням, 
інструментами, виробами медичного призначення на спеціалізованих виставках.

Тож бажаю усім натхнення і нових професійних вершин, плідної праці задля 
нової якості української медицини!

В. Цимбалюк,
Президент Національної академії медичних наук України, 
академік
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Dear friends,
I have the honour to congratulate you on the opening of the VIII International 

Medical Forum “Medicine Innovation – the Nation’s Health” on behalf of National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine.

This meeting of distinguished researchers, practitioners, heads of medical 
institutions, and manufacturers and distributors of medical equipment is evidence of 
that healthcare in Ukraine has a future! Our annual meetings are the best opportunity 
to exchange views, including with foreign experts and representatives of commercial 
structures, and establish new business contacts. This constructive dialogue is the key 
to the development of the industry.

National Academy of Medical Sciences is one of the organizers of the Forum. More 
than 30 of our institutions are participating in the scientifi c and practical programme 
of the Forum — the VI International Medical Congress “Introduction of Modern 
Medical Science Advances into Healthcare Practice in Ukraine.”

And we really have a lot to off er to the practitioners, since modern medical science 
in Ukraine has a strong, world-class school and enormous potential. Our scientists 
are true enthusiasts that work selfl essly in the tough economic conditions for health 
and better quality of life of the society. Our latest developments for the diagnosis, 
treatment and prevention of diseases have already saved lives of thousands of 
patients.

Within a framework of Congress, leading scientists will discuss the country’s most 
pressing health issues. Special attention will be paid to various aspects of diagnosis 
and treatment of cardiovascular diseases. The Conference on these issues is organized 
by Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, M.D. Strazhesko Institute of 
Cardiology, and other institutions of National Academy of Medical Sciences of Ukraine.

Unfortunately, issues of military medicine continue to be topical. So, it is the 
third time when the Academy conducts the scientifi c and practical conference 
“Implementation of Scientifi c Developments of NAMS of Ukraine and Peculiarities 
of Medical Care for ATO Participants and the Aff ected Population”, and Institute of 
Neurosurgery named after Academician A.P. Romodanov holds the section called 
“Neurosurgical Help with Combat-Related Injuries to the Central Nervous System.” 
Other institutions of the Academy have also prepared a rich programme in many 
other areas.

The constant updating of knowledge is the key to success in today’s world! I 
strongly believe that every expert will make the most of the Forum, as they can 
enhance their knowledge and skills at our conferences, seminars, round tables, and 
workshops, and get acquainted with the latest medical equipment, tools, and medical 
products at the exhibitions.

So, I wish to us all inspiration and new professional peaks, as well as fruitful work 
for a new quality of Ukrainian medicine!

V. Tsymbaliuk,
President and Member of National Academy of Medical Sciences of Ukraine
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Дорогі колеги!
Сердечно вітаю вас з початком роботи VIII Міжнародного медичного 

форуму від імені Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика!

Кількість нових знань людства зростає в рази буквально щороку. Тому 
вимогою нинішнього інформаційного суспільства є навчання протягом життя 
будь-якого фахівця. Без сумніву, це особливо стосується лікарів, адже люди 
довіряють їм найдорожче — своє здоров’я та життя.

І такі заходи, як Форум, є одним з важливих інструментів безперервної 
освіти медичних працівників. Кожен спеціаліст має тут можливість безкоштовно 
слухати доповіді компетентних та високоавторитетних вітчизняних та зарубіжних 
науковців і практиків про нові досягнення в медицині, брати участь у майстер-
класах, практичних школах, обмінюватися досвідом з колегами.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
має практично сторічний досвід у підвищенні кваліфікації лікарів, багаті наукові 
традиції. Саме тому вже кілька років поспіль наші кафедри, а також Інститут 
сімейної медицини беруть активну участь у формуванні науково-практичної 
програми Форуму, що реалізується в рамках Міжнародного медичного конгресу, 
який нині відбуватиметься вшосте.

Наголошу також, що цього року паралельно з Форумом проходитиме 
Міжнародний стоматологічний конгрес, участь у якому бере Інститут стоматології 
нашої академії.

Приголомшливими темпами розвиваються в останнє десятиліття і медичні 
технології, відповідне обладнання, інструментарій. І відвідувачі можуть 
ознайомитися з інноваціями в цій сфері, представленими в рамках Форуму 
на спеціалізованих виставках вітчизняними та зарубіжними виробниками та 
постачальниками.

Масштаб, актуальність і комплексний формат Форуму щороку роблять 
цей захід найбільш помітною подією у сфері охорони здоров’я України. І наша 
академія пишається тим, що є одним з її організаторів.

Тож бажаю всім радості від пізнання нового, цікавих і корисних зустрічей! 
Вдосконалюймося разом!

Ю. В. Вороненко, 
Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, 
академік НАМН України, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки
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Dear colleagues,
On behalf of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, I 

sincerely congratulate you on the beginning of the VIII International Medical Forum!
The amount of new knowledge that humans gain increases by times literally every 

year. That is why the modern information society requires lifelong learning from any 
specialist. Without a doubt, this is especially true for doctors, because people give 
them the power with their most precious possessions — health and life.

And events such as the Forum are important tools for continuous education of 
health professionals. Each specialist here has a free-of-charge opportunity to listen 
to the reports of competent and distinguished domestic and foreign scholars and 
practitioners dedicated to new advances in medicine, take part in workshops and 
practical schools, and share experience with other colleagues.

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education has almost 
centenary experience in professional development of doctors, and rich scientifi c 
traditions. That is why our department and Institute of Family Medicine have been 
actively involved in forming the scientifi c and practical program of the Forum for 
several years in a row, which is conducted for the sixth time now by the International 
Medical Congress.

I would also like to emphasize that this year’s Forum will be held together with 
the International Dental Congress, in which our Academy’s Institute of Dentistry takes 
part.

Medical technology, equipment, and tools have experienced rapid development 
in the last decade. And with the Forum, visitors can get acquainted with innovations 
in the fi eld, presented at the exhibitions of domestic and foreign manufacturers and 
suppliers.

The scale, urgency, and comprehensive format of the Forum make it the most 
signifi cant event of the year in healthcare of Ukraine. And our Academy is proud to 
be one of its organizers.

So, I wish to you all to revel in new knowledge and have interesting and useful 
meetings! Let us improve ourselves together!

Yu. V. Voronenko,
Rector of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Holder of 
Post-Doctoral Degree in Medicine, Professor, Member of NAMS of Ukraine, State Prize of 
Ukraine in Science and Technology Laureate, Honoured Worker of Science
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Дорогі колеги!
Рада вітати всіх гостей та учасників VІIІ Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині – здоров’я нації» від імені Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця та від себе особисто!

Як провідний вищий медичний навчальний заклад України ми розглядаємо 
Форум насамперед як освітній проект. Тому наш університет вже кілька років 
поспіль є співорганізатором цього унікального за масштабом і форматом заходу.

Навчання протягом життя — єдиний шлях для лікаря підтримувати належний 
професійний рівень. Міжнародний медичний форум створює чудові можливості 
для підвищення кваліфікації, набуття актуальних знань і навичок, обміну досвідом 
із вітчизняними та зарубіжними колегами.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця є організатором 
кількох конференцій за різними медичними напрямами у рамках VІ Міжнародного 
медичного конгресу, що є науково-практичною базою Форуму.

Особливу увагу з огляду на реформи галузі ми приділяємо питанням 
організації і управління охороною здоров’я. Цього року Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця організував конференцію «Трансфер новітніх 
технологій в охорону здоров’я України», а кафедра менеджменту Інституту 
післядипломної освіти нашого Університету проводить традиційну Школу 
головного лікаря на актуальну тему «Первинна медична допомога в Україні: 
виклики сьогодення».

Фірмовим знаком Форуму є його практична спрямованість. Цього року 
тут відбудеться понад 50 майстер-класів, де спеціалісти можуть навчатися на 
діючому обладнанні, отримувати консультації експертів.

На спеціалізованих виставках відвідувачі зможуть дізнатися про сучасне 
медичне обладнання, інструменти, матеріали, фармацевтичну продукцію та інше.

Комплексність і масштаб VІIІ Міжнародного медичного форуму «Інновації 
в медицині – здоров’я нації», авторитет його організаторів, насиченість науково-
практичної програми дозволяють назвати цей захід справді грандіозною подією 
у сфері охорони здоров’я.

Бажаю усім скористатися нагодою та отримати від участі у Форумі якнайбільше 
користі для професійного зростання! Цікавої і плідної роботи вам, друзі!

К. М. Амосова,
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 
професор
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Dear colleagues,
On behalf of O.O. Bogomolets National Medical University and myself, we 

welcome all guests and participants of the VIII International Medical Forum “Medicine 
Innovations – the Nation’s Health”!

As the leading medical institution of higher education in Ukraine, we consider the 
Forum primarily as an educational project. That is why our University has been a co-
organizer of this event, unique in scale and format, for several years.

Lifelong learning is the only way for the doctors to maintain proper professional 
level. The International Medical Forum creates excellent opportunities for professional 
development, gaining actual knowledge and skills, and exchanging experience with 
domestic and foreign colleagues.

O.O. Bogomolets National Medical University is the organizer of several 
conferences in various medical fi elds within the VI International Medical Congress, 
which is the scientifi c and practical foundation of the Forum.

We put special emphasis on healthcare organization and management in terms 
of the reforms of the industry. This year, O.O. Bogomolets National Medical University 
will be organizing a conference entitled “Transfer of New Technologies in Healthcare 
of Ukraine” and the Department of Management of the Institute for Postgraduate 
Education of our University will be holding the traditional Chief Physician School on 
the current topic: “Primary medical care in Ukraine: challenges of modernity”.

The authority brand of the Forum is its practical focus. This year there will be more 
than 50 workshops, where professionals can train on operating equipment and obtain 
expert advice.

At the specialized exhibitions, visitors can learn about modern medical equipment, 
tools, materials, pharmaceuticals and more.

The complexity and scale of the VIII International Medical Forum “Medicine 
Innovations – the Nation’s Health,” the credibility of the organizers, the saturation of 
the scientifi c and practical program – all this allows us to call this event a truly grand 
event in healthcare.

I wish to us all to take this opportunity and get the most out of the Forum for our 
professional growth! Interesting and fruitful work to you, dear friends!

K. M. Amosova,
Professor, 
Rector of O.O. Bogomolets National Medical University
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Шановні організатори, учасники та відвідувачі 
VIIІ Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Сердечно вітаю вас від імені Національного інституту серцево-судинної 

хірургії імені М.М. Амосова НАМН України з початком роботи цього знакового 
для вітчизняної галузі охорони здоров’я заходу!

Щороку авторитетні вчені-медики з провідних наукових установ країни, 
лікарі-практики, іноземні експерти представляють на Форумі в рамках 
Міжнародного медичного конгресу доповіді з актуальних питань медицини і 
майстер-класи, щороку зростає зацікавленість ними спеціалістів. Дедалі більше 
лікарів, керівників лікувальних закладів та інших фахівців у галузі охорони 
здоров’я приїжджають сюди, усвідомлюючи високу місію своєї професії, а отже, 
необхідність постійно вдосконалюватися.

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН 
України має честь бути співорганізатором багатьох конференцій в рамках 
Конгресу, у тому числі міждисциплінарних.

Серед таких, зокрема, ІІІ Науково-практична конференція «Впровадження 
наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги 
учасникам АТО та постраждалому населенню», а також конференція «Серцево-
судинна патологія: причини та наслідки», яку ми підготували разом з «Інститутом 
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Цього року в рамках Міжнародного медичного конгресу відбудеться 
близько 80 конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих і 50 майстер-класів. 
Особливістю Форуму є поєднання такої насиченої науково-практичної програми 
і спеціалізованих виставок. Такий формат дає компаніям змогу презентувати 
свою продукцію спеціалістам напряму, а відвідувачі можуть за короткий термін 
ознайомитися з новинками ринку товарів для медичної сфери. Тому Форум є ще 
й потужною бізнес-платформою.

Тож бажаю всім нових знань, плідних дискусій, вигідних контрактів! Працюймо 
разом заради розвитку медицини і здоров’я нації!

В. В. Лазоришинець,
Директор ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»
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Dear organizers, participants, and visitors 
of the VIII International Medical Forum 

“Medicine Innovations – the Nation’s Health”,
On behalf of Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of NAMS of 

Ukraine, I congratulate you on the beginning of this landmark event for national 
healthcare!

Each year, reports on topical medical issues are presented and master classes 
are conducted at the Forum in the frame of the International Medical Congress by 
distinguished medical scientists from leading academic institutions of the state, 
medical practitioners, and foreign experts, and each year the specialists’ interest in 
them increases. More and more doctors, heads of medical institutions, and other 
healthcare professionals come here, realizing the high mission of their profession and, 
therefore, the need to constantly improve.

Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of NAMS of Ukraine is 
honoured to be a co-organizer of many conferences in the Congress, including 
interdisciplinary ones.

Among them are, for instance, the III Scientifi c and Practical Conference 
“Implementation of scientifi c developments of NAMS of Ukraine and especially the 
provision of medical aid to the ATO zone and to the aff ected population” and the 
Conference “Cardiovascular pathology: causes and eff ects”, which we have prepared 
in cooperation with Institute of Pediatrics, Obstetrics, and Gynecology of NAMS of 
Ukraine.

This year, in the frame of the International Medical Congress will be held 80 
conferences, symposiums, seminars, and round tables, and 50 workshops. The feature 
of the Forum is its ability to combine such a rich scientifi c and practical program with 
specialized exhibitions. This format gives the companies the opportunity to present 
their products directly to specialists, while visitors can quickly learn about the latest 
medical products on the market. Therefore, the Forum is also a powerful business 
platform.

So, I wish to us all new knowledge, productive discussions, and lucrative contracts! 
Let us work together for the development of medicine and the nation’s health!

V. V. Lazoryshynets,
Director of Amosov National Institute 
of Cardiovascular Surgery of NAMS of Ukraine, SI
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Вельмишановні колеги!
Вітаю усіх учасників VIII Міжнародного медичного форуму «Інновації 

в медицині – здоров’я нації».
Інновації, як відомо, є рушієм прогресу! 5,4% світових інновацій належить до 

галузі охорони здоров’я – це багато, і це не враховуючи ІТ-технологій, які дали 
ім’я V технологічному укладу. Нобелівський лауреат І. Шумпетер визначив ХХІ 
століття як епоху VI технологічного укладу, який характеризується розвитком 
біотехнологій, нанотехнологій, новою медициною, інвестиціями в людину. Так, 
пройшло не так багато часу, як доктор Барнард вперше успішно пересадив 
людині серце, а сьогодні ми знаємо, що Д.Рокфеллеру успішно пересаджували 
серце сім разів.

У такому швидкому темпі розвитку медичної науки для відповідного 
використання її здобутків необхідна відповідна державна політика, організація 
і управління в сфері охорони здоров’я. В цьому напрямі пріоритетними є 
вирішення проблеми правильної підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ питання кадрової політики має стати 
невід’ємним елементом загальної стратегії реформування системи охорони 
здоров’я, метою якого є насамперед підвищення рівня якості медичної допомоги 
населенню.

Базова медична освіта і традиційний тривалий процес післядипломного 
професійного формування керівників охорони здоров'я не забезпечує сьогодні 
всіх потреб галузі щодо реалізації гнучких стратегій модернізації галузі, взаємодії 
бюджетних та приватних закладів за нових суспільних викликів та вимог.

В контексті сказаного слід визнати, що настав час переглянути доктрину 
формування управлінського потенціалу галузі і розробити систему єдиного 
стандарту підготовки управлінських кадрів для забезпечення інноваційної 
модернізації сфери охорони здоров’я, яка відповідала б світовим стандартам.

Сучасним керівникам в умовах постійних трансформацій потрібні знання 
технологій менеджменту ресурсів, в тому числі людських, володіння методами 
моніторингу та оцінки якості, ефективності та контролю, навичками прийняття 
ефективних управлінських рішень.

За таких значних вимог до сучасного керівника сфери охорони здоров’я 
зрозуміло, що існуючий підхід до формування керівних кадрів не відповідає 
вимогам часу. В умовах економічних і політичних загроз національній безпеці 
країни керівники і організатори галузі мають володіти найсучаснішими знаннями 
з антикризового менеджменту, використовувати для успішного сталого розвитку 
інноваційні прориви.

Сучасним і мобільним підходом слід визнати стратегію утворення і розвитку 
Центрів підготовки управлінських кадрів в сфері охорони здоров’я, роботу яких 
необхідно узгоджувати з напрямами модернізації галузі і будувати на основі 
принципу партнерства в рамках єдиної системи управління охороною здоров'я.

Усвідомлюючи це, кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ 
співпрацює з Міжнародним медичним форумом. Цей масштабний авторитетний 
захід ознайомлює фахівців у сфері охорони здоров’я, керівників галузі з 
інноваціями в медицині, створює можливості для постійного професійного 
вдосконалення спеціалістів і їх безперервної освіти. Організовуючи щорічні 
продуктивні зустрічі представників медичної спільноти, органів влади, бізнесу, 
Форум робить неоціненний внесок у розвиток галузі.

Бажаю усім плідної роботи на Форумі, професійних відкриттів, натхнення!

В. М. Князевич,
Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я 
Національної академії державного управління при Президентові України
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Dear colleagues,
I am pleased to welcome all the participants to the VIII International Medical 

Forum “Medicine Innovations – the Health of Nation.”
As we know, innovation is the engine of progress. 5.4% of global innovation relates 

to health, which is a lot, and it is not counting IT, which gave its name to the 5th wave 
of technology innovation. Nobel laureate J. Schumpeter defi ned the 21st century 
as the era of the 6th wave of technology innovation that is characterized by the 
development of biotechnology, nanotechnology, new medicine and investment in 
human. Not so much time has passed since Dr. Barnard fi rst successfully transplanted 
a human heart, and now we know that D. Rockefeller has had his heart successfully 
transplanted seven times.

With such a rapid development of the medical science, appropriate state 
healthcare policies, organization and management are required for the proper use 
of its achievements. The priority in this area is given to solving the problem of proper 
training of healthcare personnel.

According to WHO recommendations, personnel policy should be an integral part 
of the overall strategy of healthcare reform, which is primarily aimed at increasing the 
quality of medical care.

Basic medical education and the traditional long-term process of postgraduate 
training of healthcare managers today do not provide for all the needs of the industry 
in terms of implementation of fl exible strategies to modernize it or cooperation of the 
budget and private institutions to address new social challenges and requirements.

In the context of the above one must admit that the time has come to review 
the doctrine of building up the managerial potential of the industry and develop 
a common standard training system for managerial human resources to ensure 
innovative modernization of healthcare so that it would meet international standards.

Today’s constant transformations require from heads and managers to have 
knowledge of resources management technology, including human resources, 
master the methods of monitoring and evaluation of quality, effi  ciency and control, 
and eff ective managerial decision-making skills.

Under these signifi cant requirements to healthcare heads and managers, it is 
clear that the current approach to managerial human resources does not meet the 
demands of the modern times. In terms of economic and political threats to national 
security, the industry leaders and organizers must have the latest knowledge of 
crisis management and use innovative breakthroughs for successful sustainable 
development.

Formation and development of managerial human resources training centres in 
the healthcare sector is, to be sure, a modern and mobile approach; their work must 
be coordinated with the directions of the industry modernization and built on the 
principle of partnership within a common system of healthcare management.

We at the Department of Public Health Management of NAPA recognize this 
and have cooperated with the International Medical Forum for this purpose. This 
large-scale and prestigious event introduces healthcare experts and managers to 
innovation in the industry and provides opportunities for professional development 
and continuous education of specialists. By organizing productive annual meetings 
for representatives of the medical community, government and business, the Forum 
makes an invaluable contribution to the industry.

I wish you all fruitful work at the Forum, professional accomplishments 
and inspiration!

V. М. Kniazevych,
Head of the Department of Public Health Management of the National Academy for 
Public Administration under the President of Ukraine
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Шановні колеги!
Щиро вітаю вас від імені кафедри менеджменту охорони здоров’я 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з відкриттям 
VIII Міжнародного медичного форуму!

Ефективне функціонування будь-якої організації залежить передусім від 
грамотного управління. Започатковане державою реформування системи 
охорони здоров’я, безумовно, потребує масштабної підготовки управлінців 
нового типу, озброєння керівників медичних закладів актуальними знаннями з 
питань менеджменту та адміністрування.

Сучасні головні лікарі мають бути в курсі новацій галузевого законодавства, 
постійно оновлювати знання щодо правових, фінансових, кадрових та інших 
аспектів діяльності медичних закладів. Міжнародний медичний форум, як 
унікальний освітній простір, створює широкі можливості для фахового навчання. 
Тому щороку наша кафедра організовує в рамках цього заходу ШКОЛУ ГОЛОВНОГО 
ЛІКАРЯ, щороку її слухачами стають керівники закладів охорони здоров’я, які 
усвідомлюють необхідність постійного професійного самовдосконалення.

Цього року ми запрошуємо до обговорення проблем первинної медичної 
допомоги в Україні, реформування якої є основою якісних змін в системі 
охорони здоров’я. Формат заходу передбачає виступи експертів, дискусії, обмін 
досвідом з колегами. Упевнений, отримані знання активно впроваджуватимуться 
в практику роботи керованих вами закладів.

Плідної усім роботи, цікавих і корисних ділових контактів, нових знань!

В. Д. Парій,
Завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, 
Заслужений лікар України, професор.
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Dear colleagues,
On behalf of Health Management Department of Bohomolets National Medical 

University, I sincerely congratulate you on the opening of the VIII International 
Medical Forum!

Eff ective functioning of any organization largely depends on competent 
management. The launched state healthcare reform undoubtedly requires large-scale 
training of managers of a new type and equipping heads of medical institutions with 
up-to-date knowledge on management and administration.

Modern chief physicians should keep up with the innovations in the industry-
specifi c legislation and constantly update their knowledge on legal, fi nancial, human 
resources and other aspects of healthcare. The International Medical Forum is a 
unique educational environment that creates opportunities for professional training. 
Therefore, our Department organizes the annual CHIEF PHYSICIAN SCHOOL within the 
Forum for the heads of medical institutions that are aware of the need for continuous 
professional improvement.

This year we invite you to discuss the problems of primary healthcare in Ukraine, 
the reform of which is the basis of quality changes in the healthcare system. This 
format provides for presentations from experts and specialists, discussions and 
exchange of experiences between colleagues. I am sure this knowledge will be 
actively implemented at your institutions.

I wish to us all fruitful work, interesting and useful business contacts, and new 
knowledge!

V. D. Parii,
Head of Health Management Department of Bohomolets National Medical University, 
Honored Doctor of Ukraine, Professor
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Шановні організатори, 
учасники та гості Форуму!

Щиро рада вітати вас на VIII Міжнародному медичному форумі «Інновації 
в медицині — здоров’я нації»!

Форум збирає на своїй платформі провідних експертів галузі охорони 
здоров’я, зарубіжних учених, виробників медичного обладнання і створює 
умови для їх конструктивного діалогу. Такі зустрічі дають змогу лікарям різних 
спеціальностей обмінюватися досвідом, а керівникам у сфері охорони здоров’я 
обговорювати нагальні проблеми галузі, спільно шукати шляхи їх розв’язання.

На спеціалізованій виставці, що відбувається в рамках Форуму, широко 
представлено радіологічне обладнання, тож фахівці мають можливість 
ознайомитися з новинками такої продукції від провідних вітчизняних 
та зарубіжних виробників і постачальників, оцінити переваги різних пропозицій.

Безсумнівно, робота на Міжнародному медичному форумі сприяє підвищенню 
кваліфікації спеціалістів, зміцненню технічної бази медичних закладів.

Бажаю всім продуктивної спільної праці на Форумі!

Т. А. Ялинська,
Президент ГО «Асоціація радіологів України», 
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Радіологія. Рентгенологія», завідувач відділення променевої діагностики 
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України», д. мед. н., доцент кафедри променевої 
діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика
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Dear organizers, participants 
and guests of the Forum,

I am delighted to welcome you to the VIII International Medical Forum “Medicine 
Innovations – the Nation’s Health”!

The Forum gathers leading healthcare experts, foreign scientists and medical 
equipment manufacturers and enables their constructive dialogue at its platform. 
These meetings allow physicians of various specialties to share experience, and 
healthcare executives – to discuss the pressing problems of the industry and jointly 
seek solutions.

The specialized exhibition held by the Forum features a wide range of radiological 
equipment, so that the specialists can get acquainted with the latest products from 
leading domestic and foreign manufacturers and suppliers and assess the advantages 
of diff erent off ers.

Undoubtedly, participation in the International Medical Forum enhances 
professional development of specialists and strengthens technical basis of medical 
institutions.

I wish you productive and fruitful cooperation at the Forum!

Т. А. Yalynska,
President of the Association of Radiologists of Ukraine, NGO, 
Chief Freelance Specialist of the Ministry of Health of Ukraine in Radiology 
and Roentgenology, Head of the Department of Radiology at the Scientifi c 
and Practical Medical Centre of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery, SI, 
Holder of Post-Doctoral Degree in Medicine, Assistant Professor of the Department 
of Radiology at P. L. Shupyk NMAPE
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Вельмишановні учасники та гості 
VIII Міжнародного медичного форуму!

Міжнародний медичний форум вже традиційно є важливою інформаційною 
платформою для професійного спілкування фахівців ультразвукової 
і функціональної діагностики в межах «Всеукраїнської школи ультразвукової 
та функціональної діагностики».

Ультразвукова діагностика (УЗД) охоплює усі клінічні напрямки. Сучасні 
технології УЗД (FAST- та BLUE-протоколи, базовий В-режим, спеціальні високі 
технології інтервенції з Fusion-навігацією, 3D/4D-реконструкції в кардіохірургії, 
кардіології, акушерстві, допплерографія кровотоку, серцевого м’язу, току 
деяких рідин, компресійна та зсувнохвильова еластографія, фіброеластометрія 
печінки та інші) є досить складними. Щороку з’являються кілька десятків нових 
УЗ-технологій. Тому сонолог має бути в курсі таких інновацій і знати не лише 
анатомію та патанатомію, а й фізіологію та патофізіологію руху крові та тканин, 
адже правильна діагностика визначає долю пацієнта.

Спеціалісти Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики 
(УАФУД) та Українського допплерівського клубу (УДК) взяли активну участь 
в розробці Національного керівництва з радіологічних методів дослідження 
та медико-технологічних документів. Постійна інформаційна підтримка галузі, 
розвиток дистанційного консультування та комунікації фахівців ведеться через 
український портал ультразвукової діагностики www.ultrasound.net.ua.

Сподіваємося, що спілкування клініцистів, спеціалістів з УЗД та ФД 
в рамках роботи VIII Міжнародного медичного форуму на стендах виробників 
діагностичного обладнання, лекціях і майстер-класах «Всеукраїнської школи 
ультразвукової та функціональної діагностики» прискорить впровадження 
нових діагностичних і лікувальних методик на мультидисциплінарному, 
мультипараметричному та мультимодальному принципах в сучасну медицині.

О. Б. Динник,
Президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики, 
головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Ультразвукова 
діагностика» МОЗ України
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Dear participants and guests 
of the VIII International Medical Forum!

The International Medical Forum has traditionally been an important information 
and communication platform for the specialists in ultrasound and functional 
diagnostics within the All-Ukrainian School of Ultrasound and Functional Diagnostics.

Ultrasound covers all clinical areas. Modern ultrasound technologies (FAST, 
the BLUE protocol, basic B-mode, special ultrasound-CT/MRI fusion technology, 
3D/4D-reconstruction in cardiac surgery, cardiology and obstetrics, Doppler 
echocardiography, tissue Doppler echocardiography, Doppler for some liquids, 
compression and shear wave elastography, liver fi broelastometry, etc.) are quite 
complex. Every year there are several dozens of new ultrasound technologies. 
Therefore, a sonologist should be aware of these innovations and know not only 
anatomy and pathoanatomy, but also physiology and pathophysiology of blood fl ow 
and tissue, because correct diagnosis determines the fate of a patient.

Experts of the Ukrainian Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics 
(UASUD) and Ukrainian Doppler Club (UDC) have taken an active part in the 
development of National Guidelines for Radiological Research Methods and Medical 
and Process Documentation. Constant information support of the industry and 
the development of remote consultation and communication between specialists 
are carried out through the Ukrainian Web portal of ultrasound diagnostics at 
www.ultrasound.net.ua.

We hope that the dialogue between the clinicians and specialists in ultrasound 
and FD at the booths of diagnostic equipment manufacturers and lectures and 
workshops of the Ukrainian School of Ultrasound and Functional Diagnostics 
within the framework of the VIII International Medical Forum will accelerate the 
implementation of new multidisciplinary, multiparametric and multimodal diagnostic 
and therapeutic techniques in modern medicine.

О. B. Dynnyk,
President of the All-Ukrainian Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics, 
Chief Freelance Specialist of the Ministry of Health of Ukraine 
in Ultrasound Diagnostics
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Шановні учасники та гості науково-практичної 
конференції!

Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії 
та лабораторної медицини і від себе особисто щиро привітати з початком роботи 
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми серцево-
судинної патології у фокусі клініцистів та спеціалістів лабораторної медицини» 
в рамках VIII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині – здоров'я 
нації» та спеціалізованої виставки лабораторного обладнання.

Сьогодні серцево-судинні захворювання є однією з найсерйозніших проблем 
для світової медицини. Вони є найбільш частою причиною госпіталізацій 
і втрати працездатності населення України, при цьому близько 40% людей 
в країні вмирають в активному працездатному віці. Така висока захворюваність 
патологією серцево-судинної системи, і особливо на ішемічну хворобу 
серця, пов'язана з широкою поширеністю факторів ризику, які підвищують 
рівень холестерину в крові і, тим самим, значно збільшують ризик розвитку 
захворювань. Перспективою розвитку охорони здоров'я в нашій країні 
є соціально профілактичний напрямок, активне впровадження в медицину 
коштів новітньої техніки для поліпшення якості діагностики захворювань, 
в тому числі і лабораторної діагностики. Проведення скринінгових діагностичних 
програм в консультативно-діагностичних центрах, центрах серцево-судинної 
патології є частиною загальної соціально-економічної політики держави.

Програма науково-практичної конференції спрямована на обговорення 
лабораторних алгоритмів і питань впровадження нових лабораторних технологій 
в діагностиці серцево-судинної патології.

Основним завданням Конференції є формування єдиної платформи дій 
і консолідованих зусиль в кожному регіоні країни, спрямованих на доступність 
і якість лабораторних досліджень в кардіологічній практиці.

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

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

Г. Луньова,
Президент ВАКХЛМ, 
професор 
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Dear participants and guests of the scientifi c and 
practical conference,

On behalf of All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine and myself, we sincerely congratulate you with the start of the scientifi c 
conference with international participation “Problems of Cardiovascular Diseases in 
Focus of Clinicians and Specialists in Laboratory Medicine” within the framework of 
the VIII International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health” and 
specialized laboratory equipment exhibition.

Cardiovascular diseases today are one of the greatest challenges for the world 
medicine. They are the most frequent cause of hospitalization and disability for 
Ukraine’s population, with about 40% of people in the country dying in active working 
age. This high incidence of cardiovascular disorders, especially coronary heart disease, 
is associated with high prevalence of risk factors that increase blood cholesterol levels 
and thereby signifi cantly increase the risk of disease. The health care prospects of in 
our country are social prevention and active implementation of the latest technology 
in medicine to improve the quality of diagnosis of diseases, including laboratory 
diagnosis. Diagnostic screening programs in consultative and diagnostic centres and 
cardiovascular centres is part of the state social and economic policy.

The programme of the scientifi c and practical conference is focused on the 
discussion of laboratory algorithms and implementation of recent technologies in 
laboratory diagnosis of cardiovascular diseases. 

The main objective of the Conference is to form a common platform of action and 
consolidated eff orts in every region of the country aimed at availability and quality of 
laboratory studies in cardiology.

I hope that the scientifi c forum will be a source of knowledge for laboratory 
medicine professionals, promoting the exchange of information and experience and 
forming new opinions on the most topical issues of laboratory medicine.

I wish to the organizers and all participants to continue directing their talents and 
skills to the enhancement of their achievements in the name of Laboratory Medicine. 
I wish you strong health and success, trusted friends and loyal colleagues. 

G. Lunova,
Professor, 
President of All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
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Дорогі колеги!
Сердечно вітаю з відкриттям VIIІ Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації»!
Щороку Форум збирає дедалі більше українських та зарубіжних учасників, 

доповідачів, відвідувачів. Це свідчить про високий рівень заходу, компетентність 
та авторитет його організаторів.

Цього року «Дні лабораторної медицини» охоплять різні аспекти сучасної 
лабораторної діагностики серцево-судинної патології, інфекційних процесів, 
питання імуно- та алергодіагностики та інші.

В експозиції «Лабораторна медицина» також представлені сучасні технології, 
обладнання і матеріали для медичних лабораторій. Відвідувачі зможуть 
ознайомитися із продукцією провідних виробників і постачальників, дізнатися 
більше про неї і обрати найкраще.

Всі знають, що успішне лікування починається з правильного діагнозу, 
встановити який допомагають насамперед лабораторні дослідження. 
Це основа дій лікарів усіх спеціальностей. Тому науково-практична програма 
«Дні лабораторної медицини» традиційно включає актуальні конференції, круглі 
столи та майстер-класи.

Учасники УКРАЇНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ШКОЛИ тестуватимуть обладнання, 
вдосконалять методи роботи, отримають професійні консультації експертів 
Лабораторної та метрологічної служби НАМН України, міжінститутського 
Референтного лабораторного центру НАМН, ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН і компаній ринку. З 2012 року 
Лабораторна служба НАМН, Референтна лабораторія та метрологічна служба 
НАМН організували та провели 76 майстер-класів у 8 Українських лабораторних 
школах.

Дуже дякую організаторам Форуму за ці плідні щорічні зустрічі — вони 
є запорукою постійного розвитку галузі охорони здоров’я і зокрема лабораторної 
медицини.

Тож наснаги усім та успішного професійного вдосконалення!

Т. І. Гавриленко,
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН, 
завідувач відділу імунології та біохімії ДУ «ННЦ Інститут кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України
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Dear colleagues,
I wholeheartedly congratulate you on the opening of the VIII International Medical 

Forum “Medicine Innovations – the Nation's Health”!
Each year the Forum gathers more and more Ukrainian and foreign participants, 

speakers, and visitors. This shows the high level of the event, and competence and 
credibility of the organizers.

This year's “Days of Laboratory Medicine” will cover various aspects of modern 
laboratory diagnosis of cardiovascular diseases and infectious processes, as well as 
immunodiagnosis, allergy diagnosis, and others.

The “Laboratory Medicine” exhibition will present modern technologies, 
equipment, and materials for medical laboratories. Visitors can get acquainted with 
the products of leading manufacturers and suppliers, learn more about them, and 
choose the best ones.

Everyone knows that successful treatment begins with correct diagnosis, and 
laboratory studies are the fi rst to help here. They are the basis of action for doctors 
of all specialties. Therefore, the scientifi c and practical program “Days of Laboratory 
Medicine” traditionally includes topical conferences, round tables, and workshops.

Participants of THE UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL will test equipment, 
improve working methods, and get professional advice from the experts of 
Laboratory and Metrology Services of National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine, inter-institution Reference Laboratory Centre of NAMS, National Scientifi c 
Centre “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology of NAMS of Ukraine”, SI, and companies 
of the market. Since 2012, Laboratory Service of NAMS, Reference Laboratory, and 
Metrology Service of NAMS have organized and conducted 76 workshops in 8 
Ukrainian laboratory schools.

I would like to thank the organizers of this Forum for productive annual meetings – 
they are the key to ongoing development of healthcare, especially laboratory 
medicine.

So, I wish to us all inspiration and successful professional development!

T. I. Gavrylenko,
Chief Specialist of Laboratory Diagnostics of NAMS, Head of Immunology and 
Biochemistry Department of National Scientifi c Centre “M. D. Strazhesko Institute of 
Cardiology of NAMS of Ukraine”, SI
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Вельмишановні колеги!
Радо вітаю всіх із відкриттям VIII Міжнародного медичного форуму від імені 

Асоціації стоматологів України!
Цьогорічний Форум є знаковим для нас, адже вперше в його рамках 

проходитиме Міжнародний стоматологічний конгрес, співорганізатором якого 
є серед інших і наша Асоціація.

Сьогодні усім зрозуміло, що зміцнення здоров’я кожної людини і нації 
загалом потребує комплексного міждисциплінарного підходу до діагностики, 
профілактики і лікування будь-яких захворювань, співпраці спеціалістів різних 
медичних галузей, пропаганди здорового способу життя.

Саме тому до формування науково-практичної програми Міжнародного 
стоматологічного конгресу були залучені не лише провідні фахівці профільних 
установ і організацій — Інституту стоматології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України», Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця, ГО «Асоціація стоматологів України», Асоціації стоматологів-
ортопедів і зубних техніків України, Української асоціації профілактичної 
та дитячої стоматології, ГО «Академія стоматологічного здоров’я», – 
а й представники Української асоціації сімейної медицини, Всеукраїнської 
асоціації інфекційного контролю та антибіотикорезистентності, стоматологічних 
центрів, юридичних та інших компаній.

Відвідувачі Міжнародного медичного форуму мають чудову нагоду 
максимально ефективно використати ці три дні для професійного вдосконалення, 
адже можуть поглиблювати знання на науково-практичних заходах 
і ознайомлюватися із сучасним медичним і стоматологічним обладнанням, 
інструментами, матеріалами від вітчизняних і зарубіжних виробників 
і постачальників на спеціалізованих експозиціях, серед яких вперше відбудеться 
виставка Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO.

Переконана, що участь у Форумі буде надзвичайно корисною і для 
організаторів заходів, і для відвідувачів, і для компаній — учасників виставки.

Бажаю всім плідної спільної праці, взаємовигідних фахових і ділових 
контактів, творчого натхнення!

І. П. Мазур,
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології НМАПО 
імені П. Л. Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України»
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Dear colleagues,
On behalf of the Ukrainian Dental Association, I congratulate you on the opening 

of the VIII International Medical Forum!
This year’s Forum is a milestone for us, as it will be hosting International Dental 

Congress for the fi rst time, which is co-organized by our Association among other 
organizations.

We all understand that the promotion of health of each person and the nation 
in general requires a comprehensive multidisciplinary approach to the diagnosis, 
prevention, and treatment of any disease, cooperation of specialists from various 
fi elds of medicine, and promotion of healthy lifestyle.

This is why the scientifi c and practical program of the International Dental 
Congress was formed not only by the leading experts of the relevant institutions and 
organizations – Institute of Stomatology of P.L. Shupyk National Medical Academy 
of Postgraduate Education, Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery, 
SI, Bogomolets National Medical University, Ukrainian Dental Association, NGO, 
Association of Dental Orthopaedists and Dental Mechanics of Ukraine, Ukrainian 
Association of Preventive and Paediatric Dentistry, and Academy of Dental Health, 
NGO – but also representatives of the Ukrainian Association of Family Medicine and 
Ukrainian Association of Infection Control and Antimicrobial Resistance, as well as 
dental centres, businesses, and others.

Visitors of the International Medical Forum have a great opportunity to make the 
most of these three days for their professional development, as they can deepen their 
knowledge at the scientifi c events and get acquainted with modern medical and 
dental equipment, tools, and materials from domestic and foreign manufacturers 
and suppliers at the specialized exhibitions, among which the International Dental 
Exhibition DENTALEXPO will be held for the fi rst time.

I am confi dent that the Forum will be extremely useful for event organizers, 
visitors, and companies-exhibitors.

I wish to us all fruitful cooperation, mutually benefi cial professional and business 
contacts, and inspiration!

І. P. Mazur,
Holder of Post-Doctoral Degree in Medicine, Full Professor of the Department of Dentistry 
at P. L. Shupyk NMAPE, President of Ukrainian Dental Association, NGO
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Дорогі організатори, учасники та гості 
VIII Міжнародного медичного форуму!

Щиро вітаю вас з початком роботи цього надзвичайно важливого для 
медичної спільноти України заходу від імені Інституту стоматології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та від себе особисто!

Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами на медичному форумі, адже 
наш Інститут активно долучився до формування насиченої науково-практичної 
програми Міжнародного стоматологічного конгресу, що цього року вперше 
відбудеться в рамках Форуму. Провідні українські та зарубіжні експерти 
у сфері стоматології представлять свої доповіді на конференціях, симпозіумах, 
семінарах, навчатимуть спеціалістів на майстер-класах, практичних школах.

Сучасна стоматологія — це наукомістка та високотехнологічна галузь, тож 
фахівці у цій сфері мусять постійно оновлювати свої професійні знання, бути 
в курсі усіх інновацій.

Міжнародний стоматологічний конгрес створює усі умови для підвищення 
професійного рівня відповідних спеціалістів. Стоматолог, який прагне іти 
в ногу із часом, має можливість ознайомитися тут з актуальними науковими 
поглядами на різні стоматологічні проблеми, набути нових навиків на майстер-
класах, подискутувати з колегами наживо, отримати консультації експертів, 
а на спеціалізованій міжнародній виставці DENTALEXPO — дізнатися більше про 
новітнє стоматологічне і зуботехнічне обладнання та технології, інструменти 
та матеріали, іншу продукцію.

Висловлюю вдячність за участь в організації Конгресу колегам з Асоціації 
стоматологів України, інших профільних асоціацій, кафедри хірургічної 
стоматології та кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця, Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України, Української асоціації сімейної медицини та інших установ 
і організацій. Упевнена, наша співпраця сприятиме підвищенню якості 
стоматологічної допомоги в Україні.

Цікавої усім роботи на Міжнародному стоматологічному конгресі та нових 
професійних досягнень!

О. М. Дорошенко,
Директор Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика,
доктор медичних наук, професор 
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Dear organizers, participants, and guests 
of the VIII International Medical Forum,

On behalf of the Institute of Stomatology of P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education and myself, we sincerely congratulate you on the 
beginning of this important event for the medical community of Ukraine!

I am very pleased to be with you at the Medical Forum today, since our Institute 
has been actively involved in the formation of the highly topical scientifi c and practical 
programme of the International Dental Congress, which is held at the Forum for the 
fi rst time. Leading Ukrainian and foreign experts in the fi eld of dentistry will present 
their reports at conferences, symposia, and seminars, and teach during workshops 
and practical schools.

Modern dentistry is a high-tech industry, so specialists in this fi eld must constantly 
update their knowledge and be well-informed about all innovations.

The International Dental Congress creates all the conditions for the relevant 
experts to advance their professional level. Here a dentist wishing to keep up with 
the times can learn about current scientifi c views on various dental problems, acquire 
new skills in workshops, talk to fellow dentists in person and get professional advice, 
and a visit to the specialized international exhibition DENTALEXPO will allow him to 
fi nd out more about the latest dental equipment, technologies, tools, materials, and 
other products.

I would like to express my gratitude to our colleagues from Ukrainian Dental 
Association and other professional associations, Department of Operative Dentistry 
and Department of Paediatric Dentistry and Therapeutic Prevention of Dental 
Diseases of Bogomolets National Medical University, Institute of Stomatology and 
Maxillofacial Surgery of NAMS of Ukraine, Ukrainian Association of Family Medicine 
and other institutions and organizations for participating in the organization of the 
Congress. I am sure our cooperation will improve the quality of dental care in Ukraine.

I wish you all interesting work at the International Dental Congress and new 
achievements in the fi eld!

О. M. Doroshenko,
Professor, Holder of Post-Doctoral Degree in Medicine, Director of the Institute of 
Stomatology of P. L. Shupyk NMAPE 
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Шановні учасники та гості Виставки!
Від імені Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі 

у Києві та від себе особисто щиро вітаю Вас з відкриттям Міжнародної виставки 
медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

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

За короткий час Польща стала важливим осередком світового медичного 
туризму, посідаючи нині одне з почесних місць серед таких країн – лідерів 
ринку, як Угорщина, Словаччина та Чехія. До нас приїжджають туристи з метою 
отримання стоматологічних послуг, а також скористатися послугами польських 
пластичних хірургів, ортопедів, кардіохірургів, фахівців з естетичної медицини 
і хірургії ока та для реабілітації.

Закордонних туристів приваблює відмінна якість пропонованих польськими 
клініками процедур. Найчастіше дані послуги приваблюють туристів зі Сходу, 
у тому числі з України та Росії. Професіоналізм польських лікарів – це чергова 
перевага, якою може пишатися польський сектор медичного туризму. Лікарі – 
імплантологи, пластичні та судинні хірурги, кардіологи, окулісти та інші 
спеціалісти – це фахівці найвищої категорії. Це випускники престижних західних 
ВУЗів, які проходили стажування у найкращих клініках світу і які використовують 
у своїй практиці інноваційні методи лікування та найсучасніше медичне 
обладнання.

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

Бартош Мусяловіч, 
Керівник Відділу сприяння торгівлі 
та інвестиціям Посольства Польщі у Києві
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Dear participants and guests of the Exhibition!
On behalf of the Trade and Investment Promotion Section of the Polish Embassy 

in Kyiv and on my own behalf, I sincerely congratulate you on the opening of the 
International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo!

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

During a short period of time, Poland has become an important centre of global 
medical tourism, and as of today, it occupies one of the places of honour among such 
market leading countries as Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Tourists come 
to us in order to receive dental services, and to use the services of the Polish plastic 
surgeons, orthopaedists, cardiac surgeons, specialists in aesthetic medicine and eye 
surgery, as well as for the purpose of rehabilitation.

The foreign tourists are attracted by the excellent quality of the procedures 
off ered by the Polish clinics. Mostly these services attract the tourists from the East 
including those from Ukraine and Russia. The professionalism of the Polish doctors 
is another advantage, which the Polish sector of the medical tourism can be proud 
of. Implant surgeons, plastic and vascular surgeons, cardiologists, ophthalmologists 
and other specialists are the professionals of the highest category. More and more 
frequently, they are graduated from the prestigious western universities, train in the 
best clinics of the world and use innovative methods of treatment and the advanced 
medical equipment in their practice.

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

 

Bartosz Musiałowicz,
Head of the Trade and Investment Promotion Section 
of the Polish Embassy in Kyiv
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Шановні учасники виставки!
Від імені Кореї, вітаємо з проведенням VI Міжнародної виставки медичного 

туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, оскільки індустрія медичного 
туризму активно розвивається. Обсяг світової галузі медичного туризму, сьогодні 
обчислюється в розмірі близько 30 млн. поїздок на рік.

Україна має великий потенціал медичного туризму завдяки незайманим лісам 
і прекрасним людським ресурсам. Нещодавно два корейських східних лікаря 
самостійно відвідали природні лісові курорти в Карпатах і Вінницькій області. 
Лікарі дійшли висновку, що курорти мають конкурентні переваги для залучення 
корейських медичних туристів, і вони планують з туристичним агентством 
запросити корейських пацієнтів до України.

Якщо інформація про виставку буде поширена серед корейських східних 
лікарів, тоді учасників і відвідувачів виставки з Кореї буде більше, що сприятиме 
розвитку медичного туризму в обох країнах.

Міжнародні організації медичного туризму Міжнародний Центр Дослідження 
Охорони здоров'я та Міжнародна Асоціація Медичного Туризму опублікували 
«Глобальний світовий рейтинг індустрії медичного туризму – 2016». Південна 
Корея увійшла в десятку країн-лідерів за якістю медичних послуг, що надаються 
іноземним громадянам. Кількість іноземних медичних туристів у Південній Кореї 
зростає щороку. 

Корейський уряд визнав медичний туризм одним з нових двигунів розвитку 
і взяв на себе зобов'язання поліпшити якість послуг.

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

Ю Сингхо,
Генеральний директор Комерційного відділу 
Посольства Республіки Корея (KOTRA Kyiv)
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Dear exhibitors!
On behalf of Korea, our congratulations on the VI International exhibition of 

medical tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo, as the industry is actively 
developing medical tourism. 

The volume of the world area of medical tourism, today is estimated at about 30 
million trips per year.

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

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

International organizations of medical tourism The International Healthcare 
Research Center and the International Association of Medical Tourism published the 
"Global World Rating of the Medical Tourism Industry - 2016". South Korea is one of the 
top 10 countries in terms of quality of medical services to foreigners. The number of 
foreign medical tourists in South Korea is increasing every year.

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

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

 

Seoungho Yoo,
General director
Commercial Section of the Embassy of the Republic of Korea in Ukraine (KOTRA Kyiv)
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Дорогі учасники та гості!
Радий вітати всіх від імені компанії LMT із відкриттям VIIІ Міжнародного 

медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації», VІ Міжнародного 
медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки 
у практику охорони здоров’я України», Міжнародного стоматологічного конгресу 
і VІ Міжнародної виставки медичного туризму!

Масштаб, безперечний авторитет організаторів, актуальність тем, що 
висвітлюються на конгресах, та висока компетентність вітчизняних та зарубіжних 
експертів-доповідачів — ось головні складові успіху Міжнародного медичного 
форуму. Тому щороку наш захід відвідує дедалі більше спеціалістів, розширюється 
обсяг міжнародної участі, збільшується кількість науково-практичних заходів.

Цього року науково-дослідні інститути Національної академії медичних 
наук, кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 
державні установи Міністерства охорони здоров’я, медичні асоціації, приватні 
компанії організували рекордну кількість заходів — загалом 80 конференцій, 
симпозіумів, семінарів, круглих столів, майстер-класів. Упевнений, професіонали 
не оминуть їх своєю увагою.

З особливою приємністю також відзначаю, що попри складні економічні 
й політичні умови в країні, Форум активно розвивається — цього року в його 
рамках вперше відбудеться Міжнародний стоматологічний конгрес, в організації 
якого активну участь взяли також Асоціація стоматологів України, профільні 
стоматологічні асоціації, стоматологічні центри та інші установи.

Водночас Форум є платформою, що створює для виробників і постачальників 
медичного і стоматологічного обладнання, матеріалів, інструментів, товарів 
медичного призначення, фармацевтичних препаратів чудову нагоду 
презентувати новинки своєї продукції спеціалістам, укласти вигідні угоди, 
розширити ділові зв’язки. Такий формат є максимально взаємовигідним для 
фахівців сфери охорони здоров’я і бізнесу. Цього разу у спеціалізованих 
міжнародних виставках MEDICAEXPO, PHARMAEXPO і DENTALEXPO беруть участь 
понад 400 компаній, а це на третину більше, ніж минулого року.

Підтверджує свої високі позиції в галузі і VІ Міжнародної виставки медичного 
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, де фахівці галузі, профільні 
провідні клініки та компанії з України та з-за кордону можуть обмінятися досвідом 
і знайти клієнтів.

Висловлюю сердечну подяку нашим постійним партнерам-організаторам — 
Національній академії медичних наук України, Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, адже саме їхніми зусиллями формується 
левова частка науково-практичної програми Форуму, забезпечується його 
високий рівень.

Щиро вдячний також органам державної влади за щорічну активну підтримку 
наших заходів, співорганізаторам, профільним асоціаціям, партнерам — їхнє 
сприяння неоціненне.

Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку і активну участь в експозиції 
та заходах.

Отже, запрошую вас, друзі, до роботи на VIIІ Міжнародному медичному 
форумі, VІ Міжнародному медичному конгресі, Міжнародному стоматологічному 
конгресі та VІ Міжнародній виставці медичного туризму! Бажаю усім нових 
професійних та комерційних здобутків!

В. Ю. Ткаченко,
Генеральний директор компанії LMT
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Dear participants and guests!
On behalf of LMT, I am happy to congratulate you all on the opening of the 

VIII International Medical Forum “Medicine Innovations – Health of the Nation”, 
VI International Medical Congress “The introduction of modern achievements of 
medical science in the Ukrainian health care practice”, International Dental Congress 
and VI International Exhibition of Medical Tourism!

The scope, the unquestionable authority of the organizers, the relevance of the 
topics covered at the Congress and the high competence of domestic and foreign 
speakers – these are the main components of success of the International Medical 
Forum. This is why more and more professionals come to our event each year; why 
the international participation expands and the number of scientifi c activities grows.

This year, the research institutes of the National Academy of Medical Sciences, 
departments of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Bohomolets National Medical University, bodies of the Ministry of Health, medical 
associations and private companies have organized a record number of events – 
80 conferences, symposia, seminars, round tables and workshops in total. I am 
confi dent professionals will give them their special attention.

It gives me great pleasure to note that the Forum is actively developing despite 
the diffi  cult economic and political conditions in the country. This year it is hosting 
the International Dental Congress for the fi rst time, among the organizers of which 
are Ukrainian Dental Association, specialized dental associations, dental centres and 
other institutions.

The Forum is also a platform that creates an excellent opportunity for the 
manufacturers and suppliers to present their latest medical and dental equipment, 
materials, tools, supplies and pharmaceuticals to specialists, conclude favourable 
agreements and expand business ties. The format is the most mutually benefi cial 
for health professionals and businesses. This time, over 400 companies are taking 
part in the specialized international exhibitions MEDICAEXPO, PHARMAEXPO and 
DENTALEXPO, which is one-third more than last year.

The VI International Exhibition of Medical Tourism, SPA & Wellness – Healthcare 
Travel Expo, continues to hold a top position in the industry. Here specialists and 
experts, leading specialized clinics and enterprises of the industry from Ukraine and 
abroad can share experiences and fi nd customers.

I would like to express my gratitude for their eff orts to our long-standing partners, 
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education, since they, as the co-organizers, form 
the lion's share of the scientifi c and practical programme of the Forum and help to 
maintain its high level.

I am deeply grateful to public authorities for their constant active support of 
our events, and to co-organizers, professional associations and partners – for their 
invaluable assistance.

Special thanks to the companies for their support and active participation in the 
exhibition and events!

So, I invite you all, dear friends, to the VIII International Medical Forum, 
VI International Medical Congress, International Dental Congress and VI International 
Exhibition of Medical Tourism! I wish you all new professional and business 
achievements.

V. Yu. Tkachenko,
LMT Company Director General



"



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ 

VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ, 

VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ, МІЖНАРОДНОГО 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ ТА VI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ 

МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS 

OF THE VIII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM, 

VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS, INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS 

AND OF THE VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, 

SPA&WELLNESS - HEALTHCARE TRAVEL EXPO
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ*

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

VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки 

у практику охорони здоров’я України»

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

25-27 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій», 

які проводитимуться у 2017 році

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*

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

THE VI INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
«Introduction of medical science advances into 
healthcare practice in Ukraine»

VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, 
SPA&WELLNESS  – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

APRIL 25-27, 2017

Congress is entried to the “Register of congresses, 
symposia and scientifi c-practical conferences» 
held in 2017

25 квітня
10.00
зал №11
пав. №3

Церемонія офіційного відкриття 
VIII Міжнародного Медичного 
Форуму, VI Міжнародного Медичного 
Конгресу, VI Міжнародної виставки 
медичного туризму, SPA&Wellness 
– Healthcare Travel Expo та 
Міжнародного стоматологічного 
конгресу

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ’Я»

25 квітня
12.00-18.00
Зал №11
пав. №3

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Первинна 
медична допомога в Україні: 
виклики сьогодення»
Організатори: Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця, 
Інститут післядипломної освіти, 
кафедра менеджменту охорони здоров’я

27 квітня
10.00-15.00
Зал №17
пав. №2

Майстер-клас: «Конфліктні ситуації 
в практиці лікаря: психологічні та 
юридичні аспекти»
Організатор: кафедра педагогіки, 
психології, медичного та 
фармацевтичного права Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ПРИВАТНА МЕДИЦИНА»

25 квітня
10.00-16.00
Зал №2
пав. №3

VIІІ Практична конференція «Приватна 
медицина: реалії практики»
Організатор: компанія LMT

26 квітня
14.30-18.00
Зал №14
пав. №3

Семінар «Лікар приватного 
медичного закладу: шлях 
до виживання чи розвиток?»
Організатор: Медичний центр «ІНГО»

April 25
10.00
Hall #11
Pav #3

The Offi  cial opening ceremony of the 
VIII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM, 
VI International Medical Congress, VI 
International Exhibition of Medical 
Tourism, SPA&Wellness - Healthcare 
Travel Expo and International Dental 
Congress

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF 

HEALTHCARE

April 25
12.00-18.00
Hall #11
Pav #3

CHIEF PHYCISIAN SHOOL
Scientifi c-practical conference with 
international participation “Primary 
medical care in Ukraine: challenges of 
modernity”
Organizers: O.O. Bohomolets National 
Medical University, Institute of 
Postgraduate Education, Department of 
Healthcare Management

April 27
10.00-15.00
Hall #17
Pav #2

Master-class “Confl ict situations in 
practice of doctor: psychological and 
legal aspects”
Organizer: department of pedagogy, 
psychology, medical and pharmaceutical 
law of Shupyk National Medical Academy 
of Postgraduate Education

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM DAYS OF 
PRIVATE MEDICINE

April 25
10.00-16.00
Hall #2
Pav #3

VIII Practical conference “Private 
medicine: realities of practice”
Organizer: LMT Company

April 26
14.30-18.00
Hall #4
Pav #3

Seminar “Physician of a private 
healthcare facility: way of survival or 
matter of progress?”
Organizer: INGO Medical Center
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27 квітня
10.00-14.00
Зал №14
пав. №3

Практичний семінар «Організація 
діяльності медичних установ і кабінетів 
приватної медичної практики: 
централізовані закупівлі ліків і 
благодійна / гуманітарна допомога»
Організатор: Асоціація правників 
України, комітет з медичного права

27 квітня
10.00-13.00
Зал №15
пав. №3

Семінар-консультація «Ліцензування 
медичної практики та акредитація 
закладів охорони здоров’я. Новації 
в законодавстві»
Організатор: компанія «МЕДКОНСАЛТИНГ»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

25 квітня
11.00-14.00
Зал №10
пав. №3

Круглий стіл «Актуальні проблеми 
лабораторної служби в умовах 
реформування системи охорони 
здоров’я України»
Організатор: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хіміі та лабораторної медицини

25 квітня
14.00-18.00
26 квітня
10.00-14.00
Зал №10
пав. №3

Науково-практична конференція
з міжнародною участю «Проблеми 
серцево-судинної патології у 
фокусі клініцистів та спеціалістів 
лабораторної медицини» 
Організатори: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної 
медицини; Національна медична 
академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика; Українське товариство 
клінічної лабораторної діагностики

25 квітня
14.00-17.00
Зал №9
пав. №3

Майстер-клас «Як отримати надійний 
результат. Сучасні технології 
в преаналітиці, біохімії, імуноаналізі»
Організатор: ТОВ «Організація 
Медичного Бізнесу»

26 квітня
10.30-11.30
Зал №9
пав. №3

Майстер-клас «Сучасна імуно- 
та алергодіагностика. 
Що? Чому? Навіщо?»
Організатор: ТОВ «Організація 
Медичного Бізнесу»

26 квітня
11.00-13.30
Зал №13
пав. №3

Робоче засідання опорної кафедри 
клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика
Організатор: кафедра клінічної 
лабораторної діагностики НМАПО 
імені П. Л. Шупика

26 квітня
13.30-16.00
Зал №13
пав. №3

Загальні збори Всеукраїнської 
Асоціації клінічної хімії 
та лабораторної медицини
Організатор: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної 
медицини

April 27
10.00-14.00
Hall #14
Pav #3

Practical seminar “Administration 
of healthcare facilities and private 
practices: centralized procurement 
of medicines and charity support/
humanitarian assistance”
Organizer: Ukrainian Bar Association, 
Medical Law Committee

April 27
10.00-13.00
Hall #15
Pav #3

Seminar-consultation “Licensing of 
medical practice and accreditation of 
health care facilities. Innovations in 
the legislation »
Organizer: Medconsulting company

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM DAYS OF 
LABORATORY MEDICINE

April 25
11.00-14.00
Hall #10
Pav #3

Round table “Current problems of 
laboratory service in conditions of 
reforming of the healthcare system of 
Ukraine”   
Organizer: All Ukrainian Association of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

April 25
14.00-18.00
April 26
10.00-14.00
Hall #10
Pav #3

Scientifi c-practical conference with 
the international participation 
“Cardiovascular disease in the focus of 
clinicians and laboratory diagnostics 
specialists”
Organizers: All Ukrainian Association 
of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine; Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education; 
Ukrainian Society of Clinical Laboratory 
Diagnostics

April 25
14.00-17.00
Hall #9
Pav #3

Master-class “How to get a reliable result. 
Modern technologies in preanalytics, 
biochemistry, immunoassay”
Organizer: Organization of Medical 
Business, LLC 

April 26
10.30-11.30
Hall #9
Pav #3

Master-class “Modern immuno and 
allergodiagnostics. What? Why? What 
for?”
Organizer: Organization of Medical 
Business, LLC 

April 26
11.00-13.30
Hall #13
Pav #3

Working session of the reference 
department of clinical laboratory 
diagnostics of Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education
Organizer: department of clinical laboratory 
diagnostics of Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate  Education

April 26
13.30-16.00
Hall #13
Pav #3

General meeting of the All-Ukrainian 
Association of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine
Organizer: All-Ukrainian Association 
of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
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26 квітня
10.00-18.00
Зал №6
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Інфекційний процес: лабораторна 
діагностика, лікування і 
резистентність до антибіотиків»
Організатори: НАМН України; 
Лабораторна та метрологічна служби 
НАМН України; міжінститутський 
Референтний лабораторний центр 
НАМН; ДУ «Національний науковий 
центр «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН 
України»; компанія LMT

26 квітня
10.00-17.00
Зал №5
пав. №3

Науково-практичний семінар «Сучасні 
аспекти діагностики та лікування 
інфекцій урогенітального тракту»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-
Україна»

26 квітня
10.00-11.00
Зал №14
пав. №3

Майстер-клас «Кількісні експрес-
аналізатори та їх використання 
в медицині»
Організатор: ТОВ «Хімлаборреактив»

26 квітня
11.00-12.00
Зал №14
пав. №3

Майстер-клас «Переваги та 
особливості автоматичного 
біохімічного аналізатора BS-200E, 
Mindray у використанні»
Організатор: ТОВ «Хімлаборреактив»

26 квітня
12.00-13.00
Зал №14
пав. №3

Майстер-клас «Особливості застосу-
вання імунохемілюмінісцентного 
методу в лабораторній 
діагностиці та його переваги над 
імуноферментним методом»
Організатор: ТОВ «Хімлаборреактив»

27 квітня
10.00-16.00
Зал №5
пав. №3

IV Науково-практичний семінар 
«Прикладні аспекти в мікробіо-
логічній практиці»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»

27 квітня
10.00-14.30
Зал №11
пав. №3

Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Сучасні 
підходи до профілактики, 
діагностики та лікування 
інфекційних захворювань»
Організатор: ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

25-26 
квітня
10.00-18.00
Зал №9
пав. №3

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

April 26
10.00-18.00
Hall #6
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Infectious process: laboratory 
diagnostics, treatment and resistance 
to antibiotics”
Organizers: NAMS of Ukraine; 
Metrological and Laboratory Services of 
NAMS of Ukraine; Inter-branch Referential 
laboratory of NAMS of Ukraine; Acad. M.D. 
Strazhesko Institute of Cardiology, National 
Scientifi c  Center  of the NAMS of Ukraine, SI

April 26
10.00-17.00
Hall #5
Pav #3

Scientifi c-practical seminar “Modern 
aspects of diagnostics and treatment 
of urogenital tract infections”
Organizer: Vector-Best-Ukraine, LLC 

April 26
10.00-11.00
Hall #14
Pav #3

Master-class “Rapid quantitative 
analyzers and their medical 
application”
Organizer: Chemlaborreaktiv, LLC

April 26
11.00-12.00
Hall #14
Pav #3

Master-class “Advantages and specifi cs 
of using BS-200E Mindray, an auto 
chemistry analyzer”
Organizer: Chemlaborreaktiv, LLC

April 26
12.00-13.00
Hall #14
Pav #3

Master-class “Specifi cs of 
chemiluminescence immunoassay 
application in laboratory diagnostics 
and its advantages over ELISA”
Organizer: Chemlaborreaktiv, LLC

April 27
10.00-16.00
Hall #5
Pav #3

IV Scientifi c-practical seminar “Applied 
aspects of microbiological practice”  
Organizer: Ukrbio, LLC

April 27
10.00-14.30
Hall #11
Pav #3

Scientifi c-practical conference with 
international participation “Modern 
approaches to prevention, diagnostics 
and treatment of infectious diseases”
Organizer: State Institution Institute of 
Epidemiology and Infectious Diseases of 
the National Academy of Medical Sciences 
(NAMS)

April 25-26
10.00-18.00
Hall #9
Pav #3

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine; Laboratory 
and Metrological Services of NAMS 
of Ukraine; Inter-branch Referential 
laboratory of NAMS of Ukraine; Acad. M.D. 
Strazhesko Institute of Cardiology, National 
Scientifi c  Center of the NAMS of Ukraine, SI
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 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«РАДІОЛОГІЯ: УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА, 

КОНВЕНЦІЙНА РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА, 
КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ, МАГНІТНО-

РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ, 
ЯДЕРНА МЕДИЦИНА, РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА» 

25 квітня
11.00-14.00
Зал № 12
пав. №3

Спільне засідання обласних 
головних позаштатних спеціалістів 
МОЗ України зі спеціальностей 
«Радіологія», «Рентгенологія», 
«Про-менева терапія», 
«Радіонуклідна діагностика», 
«Ультразвукова діагностика»

25 квітня
10.00-12.30
Зал № 13
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання сучасної 
променевої діагностики»
Організатор: кафедра променевої 
діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

25 квітня
13.00-15.00
Зал № 13
пав. №3

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

25 квітня
15.30-17.30
Зал № 13
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Серцево-судинні захворювання: 
сучасні досягнення 
в кардіорадіології»
Організатори: ДУ «Науково-
практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України», відділення променевої 
діагностики; ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска НАМН 
України»

25 квітня
15.00-
18.00
26 квітня
10.00-
18.00
Зал № 12
пав. №3

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Асоціація радіологів 
України; Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики; кафедра 
променевої діагностики Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика; компанія LMT

26 квітня
10.00-
15.00
Зал № 8
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Променеві методи дослідження 
як діагностичний та лікувальний 
супровід при злоякісних ново-
утвореннях органів малого таза»
Організатор: Національний 
інститут раку МОЗ України

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM RADIOLOGY: 
ULTRASOUND DIAGNOSTICS, X-RAY 

DIAGNOSTICS CONVENTION, COMPUTED 
TOMOGRAPHY, MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 

RADIATION THERAPY, NUCLEAR MEDICINE, 
RADIATION SAFETY

April 25
11.00-14.00
Hall #12
Pav #3

Meeting of the chief regional non-staff  
specialists of the Ministry of Health 
of Ukraine in the fi eld of «Radiology», 
«Roentgenology», «Radiation 
therapy», «Radionuclide Diagnostics», 
«Ultrasound Diagnostics»

April 25
10.00-12.30
Hall #13
Pav #3

Scientifi c-practical conference “Topical 
issues of modern radiodiagnostics”
Organizer: Department of 
Radiodiagnostics of Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate 
Education

April 25
13.00-15.00
Hall #13
Pav #3

Scientifi c and practical conference 
“Innovative technologies in medical 
visualization”
Organizer: Institute of Nuclear Medicine 
and Radiodiagnostics of NAMS of Ukraine, 
SI

April 25
15.30-17.30
Hall #13
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Cardiovascular diseases: modern 
achievements in cardiology”
Оrganizers: Scientifi c-Practical Medical 
Center of Pediatric Cardiology and 
Cardiac Surgery, SI; Department of 
Radiodiagnostics; Acad. M.D. Strazhesko 
Institute of Cardiology, National Scientifi c 
Center  of the NAMS of Ukraine, SI

April 25
15.30-
17.30
April 26
Hall #12
Pav #3

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

April 26
10.00-
15.00
Hall #8
Pav #3

Scientifi c-practical conference”Beam 
methods of a research as diagnostic 
and medical support at malignant 
tumors of the pelvic organs” 
Organizer: National Cancer Institute of 
the Ministry of Health of Ukraine
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26 квітня
10.00-
13.00
Зал № 18
пав. №2

Семінар «Забезпечення радіаційної 
безпеки та контролю якості 
в рентгенодіагностиці»
Організатор: ДУ «Інститут медичної 
радіології ім. С.П. Григор’єва 
НАМН України»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА»

27 квітня
9.30-16.30
Зал №12
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання клінічної 
нейрофізіології»
Організатор: ГО «Клінічна 
нейрофізіологія»

 ТЕЛЕМЕДИЦИНА І МЕДИЧНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

27 квітня
10.00-
16.00
Зал №2
пав. №3

Конференція «ITMED: Інформаційні 
технології та електронні комунікації 
на службі лікаря»
Організатор: компанія LMT

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА»

25 квітня
11.30-
18.00
Зал №6
пав. №3

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

27 квітня
10.00-16.00
Зал №10
пав. №3

Стандартизація домедичної 
та первинної медичної допомоги 
на догоспітальному етапі.
Лекція: Інноваційні технології 
стандартизації медичного 
забезпечення тактичних підрозділів 
ЗС України
Майстер-класи:
1. Організація та надання домедичної 
допомоги на полі бою. Алгоритми 
само- та взаємодопомоги.
2. Організація роботи та алгоритми 
надання домедичної допомоги 
санітаром.
3. Медичний пост роти: завдання, 
облаштування та організація роботи. 
Алгоритми надання домедичної
допомоги санітарним інструктором.
4. Медичний пункт батальйону: 
завдання, облаштування та організація 
роботи. Основні алгоритми надання 
первинної медичної допомоги
Організатор: Українська військово-
медична академія

April 26
10.00-
13.00
Hall #18
Pav #2

Seminar “Radiological safety 
and quality control in radiologic 
diagnostics”
Organizer: State Institution S.P. Grigoriev 
Institute of Medical Radiology of the 
NAMS of Ukraine

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
FUNCTIONAL DIAGNOSTICS

April 27
9.30-16.30
Hall #12
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Actual problems of clinical 
neurophysiology”
Organizer: Association of Clinical 
Neurophysiologists

 TELEMEDICINE AND MEDICAL 
INFORMATION SYSTEMS

April 27
10.00-
16.00
Hall #2
Pav #3

ITMED: Information technologies and 
e-communication at physician’s 
disposal 
Organizer: LMT Company 

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
MILITARY MEDICINE

April 25
11.30-
18.00
Hall #6
Pav #3

III Scientifi c-practical conference 
“Implementation of scientifi c 
developments of NAMS of Ukraine 
and especially the provision of 
medical aid to the ATO zone and to 
the aff ected population”
Organizer: National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine

April 27
10.00-16.00
Hall #10
Pav #3

Standardization of premedical and 
primary care at the prehospital stage.
Lecture Innovative standardization 
technologies of medical provision of 
tactical units of the Armed Forces of 
Ukraine
Master-classes:
1. Organization and provision of 
premedical care on the battlefi eld.
Self- and mutual aid algorithms.
2. Organization of work and 
algorithms for providing premedical 
care of a nurse.
3. Medical post of the coy: tasks, 
arrangement and work organization. 
Algorithms for providing premedical 
care of a sanitary instructor.
4. Medical unit of the battalion: tasks, 
arrangement and work organization. 
The basic algorithms of primary 
medical care
Organizer: Ukrainian Military Medical 
Academy
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 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА  
«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ»

26 квітня
10.00-15.00
15.30-18.00
Зал №17
пав. №2

Симпозіум «Медицина невідкладних 
станів та медицина катастроф»
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Майстер-класи:
«Базова підтримка життя згідно 
зі стандартами 2015 року»
«Американський досвід штучної 
вентиляції легень 
в позалікарняному середовищі Allied»
«Апарат штучної вентиляції легень 
в швидкій невідкладній допомозі 
Allied Healthcare Inc. (США)»
Організатори: Національна медична 
академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів та кафедра 
медицини катастроф і військової 
медичної підготовки); ДУ «Український 
науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України»; Центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф КМДА; Харківська 
медична академія післядипломної 
освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів, медицини 
катастроф і військово-медичної 
допомоги»; Запорізька медична 
академія післядипломної освіти 
(кафедра медицини невідкладних 
станів та медицини катастроф); 
ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників 
швидкої, невідкладної медичної 
допомоги та медицини катастроф»

27 квітня
10.00-16.00
зал №8
пав. №3

Симпозіум «Невідкладна допомога 
при станах, що загрожують життю, 
на догоспітальному етапі»
Організатор: спеціалізована при-
ватна клініка «Профідент-плюс» (м. Львів)

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ХІРУРГІЯ, 
НЕЙРОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ»

25 квітня
10.00-13.00
Зал №18
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Інтервенційна бронхоскопія»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»

25 квітня
11.30-12.30
Зал №6
пав. №3

Секція «Нейрохірургічна допомога 
при бойових ураженнях нервової 
системи»
Організатори: ДУ «Інститут 
нейрохірургії імені академіка 
А.П. Ромоданова НАМН України»; 
Українська асоціація нейрохірургів; 
КЗ «Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова»; 
Національний військово-медичний 
клінічний центр «ГВКГ» МО України

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
EMERGENCY MEDICINE

April 26
10.00-15.00
Hall #17
Pav #2

Symposium “Emergency medicine and 
disaster medicine”
SCHOOL OF EMERGENCY MEDICINE
Master-classes:
“Basic life support in accordance with 
the standards of 2015 year”
“The American experience of 
artifi cial ventilation in the outpatient 
environment Allied»
“The device for artifi cial ventilation in 
emergency fi rst aid Allied Healthcare 
Inc. (USA)” 
Organizers: P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education 
(Department of Emergency Medical 
Conditions and Department of Disaster 
Medicine and Military Medical Training); 
State Institution “Ukrainian Scientifi c 
and Practical Center of Emergency Care 
and Disaster Medicine of the MoH of 
Ukraine”; Center for Emergency and 
Disaster Medicine of Kyiv City State 
Administration; Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate Education (Department 
of Emergency Medical Conditions, Disaster 
Medicine and Military Medical Training); 
Zhaporizhzhia Medical Academy of 
Postgraduate Education (Department of 
Emergency States and Disaster Medicine); 
All-Ukrainian Non-Governmental 
Organization “All-Ukrainian Association of 
Providers of Ambulance, Emergency and 
Disaster Medical Services”

April 27
10.00-16.00
Hall #8
Pav #3

Symposium “Emergency care for life-
threatening conditions at the pre-
hospital stage”
Organizer: specialized private clinic 
«Profi dent-plus» (Lviv)

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM SURGERY, 
NEUROSURGERY, ENDOSCOPY, COMBUSTIOLOGY

April 25
10.00-13.00
Hall #18
Pav #2

Scientifi c-practical conference 
“Interventional bronchoscopy”
Organizer: F.G. Yanovsky National 
Institute of Tuberculosis and Pulmonology 
of the NAMS of Ukraine, SI

April 25
11.30-12.30
Hall #6
Pav #3

Section “Neurosurgical treatment 
of warfare-related impairment of 
nervous system”
Organizers: acad. A.P. Romodanov 
Institute of Neurosurgery of NAMS of 
Ukraine, SI; Ukrainian Association of 
Neurosurgeons; Municipal Institution 
I.I. Mechnikov Dnipropetrovsk Regional 
Clinical Hospital; National Military Medical 
Clinical Center “The Main Military Clinical 
Hospital” 
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25 квітня
14.00-17.00
Зал №14
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Серцево-судинна патологія:
причини і наслідки»
Організатори та співорганізатори: 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології НАМН України»; 
ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії ім. М .М. Амосова 
НАМН України»

26 квітня
10.00-18.00
Зал №7
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Інноваційні технології лікування 
опіків і травматичних ушкоджень 
кінцівок»
Організатори: кафедра комбустіології 
та пластичної хірургії Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика; 
Всеукраїнська асоціація пластичних, 
реконструктивних і естетичних 
хірургів (ВАПРЕХ); Асоціація 
комбустіологів України; Громадське 
об’єднання з лікування ран

26 квітня
10.00-14.00
Зал №16
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Аритмії. Профілактика ішемічного 
інсульту і серцево-судинної 
недостатності у хворих»
Науково-практична конференція 
«Екстрена кардіохірургія»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України»

26 квітня
14.30-18.00
Зал №16
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Екстрена кардіохірургія»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України»

26 квітня
14.30-18.00
Зал №20
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Інноваційні технології в сучасній 
кардіохірургії»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології 
ім. О. О. Шалімова НАМН України»

27 квітня
11.00-13.00
Зал №18
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Інтервенційна і нейроінтервенційна 
радіологія та її значення у сучасній 
медицині»
Організатор: ДУ «Науково-
практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ»

25 квітня
10.00-14.30
зал №19
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Магнієва реабілітація та терапія 
як інновація в галузі внутрішніх 
хвороб»
Організатор: ВДНЗ «Українська 
медична стоматологічна академія»

April 25
14.00-17.00
Hall #14
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Cardiovascular pathology: causes and 
eff ects”
Organizers and co-organizers: State 
Institution Institute of Pediatrics, Obstetrics 
and Gynecology of the NAMS of Ukraine; 
State Institution M.M. Amosov National 
Institute of Cardiovascular Surgery of the 
NAMS of Ukraine

April 26
10.00-18.00
Hall #7
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Innovative technologies of treatment 
of burns and traumatic injuries of 
extremities”
Organizers: Department of 
Combustiology and Plastic surgery of 
Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education, All-Ukrainian 
Association of Plastic, Reconstructive 
and Aesthetic Surgeons, Association of 
Combustiologists of Ukraine, Public Union 
for treatment of wounds

April 26
10.00-14.00
Hall #16
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Arrhythmias. Prevention of ischemic 
stroke and a cardiovascular disease in 
patients”
Scientifi c-practical conference 
“Emergency cardiosurgery”
Organizer: State Institution M.M. Amosov 
National Institute of Cardiovascular 
Surgery of the NAMS of Ukraine

April 26
14.30-18.00
Hall #16
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Emergency cardiosurgery”
Organizer: State Institution M.M. Amosov 
National Institute of Cardiovascular 
Surgery of the NAMS of Ukraine

April 26
14.30-18.00
Hall #20
Pav #2

Scientifi c-practical conference 
“Innovative technologies in cardiac 
surgery” 
Organizer: A.A. Shalimov National 
Institute of Surgery and Transplantation, SI

April 27
11.00-13.00
Hall #18
Pav #2

Scientifi c-practical conference “Progress 
in endovascular surgery in treating 
patients with vascular malformation”
Organizer: State Institution Scientifi c and 
Practical Center for Endovascular Neuro 
and Radiosurgery of the NAMS of Ukraine

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM MEDICAL 
REHABILITATION AND PHYSICAL THERAPY

April 25
10.00-14.30
Hall #19
Pav #2

Scientifi c-practical conference 
“Magnesium rehabilitation and 
therapy as an innovation in the fi eld of 
internal diseases”
Organizer: Ukrainian Medical Dental 
Academy, HSEE
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25 квітня
10.00-12.30
12.30-15.30
Зал №22
пав. №2

II Міжнародна науково-методична 
конференція: «Авторська школа 
Сергія Капралова «Сучасні, 
етнічні та нетрадиційні методи, 
що застосовуються в масажі, 
фізичній реабілітації та спортивній 
медицині»
III Міжнародна науково-методична 
конференція «Авторська школа 
Сергія Капралова «Форум 
масажних і SPA реабілітаційних 
технологій»
Організатор: «Центр Капралова»
За підтримки кафедри медичної 
реабілітації, фізіотерапії та 
спортивної медицини НМАПО імені 
П. Л. Шупика, кафедри фізичної 
реабілітації факультету психолого-
фізичної реабілітації МНТУ 
ім. акад. Ю. Бугая

26 квітня
10.00-18.00
Зал №15
пав. №3

ShockWave Kyiv — 2017
Останні світові тенденції розвитку 
ударно-хвильової терапії.
Переваги сфокусованих ударних хвиль
Організатор: ТОВ «РЕХАФЛЕКС»

27 квітня
10.00-16.00
Зал №6
пав. №3

 Круглий стіл «Сучасний стан 
та перспективи медичної 
реабілітації в Україні»
Організатори: Українська академія 
реабілітації і здоров’я людини, 
ДУ «Український науково-практичний 
медичний центр неврології та 
реабілітації МОЗ України»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА  
«ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ»

25 квітня
10.00-13.00
Зал №16
пав. №3

Семінар «Малоінвазивні технології 
при лікуванні патології хребта та 
суглобів у дітей і дорослих»
Організатор: ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

27 квітня
13.30-16.00
Зал №1
пав. №3

Круглий стіл «Застосування клітинної 
терапії в ортопедії і травматології»
Організатор: ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН 
України»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»

25 квітня
10.00-18.00
Зал №5
пав. №3

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

April 25
10.00-12.30
12.30-15.30
Hall #22
Pav #2

II International scientifi c-methodical 
conference “Author’s school of Sergey 
Kapralov” Modern, ethnic and 
nontraditional methods that are used 
in massage, physical rehabilitation 
and sports medicine”
III International scientifi c-methodical 
conference “Author’s school of Sergey 
Kapralov” Forum of massage and SPA-
rehabilitation technologies” 
Organizer: Center of Kapralov
With the support of the Department of 
Medical Rehabilitation, Physiotherapy and 
Sports Medicine of the National Medical 
Academy of Postgraduate Education (NMAPE) 
named after P.L. Shupyk, department of 
physical rehabilitation faculty of psychological 
and physical rehabilitation of the International 
Science and Technology University (ISTS) 
named after Academician Yu. Bugay

April 26
10.00-18.00
Hall #15
Pav #3

ShockWave Kyiv – 2017
Recent global trends in development of 
shockwave therapy. Benefi ts of focused 
shockwaves
Organizer: Rehafl ex, LLC

April 27
10.00-16.00
Hall #6
Pav #3

Round-table discussion “Current 
conditions and prospects of medical 
rehabilitation in Ukraine”
Organizer: Ukrainian Academy of 
Rehabilitation and Human Health, 
Ukrainian Scientifi c-Practical Medical 
Center of Neurology and Rehabilitation of 
the Ministry of Health of Ukraine, SI

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPEDICS

April 25
10.00-13.00
Hall #16
Pav #3

Seminar “Minimally invasive 
techniques in the treatment of 
pathologies of the spine and joints at 
children and adults”
Organizer: M.I. Sytenko Institute of Spine 
and Joint Pathology of NAMS of Ukraine, SI

April 27
13.30-16.00
Hall #1
Pav #3

Round-table discussion  “Use of 
cell therapy in orthopedics and 
traumatology”
Organizer: Institute of Traumatology and 
Orthopedics of NAMS of Ukraine, SI

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM ONCOLOGY

April 25
10.00-18.00
Hall #5
Pav #3

Scientifi c-practical conference “Modern 
approaches to prevention, diagnostics 
and treatment of malignant tumors”
Organizer: National Cancer Institute of 
Ministry of Health of Ukraine
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26 квітня
10.00-15.00
Зал №8
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Променеві методи дослідження 
як діагностичний та лікувальний 
супровід при злоякісних ново-
утвореннях органів малого таза»
Організатор: Національний інститут 
раку МОЗ України

26 квітня
15.30-18.00
Зал №8
пав. №3

IV Науково-практична конференція 
«Вагітність і пологи високого ризику: 
вагітність при онкопатології»
Організатор: кафедра акушерства та 
гінекології № 2 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«Терапія. Кардіологія. Педіатрія. Неврологія. 

Гастроентерологія. Ендокринологія. 
Дерматовенерологія. Гематологія і трансфузіологія»

25 квітня
10.00-17.00
Зал №7
пав. №3

IIІ ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні 
підходи до діагностики, лікування 
та профілактики захворювань 
внутрішніх органів»
Організатор: кафедра терапії 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

25 квітня
10.00-17.00
Зал №4
пав. №3

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА 
ім. М. Д. СТРАЖЕСКА
«Персоніфікований підхід 
до лікування хвороб органів 
кровообігу на основі доказової 
медицини»
Організатори: Національна академія 
медичних наук України; Асоціація 
кардіологів України; ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України»

25 квітня
11.00-15.00
Зал №20
пав. №2

Науково-практичний семінар «Сучасні 
підходи в діагностиці та лікуванні 
неврологічної патології»
Організатор: кафедра неврології № 2 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

25 квітня
11.00-13.00
Зал №21
пав. №2

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

25 квітня
14.00-17.00
Зал №18
пав. №2

Симпозіум «Нові методи діагностики, 
лікування і реабілітації в 
геронтології і геріатрії»
Організатор: ДУ «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України»

April 26
10.00-15.00
Hall #8
Pav #3

Scientifi c-practical conference “Beam 
methods of a research as diagnostic 
and medical support at malignant 
tumors of the pelvic organs” 
Organizer: National Cancer Institute of the 
Ministry of Health of Ukraine

April 26
15.30-18.00
Hall #8
Pav #3

IV Scientifi c-practical conference 
“Pregnancy and high risk child birth: 
pregnancy with oncopathology” 
Organizer: Department of Obstetrics 
and Gynecology No.2 of O.O. Bohomolets 
National Medical University 

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAMS:
therapy, cardiology, neurology, 

gastroenterology, endocrinology, hematology and 
transfusiology

April 25
10.00-17.00
Hall #7
Pav #3

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

April 25
10.00-17.00
Hall #4
Pav #3

UKRAINIAN CARDIOLOGICAL SCHOOL 
BY ACAD. M.D. STRAZHESKO “Patient-
specifi c approach to treating diseases 
of circulatory organs based on 
evidential medicine” 
Organizers: National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine; Association 
of Cardiologists of Ukraine; Acad. M.D. 
Strazhesko Institute of Cardiology; 
National Scientifi c Center of NAMS of 
Ukraine, SI

April 25
11.00-15.00
Hall #20
Pav #2

Seminar “Modern approaches 
in  diagnostics and treatment of 
neurologic pathology”
Organizer: department of Neurology No.2 
at P.L. Shupyk National Medical Academy 
of Postgraduate Education

April 25
11.00-13.00
Hall #21
Pav #2

Conference “Problems of diagnostics 
and treatment of Illnesses of digestive 
organs”
Organizer: Institute of Gastroenterology of 
NAMN of Ukraine, SI

April 25
14.00-17.00
Hall #18
Pav #2

Symposium “New diagnostics, treatment 
and rehabilitation techniques in 
gerontology and geriatrics”
Organizer: State Institution “D.F. Chebotarev 
Institute of Gerontology of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine”
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25 квітня,
14.00-18.00
зал №16
пав. №3

Конференція та майстер-клас: «Сучасні 
міждисциплінарні технології СРАР-
терапії в клінічних та домашніх 
умовах. Неінвазивна вентиляція 
легень»
Організатор: ТОВ «Науково-практичний 
медичний центр «Укртелемед»

26 квітня
10.00-18.00
Зал №4
пав. №3

Навчальний семінар «Сучасна 
трансфузіологія: організація 
трансфузіологічної допомоги 
в закладах охорони здоров’я»
Організатори: Національна медична 
академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (кафедра гематології 
та трансфузіології); Американський 
міжнародний союз охорони здоров’я, Проект 
з безпеки крові (CDC / PEPFAR) в Україні 
За підтримки: Міністерства охорони 
здоров’я України, Центрів контролю і 
профілактики захворювань (CDC, США) 
і Надзвичайного плану президента США 
з боротьби з ВІЛ/СНІД (США)

27 квітня
10.00-16.00
Зал №4
пав. №3

Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Артеріальні гіпертензії: терапевтичні, 
неврологічні і медико-соціальні 
аспекти профілактики та лікування»
Організатор: ДУ «Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної 
медицини» Державного управління 
справами

27 квітня
10.00-16.00
Зал №21
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Сучасні підходи до вивчення 
та терапії судинної патології при 
цукровому діабеті»
Організатори: ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології 
НАМН України»; Інститут 
ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка НАМН України; 
ВГО «Асоціація фармакологів України»

27 квітня
10.00-14.00
Зал №7
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Вирішені та невирішені питання 
профілактики коморбідних 
пацієнтів»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України»

27 квітня
10.00-12.30
Зал №20
пав. №2

Семінар «Сучасні наукові досягнення 
в діагностиці та лікуванні 
гормонально активних пухлин 
гіпофіза»
Організатор: ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України»

April 25
14.00-18.00
Hall #1
Pav #3

Conference and master-classes “Modern 
interdisciplinary technologies of 
CPAP-therapy in clinical and home 
settings. Non-invasive ventilation”
Organizer: «Scientifi c and Practical 
Medical Center» Ukrtelemed» Ltd.

April 26
10.00-18.00
Hall #4
Pav #3

Training seminar “Modern 
transfusiology: Organization of 
transfusiological care in health care 
facilities”
Organizers: P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education, 
Chair of Hematology and Transfusiology, 
American International Health Alliance, 
Blood safety Project (CDC/PEPFAR) in 
Ukraine
With support of: Ministry of Health 
of Ukraine, Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, USA) and The US 
President’s Emergency Plan for AIDS/HIV 
Relief (USA)

April 27
10.00-16.00
Hall #4
Pav #3

All-Ukrainian scientifi c-practical 
conference with international participation 
“Arterial hypertension: therapeutic, 
neurological and medico-social aspects 
of prevention and treatment”
Organizer: State Scientifi c Institution 
“Scientifi c and Practical Center of 
Preventive and Clinical Medicine” of the 
State Administration Department

April 27
10.00-16.00
Hall #21
Pav #2

Scientifi c-practical conference “Modern 
approaches to the study and therapy 
of vascular pathology in diabetes 
mellitus”
Organizers: State Institution “Institute of 
Pharmacology and Toxicology of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine”; 
V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology 
and Metabolism of the National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine

April 27
10.00-14.00
Hall #7
Pav #3

Scientifi c-practical conference “Solved 
and unsolved issues of prevention of 
comorbid patients”
Organizer: National institute of therapy 
named after L.T. Malaya of National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI

April 27
10.00-12.30
Hall #20
Pav #2

Seminar “Modern scientifi c advances 
in diagnostics and treatment of 
hormonally active pituitary tumors”
Organizer: State Institution 
“V.Ya. Danylevsky Institute of Endocrine 
Disorder Research of the Academy of 
Medical Sciences of Ukraine”
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 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ЗАГАЛЬНА 
ПРАКТИКА — СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

25 квітня
10.00-13.00
Зал №14
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Перспективи розвитку первинної 
медичної допомоги в 2017 році»
Організатор: Національна медична 
академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика, Інститут сімейної 
медицини

27 квітня
11.00-17.00
зал №8
пав. №3

Симпозіум «Невідкладна допомога 
при станах, що загрожують життю, 
на догоспітальному етапі»
Організатор: спеціалізована 
приватна клініка «Профідент-плюс» 
(м. Львів)

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ, 

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, ПЕРИНАТОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ»

26 квітня
10.00-15.00
Зал №22
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Комунікації у сфері медичної 
допомоги новонародженим: медичні, 
юридичні та етичні питання»
Організатор: кафедра неонатології 
Національної медичної академії 
післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика

26 квітня
15.30-18.00
Зал №8
пав. №3

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

26 квітня
10.00-11.00
Зал №20
пав. №2

Круглий стіл «Сучасні можливості 
лікування хронічних вірусних 
гепатитів у дітей»
Організатори: ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», Асоціація педіатрів 
України

26 квітня
11.30-12.30
Зал №20
пав. №2

Круглий стіл «Актуальні питання 
хірургії вроджених вад розвитку 
у новонароджених»
Організатори: ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», Асоціація педіатрів 
України

26 квітня
13.00-14.00
Зал №20
пав. №2

Круглий стіл «Проблеми харчової 
алергії і непереносимості в дітей»
Організатори: ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», Асоціація педіатрів 
України

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM GENERAL 
PRACTICE - FAMILY MEDICINE

April 25
10.00-13.00
Hall #14
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“Prospects of development of primary 
healthcare in 2017”
Organizer: P.L. Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education, 
Institute of Family Medicine

April 27
11.00-17.00
Hall #8
Pav #3

Symposium “Emergency care for life-
threatening conditions at the pre-
hospital stage”
Organizer: specialized private clinic 
«Profi dent-plus» (Lviv)

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM GYNECOLOGY, 
REPRODUCTOLOGY, OBSTETRICS, PERINATOLOGY, 

NEONATOLOGY, PEDIATRICS

April 26
10.00-15.00
Hall #22
Pav #2

Scientifi c-practical conference 
“Communications in the fi eld of 
medical care to newborns: medical, 
legal and ethical issues”
Organizer: Department of Neonatology 
of P.L. Shupyk National Academy of 
Postgraduate Education

April 26
15.30-18.00
Hall #8
Pav #3

IV Scientifi c-practical conference 
“Pregnancy and high risk child birth: 
pregnancy with oncopathology” 
Organizer: Department of Obstetrics 
and Gynecology No.2 of O.O. Bohomolets 
National Medical University 

April 26
10.00-11.00
Hall #20
Pav #2

Round-table discussion “Current 
issues in surgery of birth defects in 
newborns” 
Organizers: Institute of Pediatrics, 
Obstetrics and Gynecology of NAMS of 
Ukraine, SI; Association of Pediatricians 
of Ukraine

April 26
11.30-12.30
Hall #20
Pav #2

Round-table discussion “Current 
issues in surgery of birth defects in 
newborns” 
Organizers: Institute of Pediatrics, 
Obstetrics and Gynecology of NAMS of 
Ukraine, SI; Association of Pediatricians 
of Ukraine

April 26
13.00-14.00
Hall #20
Pav #2

Round-table discussion “Food allergies 
and intolerance in children”
Organizers: Institute of Pediatrics, 
Obstetrics and Gynecology of NAMS of 
Ukraine, SI; Association of Pediatricians 
of Ukraine
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26 квітня
16.00-18.00
Зал №22
пав. №2

Майстер-клас «Медико-психологічні 
аспекти розвитку дітей раннього 
віку»
Організатор: ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України»

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»

25 квітня
10.00-14.00
Зал №15
пав. №3

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

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ»

26 квітня
10.00-13.30
Зал №21
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої 
оториноларингології»
Організатори: кафедра 
оториноларингології, аудіології 
та фоніатрії і кафедра 
оториноларингології Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика; Асоціація 
дитячих оториноларингологів України

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ»

25 квітня
15.00-18.00
Зал №19
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Сучасна концепція патогенезу 
сечокам’яної хвороби»
Організатори: ДУ «Інститут урології 
НАМН України»; Асоціація урологів 
України

27 квітня
10.00-13.00
Зал №1
пав. №3

МАЙСТЕР-КЛАСИ: 
- «Інфекції сечової системи 
в практиці лікаря»; 
- «Лікування артеріальної гіпертензії 
при хронічній хворобі нирок 
і цукровому діабеті»
Організатор: кафедра нефрології та 
нирковозамісної терапії Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика

April 26
16.00-18.00
Hall #22
Pav #2

Master-class “Medical and 
psychological aspects of development 
of young children”
Organizer: State Institution “Institute of Children 
and Adolescents Health Care of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine”

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
OPHTHALMOLOGY

April 25
10.00-14.00
Hall #15
Pav #3

Seminar “Current issues of 
ophthalmology”
Organizers: V.P. Filatov Institute of Eye 
Diseases and Tissue Therapy of NAMS of 
Ukraine; Society of Ophthalmologists of 
Ukraine

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
OTOLARYNGOLOGY

April 26
10.00-13.30
Hall #21
Pav #2

Scientifi c-practical conference “Current 
issues of otolaryngology and pediatric 
otorhinolaryngology”
Organizers: Department of 
Otolaryngology, Audiology and 
Phoniatrics, Department of 
Otolaryngology of P.L. Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate 
Education; Association of Pediatric 
Otolaryngologists of Ukraine

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
UROLOGY AND NEPHROLOGY

April 25
15.00-18.00
Hall #19
Pav #2

Scientifi c-practical conference “Modern 
concept of the pathogenesis of 
urolithiasis”
Organizers: Institute of Urology of NAMS 
of Ukraine, SI; Association of Urologists of 
Ukraine

April 27
10.00-13.00
Hall #1
Pav #3

MASTER-CLASSES:
- “Urinary system infections in 
physician’s practice”
- “Treatment of hypertension with 
underlying chronic kidney disease and 
diabetes mellitus”
Organizer: Chair of Nephrology and 
Renal Replacement Therapy at P.L. 
Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education
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 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«CЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

27 квітня
10.00-16.00
Зал №3
пав. №3

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
МЕДСЕСТРИНСТВА
Організатор: компанія LMT

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»

25 квітня
11.30-17.00
Зал №17
пав. №2

Науково-практична конференція 
«Інноваційні досягнення 
в діагностиці інфекцій, 
що передаються статевим 
шляхом, інфекційних і грибкових 
захворювань і поширених 
дерматозів. Прогрес у лікуванні»
Організатор: ДУ «Інститут 
дерматології та венерології НАМН 
України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«HEALTH BEAUTY»

25 квітня
12.30-15.30
Зал №22
пав. №2

III Міжнародна науково-методична 
конференція «Авторська школа 
Сергія Капралова «Форум масажних 
і SPA-реабілітаційних технологій»
Організатор: «Центр Капралова»
За підтримки кафедри медичної 
реабілітації, фізіотерапії та 
спортивної медицини НМАПО імені 
П. Л. Шупика, кафедри фізичної 
реабілітації факультету психолого-
фізичної реабілітації МНТУ 
ім. акад. Ю. Бугая

25 квітня
16.00-18.00
Зал №22
пав. №2

IV Міжнародна науково-методична 
конференція: «Авторська школа 
Сергія Капралова «Сучасні лазневі 
технології»
Організатор: «Центр Капралова»
За підтримки кафедри медичної 
реабілітації, фізіотерапії та 
спортивної медицини НМАПО імені 
П. Л. Шупика, кафедри фізичної 
реабілітації факультету психолого-
фізичної реабілітації МНТУ 
ім. акад. Ю. Бугая

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
NURSING CARE

April 27
10.00-16.00
Hall #3
Pav #3

UKRAINIAN NURSING SHCOOL
Organizer: LMT Company

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
DERMATOVENEREOLOGY

April 25
11.30-17.00
Hall #17
Pav #2

Scientifi c-practical conference 
“Innovative achievements in the 
diagnosis of sexually transmitted 
infections, infectious and fungal 
diseases and common dermatoses. 
Progress in treatment “
Organizer: Institute of Dermatology and 
Venereology of NAMS of Ukraine, SI

 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM 
«HEALTH BEAUTY

April 25
12.30-15.30
Hall #22
Pav #2

III International scientifi c-methodical 
conference “Author’s school of Sergey 
Kapralov” Forum of massage and SPA-
rehabilitation technologies”
Organizer: Center of Kapralov
With the support of the Department of 
Medical Rehabilitation, Physiotherapy and 
Sports Medicine of the National Medical 
Academy of Postgraduate Education 
(NMAPE) named after P.L. Shupyk, 
department of physical rehabilitation 
faculty of psychological and physical 
rehabilitation of the International Science 
and Technology University (ISTS) named 
after Academician Yu. Bugay

April 25
16.00-18.00
Hall #22
Pav #2

IV International scientifi c-methodical 
conference “Author’s school of Sergey 
Kapralov” Modern bath technologies”
Organizer: Center of Kapralov
With the support of the Department of 
Medical Rehabilitation, Physiotherapy and 
Sports Medicine of the National Medical 
Academy of Postgraduate Education 
(NMAPE) named after P.L. Shupyk, 
department of physical rehabilitation 
faculty of psychological and physical 
rehabilitation of the International Science 
and Technology University (ISTS) named 
after Academician Yu. Bugay
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 SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM ORGANIZATION 
AND MANAGEMENT OF PHARMACY

April 27
14.30-16.00
Hall #14
Pav #3

Scientifi c-practical conference 
“The urgency of the transition of 
pharmaceutical institutions to the 
International standarts of industry 
GPP to ensure right quality of 
pharmaceutical services and the 
functioning of a quality management 
system”
Organizer: Standards Technologies 
Development, Ltd.

 MEDICAL TOURISM

April 26
10.00-18.00
business 
zone
Pav #3

3RD MEDICAL TOURISM CONFERENCE
Organizers: Association of Physicians in 
Medical Tourism, DoctorGEO&DoctorSPA 
magazine

OTHER EVENTS

April 27
14.30-16.00
Hall #16
Pav #3

Scientifi c-practical conference “Transfer 
of the latest medical and dental 
technologies to the healthcare of 
Ukraine”
Organizer: O.O. Bohomolets National 
Medical University

April 27
10.00-16.00
Hall #13
Pav #3

Seminar “Assessment of compliance 
of medical devices to requirements of 
technical regulations”
Organizer: UKRMEDSERT

* Program’s changes and additions are possible

 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І 
УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ»

27 квітня
14.30-16.00
зал №14
пав. №3

Науково-практичний семінар 
«Актуальність переходу 
аптечних установ на міжнародні 
галузеві стандарти GРP з метою 
забезпечення належної якості 
фармацевтичних послуг 
і функціонування системи 
управління якістю»
Організатор: ТОВ «Стандарти 
Технології Розвиток»

 МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

26 квітня
10.00-18.00
бізнес-
зона
пав. №3

3-тя Конференція з медичного 
туризму
Організатори: ГО «Асоціація Лікарів 
Медичного Туризму»,  
журнал DoctorGEO&DoctorSPA

ІНШІ ЗАХОДИ

27 квітня
10.00-16.00
Зал №16
пав. №3

Науково-практична конференція 
«Трансфер новітніх медичних та 
стоматологічних технологій 
в охорону здоров’я  України» 
Організатор: Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця

27 квітня
10.00-16.00
Зал №13
пав. №3

Семінар «Оцінка відповідності 
медичних виробів вимогам 
технічних регламентів»
Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

*У програмі можливі зміни та доповнення

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ 
МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ*

25-27 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій», 

які проводитимуться у 2017 році

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS*

APRIL 25-27, 2017

Congress is entried to the “Register of congresses, 
symposia and scientifi c-practical conferences» 
held in 2017

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ

26 квітня
10.00 – 16.00
Зал №2
Пав. №3

Конференція «Менеджмент 
стоматологічних центрів»
Організатори: Компанія LMT, 
юридична компанія «Медконсалтинг», 
стоматологічна клініка доктора Дахно

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE 
DENTAL SERVICE

April 26
10.00 – 16.00
Hall #2
Pav. #3

Conference “Management of dental 
centers”
Organizers: LMT Company, 
“Medconsulting” Law Company, Dental 
Clinic of Dr. Dakhno
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МЕДИЦИНА ТА СТОМАТОЛОГІЯ

25 квітня
10.30 – 17.00
Зал №3
Пав. №3

Симпозіум «Мультидисциплінарний 
підхід в лікуванні: принципи 
спадковості. Погляди різних 
спеціалістів на медичні проблеми»
Організатори: Національна 
Академія Медичних Наук, НМАПО імені 
П. Л. Шупика, Українська Асоціація 
сімейної медицини

26 квітня
10.00 – 18.00
Зал №19
Пав. №2

Науково-практична конференція 
«Сучасні аспекти профілактики, 
лікування та реабілітації в 
стоматології»
Організатор: НМАПО 
імені П. Л. Шупика

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

26 квітня
10.00 – 17.00
Зал №11
Пав. №3

Симпозіум «Карієс зубів у дітей: 
сучасні шляхи вирішення проблеми»
Організатори: НМАПО імені 
П.Л. Шупика, Кафедра дитячої 
терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних 
захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця, 
Українська асоціація профілактичної 
та дитячої стоматології, ГО 
«Академія стоматологічного здоров’я»

Спонсор заходу компанія «Дельта 
Медікел», ТМ «БіоГая»  

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

25 квітня
14.00 – 18.00
Зал №21
Пав. №2

Семінар «Сучасні аспекти щелепно-
лицьової хірургії»
Організатор: кафедра хірургічної 
стоматології Національного 
медичного університету імені 
О. О. Богомольця

25 квітня
11-00 – 14.00
26 квітня
10-00 – 14.00
Зал №23
Пав. №3

Науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарний підхід 
до лікування поєднаної щелепно-
лицевої травми в умовах 
багатопрофільного лікувального 
закладу»
Організатор: Центр щелепно-
лицевої хірургії Київської обласної 
клінічної лікарні №1

MEDICINE AND DENTISTRY

April 25
10.30-17.00
Hall #3
Pav. #3

Symposium “Multidisciplinary 
approach in treatment: principles 
of heredity. The views of diff erent 
experts on medical problems”
Organizers: National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, Shupyk 
National Medical Academy of 
Postgraduate Education, Association of 
Family Medicine

April 26
10.00-18.00
Hall #19
Pav. #2

Scientifi c-practical conference “Modern 
aspects of prevention, treatment and 
rehabilitation in dentistry”
Organizer: Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education

CHILDREN’S DENTISTRY

April 26
10.00-17.00
Hall #11
Pav. #3
 

Symposium “Dental caries in children: 
modern decision ways of problem”
Organizers: Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education, 
Department of Pediatric dentistry and 
prevention of dental diseases of A.A. 
Bogomolets National Medical University, 
Ukrainian Association of Preventive and 
Pediatric Dentistry, NGO Dental Academy 
of Public Health

Sponsor of the Symposium Delta 
Medikel Company, BioGaiaTM

MAXILLOFACIAL SURGERY

April 25
14.00-18.00
Hall #21
Pav. #2

Seminar “Modern aspects of 
maxillofacial surgery”
Organizer: Department of Operative 
Dentistry National Medical University
O.O. Bohomolets

April 25
11.00-14.00
April 26
10.00-14.00
Hall #23
Pav. #3

Scientifi c-practical conference “The 
multidisciplinary approach to the 
treatment of co-maxillofacial trauma 
in the conditions of multi-fi eld 
medical institution”
Organizer: Center for Maxillofacial 
Surgery Kiev regional clinical hospital 
№1
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ОРТОДОНТІЯ

27 квітня
10.00 – 15.00
Зал №9
Пав №3

Науково-практична конференція 
«Інновації в ортодонтії»
Організатори: НМАПО імені 
П.Л. Шупика, Асоціація ортодонтів 
України

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

25 квітня
10.30 – 18.00
Зал №1
Пав. №3

Симпозіум «Інноваційні методи 
ортопедичної реабілітації 
стоматологічних хворих»
Організатори: НМАПО імені 
П. Л. Шупика; Асоціація стоматологів 
України; Асоціація стоматологів-
ортопедів і зубних техніків України

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

26 квітня
10.00 – 18.00
Зал №1
Пав. №3

Симпозіум «Perio-, Endo -, Resto – ІІ: 
Наука. Практика. Досвід»
Організатори: Асоціація лікарів-
пародонтологів України

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В СТОМАТОЛОГІЇ

26 квітня
10.00-17.30 
Зал №3
Пав. №3

Симпозіум «Інфекційний контроль 
в закладах охорони здоров’я 
стоматологічного профілю: 
юридичні та практичні аспекти». 
Актуальні питання підготовки 
молодших спеціалістів з медичною 
освітою стоматологічного профілю
Організатор: Інститут 
стоматології НМАПО імені 
П. Л. Шупика 

*У програмі можливі зміни та доповнення

ORTHODONTICS

April 27
10.00 – 15.00
Hall #9
Pav. #3

Scientifi c-practical conference 
“Innovations in orthodontics”
Organizers: Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education, 
Ukraine Association of Orthodontists

ORTHOPEDIC DENTISTRY

April 25
10.30-18.00
Hall #1
Pav. #3

Symposium “Innovative methods of 
orthopedic rehabilitation of dental 
patients”
Organizers: Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education; 
Ukraine Dental Association; Association 
of dentists, orthopedists and dental 
technicians Ukraine

PERIODONTOLOGY

April 26
10.00-18.00
Hall #1
Pav. #3

Symposium “Perio-, Endo -, Resto – ІІ: 
Science. Practice. Experience”
Organizers: Association of 
Periodontology doctors Ukraine

INFECTION CONTROL IN DENTISTRY

April 26
10.00-17.30
Hall #3
Pav. #3

Symposium “Infection control in 
healthcare facilities of dental profi le, 
legal and practical aspects”
Current issues of junior specialists with 
medical education dental
Organizer: Institute of Dentistry of 
Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education

* Program’s changes and additions are possible
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УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 
ТА МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ

EXHIBITORS OF INTERNATIONAL MEDICAL FORUM 
AND INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

AlfaSPA Development 100

4Life Трансфер Фактор центр в Україні 100

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD 101

DataMind 101

DENTSMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,  101

LIMITED 101

DIRUI Industrial Co., LTD 102

Doktoram.com, TM 102

DX-СИСТЕМИ, НВП 102

Erba Lachema S.r.o. 103

KING WEST MEDICAL 103

Likarni.com, компанія 103

Marutaka.com.ua 103

Medical Plaza, Медичний Центр ТОВ ЕКОДНІПРО 104

Medlife.pro 104

MZ Liberec 104

NaturVita 104

Orthomol.life, інтернет - магазин 105

Protech Solutions Ukraine, LLC 105

Rain International 105

RH 106

Selenium 106

SIUI 106

TopClosure/FALCON 106

UATeleMD 106

WALMARK, a.s. 107

WELLCAREТМ (Ергоком, ПП, ТПК) 107

АВІС–МЕД 107

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ 107

Аламед, ТОВ 108

Алком, Торговий дім, ТОВ 108

АЛСЕНА 108

Альфа-Інтенсив, спеціалізований 

центр німецької мови 108

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

Альціона, ТОВ 109

АМПРІ Україна, ТОВ 109

АРТ, ПП, 

офіційний дистриб’ютор АТ «Fatra» в Україні 109

4Life Transfer Factor Center in Ukraine 100

AFS Medizintechnik, LLC 110

Alamed, LTD 108

Alciona, LTD 109

ALFAMED, PE 109

AlfaSPA Development 100

Alkom, Trade House, LTD 108

Alpha-Intensiv, 

German language center 108

ALSENA 108

AMPRI UKRAINE, LLC 109

ART, PE the offi  cial distributor 
of Fatra a.s. in Ukraine 109

AVIS–MED 107

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100

Bio Test Med, LLC 111

Biofarma 111

BIOMED, LTD 111

BISHOFIT Mg ++ 110

BMT UA, subsidiary company 111

BROKBRIDGE, LLC 112

BTL Ukraine 112

CARDIO, MK, LLC 121

CHEMLABORREACTIV, LTD 145

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD 101

Contact Co., LTD 122

CRATIA 123

Dana MC, LTD 116

DataMind 101

Delta Medical, LLC 117

Dental clinic Dr.Dahno 139

DENTSMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,  101

DENTSTAL N 117

Dialogue Diagnostics, LLC 117

DIAPROPH-MED, SPC, PJSC 117

DIRUI Industrial Co., LTD 102

DNIPRO-MTO, RPC, LLC 118

Doktoram.com, TM 102

DX-SYSTEMS, RPE, LLC 102

Ecomed Munhen Haus, LLC 118
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АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

БIШОФIТ Mg ++ 110

Біо Тест Мед, ТОВ 111

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

Біофарма 111

БМТ УА, дочірнє підприємство 111

БРОКБРІДЖ, ТОВ 112

БТЛ-Україна 112

Ваше Здоров’я Трейдинг, ТОВ 112

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 112

Вектор-Бест-Україна, ТОВ 113

Вінмедікал, ТОВ 113

Віола Медтехніка 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

ВОЛЕС, ТОВ 114

Волсмарт, ТОВ 114

ГOЛДЕН-ФАРМ, ПП 115

ГАЛЕС, НВ, ТОВ 115

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 115

Глобал-Медика, ТОВ 115

ГНЦЛС, дослідний завод, ТОВ 116

Грінсен, ТОВ 116

Групотест, ПП 116

Дана МС, ТОВ 116

Дельта Медікел, ТОВ 117

ДЕНТСТАЛ Н 117

Діалог Діагностікс, ТОВ 117

ДІАПРОФ-МЕД, НВК, ПАТ 117

ДНІПРО-МТО, НВТ, ТОВ 118

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ 118

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 118

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

ЕргоЛайф 119

ІВОДЕНТ, ТОВ 119

ІЛТАМЕД, Компанія, ТзОВ 119

ІМЕСК, ТОВ 119

Імпрув Медікал 120

ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ 120

ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ 121

Інтермедика 121

Інтерпроект, асоціація 121

КАРДІО, МК, ТОВ 121

КАТРОНІК, ТОВ 122

Квайссер Фарма Україна, ТОВ 122

КВАНТ, ЗРО, ТОВ 122

Контакт, фірма, ТОВ 122

ELITEMEDICA, LLC 118

Erba Lachema S.r.o. 103

ERGOLIFE 119

EximCargoTrade, LTD 118

Feofaniya, Clinical Hospital 143

FIATOSTM, ERGOСOM, PE, TIC 143

Formula, LTD 143

GALES 115

Global Translation Services 1+1 115

Global-Medica, CLL 115

GNCLS, experimental plant, LTD 116

GOLDEN-PHARM, PE 115

Grinsen, LTD 116

Grupotest, PE 116

HEACO 144

HEALTHY STYLE, LTD 144

Heel 144

HIMPROMRESURSY-8, PE 145

ILTAMED, Company, LTD 119

IMESC, LLC 119

Improve Medical 120

IMU PRO UKRAINE, LLC 120

INMED UKRAINE, LLC 121

Intermedica 121

Interproject, association 121

IP MEDICAL, LTD 107

IVODENT, LTD 119

Kapralov Center 145

KATRONIC, LLC 122

KHAI – MEDICA 144

KING WEST MEDICAL 103

KVANT, LTD 122

LABLIFE, LTD 123

Laser and Health, scientifi c-production 

medical-biological corporation 123

LIFEMEDICA, LLC 123

Likar, LTD 124

Likarni.com 103

LIMITED 101

LiQberry 124

LORAN 124

Marutaka.com.ua 103

MED EXIM 125

Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation 125

Medconsulting, LLC 128

Medcoswiss (Ukraine) 128
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КРАТІЯ 123

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 123

Лазер і Здоров’я, науково-виробнича 
медико-біологічна корпорація 123

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 123

Лікар 124

Лікбері 124

ЛОРАН 124

Мед Ексім 125

МЕДАПАРАТУРА, 
Київське виробниче об’єднання, ТДВ 125

Медгарант, ТОВ 125

Медгрупінвест, ТзОВ 125

Медекал-про, ТОВ 126

Медиком, клініка анти старіння, ПП 126

Медилайн, ТОВ 126

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЮБІАЙ 127

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

МЕДІТОРГ 127

Медконсалтинг, ТОВ 128

Медкосвісс, ТОВ (Україна) 128

МедЛаб, медична лабораторія 128

Медмаркетинг 128

Медтехснаб, ТОВ 129

Медхолдінг, ТОВ 129

Мілько Наталія Сергіївна, ФОП 129

МК Квертімед-Україна, ТОВ 129

МОДЕМ 1, ТОВ 130

МУКОС Фарма, представництво в Україні 130

Нектар, ПП 130

Норма-Трейд, ТОВ 131

Нью Дентал 131

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОЛІМП, Дослідно-експериментальний 

виробничий центр, ТОВ 131

ОНІКО, МПТВП 132

ОРМЕД УКРАЇНА 132

ОСД Східна Європа, ТОВ 132

Поліпромсинтез, ТОВ 133

Профімед-Сервіс, ТОВ 133

Профмода 133

РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ 133

РАДМІР 134

Реагент, ПрАТ 134

Регард, фірма, ТОВ 134

Реклама – Прінт 135

Medekal-pro, LTD 126

Medgarant, LTD 125

Medholding, LTD 129

Medhrupinvest 125

Medical Plaza, 

Medical Center EKODNIPRO, LLC 104

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

Medikom, Anti Aging Clinic 126

Mediline, LTD 126

MEDITORG 127

Medlab, the medical laboratory 128

Medlife.pro 104

Medmarketing, LLC 128

Medtechsnab, LTD 129

Milko Nataliya, Entrepreneur 129

MK Kvertimed-Ukraine, LTD 129

MODEM 1, LTD 130

Mukos Pharma GmbH&Co, 

representative offi  ce in Ukraine 130

MZ Liberec 104

NaturVita 104

Nektar, PE 130

New Dental 131

Norma-trade, LLC 131

Odamed, LTD 131

Olimp, Experimental 
and Development Center, LLC 131

ONIKO, PE 132

ORMED UKRAINE 132

Orthomol.life 105

OSD Shidna Evropa, LTD 132

PCF Medtechnika, LTD 114

PHARMASCO, LTD 143

Polypromsyntes, LTD 133

Profi med-Service, LTD 133

Profmoda 133

Protech Solutions Ukraine, LLC 105

Queisser Pharma Со 122

RADMIR 134

Rain International 105

RAVITA UKRAINA, LTD 133

Reagent, PJSC 134

REGARD 134

Rehafl ex, LTD 135

Reklama – Print 135

RH 106
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Рехафлекс, ТОВ 135

Рош Україна, ТОВ 135

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Салютіс Прінт 136

Самсунг 136

САТВА І.К., ТОВ 136

Світ Літньої Людини 136

СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ 137

Сенте-Лаб, ТОВ 137

Сибірське здоров`я, корпорація 137

Сибірське Здоров’є 137

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

Скайлайн Софтвер 138

Спектромед Україна 138

СПІКАРД, ПП 139

СТОМАТЕХНІКА 139

Стоматологічна клініка доктора Дахно 139

Терра-Мед, ТОВ 139

Техінпроект, НВВФ 140

Топлайн 140

УКР ДІАГНОСТИКА 140

Українська Академія Біологічної Медицини,
 приватний навчальний заклад 140

Український медичний 

центр сертифікації, ДП 141

Український науковий 
інститут сертифікації, ТОВ 141

Укрбіо, ТОВ 141

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

УКРМЕДЕКСПЕРТ, ТОВ 142

УМТ+, ТОВ 142

ФАРМАСКО, ТОВ 143

Феофанія, Клінічна лікарня 
Державного управління справами 143

ФІАТОСTM, Ергоком, ПП, ТПК 143

Формула, ТОВ 143

ХАІ – МЕДИКА 144

Хеель 144

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 144

ХІКО 144

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 145

ХІМПРОМРЕСУРСИ-8, ПП 145

Центр Капралова 145

Юрія-Фарм, ТОВ 146

ЮТАС, компанія, ТОВ 146

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

Roche Ukraine 135

Royal Integration, LTD 135

Salutis Print 136

Samsung 136

Satva I.K., LTD 136

Selenium 106

SELKOM, LTD 137

Sente-Lab, LTD 137

Siberian Health 137

Siberian health, corporation 137

Simesta VAAL, LLC 138

SIUI 106

Skyline Software 138

Spectromed Ukraine 138

Spicard 139

STOMATEHNIKA 139

Techinproekt, Scientifi c production fi rm 140

Terra-Med, LTD 139

TopClosure/FALCON 106

Topline 140

UATeleMD 106

UBI Medical Center 127

UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 140

Ukrainian Academy Of Biological Medicine, 

Private educational institutions 140

Ukrainian Medical Center of Certifi cation, SE 141

Ukrainian Scientifi c Institute 

of Certifi cation, LLC 141

Ukrbio, LTD 141

UKRBIOMED, LLC 142

UKRMEDEXPERT, LLC 142

UMT+, LLC 142

UTAS Co., LTD 146

Vashe Zdorov`e Trading, LLC 112

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 113

VEGA MEDICA, LTD 112

Vinmedical, LTD 113

Viola Medtehnika 113

VOLES, LTD 114

Volsmart, LLC 114

WALMARK, a.s. 107

WELLCAREТМ (ERGOСOM, PE, TIC) 107

World of Elderly 136

YASTREB O.V., individual businessman 146

Yuria-Pharm, LTD 146
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УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ 
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS

EXHIBITORS OF INTERNATIONAL EXHIBITION 
OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Австрія 

Віденська Приватна Клініка 148

Білорусь 

КЛІНІКИ БІЛОРУСІ 148

Мати і дитя, Республіканський 
науково-практичний центр, ДУ 
МОЗ Республіки Білорусь 148

Корея 

Корейська державна агенція зі сприяння 
торгівлі й інвестиціям, KOTRA Київ 148

Латвія 

Латвійсько Американський центр ока (LAAC) 149

Литва 

Кардіоліта, приватна клініка 149

Малайзія 

МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ 150

Німеччина 

Klinikum Nuernberg 150

Польща 

Małopolska 150

Відділ сприяння торгівлі 
та інвестиціям Посольства Польщі у Києві  150

Словаччина 

ДУДІНЦЕ, курорт 151

Закордонне представництво по туризму 
Словацької Республіки у РФ і СНД / 
Міністерство транспорту та будівництва 
Словацької Республіки 151

ЛУЧКИ, курорт 152

Пієштяни, Словацький лікувальний курорт 152

Посольство Словацької Республіки в Україні 151

США 

СВМ-МЕД, ТОВ 152

Туреччина 

Başkent University Healthcare Group 152

 Україна 

BG DENT, BG LAB 153

SCG MEDICAL SERVICE UKRAINE 153

Асклепіон, Медичний центр, ТОВ 
Клініка «Мануфактура» 153

Austria

Wiener Private Clinic 148

Belarus

CLINICS OF BELARUS 148

Mother and Child, 
the Republican Scientifi c and Practical Centre 148

Czech Republic

CzechTrade, Czech Trade promotion agency 156

Teplice Spa 156

Finland

HYKSin - HELSINKI UNIVERSITY HOSPITAL 155

Germany

Klinikum Nuernberg 150

Korea

Korea Trade-Investment 
Promotion Agency, KOTRA Kyiv 148

Latvia

The Latvian American Eye Center (LAAC) 149

Lithuania

KARDIOLITA, JSC 149

Malaysia

MATRADE – MALAYSIA 150

Poland

Małopolska 150

Trade and Investment Promotion Offi  ce 
of the Embassy of the Republic of Poland in Kyiv 150

Slovakia

Embassy of the Slovak Republic to Ukraine 151

Slovak Health Spa Piešťany 152

Slovak tourist Offi  ce in Russia and CIS 
Ministry of Transport and Construction 
of the Slovak Republic 151

SPA DUDINCE 151

Spa Lúčky 152

Turkey

Başkent University Healthcare Group 152
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МЕДИЧНI ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ 
ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

PROFESSIONAL MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION

Асоціація «Оператори ринку 
медичних виробів» (АОРМВ) 158

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» 158

Асоціація Анестезіологів України, ГО 158

Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО 158

Асоціація Ортодонтів України 159

Асоціація педіатрів України 159

Асоціація працівників швидкої, невідкладної
медичної допомоги та  медицини 
катастроф, ВГО 159

Асоціація радіологів України 160

Асоціація стоматологів України 160

Асоціація Урологів України, ВГО 161

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії 
та лабораторної медицини  161

Всеукраїнська Асоціація Пластичних,
Реконструктивних та Естетичних Хірургів, ГО 162

Всеукраїнська рада реанімації  (ресусцитації) 
та екстреної медичної допомоги, ВГО 162

Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини,  Державного 
управління справами, ДНУ  162

Національна наукова медична бібліотека України 163

Національний інститут раку 163

Національний музей медицини України 163

Українська Асоціація Нейрохірургів 164

Українська асоціація профілактичної 
та дитячої стоматології 164

All Ukrainian Association 
of ambulance workers, medicine 
of emergency and disaster medicine, NGO 159

All-Ukrainian Resuscitation 
Council and emergency medicine, PO 162

Association “Cardiovascular 
Surgeons of Ukraine” 158

Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO 158

Association of Clinical Chemistry 
and Laboratory  Medicine of Ukraine  161

Association of market operators 
of medical devices (АMOMD) 158

Association of Physicians in Medical Tourism 158

Association of radiologists of Ukraine 160

Association of Ukrainian Orthodontists 159

National Cancer Institute 163

National Scientifi c Medical Library of Ukraine 163

Scientifi c Practical Center for Prophylactic and  
Clinical Medicine, State Administration, SSE 162

The National Museum of Medicine of Ukraine 163

The Ukrainian Association 
of Ultrasound Diagnostic 165

Ukrainian association for healthcare quality 165

Ukrainian Association of diabetes 166

Ukrainian Association 
of digital dental technology, PO 165

Ukrainian Association of Family Medicine 164

Ukrainian Association of Neurosurgeons 164

Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО 154

Київський центр фунготерапії, 
біорегуляції та аюрведи 154

ТревелСіМ 154

Українська Асоціація Медичного Туризму 155

Фінляндія 

HYKSin - Гельсінська університетська лікарня 155

Чехія 

CzechTrade, 
агентство з питань підтримки торгівлі Чехії 156

Тепліце, Курорт 156

Ukraine

Asklepion, LLC, Medical 
center Manufactura, clinic 153

Association of Physicians in Medical Tourism 154

BG DENT, BG LAB 153

Kiev fungotherapy, 
Bio-regulationand Ayurveda center 154

SCG MEDICAL SERVICE UKRAINE 153

TravelSiM 154

Ukrainian Association of Medical Tourism 155

USA

SVM-MED, LLC 152
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Українська асоціація репродуктивної медицини 164

Українська Асоціація Сімейної Медицини 164

Українська асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, ГО 165

Українська Асоціація цифрових 
стоматологічних технологій, ГО 165

Українська асоціація якості медичної допомоги 165

Українська діабетологічна асоціація, ВГО 166

Українське товариство 
радіаційних онкологів 166

Український медичний клуб 166

Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини  
катастроф МОЗ України, ДЗ 167

Ukrainian Association of Plastic, 
Reconstructive and Aesthetic Surgeons, PO 162

Ukrainian Association 
of Preventive and Pediatric Dentistry 164

Ukrainian Association of Reproductive Medicine 164

Ukrainian Dental Association 160

Ukrainian Medical Club 166

Ukrainian Pediatric Association 159

Ukrainian scientifi cally-practical center emergency 
medical help and medicine of  the catastrophes 
Ministry of Public Health of  Ukraine, SI 167

Ukrainian Society of Radiation Oncologists 166

Ukrainian Urological Association, 
All-Ukrainian  non-Governmental Organization 161

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

STATE INSTITUTIONS 
OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  167

Інститут гастроентерології 
НАМН України, ДУ 168

Інститут гематології і трансфузіології 
НАМН України, ДУ 168

Інститут генетичної та регенеративної  
медицини НАМН України, ДУ 169

Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України, ДУ 169

Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ 169

Інститут дерматології та венерології 
НАМН України, ДУ 170

Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України, ДУ 170

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН  України, ДУ 170

Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ 171

Інститут медичної радіології  
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ 171

Інститут мікробіології та імунології  
ім. І.І. Мечникова НАМН України, ДУ 171

Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України, ДУ 172

Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ 172

NATIONAL ACADEMY 
OF MEDICAL SCIENCES OF  UKRAINE  167

D.F. Chebotarev Institute of Gerontology 

of the NAMS of Ukraine, SI 169

Filatov Institute of Eye Diseases and 
Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine, SI 174

Genetic and Regenerative Medicine 

of the NAMS of Ukraine, SI 169

Grigoriev Institute for Medical Radiology 
of the NAMS of Ukraine, SI 171

Institute for children and adolescents 

health care of the NAMS of Ukraine, SI 173

Institute of Blood Pathology and transfusion 
medicine of the NAMS of Ukraine, SI 174

Institute of Dentistry of the NAMS 

of Ukraine, SI 175

Institute of dermatology and 
venereology of the NAMS of Ukraine, SI 170

Institute of Gastroenterology 

of the NAMS of  Ukraine, SI 168

Institute of Haematology and Transfusiology 
of the NAMS of Ukraine, SI 168

Institute of Nephrology 

of the NAMS of Ukraine, SI 172

Institute of neurology, psychiatry 
and narcology of the NAMS of Ukraine, SI 172

Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic

Radiology of the NAMS of Ukraine, SI 176
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Буковинський державний медичний  університет 179

Вінницький національний медичний  
університет ім. М.І. Пирогова 179

Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ 180

Bogomolets National 
Medical University  182

Bukovinian state medical university 179

Danylo Halytsky Lviv National 
Medical University 181

Інститут нефрології НАМН України, ДУ 172

Інститут отоларингології імені 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України, ДУ 173

Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України, ДУ 173

Інститут очних хвороб і тканинної терапії  
ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ 174

Інститут патології крові та трансфузійної 
медицини НАМН України, ДУ 174

Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ 174

Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН України, ДУ 175

Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ 175

Інститут стоматології НАМН України, ДУ 175

Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України, ДУ 175

Інститут урології НАМН України, ДУ 176

Інститут фармакології 
та токсикології НАМН України, ДУ 176

Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України, ДУ 176

Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії  
НАМН України, ДУ 177

Національний інститут серцево-судинної  
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ 177

Національний інститут терапії  
ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ 177

Національний інститут фтизіатрії і  пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН  України, ДУ 178

Національний інститут хірургії і  трансплантології 
ім. О.О. Шалімова НАНМ  України, ДУ 178

Національний науковий центр 
«Інститут  кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска 
НАМН  України», ДУ 178

Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України, ДУ 179

Institute of Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology of the NAMS of Ukraine, SI 175

Institute of Pharmacology and Toxicology 
of the NAMS of Ukraine, SI 176

Institute of traumatology and orthopedics 
of the NAMS of Ukraine, SI 175

Institute of Urology of the NAMS of Ukraine, SI 176

L.T. Malaya Therapy National Institute 
of the NAMS of Ukraine, SI 177

L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and
Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine, SI 170

Mechnikov Institute of Microbiology 
and  Immunology of the NAMS of Ukraine, SI 171

National institute of phthisiology 
and  pulmonology named by 
F.G. Yanovsky of the  NAMS of Ukraine, SI 178

National Institute of Surgery and Transplantology 
name after A.A. Shalimov of the NAMS of  Ukraine, SI 178

National M.M. Amosov Institute of Cardiovascular
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI 177

National Scientifi c Center, M.D. Strazhesko  institute
 of cardiology of the NAMS of Ukraine, SI 178

National Research Center for Radiation  

Medicine of the NAMS of Ukraine, SI 179

O.M. Marzeyev Institute for Public Health 
of the NAMS of Ukraine, SI 169

O.S. Kolomiychenko Institute 
of Otolaryngology of National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine, SI 173

Research-Practical Centre of Endovascular 
Neuroradiosurgery of the NAMS of Ukraine, SI 177

Romodanov Neurosurgery Institute, 
NAMS of Ukraine, SI 172

Sytenko Institute of spine and joint 
pathology of the NAMS of Ukraine, SI 174

V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology 
Problems of the NAMS of Ukraine, SI 175

V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology 
and Metabolism of the NAMS of Ukraine, SI 170

V.T. Zaycev Institute of General and Urgent 
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI 171
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Інститут сімейної медицини, НМАПО 
імені П. Л. Шупика 180

Київський медичний університет, ПВНЗ 180

Луганський державний медичний  університет, ДЗ 181

Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького 181

Національна медична академія  
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 182

Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця 182

Національний Фармацевтичний  Університет 182

Ужгородський національний університет, ДВНЗ 183

Харківська медична академія 
післядипломної освіти 183

Харківський національний 
медичний  університет 183

Донецький фізико-технічний інститут  
ім. О.О. Галкіна НАН України 184

Інститут біохімії 
ім. О. В. Палладіна НАН України 184

Інститут геохімії, мінералогії та  
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ 184

Інститут експериментальної патології,  
онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького  НАН України 184

Інститут електродинаміки НАН України 185

Інститут електрозварювання  
ім. Є. О. Патона НАН України 185

Інститут кібернетики 
ім. В.М. Глушкова  НАН України 185

Інститут металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України 185

Інститут мікробіології і вірусології  
ім. Д.К. Заболотного НАН України 186

Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України 186

Інститут надтвердих матеріалів  
ім. В. М. Бакуля 186

Інститут прикладних проблем фізики 
і  біофізики НАН України 186

Інститут проблем матеріалознавства  
ім. І.М. Францевича НАН України 187

Інститут проблем реєстрації 
інформації  НАН України 187

Інститут сорбції і проблем ендоекології 187

Chuiko Institute of Surface Chemistry 
of the NAS of Ukraine 189

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology 
and  Virology of the NAS of Ukraine 186

Donetsk Institute for Physics and Engineering 184

E.O. Paton Electric Welding Institute  
of the NAS of Ukraine 185

Frantsevich Institute of Problems 
of Materials of the NAN of Ukraine 187

G.V. Kurdymov Institute for Metal 
Physics of NAS of Ukraine 185

Institute for Information Recording 
of the NAS of Ukraine 187

Institute for Sorption and Problems 
of  Endoecology 187

Institute of Applied Problems 
of Physics and  Biophysics of the NAS of Ukraine 186

Institute of Engineering Thermophysics 
of the NAS of Ukraine 188

Institute of macromolecular chemistry 
of the NAS of Ukraine 189

Institute of Molecular Biology and Genetics 
of  the NAS of Ukraine 186

Institute of Physics of the NAS of Ukraine 188

Institute of Thermoelectric of the NAS and  
Ministry of Education and Science of Ukraine 188

L.M. Litvinenko Institute 
of Physical-Organic  Chemistry and 
Coal Chemistry of the NAS of  Ukraine 189

Institute of Family Medicine, 
Shupik national medical academy 
of postgraduate education 180

Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate  Education 183

Kharkiv National Medical University 183

Kyiv Medical University 180

Lugansk State Medical University, SE 181

National Pirogov Memorial 
Medical University, Vinnytsya 179

National University of Pharmacy  182

Shupyk National Medical 
Academy of  Postgraduate Education  182

Uzhhorod National University, SHEI 183

Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate 
Education of Ministry of Health of Ukraine, SI 180

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
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2Event.com 192

4 Seasons Croatia 192

101 стоматолог, стоматологічний портал 192

Alldental 192

AllDental Travel 192

Aquae 193

BELODENT.ORG, стоматологічний 
інформаційно-освітній портал 193

CanBiotech Inc 193

CLocate.com 193

Copybook 193

Dentalgeek 194

Dental-revue – 
інформаційний стоматологічний сайт 194

Dentist-club 194

Depharm, сервіс пошуку 
виробників і постачальників 194

DOC.UA – сервіс пошуку лікарів 195

DoctorGEO&SPA 195

Doktorisrael 195

El turistico 196

Estet-portal.com, 
науково-популярний портал 196

European Hospital Verlags GmbH 196

Eventegg 196

Freesun News 197

101 stomatolog, dental portal 192

2Event.com 192

4 Seasons Croatia 192

Alldental 192

AllDental Travel 192

Amazonky, magazine 203

Aquae 193

BELODENT.ORG 193

BIZRELIZ, Information agency 203

CanBiotech Inc 193

CLocate.com 193

Copybook 193

Dentaclub, magazine 204

Dentalgeek 194

Dental-revue 194

DentArt, magazine 204

Dentist-club 194

Depharm, search service 
of manufacturers and suppliers 194

DOC.UA – doctor Search Service 195

DoctorGEO&SPA 195

Doktorisrael 195

Domashniy Kardiolog, magazine 204

El turistico 196

Estet-portal.com, Science-popular website 196

European Hospital Verlags GmbH 196

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА / MASS MEDIA

Інститут термоелектрики 
НАН та МОН України 188

Інститут технічної теплофізики НАН України 188

Інститут фізики НАН України 188

Інститут фізики напівпровідників  
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 189

Інститут фізико-органічної хімії 
та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 189

Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАН України 189

Інститут хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка НАН України 189

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем 
НАН  та МОН України 190

Фізико-технологічний інститут металів 
та  сплавів НАН України  190

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, 
 Mineralogy and Ore Formation of the NASU 184

Palladin Institute of Biochemistry 
of the NAS of  Ukraine 184

Physico-technological Institute of Metals 
and Alloys of the NAS of Ukraine 190

R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,   
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine 184
The Institute of Electrodynamics 
of the NAS of  Ukraine 185

The International Research and Training 
Center  for Information Technologies 
and Systems of the NAS and MES of Ukraine 190

V. Lashkaryov Institute of semiconductor 
physics of the NAN of Ukraine 189

V.M. Glushkov Institute of Cybernetics
of the NAN of Ukraine 185

V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials 186
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German Medical Journal 197

Go-Dentist.com - платформа для просування 
лікарів і стоматологічних клінік 197

Health Travel 197

Infodent Srl 197

InfoMed Malaysia 198

Intuition Communication LTD 198

iVrach.com, клуб практикуючих лікарів 198

Korean Spa Society 198

Likar.info 199

Med36.com 199

Medcentre.com.ua 199

Medi Trends Today 199

Medical alphabet 199

Medical Events Info 200

Medical Travel Today 200

MedQueen.com 200

NaviStom.com 200

Need BG LTD 200

Ochre-Media/Hospitals-Management 201

Olympia Global Co., LTD 201

Pharma.net.ua, спеціалізований портал 201

PharmaVOICE 201

PlacidWay 201

PROVEN TRADE CONTACTS 202

The Healthcare Holiday 202

Tourism around the World Monthly 202

Tourism-Insider 202

Trade-Shows.EU 203

Wellness Today Korea 203

Амазонки, журнал 203

Аптечний аудит, журнал 203

Бібліотека сімейного лікаря 
та сімейної медсестри, журнал 
(Наша родина плюс, ТОВ) 203

БІЗРЕЛІЗ, інформаційна агенція 203

Ваше здоров’я, редакція газети, ТОВ  204

ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група 204

Дентаклуб, журнал 204

ДентАрт, журнал 204

Домашній кардіолог, журнал 204

ЕКСПЕРТ ЛТД, ТОВ 205

Журнал головної медичної сестри 205

ЗаграNица, міжнародний портал 205

Eventegg 196

EXPERT LTD, LLC 205

Farmakosha 213

Freesun News 197

German Medical Journal 197

Go-Dentist.com 197

Health of Ukraine. Medical editions, 
Publishing house 206

Health Travel 197

Healthcare management, magazine 212

Hospital Surgery, The journal 
named  after L. Ya. Kovalchuk, 
scientifi c-practical journal 214

Infectious diseases, All-Ukrainian 
Scientifi c-Practical Medical Journal 206

Infodent Srl 197

InfoMed Malaysia 198

INTERNATIONAL TOURISM, magazine 209

Intuition Communication LTD 198

iVrach, Professional online community 
for Russian-speaking HCPs 198

KOMPASS UKRAINE, PrivJSC 207

Korean Spa Society 198

Library family doctor and family 
nurse log, magazine (Our family plus, LTD) 203

Likar.info 199

Magazine of Chief Nurse 205

Med36.com 199

Medcentre.com.ua 199

MedDovidka, informational 
and searching service 207

MedEkspert, group of companies 207

Medi Trends Today 199

Medical alphabet 199

Medical Events Info 200

Medical herald of Ukraine, newspaper 208

Medical Travel Today 200

Medicine and health, magazine 207

Medicine of Ukraine, 
Publishing and Information Center, LTD 208

MEDKNYHA, Publishing house 208

MEDPHARMCONNECT, Internet-portal 208

MedQueen.com 200

Modern Medical Technology, 
Scientifi c journal 212
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Заславський, Видавничий дім 205

ЗДОРОВ-ІНФО, медичний портал України 206

Здоров’я України. Медичні видання, 
Видавничий дім 206

Інфекційні хвороби, всеукраїнський 
науково-практичний медичний журнал 206

Казахстанський Фармацевтичний Вісник 206

КОМПАСС Україна, ПрАТ  207

МедДовідка, довідково-пошукова служба 207

МедЕксперт, група компаній 207

Медицина и здоровье, журнал 207

Медицина України, 
Видавничо-інформаційний центр, ТОВ 208

Медичний вісник України, газета 208

МЕДКНИГА, Видавничий дім 208

МЕДФАРМКОННЕКТ, інтернет-портал 208

Мир Отдыха и Бизнеса, журнал 209

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал 209

Моріон, ТОВ 209

Практика управління медичним закладом, 
журнал, ТОВ «Пресс Альянс» 209

Професійні видання, видавництво 210

Путешественник, журнал 210

РОБІНЗОН, журнал 210

СЕС. Профілактична медицина, журнал 210

Слово о здоровье, журнал 210

Стоматология для всех, 
міжнародний стоматологічний журнал 211

Сучасна ортодонтія, журнал 211

Сучасна фармація, журнал  211

Сучасні медичні технології,  
науково-практичний журнал 212

ТопМедКлiнiк, ТОВ 212

Український медичний вісник, ТОВ 212

Управління закладом охорони здоров’я, 
журнал 212

Участковый врач, журнал  РедМед Агентство 
популярних медичних  видань, ТОВ 213

ФАРМА ПЕРСОНАЛ 213

Фармакоша 213

Фармика - Pharmika.RU 213

Шпитальна хірургія, журнал  
ім. Л. Я. Ковальчука, науково-практичне  
видання 214

Modern Pharmacy, magazine 211

Morion, LTD 209

NaviStom.com 200

Need BG LTD 200

Ochre-Media/Hospitals-Management 201

Olympia Global Co., LTD 201

PHARMA PERSONNEL 213

Pharma.net.ua, Specialized web-site 201

Pharmacy audit, magazine 203

PharmaVOICE 201

Pharmika - Pharmika.RU 213

PlacidWay 201

Practice of Management 
of the Medical Institution, magazine 209

Professional publications, 
Publishing house 210

PROVEN TRADE CONTACTS 202

ROBINZON, magazine 210

SES. Preventive medicine, magazine 210

Slovo o zdorovie, magazine 210

Stomatology for all,  
International Dental Review 211

Suchasna orthodontija, magazine 211

The Healthcare Holiday 202

The Kazakhstan Pharmaceutical Herald 206

The local doctor, magazine 
RedMed Agency of the Popular 
Medical Editions,  LTD 213

The Traveler, magazin 210

TopMedClinic, LTD 212

Tourism around the World Monthly 202

Tourism-Insider 202

Trade-Shows.EU 203

Ukrainian Medical Bulletin 212

VIT-A-POL, Publishing Group 204

Wellness Today Korea 203

World of leisure and business, magazine 209

Your Health, Newspaper editorial offi  ce, LTD  204

ZAGRANITSA, International portal 205

Zaslavsky, Publishing house 205

ZDOROV-INFO.COM.UA, 
Medical portal of Ukraine 206
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 

ТА МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ 

ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE VIII INTERNATIONAL 

MEDICAL FORUM AND INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

Медичне обладнання, техніка та технології, 
комплексне оснащення лікувальних установ

AlfaSPA Development 100

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD 101

DX-СИСТЕМИ, НВП 102

Marutaka.com.ua 103

MZ Liberec 104

Protech Solutions Ukraine, LLC 105

RH 106

Selenium 106

SIUI 106

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ 107

Алком, Торговий дім, ТОВ 108

АЛСЕНА 108

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

Біо Тест Мед, ТОВ 111

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

БМТ УА, дочірнє підприємство 111

БРОКБРІДЖ, ТОВ 112

БТЛ-Україна 112

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 112

Віола Медтехніка 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Глобал-Медика, ТОВ 115

Грінсен, ТОВ 116

Дана МС, ТОВ 116

Діалог Діагностікс, ТОВ 117

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ 118

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 118

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

ЕргоЛайф 119

ІМЕСК, ТОВ 119

ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ 121

Інтермедика 121

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

AFS Medizintechnik, LLC 110

ALFAMED, PE 109

AlfaSPA Development 100

Alkom, Trade House, LTD 108

ALSENA 108

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100

Bio Test Med, LLC 111

BIOMED, LTD 111

BMT UA, subsidiary company 111

BROKBRIDGE, LLC 112

BTL Ukraine 112

CARDIO, MK, LLC 121

CHEMLABORREACTIV, LTD 145

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD 101

Contact Co., LTD 122

CRATIA 123

Dana MC, LTD 116

Dialogue Diagnostics, LLC 117

DX-SYSTEMS, RPE, LLC 102

Ecomed Munhen Haus, LLC 118

ELITEMEDICA, LLC 118

ERGOLIFE 119

EximCargoTrade, LTD 118

Global-Medica, CLL 115

Grinsen, LTD 116

HEACO 144

IMESC, LLC 119

INMED UKRAINE, LLC 121

Intermedica 121

Interproject, association 121

IP MEDICAL, LTD 107

KATRONIC, LLC 122

KHAI – MEDICA 144

KVANT, LTD 122
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Інтерпроект, асоціація 121

КАРДІО, МК, ТОВ 121

КАТРОНІК, ТОВ 122

КВАНТ, ЗРО, ТОВ 122

Контакт, фірма, ТОВ 122

КРАТІЯ 123

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 123

Лазер і Здоров’я, науково-виробнича 
медико-біологічна корпорація 123

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 123

Лікар 124

ЛОРАН 124

Мед Ексім 125

МЕДАПАРАТУРА, 
Київське виробниче об’єднання, ТДВ 125

Медгарант, ТОВ 125

Медекал-про, ТОВ 126

Медилайн, ТОВ 126

МЕДІТОРГ 127

Медтехснаб, ТОВ 129

Медхолдінг, ТОВ 129

МК Квертімед-Україна, ТОВ 129

МОДЕМ 1, ТОВ 130

Нектар, ПП 130

Норма-Трейд, ТОВ 131

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОНІКО, МПТВП 132

ОРМЕД УКРАЇНА 132

ОСД Східна Європа, ТОВ 132

Поліпромсинтез, ТОВ 133

Профімед-Сервіс, ТОВ 133

РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ 133

РАДМІР 134

Рехафлекс, ТОВ 135

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Самсунг 136

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

Спектромед Україна 138

Техінпроект, НВВФ 140

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

УКРМЕДЕКСПЕРТ, ТОВ 142

УМТ+, ТОВ 142

ХАІ – МЕДИКА 144

LABLIFE, LTD 123

Laser and Health, scientifi c-production 
medical-biological corporation 123

LIFEMEDICA, LLC 123

Likar, LTD 124

LORAN 124

Marutaka.com.ua 103

Medaparatura, 
Kyiv Industrial Corporation 125

Мedekal-pro, LTD 126

MEDEXIM 125

Medgarant, LTD 125

Medholding, LTD 129

Mediline, LTD 126

MEDITORG 127

Medtechsnab, LTD 129

MK Kvertimed-Ukraine, LTD 129

MODEM 1, LTD 130

MZ Liberec 104

Nektar, PE 130

Norma-trade, LLC 131

Odamed, LTD 131

ONIKO, PE 132

ORMED UKRAINE 132

OSD Shidna Evropa, LTD 132

PCF Medtechnika, LTD 114

Polypromsyntes, LTD 133

Profi med-Service, LTD 133

Protech Solutions Ukraine, LLC 105

RADMIR 134

RAVITA UKRAINA, LTD 133

Rehafl ex, LTD 135

RH 106

Royal Integration, LTD 135

Samsung 136

Selenium 106

Simesta VAAL, LLC 138

SIUI 106

Spectromed Ukraine 138

Techinproekt, Scientifi c production fi rm 140

UKRBIOMED, LLC 142

UKRMEDEXPERT, LLC 142

UMT+, LLC 142
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ХІКО 144

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 145

ЮТАС, компанія, ТОВ 146

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

 
Лабораторне обладнання, техніка 

та технології, комплексне оснащення 
медичних лабораторій

DIRUI Industrial Co., LTD 102

Erba Lachema S.r.o. 103

Selenium 106

АЛСЕНА 108

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

Біо Тест Мед, ТОВ 111

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

БМТ УА, дочірнє підприємство 111

БРОКБРІДЖ, ТОВ 112

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 112

Вектор-Бест-Україна, ТОВ 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Глобал-Медика, ТОВ 115

Грінсен, ТОВ 116

Діалог Діагностікс, ТОВ 117

ДІАПРОФ-МЕД, НВК, ПАТ 117

ДНІПРО-МТО, НВТ, ТОВ  118

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 118

ЕргоЛайф 119

ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ 120

Інтермедика 121

КРАТІЯ 123

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 123

Лікар 124

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

Медкосвісс, ТОВ (Україна) 128

МедЛаб, медична лабораторія 128

МК Квертімед-Україна, ТОВ 129

Норма-Трейд, ТОВ 131

Реагент, ПрАТ 134

Рош Україна, ТОВ 135

Сенте-Лаб, ТОВ 137

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

UTAS Co., LTD 146

VEGA MEDICA, LTD 112

Viola Medtehnika 113

YASTREB O.V., individual businessman 146

 
Laboratory equipment, technics and 

technology, complex equipping of medical 
laboratories

ALFAMED, PE 109

ALSENA 108

Bio Test Med, LLC 111

BIOMED, LTD 111

BMT UA, subsidiary company 111

BROKBRIDGE, LLC 112

CHEMLABORREACTIV, LTD 145

CRATIA 123

Dialogue Diagnostics, LLC 117

DIAPROPH-MED, SPC, PJSC 117

DIRUI Industrial Co., LTD 102

DNIPRO-MTO, RPC, LLC 118

Erba Lachema S.r.o. 103

ERGOLIFE 119

EximCargoTrade, LTD 118

Global-Medica, CLL 115

Grinsen, LTD 116

HEACO 144

HIMPROMRESURSY-8, PE 145

IMU PRO UKRAINE, LLC 120

Intermedica 121

LABLIFE, LTD 123

Likar, LTD 124

Medcoswiss (Ukraine) 128

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

Medlab, the medical laboratory 128

MK Kvertimed-Ukraine, LTD 129

Norma-trade, LLC 131

PCF Medtechnika, LTD 114

PHARMASCO, LTD 143

Reagent, PJSC 134

Roche Ukraine 135

Selenium 106
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Терра-Мед, ТОВ 139

УКР ДІАГНОСТИКА 140

Укрбіо, ТОВ 141

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

ФАРМАСКО, ТОВ 143

ХІКО 144

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 145

ХІМПРОМРЕСУРСИ-8, ПП 145

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

 
Медичний інструментарій, вироби для 

лікарської практики

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100

SIUI 106

TopClosure/FALCON 106

Аламед, ТОВ 108

АЛСЕНА 108

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

Альціона, ТОВ 109

Біо Тест Мед, ТОВ 111

Вінмедікал, ТОВ 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

ВОЛЕС, ТОВ 114

Глобал-Медика, ТОВ 115

Дана МС, ТОВ 116

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ 118

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

Інтерпроект, асоціація 121

Контакт, фірма, ТОВ 122

КРАТІЯ 123

ЛОРАН 124

Мед Ексім 125

Медекал-про, ТОВ 126

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

Нектар, ПП 130

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОЛІМП, Дослідно-експериментальний
 виробничий центр, ТОВ 131

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

УКРМЕДЕКСПЕРТ, ТОВ 142

Sente-Lab, LTD 137

Simesta VAAL, LLC 138

Terra-Med, LTD 139

UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 140

Ukrbio, LTD 141

UKRBIOMED, LLC 142

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 113

VEGA MEDICA, LTD 112

YASTREB O.V., individual businessman 146

 
Medical instruments, devices for medical 

practice

Alamed, LTD 108

ALFAMED, PE 109

Аlciona, LTD 109

ALSENA 108

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD 100
Bio Test Med, LLC 111

Contact Co., LTD 122

CRATIA 123

Dana MC, LTD 116

Ecomed Munhen Haus, LLC 118

ELITEMEDICA, LLC 118

Global-Medica, CLL 115

HEACO 144

Interproject, association 121

LORAN 124

Мedekal-pro, LTD 126

MEDEXIM 125

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

Nektar, PE 130

Odamed, LTD 131

Оlimp, Experimental 
and Development Center, LLC 131

PCF Medtechnika, LTD 114

Royal Integration, LTD 135

Simesta VAAL, LLC 138

SIUI 106

TopClosure/FALCON 106

UKRBIOMED, LLC 142

UKRMEDEXPERT, LLC 142

Vinmedical, LTD 113
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ХІКО 144

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

 
Фізіотерапія та реабілітація

AlfaSPA Development 100

Marutaka.com.ua 103

Medical Plaza, 
Медичний Центр (ТОВ ЕКОДНІПРО) 104

WELLCAREТМ 107

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ 107

Алком, Торговий дім, ТОВ 108

Альціона, ТОВ 109

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

БIШОФIТ Mg ++ 110

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

БТЛ-Україна 112

Ваше Здоров’я Трейдинг, ТОВ 112

Віола Медтехніка 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Волсмарт, ТОВ 114

Глобал-Медика, ТОВ 115

Інтерпроект, асоціація 121

КАРДІО, МК, ТОВ 121

ЛОРАН 124

Медгарант, ТОВ 125

Медилайн, ТОВ 126

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЮБІАЙ 127

Норма-Трейд, ТОВ 131

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОРМЕД УКРАЇНА 132

ОСД Східна Європа, ТОВ 132

Поліпромсинтез, ТОВ 133

Рехафлекс, ТОВ 135

Світ Літньої Людини 136

СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ 137

Техінпроект, НВВФ 140

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

Феофанія, Клінічна лікарня 
Державного управління справами  143

Центр Капралова  145

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

VOLES, LTD 114

YASTREB O.V., individual businessman 146

 
Physiotherapy and Rehabilitation

AFS Medizintechnik, LLC 110

Аlciona, LTD 109

AlfaSPA Development 100

Alkom, Trade House, LTD 108

BIOMED, LTD 111

BISHOFIT Mg ++ 110

BTL Ukraine 112

CARDIO, MK, LLC 121

Feofaniya, Clinical Hospital 143

Global-Medica, CLL 115

Interproject, association 121

IP MEDICAL, LTD 107

Kapralov Center 145

LORAN 124

Marutaka.com.ua 103

Medgarant, LTD 125

Medical Plaza, 
Medical Center (EKODNIPRO, LLC) 104

Mediline, LTD 126

Norma-trade, LLC 131

Odamed, LTD 131

ORMED UKRAINE 132

OSD Shidna Evropa, LTD 132

PCF Medtechnika, LTD 114

Polypromsyntes, LTD 133

Rehafl ex, LTD 135

SELKOM, LTD 137

Techinproekt, 
Scientifi c production fi rm 140

UBI Medical Center 127

UKRBIOMED, LLC 142

Vashe Zdorov`e Trading, LLC 112

Viola Medtehnika 113

Volsmart, LLC 114

WELLCAREТМ 107

World of Elderly 136

YASTREB O.V., individual businessman 146
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Екстрена медична допомога, 
реанімація, інтенсивна терапія

Medical Plaza, 
Медичний Центр (ТОВ ЕКОДНІПРО) 104

Аламед, ТОВ 108

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

Віола Медтехніка 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Глобал-Медика, ТОВ 115

Дана МС, ТОВ 116

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

Інтермедика 121

КАРДІО, МК, ТОВ 121

ЛАБЛАЙФ, ТОВ 123

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 123

Мед Ексім 125

Медгарант, ТОВ 125

ОДАМЕД, ТОВ 131

Самсунг 136

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

УКРМЕДЕКСПЕРТ, ТОВ 142

ХАІ – МЕДИКА 144

ХІКО 144

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 145

ЮТАС, компанія, ТОВ 146

 
Фармацевтична продукція, 

парафармацевтика, вироби медичного 
призначення, космецевтика

4Life Трансфер Фактор центр в Україні 100

AlfaSPA Development 100

NaturVita 104

Rain International 105

TopClosure/FALCON 106

WALMARK, a.s. 107

АВІС–МЕД 107

Біофарма 111

БРОКБРІДЖ, ТОВ 112

Волсмарт, ТОВ 114

ГOЛДЕН-ФАРМ, ПП 115

ГНЦЛС, дослідний завод, ТОВ 116

Emergency medicine, resuscitation 
and intensive care

AFS Medizintechnik, LLC 110

Alamed, LTD 108

BIOMED, LTD 111

CARDIO, MK, LLC 121

CHEMLABORREACTIV, LTD 145

Dana MC, LTD 116

ELITEMEDICA, LLC 118

Global-Medica, CLL 115

HEACO 144

Intermedica 121

KHAI – MEDICA 144

LABLIFE, LTD 123

LIFEMEDICA, LLC 123

MEDEXIM 125

Medgarant, LTD 125

Medical Plaza, 
Medical Center (EKODNIPRO, LLC) 104

Odamed, LTD 131

PCF Medtechnika, LTD 114

Samsung 136

UKRBIOMED, LLC 142

UKRMEDEXPERT, LLC 142

UTAS Co., LTD 146

Viola Medtehnika 113

 
Pharmaceutical products, 

parapharmaceutics, medicaldevices, 
cosmeceutics

4Life Transfer Factor Center in Ukraine 100

AlfaSPA Development 100

AVIS–MED 107

Biofarma 111

BROKBRIDGE, LLC 112

CRATIA 123

DIAPROPH-MED, SPC, PJSC 117

ELITEMEDICA, LLC 118

FIATOSTM 143

Formula, LTD 143

GNCLS, experimental plant, LTD 116

GOLDEN-PHARM, PE 115
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ДІАПРОФ-МЕД, НВК, ПАТ 117

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

Квайссер Фарма Україна, ТОВ 122

КРАТІЯ 123

Медиком, клініка анти старіння, ПП 126

Мілько Наталія Сергіївна, ФОП 129

МУКОС Фарма, 
представництво в Україні 130

ОДАМЕД, ТОВ 131

Роял Інтеграція, ТОВ 135

СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ 137

Сибірське здоров`я, корпорація 137

Сибірське Здоров’є 137

ФАРМАСКО, ТОВ 143

ФІАТОСTM 143

Формула, ТОВ 143

Хеель 144

ХІКО 144

ХІМПРОМРЕСУРСИ-8, ПП 145

Юрія-Фарм, ТОВ 146

 
Естетична медицина

AlfaSPA Development 100

Marutaka.com.ua 103

Medical Plaza, 
Медичний Центр (ТОВ ЕКОДНІПРО) 104

Rain International 105

БIШОФIТ Mg ++ 110

БТЛ-Україна 112

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ 118

ЛОРАН 124

Мед Ексім 125

Медекал-про, ТОВ 126

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

Рехафлекс, ТОВ 135

УКРБІОМЕД, ТОВ 142

ХІКО 144

Центр Капралова  145
 

HEACO 144

Heel 144

HIMPROMRESURSY-8, PE 145

Medikom, Anti Aging Clinic 126

Milko Nataliya, Entrepreneur 129

Mukos Pharma GmbH&Co, 
representative offi  ce in Ukraine 130

NaturVita 104

Odamed, LTD 131

PHARMASCO, LTD 143

Queisser Pharma Со 122

Rain International 105

Royal Integration, LTD 135

SELKOM, LTD 137

Siberian Health 137

Siberian health, corporation 137

TopClosure/FALCON 106

Volsmart, LLC 114

WALMARK, a.s. 107

Yuria-Pharm, LTD 146

 
Aesthetic Medicine

AlfaSPA Development 100

BISHOFIT Mg ++ 110

BTL Ukraine 112

Ecomed Munhen Haus, LLC 118

HEACO 144

Kapralov Center 145

LORAN  124

Marutaka.com.ua 103

MEDEXIM 125

Medical Plaza, 
Medical Center (EKODNIPRO, LLC) 104

Мedekal-pro, LTD 126

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

PCF Medtechnika, LTD 114

Rain International 105

Rehafl ex, LTD 135

UKRBIOMED, LLC 142
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Телекомунікаційні та інформаційні 
технології

Likarni.com, компанія 103

Selenium 106

UATeleMD 106

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

Віола Медтехніка 113

Медгарант, ТОВ 125

Медмаркетинг 128

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОНІКО, МПТВП 132

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Скайлайн Софтвер 138

ХАІ – МЕДИКА 144

ЮТАС, компанія, ТОВ 146
 

Чисті приміщення, клінінг, спецодяг 
та засоби індивідуального захисту

Doktoram.com, TM 102

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

АМПРІ Україна, ТОВ 109

АРТ, ПП  109

Дана МС, ТОВ 116

Медгрупінвест, ТзОВ 125

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

Профмода 133

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

СПІКАРД, ПП 139

Топлайн 140
 

Дезінфекція та стерилізація

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

АМПРІ Україна, ТОВ 109

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

Біо Тест Мед, ТОВ 111

БМТ УА, дочірнє підприємство 111

Віола Медтехніка 113

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ 118

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 127

ОДАМЕД, ТОВ 131

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

Telecommunication and Information 
Technology

AFS Medizintechnik, LLC 110

KHAI – MEDICA 144

Likarni.com 103

Medgarant, LTD 125

Medmarketing, LLC 128

Odamed, LTD 131

ONIKO, PE 132

Royal Integration, LTD 135

Selenium 106

Skyline Software 138

UATeleMD 106

UTAS Co., LTD 146

Viola Medtehnika 113
 

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

ALFAMED, PE 109

AMPRI UKRAINE, LLC 109

ART, PE  109

Dana MC, LTD 116

Doktoram.com, TM 102

Medhrupinvest 125

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

Profmoda 133

Royal Integration, LTD 135

Simesta VAAL, LLC 138

Spicard 139

Topline 140
 

Disinfection and sterilization

AFS Medizintechnik, LLC 110

ALFAMED, PE 109

AMPRI UKRAINE, LLC 109

Bio Test Med, LLC 111

BMT UA, subsidiary company 111

ELITEMEDICA, LLC 118

MEDICOM-UKRAINE, LLC 127

Odamed, LTD 131

Royal Integration, LTD 135

Simesta VAAL, LLC 138

Viola Medtehnika 113
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Послуги для компаній фармацевтичного та 
медичного ринків

DataMind 101

MZ Liberec 104

Orthomol.life, інтернет - магазин 105

АФС Медицинтехнік, ТОВ 110

БIШОФIТ Mg ++ 110

БРОКБРІДЖ, ТОВ 112

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 115

Імпрув Медікал 120

ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ 121

КАРДІО, МК, ТОВ 121

КРАТІЯ 123

Медконсалтинг, ТОВ 128

Медмаркетинг 128

Реклама – Прінт 135

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Салютіс Прінт 136
 

Стоматологічне і зуботехнічне обладнання,
 інструментарій, матеріли, послуги

DENTSMA 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LIMITED 101

Doktoram.com, TM 102

KING WEST MEDICAL 103

Асоціація Ортодонтів України 159

Асоціація стоматологів України 160

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ 111

Віола Медтехніка 113

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

ГАЛЕС, НВ, ТОВ 115

Дельта Медікел, ТОВ 117

ДЕНТСТАЛ Н 117

ІВОДЕНТ, ТОВ 119

ІЛТАМЕД, Компанія, ТзОВ 119

Квайссер Фарма Україна, ТОВ 122

Мед Ексім 125

МЕДАПАРАТУРА, 
Київське виробниче об’єднання, ТДВ 125

Медгрупінвест, ТзОВ 125

Нью Дентал 131

Профімед-Сервіс, ТОВ 133

Регард, фірма, ТОВ 134

Services for companies of pharmaceutical 
and medical markets

AFS Medizintechnik, LLC 110

BISHOFIT Mg ++ 110

BROKBRIDGE, LLC 112

CARDIO, MK, LLC 121

CRATIA 123

DataMind 101

Global Translation Services 1+1 115

Improve Medical 120

INMED UKRAINE, LLC 121

Medconsulting, LLC 128

Medmarketing, LLC 128

MZ Liberec 104

Orthomol.life 105

Reklama – Print 135

Royal Integration, LTD 135

Salutis Print 136
 

Dental equipment, instruments, materials, 
medical products and services

Association of Ukrainian Orthodontists 159

BIOMED, LTD 111

Delta Medical, LLC 117

Dental clinic Dr.Dahno 139

DENTSMA 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LIMITED 101

DENTSTAL N 117

Doktoram.com, TM 102

GALES 115

HEALTHY STYLE, LTD 144

ILTAMED, Company, LTD 119

IVODENT, LTD 119

KING WEST MEDICAL 103

MED EXIM 125

Medaparatura, 
Kyiv Industrial Corporation 125

Medhrupinvest 125

New Dental 131

PCF Medtechnika, LTD 114

Profi med-Service, LTD 133

Queisser Pharma Со 122

REGARD 134
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Роял Інтеграція, ТОВ 135

САТВА І.К., ТОВ 136

СПІКАРД, ПП 139

СТОМАТЕХНІКА 139

Стоматологічна клініка доктора Дахно 139

Українська асоціація 
профілактичної та дитячої стоматології 164

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 144

 
Інше

AlfaSPA Development 100

DataMind 101

Medical Plaza, Медичний Центр (ТОВ ЕКОДНІПРО) 104

Medlife.pro 104

Orthomol.life, інтернет – магазин 105

Альфа-Інтенсив, центр німецької мови 108

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП 109

АРТ, ПП  109

Біофарма 111

ВКФ Медтехніка, ТОВ 114

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 115

Групотест, ПП 116

ДІАПРОФ-МЕД, НВК, ПАТ 117

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ 118

ЕргоЛайф 119

КРАТІЯ 123

Лікбері 124

Медгарант, ТОВ 125

Медиком, клініка анти старіння, ПП 126

Медконсалтинг, ТОВ 128

ОДАМЕД, ТОВ 131

ОНІКО, МПТВП 132

Роял Інтеграція, ТОВ 135

Салютіс Прінт 136

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ 138

Скайлайн Софтвер 138

Українська Академія Біологічної Медицини,
приватний навчальний заклад 140

Український медичний центр сертифікації, ДП 141

Український науковий інститут сертифікації  141

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 145

Центр Капралова  145

ЯСТРЕБ О.В., ФОП 146

Royal Integration, LTD 135

Satva I.K., LTD 136

Spicard 139

STOMATEHNIKA 139

Ukrainian Association of Preventive 
and Pediatric Dentistry 164

Ukrainian Dental Association 160

Viola Medtehnika 113

 
Other

ALFAMED, PE 109

AlfaSPA Development 100

Alpha-Intensiv, German language center 108

ART, PE  109

Biofarma 111

CHEMLABORREACTIV, LTD 145

CRATIA 123

DataMind 101

DIAPROPH-MED, SPC, PJSC 117

Ecomed Munhen Haus, LLC 118

ERGOLIFE 119

Global Translation Services 1+1 115

Grupotest, PE 116

Kapralov Center 145

LiQberry 124

Medconsulting, LLC 128

Medgarant, LTD 125

Medical Plaza, Medical Center (EKODNIPRO, LLC) 104

Medikom, Anti Aging Clinic 126

Medlife.pro 104

Odamed, LTD 131

ONIKO, PE 132

Orthomol.life 105

PCF Medtechnika, LTD 114

Royal Integration, LTD 135

Salutis Print 136

Simesta VAAL, LLC 138

Skyline Software 138

Ukrainian Academy Of Biological Medicine, 
Private educational institutions 140

Ukrainian Medical Center of Certifi cation, SE 141

Ukrainian Scientifi c Institute of Certifi cation 141

YASTREB O.V., individual businessman 146









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

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ

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

Биохимические реагенты

• Комплект оборудования для 
иммуноферментного анализа

• Дозаторы Finnpipette F2
• Клинические центрифуги 

Heraeus Labofuge

Собственная сервисная служба: 
своевременное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание 
вашего оборудования

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

Биохимические и 
гематологические реагенты

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









ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ 

VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ

GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS 

OF THE VIII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

INTERNATIONAL HEALTHCARE EXHIBITION

МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ВИСТАВКА

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL EXHIBITION

МІЖНАРОДНА СТОМАТОЛОГІЧНА ВИСТАВКА

INTERNATIONAL DENTAL EXHIBITION
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AlfaSPA Development

Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 26-Б
26-B, Sichovych Striltsiv Str., 
Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 331-24-25
+380 (44) 486-30-77
reception@alfa-spa.com
www.alfa-spa.com

Представлені торгові марки: Reoxy, Viora, Starvac, 
Starpool, Unbesheiden, Haslauer, TechnoGym, Sybaritic, 
Clinipro, Cellutec, Bio-Therapeutic, Callegari, Ilooda, Yvoire, 
Hydropeptide, SOSKIN, Oxygen Botanicals, SkinClinic.

Повний спектр рішень для професіоналів індустрії краси 
та здоров’я. Наша спеціалізація: естетичні та медичні 
клініки, SPA центри, фітнес та велнес центри, салони 
краси.
Наші послуги: розробка концепції і бізнес моделі, 
технологічне-, дизайн- та архітектурне проектування, 
поставка обладнання та пусконалагоджувальні 
роботи, сервісне обслуговування, навчання персоналу, 
постачання професійної косметики та витратних 
матеріалів, супровід та консультування на будь-якому 
етапі бізнесу.

The full spectrum of services for health and beauty professionals.
Our specialization: aesthetic & medical clinics, SPA centers, 
fitness & wellness centers, beauty salons.
Our services: development of health & SPA clinics, wellness & 
fitness centers, beauty centers. Supply & service of equipment 
for health & SPA clinics, aesthetician centers, medical clinics, 
sanatoriums, etc. Supply of professional cosmetics. Learning 
center for health & beauty professionals. Health & beauty 
consulting.

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

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

Представлені торгові марки: Transfer Factor®, Tri-Factor®

4Life Research, LLC (USA) – світовий лідер із розробки, 
дослідження та виробництва Трансфер Факторів та TRI-
Факторів, добутих з молозива корів та жовтків курячих 
яєць. Інноваційні технології, висока якість продукції та 
доведена ефективність є основою зростаючого попиту 
на імунокоректори. Трансфер Фактор та TRI-Фактори – 
продукти нового покоління для підтримки та значного 
покращення функціонального стану імунної системи. 
Вся продукція пройшла відповідну реєстрацію, має 
методичні рекомендації АМН та МОЗ України. Власне 
виробництво 4Life дотримується не лише стандартів 
GMP, але й фарміндустрії, у відповідності до вимог FDA. 
Продукція 4Life понад10 років занесена у довідник для 
лікарів США – PDR. 

Центр Трансфер Фактор 4Life в Україні з 2005 року є 
офіційним дистриб’ютором, організатором реєстрації, 
досліджень та постачання продукції на вітчизняному 
ринку. Запрошуємо до співпраці!

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

Beijing Tuoren International Trade Co., LTD

A1802, Shifanghaoting, NO.16, Xinyuan, 
South-Rd, Chaoyang District, Beijing
+86 (10) 820-749-46
mavis_ma@bjtuoren.com
www.tuoren.com

Представлена торгова марка: TUOREN.

Tuoren Medical працює на ринку більше 24 років. Зараз 
компанія займає перше місце в Китаї по виробництву 
витратних матеріалами для анестезії. Tuoren продається 
більш ніж в 40 країнах світу.
Tuoren Medical має 3 виробничих підприємства, 1 
науково-дослідний інститут технологій і 1 медичний 
музей в провінції Хенань, Китай. У 2015 році компанія 
виграла в номінації «Національне високотехнологічне 
підприємство», «Національна компанія за стандартом 
якості», а марка TUOREN отримала назву «Китайська 
добре відома товарна марка».
Продукти компанії охоплюють різні напрямки, включаючи 
анестезію, медсестринську справу, тестування і хірургію. 
Tuoren є найбільшим постачальником комплектів для 
анестезії, інфузійних насосів, дихальних контурів і 
центральних венозних катетерів в Китаї. А також Tuoren 
продовжує фокусуватися на нових продуктах - ERGO 
Mask, безпека I.V. Cannula, Block Buster Laryngeal Mask 
Airway, а також плазмовий стерилізатор ZeroMe - це 
новий науково-технічний прогрес.
Tuoren Medical - це компанія майбутнього. Вона вірить у 
краще завтра і вкладає в це майбутнє інноваційний підхід 
до досліджень і розробок. Tuoren Medical прагне до 
світлого майбутнього, реалізуючи свої основні цінності в 
сфері інновацій та сталого розвитку.

Tuoren Medical has been in the medical device more than 
24 years. It is now the first place in China with its anesthesia 
consumables. Tuoren sells more than 40 countries now. 
Tuoren Medical has 3 manufacturing enterprises, 1 technology 



VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VIII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ    •    OFFICIAL CATALOGUE WWW.MEDFORUM.IN.UA  101

research institute and 1 Medical Museum in Henan province 
China. And the company successively won the National High-
tech Enterprise, National Quality Standard Enterprises, and 
TUOREN brand named China Well- known Trademark in 2015. 
Products cover large varieties including Anesthesia, Nursing, 
Testing and Surgery. Tuoren is the largest supplier of Anesthesia 
Kits, Infusion Pumps, Breathing Circuit and Central Venous 
Catheter kits in China. And also Tuoren keeps focusing on the 
new products, the ERGO Mask, safety I.V. Cannula, Block Buster 
Laryngeal Mask Airway and also the ZeroMe Plasma Sterilizer is 
the new technology step. 
Tuoren Medical is a company of the future. It believes in better 
tomorrow and invests in this future by an innovative approach 
to Research & Development. Tuoren Medical is looking to a 
bright future by realizing its core values about Innovation and 
Sustainability.

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD

9, Xin Hui Huan Road, New District ,
Wuxi City, Jiang Su Province, 214028, China
+86 (510) 852-71-308
+86 (510) 853-10-021
marketing@chison.com.cn
www.chison.com

Chison Medical Imaging Co, Ltd є одним з провідних 
світових виробників ультразвукових систем. 
Chison спеціалізується на розробці та виробництві 
ультразвукових систем високої якості. Вся продукція 
компанії сертифікована ISO & CE сертифікатами, TUV 
в Німеччині, а також схвалена FDA в США. Завдяки 
передовим технологіям, гарному дизайну, строгому 
контролю якості та терміну служби післяпродажного 
обслуговування, Chison стала відомою у 120 країнах світу. 
Компанія сподівається, що кожен рік зможе радувати 
клієнтів новими моделями з новітніми технологіями. 

Chison Medical Imaging Co., Ltd.is one of the world’s leading 
manufacturers for ultrasound systems. CHISON has specialized 
in the development & manufacturing of high quality ultrasound 
systems for over 20 years. It has an annual production capacity 
of making 8,000 units ultrasound systems. It is ISO & CE certified 
by TUV in Germany.Thanks to the advanced technology, user-
friendly design, strict quality control & life-time after-sales 
service, it has become popular in 120 countries. The company 
hopes that every year it will be able to please customers with 
new models with the latest technologies.

DataMind

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

Система DataMind - це комплексне рішення для 
фармацевтичного ринку в сфері BI. Система включає в 
себе модулі аналізу і прогнозування продажів, модуль 
планування, модуль CRM системи для контролю роботи 

і продажів МП, CLM модуль, гео-маркетинг та візуалізація 
аналізу продажів на карті. Ключовими особливостями 
системи є швидкість, зручність та інтуїтивність. Нашими 
клієнтами є десятки національних і міжнародних 
фармацевтичних компаній.

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

DENTSMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO., 
LIMITED

Loangan district, Anyang, China
+86 (372) 854-85-69
+86 (372) 854-85-69
tony@dentsma.com
www.dentsma.com

З 1998 року Dentsma займається виробництвом і 
експортом різних стоматологічних матеріалів (FG, HP RA 
Burs, CAD / CAM Zirconia Series, Dental Alloy Series, Dental 
Lab, витратні матеріали та обладнання, ендодонтичні 
матеріали, безщіткові мікромотори відповідно до 
сертифікату CE / ISO13485.
Науково-дослідний центр Dentsma докладає всіх зусиль 
для розробки та підтримки високоякісних продуктів, які 
задовольняють клієнтів, що є головним пріоритетом. 
Наші переваги полягають в постачанні продукції з 
надійною якістю за найбільш конкурентоспроможними 
цінами, що дозволило нам експортувати продукцію до 
понад 60 країн.

Стоматологічна CAD CAM;
Цирконієві, ПММА, WAX;
Цирконієвий полірувальник;
Стоматологічний метал;
Стоматологічний безщітковий мікромотор;
Стоматологічні встановлювальні штифти;
Стоматологічна ендодонтія;
Стоматологічний наконечник;
Стоматологічні FG/RA/HP карбідні/алмазні бури.

Since1998 Dentsma have been manufacturing and exporting 
various dental materials (FG, HP RA Burs, CAD/CAM Zirconia 
Series, Dental Alloy Series, Dental Lab Consumable and 
Equipment Series, Endodontic Materials, Brushless Micromotor 
under CE/ISO13485 Certificate .
DENTSMA R&D center take their great efforts to develop and 
maintain the high quality products that satisfy the customers 
as Top priority. Our Advantages lies in supplying the products 
with Reliable Quality at the Most competitive prices, which have 
allowed us to export over 60countries under good reputation.

Dental CAD CAM Zirconia, PMMA, WAX, Zirconia Polisher;
Dental Alloy;
Dental Brushless Micromotor;
Dental Dowel Pin;
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Dental Endodontic;
Dental Handpiece;
Dental FG/RA/HP Carbide/Diamond Bur.

DIRUI Industrial Co., LTD

95, Yunhe Str., 
New&High Tech Development 
Zone, Changchun, Jilin, China
+86 (431) 819-35-331
+86 (431) 851-72-581
sveta.Lee@dirui.com.cn
www.dirui.com.cn

Представлена торгова марка: DIRUI.

Компанія DIRUI Industrial Co., Ltd розташована в місті 
Чанчунь, в центрі північно-східного Китаю, і постачає 
обладнання для клінічних лабораторій по всьому світу. 
Dirui в даний час котирується на Шеньчженській фондовій 
біржі під кодом GEM(300396). 
З початку створення (1992 р.), DIRUI займається 
дослідженням, розробкою, виробництвом і реалізацією 
продукції для клінічних лабораторій (медичне 
лабораторне обладнання, діагностичні реагенти). 
Продукція компанії DIRUI включає широкий спектр 
рішень в галузі лабораторної діагностики, а саме: 
гематологія, клінічна хімія та аналіз сечі.
Надійність тестування і висока якість наших продуктів 
є основною цінністю для розвитку виробничої 
системи компанії Dirui. Про високі досягнення свідчать 
сертифікати ISO 13485 і ISO 9001. Компанія прагне 
покращувати і удосконалювати свої продукти, щоб 
партнери і клієнти працювали з найкращим обладнанням. 
У квітні 2014 року Dirui успішно пройшла фабричну 
інспекцію FDA. Всі продукти Dirui мають сертифікати CE.
Dirui є постачальником, який забезпечує повний 
комплекс всіх лабораторних рішень. Ким би Ви не 
були партнером, користувачем чи пацієнтом ми 
гарантуємо бездоганну якість нашої продукції втілену в 
найсучасніших технологіях. Компанія DIRUI є новатором, 
якісним виробником та надійним партнером. DIRUI – 
партнер для життя!

Located in Changchun, the heart of North Eastern China, DIRUI 
Industrial Co., Ltd is a publicly traded supplier of world class 
laboratory solutions. DIRUI is currently listed on the Shenzhen 
Stock Exchange GEM symbol (300396).
Since its establishment in 1992, DIRUI has been dedicated to 
the R&D, manufacturing, and sales of high quality diagnostic 
products including laboratory equipment and clinical diag-
nostic reagents. DIRUI’s collective product portfolio represents 
complete laboratory solutions for the in-vitro diagnostic areas 
of hematology, clinical chemistry, and urinalysis. 
Our product’s result reliability and quality are the core values 
of DIRUI’s development and manufacturing systems. As an ISO 
13485 and ISO 9001 certified manufacturer, DIRUI continuously 
strives to streamline and improve our internal manufacturing 
systems in order to provide our partners and users the best 
products available. As a testament to our dedication to quality 
manufacturing, in April 2014 DIRUI underwent and successfully 
passed a US FDA factory inspection. All of DIRUI’s products are 
CE certified, with select products such as our H series urinalysis 

strip and CS-6400 module clinical chemistry analyzer holding 
FDA certification.
At DIRUI we are dedicated innovators, we are quality 
manufacturers, we are reliable long-term partners. DIRUI, a 
partner for life!

Doktoram.com, TM

Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 10, 
ТЦ «Бесарабський квартал»
10, SC «Bessarabskiy kvartal», Basseinaya Str., 
Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 209-49-86, (098) 106-03-03
Україна, 65039, м. Одеса, 
вул. Середньофонтанська, 19-Г, ТЦ «Кристал»
19-G, SC “Crystal”, Srednefontanskaya Str., 
Odessa, 65039, Ukraine
+38 (068) 337-87-32
Україна, 49000, м. Дніпро, 
вул. Боброва, 1, ТЦ «Приозерний»
1, SC “Priozerniy “, Bobrova Str., 
Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (067) 210-02-64
doctoram@mail.ua
www.doktoram.com

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

Doktoram.com - shop of modern medical wear. TM Doktoram 
- Ukrainian leader in the production of modern, stylish 
and practical clothing for health workers. We offer unique 
collection: lab coats, scrub tops, pants, caps - made of finest 
fabrics and sewn according to the latest European trends of 
medical fashion.

DX-СИСТЕМИ, НВП
DX-SYSTEMS, RPE, LLC

Україна, 61072, м. Харків, 
вул. Тобольська, 42, оф. 501
Off. 501, 42, Tobolska Str., 
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 719-46-58
+380 (57) 719-55-14
dxmeddevice@gmail.com
www.dx-sys.com.ua

Представлені торгові марки: ТОВ НВП «DX-системи», 
ЗАО «НПФ «БИОСС».

Комп’ютерне медичне обладнання для функціональної 
діагностики - розробка, виготовлення, продаж та сервіс:
- Комп’ютерні електроенцефалографи серії BRAINTEST
- Комп’ютерні електрокардіографи серії CARDIOTEST
- Комп’ютерні реографи серії RHEOTEST
- Комп’ютерні електронейроміографи серії M-TEST
Поставка іншого медичного обладнання, в тому числі: 
ехоенцефалографів, доплеровських аналізаторів 
кровоточу та іншого ультразвукового обладнання.
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Computer-assisted medical equipment for functional 
diagnostics - development, manufacturing, supply and 
maintenance:
- computer electroencephalographs BRAINTEST
- computer electrocardiographs CARDIOTEST
- computer rheographs RHEOTEST
- computer electroneuromyographs M-TEST
Delivery other medical equipment, including: аnalysers of echo-
signals, doppler analysers of blood flow, ultrasound scanners 
etc.

Erba Lachema S.r.o.

Україна, 03083, м. Київ, а/с 33
P.O. Box 33, Kyiv, 03083, Ukraine
+38 (067) 209-70-51
+380 (44) 525-38-41
pashkevich@lachema.com.ua
www.erbalachema.com.ua

Представлені торгові марки: Erba Lachema, Erba 
Mannheim.

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

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

KING WEST MEDICAL

Україна, 79020, м. Львів, 
пр-т В. Чорновола, 103
103, V. Ghornovola Str., 
Lviv, 79020, Ukraine
+380 (32) 231-77-48
Навчальний центр тел.: +38 (067) 463-69-95
office@kwmed.com.ua
www.kwmed.com.ua

Компанія KING WEST MEDICAL працює на ринку продажу 
стоматологічних товарів з 2012 року. Основною метою 
компанії є забезпечення лікарів-стоматологів усіма 
необхідними матеріалами для роботи та спростити 
для клієнтів процес замовлення матеріалів завдяки 
досконалому сервісу KWM, широкому асортименту якісної 
продукції та професійному підході в роботі торгової 
команди та персоналу компанії. У портфелі KWM 
продукція таких брендів: WP Dental (Німеччина), 
Ortho Classic (Америка), Dochem (Китай), Batist 
(Чехія), Selefa (Фінляндія), Evercare (Фінляндія), 
Saint-Gobain Formula GmbH ( Німеччина) та інші.

Ще однією сферою діяльності KWM є ексклюзивне 
якісне навчання в галузі медицини. Для цього 
працює НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР King West Medical. Тут 
відбуваються лекції, семінари та майстер-класи для 
лікарів-стоматологів, інтернів та студентів у галузях 
пародонтології, ендодонтії, ортопедії, імплантології, 
дитячої стоматології, гігієни порожнини рота, правових 
аспектах роботи стоматологів. Завдяки високому 
професійному рейтингу лекторів, з якими працює KWM, 
лікарі отримують унікальні знання у своїх напрямках.

KING WEST MEDICAL company in the market selling dental 
products since 2012. The main goal is to provide dentists with 
all the necessary materials for the job. We also aim to simplify 
the process for our customers ordering materials through 
perfect service KWM, a wide range of quality products and 
professional approach in the trading team and staff. 
Another area of KWM is an exclusive high-quality training 
in medicine. To this end, in December 2012, in Lviv joined the 
training center. Here there are lectures, seminars and workshops 
for dentists, interns and students in the fields of periodontics, 
endodontics, orthopedics, implantology, pediatric dentistry, 
oral hygiene, legal aspects of the dentists. Due to the high 
ranking professional speakers, which operates KWM, doctors 
are unique knowledge in their tracks.

Likarni.com, компанія
Likarni.com

Україна, 61037, м. Харків, 
пр-т Московський, 199 Д5, оф. 231
Off. 231, 199 D5, Moscow Ave., 
Kharkiv, 61037, Ukraine
+380 (57) 759-59-95
pm@likarni.com
www.likarni.com

Likarni.com - це онлайн-сервіс запису пацієнтів в приватні 
клініки і діагностичні центри Києва та інших міст України. 
Сервіс допомагає швидко знайти потрібного лікаря 
не виходячи з дому. Кращі фахівці і приватні клініки, 
достовірна інформація, актуальні ціни на медичні 
послуги, турбота про пацієнта — це ми.

Likarni.com is an online service for patients to make 
appointments with doctors in private clinics and diagnostic 
centers in Kyiv and other cities of Ukraine. The service helps 
you to find quickly the right doctor without leaving home. The 
best specialists and private clinics, reliable information, current 
prices for medical services, care for patients — that’s us.

Marutaka.com.ua

Україна, 03062, м. Київ, 
вул.,Чистяківська 2-А, оф. 6
Off. 6, 2-A, Chistyakovskaya Str., 
Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 221-64-95
+38 (098) 515-54-26
+38 (095) 226-85-03
www.marutaka.com.ua

Представлені торгові марки: Marutaka, KAREBUIW, 
Doctor Life, Healing Friends,Valeri.
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Компанія marutaka.com.ua 10 років успішної роботи. 
Продаж косметологічних апаратів японського і 
корейського виробника. «DOCTOR LIFE» пресотерапія 
і лімфодренаж. Масажер Marutaka для ніг. Апарат 
KAREBUIW 2 в 1. RF ліфтинг і електропорація. Апарат 
міостимуляції тіла LEBODY.
Повітряно-компресійний масажний мат «HEALING 
FRIENDS». Приватне, професійне використання. Сервіс, 
гарантія. Медичний одяг TM VALERI.

“MARUTAKA.COM.UA” 10 years of successful work. Sale of 
cosmetology vehicles of the Japanese and Korean producer. 
“OCTOR LIFE” presstherapy and lymph drainage. Massager 
foot – “MARUTAKA”. A vehicle “KAREBUIW” 2 is in 1. RF-
lifting and electroporation. Vehicle of miostimulation body 
“LEBODY”. Powerful body stretching for spine and healing 
massage “HEALING FRIENDS”. Private, professional use. Service, 
guarantee. Medical clothing TM VALERI.

Medical Plaza, Медичний Центр
ТОВ ЕКОДНІПРО
Medical Plaza, Medical Center
EKODNIPRO, LLC

Україна, 49055, м. Дніпро, 
пр-т О. Поля, 141-А
141-A, O. Polya Ave., 
Dnipro, 49055, Ukraine
+380 (562) 305-305
medcenter.d@gmail.com
www.medicalplaza.com.ua

Представлена торгова марка: Medical Plaza TM.

MEDICAL PLAZA це багатопрофільний Медичний центр, 
що включає:поліклініку, діагностичне відділення, 
операційне відділення, онкологічне відділення,хірургічне 
відділення, відділення допоміжних репродуктивних 
технологій, лабораторія. Сертифікат ISO 9001.2015  
від 01.2017.

EDICAL PLAZA is multidisciplinary clinic, including IVF 
department, out-patient clinic, diagnostic department, surgery 
department, oncology department, laboratory. 
MEDICAL PLAZA is the first private multidisciplinary clinic in 
Dnipro awarded with an ISO 9001:2015.

Medlife.pro

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+380 (800) 30-60-30
info@medlife.pro
www.medlife.pro

Це більше, ніж каталог клінік, лікарів, реальних відгуків і 
актуальних цін. Це сервіс, який працює на Вас.
Наша місія – сформувати нову культуру споживання 
послуг агрегаторів з максимальним охопленням 
пацієнтів.
Переваги:
Збільшення потоку пацієнтів і доходу клініки
Додатковий і безкоштовний канал реклами
Створення позитивного іміджу клініки

Можливість впливати на Ваш середній чек за рахунок 
цільової аудиторії
Сповіщення пацієнтів про акції 
Додатковий потік пацієнтів за напрямом «хірургії одного 
дня»

We are more than catalogue of clinics, doctors, real user reviews 
and actual prices. 
Our service works for You.
Our mission-to form new culture of consumption Service 
aggregator with maximum patients involvement.
Our advantages:
Increasing the flow of patients and clinics profit 
Free advertising channel
Creation positive image of clinics
Possibility to influence on average check with help of target 
audience
Announcement of new promotions to patients 
Additional patient flow - “One day surgery”

MZ Liberec

362/6, U Nisy, Liberec, Czech Republic
+420 (731) 680-933
+420 (488) 040-326
export@mzliberec.cz
www.mzliberec.cz

Представлена торгова марка: MZ Liberec.

MZ Liberec - приватна компанія, заснована у 1992 році, що 
має тривалий досвід у виробництві систем постачання 
медичних газів (підвісні стелі, узголів’я ліжка, медичні 
промені) та розведення, які призначені для операційних, 
ICU, ARD, палат.
Спектр діяльності  включає проекти під ключ (державний, 
приватний, військовий сектор), дизайн, монтаж, гарантію, 
надання сервісу та заміну деталей. Продукція компанії 
продається у 44 країнах світу.

MZ Liberec a.s. is a private company founded in 1992 having a 
long-term experience in manufacture of medgas power supply 
units (ceiling pendants, bed head units, medical beams) and 
medical gas distribution systems, both intended for operating 
theatres, ICU, ARD and high-standard wards.
The complete scope of activities includes turn-key projects 
(public, private&military sectors), design engineering, 
installation, warranty and post-sale services & maintenance. Its 
products may be spotted in 44 countries worldwide.

NaturVita

Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Вiнниченко, 7, оф. 2
Off. 2, 7, Vinnichenko Str., 
Kyiv, 04053, Ukraine
+38 (067) 70-50-234
epodoprelova@ukr.net
www.zdorovyives.com.ua

Представлена торгова марка: MACRESCES.

Компанія NaturVita представляє на ринку України 
інноваційні методики і препарати в галузі охорони 
здоров’я.
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Пріоритетами компанії є висока ефективність, безпека, 
натуропатичний характер і новизна надаваних послуг і 
препаратів.
Серед напрямків роботи компанії: «Аліментарна 
ліпосакція» - методика лікування ожиріння, надмірної 
ваги і корекції фігури; гінекологічна ендокринологія 
низьких доз, anty-age терапія тощо. Своєю метою 
компанія бачить широке ознайомлення лікарів і 
пацієнтів з новими можливостями а галузі медицини для 
збереження здоров’я нації.

The company NaturVita represents the Ukraine innovation 
technologies and preparations in the healthcare.

Orthomol.life, інтернет - магазин
Orthomol.life

Україна, 03022, м. Київ, 
пров. Охтирський, 3, оф. 207
Off. 207, 3, Akhtyrsky Lane, 
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 332-90-05
sales@orthomol.life
www.orthomol.life

Представлена торгова марка: Orthomol pharmazeutische 
Vertriebs GmbH (Німеччина).

Більш ніж 25 років компанія Ортомол розробляє 
і поширює продукти, засновані на концепції 
ортомолекулярної харчової медицини. Ці продукти 
призначені для конкретних застосувань. Якість вітамінів 
Ортомол підтверджена на всіх рівнях, від сировини до 
упаковки. Лікарі, фармацевти, а також, велика кількість 
пацієнтів вражена якістю цієї продукції. Інтернет-магазин 
«orthomol.life» є офіційним дистриб’ютором німецької 
компанії Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH на 
території України.

More than 25 years company Orthomol have developed and 
distributed products based on the concept of orthomolecular 
medicine. These products are designed for specific applications. 
The quality vitamins Ortomol confirmed at all levels, from 
raw materials to packages. Physicians, pharmacists and also 
large numbers of patients are as impressed by our products. 
Online store “orthomol.life” is the official distributor of German 
company “Ortomol Pharmazeutische Vertriebs GmbH” in 
Ukraine.

Protech Solutions Ukraine, LLC

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Митрополита А. Шептицького, 
4, оф. 34
Off. 34, 9th floor, 4, 
Mytropolyta Sheptytskoho Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 593-43-25
+380 (44) 593-43-29
office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Представлені торгові марки: GE Healthcare, Varian, 
Famed, Givas, Proma Reha.

Протек Солюшнз Україна - офіційний дистриб’ютор 

компанії GE Healthcare. Наша компанія займається 
постачанням сучасного медичного обладнання, а саме: 
МРТ, КТ, УЗД апарати, мамографи, ангіографічні та 
рентгенівські системи, монітори пацієнтів, реанімаційне 
обладнання та багато іншого. Головні принципи роботи 
компанії: інноваційність, якість і надійність обладнання, 
бездоганне гарантійне і післягарантійне обслуговування. 
Компанія має свій сервісний центр.

Protech Solutions Ukraine - the official distributor of GE 
Healthcare. Our company is engaged in delivery of modern 
medical equipment, which includes: MRI, CT, ultrasound 
imagine systems, mammography, angiography and X-ray 
systems, patient monitors, resuscitation equipment and etc. 
The main principles of the company: innovation, quality and 
reliability of the equipment, perfect service and after-sales 
service. The company has own service center.

Rain International

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Горького, 125-А, оф. 119
Off. 119, 125-A, Gorkogo Str., 
Kyiv, 03150, Ukraine
+38 (050) 386-55-58
865558@mail.ru
www.myrainlife.com

Представлені торгові марки: RAIN, SOUL, CORE, FORM.

Rainclub.info - новітня технологія сучасності в 
області здорового екологічного збалансованого 
функціонального харчування виробництва NASA/США. 
Найпотужніше відновлення природного імунітету, 
і як наслідок, одужання людей при самих різних 
захворюваннях від онкології до нежиті, від шкірних 
хвороб до хвороб суглобів. Клітинне харчування в 
гелеобразній формі смузі; всі продукти з кісточок і насіння 
рослин, холодний віджим зі збереженням структурності і 
водного балансу; абсолютно рослинне живе середовище 
без найменшої наявності синтетики, ГМО, консервантів і 
продуктів тваринного походження.
Найпотужніші показники по складу продуктів під-
тверджені престижними лабораторіями і всіма сертифіка-
тами продажів по всьому Світу. Єдиний завод в штаті Юта 
(завод по технологіям NASA- власність компанії Rain) ви-
пускає ці продукти. На заводі замовляють виробництво 
своїх продуктів близько 70 інших провідних компаній.

Rainclub.info - latest modern technology in the field of 
environmental healthy functional food produced by NASA / 
USA. The strongest recovery of natural immunity, and as a result, 
the recovery of people with a variety of diseases from cancer to 
the common cold, from skin diseases to arthropathy. Cellular 
nutrition in the gel form; all products with pips and plants` 
seeds, cold pressing with preservation of structure and water 
balance; totally vegetal live environment without any presence 
of synthetics, GMO, preservatives and products of animal origin; 
certification of all major certification bodies of Planet.
Powerful indicators for warehouses of products confirmed by 
prestigious laboratories and all sales certificates worldwide. 
The only factory in State of Utah (technology plant NASA – 
ownership of Rain Company) produces these products. About 
70 other leading companies make their products at this plant.
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RH

Україна, 58000, м. Чернівці, 
вул. Рівненська, 5-А
5-А, Rivnenska Str., 
Chernovtsy, 58000, Ukraine
+38 (095) 552-57-96
rh.net.ua@gmail.com

Компанія RH займається продажем нового, б/у та 
відновленого медичного обладнання: апарати УЗД 
та ендоскопічне обладнання від провідних світових 
виробників (Siemens, Toshiba, GE, Medison, Hitachi).
Про нас:

9 років на ринку
Велика кількість обладнання на складі
Тестування лікарями
Доставка в межах України безкоштовна
Гарантія 12 місяців
Офіційне документальне оформлення
Тижневе навчання
Власний сервісний відділ
Економне постгарантійне обслуговування
Апгрейд УЗД обладнання

RH Company sales new, used and refurbished medical 
equipment: ultrasound machines and endoscopes from leading 
manufacturers (Siemens, Toshiba, GE, Medison, Hitachi etc).
About us: 9 years of experience; Large amount of equipment 
at the warehouse; Testing by our doctors; 12 months 
warranty; Official documents; 1 week of training; Own service 
department; Economic post-warranty service; Upgrade of 
ultrasound machines

Selenium

Україна, 03138, м. Київ, 
пров. Охтирський, 7, 1-105
1-105, 7, Akhtyrsky Lane, 
Kyiv, 03138, Ukraine
+380 (44) 362-65-85
+380 (44) 362-65-85
www.selenium.com.ua

Представлена торгова марка: Selenium Health.

Selenium є лідером в розробці медичного програмного 
забезпечення, що відповідає світовим стандартам. В 
лінійці продуктів: мобільні медичні картки, електронні 
медичні карти, госпітальні системи.

Selenium is a leader in the development of medical software 
that meets international standards. In the line of products: 
mobile health records, electronic medical records, hospital 
information systems.

SIUI

#77, Jinsha Road, Shantou, 
515041, Guangdong, China
+86 (754) 882-50-150
+86 (754) 882-51-499
siui@siui.com
www.siui.com

Компанія SIUI займається розробкою та виробництвом 
медичних ультразвукових діагностичних систем з 1978 
року. Починаючи, як невеликий науково-дослідний 

інститут, компанія SIUI перетворилася на ключову 
високотехнологічну корпорацію національного рівня і 
являється провідним виробником ультразвукових систем 
в Китаї. 
Маючи багаторічний досвід, ми зараз маємо можливість 
піднятися на високий рівень в області технічних 
інновацій.

SIUI has been engaged in the development and manufacture of 
medical ultrasonic diagnosis systems since 1978. Starting as a 
small scientific research institute, SIUI has developed into a key 
high-tech corporation at the national level, and is the leading 
manufacturer of ultrasonic instruments in China.
SIUI is dedicated to providing customers with high quality 
ultrasonic scanners. With many years of experience, we are now 
able to climb to a new peak in the field of technical innovation. 

TopClosure/FALCON

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

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

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

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

UATeleMD

Україна, 02225, м. Київ, 
вул. Ніколаєва, 15, 12
12, 15, Nikolaeva Str., 
Kyiv, 02225, Ukraine
+38 (099) 200-38-39
www.uatelemd.com

UATeleMD - платформа телемедицини, яка монетизує 
консультації. Он-лайн сервіс для проведення клініками 
телеконсультацій.
Відповідає вимогам чинного законодавства України та 
стандартам HIPAA.
Включає телеметрію.

UATeleMD - Telemedicine platform, which monetizes 
consultations. On-line service for conducting teleconsultations 
by clinics.
Meets the requirements of the current legislation of Ukraine and 
HIPAA standards. Includes telemetry.
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WALMARK, a.s.

44, Oldrichovice, 
Trinec, 73961, Czech Republic
+420 (558) 301-348
+420 (558) 301-311
export@walmark.cz
www.walmark.eu

Представлені торгові марки: Walmark, Proenzi, Idelyn, 
Beliema, Urinal, Martians, ArthroStop, Prostenal, Biopron, 
Sinulan, Septofort, GinkoPrim, Permen, Spektrum.

Walmark - виробник безрецептурних препаратів з 
найбільшими темпами розвитку у Центральній та Східній 
Європі, який шляхом інновацій та постійних пошуків 
пропонує людям найліпший асортимент препаратів. 
Компанія займає сильні позиції як на ринку Чехії, так і у 
Словаччині, Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії, Литві, 
Латвії, Естонії через дочірні компанії. Активну діяльність 
компанія проводить у 40 країнах Європи, Сходу, Азії, 
Африки.

Walmark is amongst the fastest growing Consumer Healthcare 
companies in Central and Eastern Europe with the set purpose 
of providing people with the best Consumer Healthcare choices 
delivered through a culture of innovation and empowerment. 
Walmark has been keeping strong market position in the Czech 
Republic as well as on another 8 markets through its subsidiary 
companies (Slovakia, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, 
Lithuania, Latvia and Estonia). There are systematically 
developed business activities in other more than 40 countries 
across Europe, Middle East, Asia and Africa.

WELLCAREТМ (Ергоком, ПП, ТПК)
WELLCAREТМ (ERGOСOM, PE, TIC)

Україна, 03124, м. Київ, 
вул. Вацлава Гавела, 8, корп. 3
Building 3, 8, Vaclav Havel Blvd., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 492-79-56
+380 (44) 454-11-98
bandages@ergocom.ua
www.wellcare.com.ua

Представлена торгова марка: WELLCARE (Тайвань) – 
ортопедичні вироби.

Ортопедичні вироби WELLCARE – ортези та бандажі 
для лікування та реабілітації опорно-рухового 
апарату. Широкий вибір матеріалів, використання 
новітніх технологій, моделі, що розроблені на підставі 
найсучасніших досліджень, висока якість виробів –  
вся продукція WELLCARE дає можливість лікарю 
обрати та призначити пацієнтові необхідні лікувальні 
засоби. Особливої уваги заслуговують спеціальні 
фіксуючі пристрої, які забезпечують свободу руху в 
післяопераційний період, а також взуття та засоби 
захисту ніг у хворих на діабет.

Orthopedic products of WELLCARE are bandages and 
orthoses that designed for treatment and rehabilitation 
of musculoskeletal system. Wide range of materials, 
implementation of new technologies, development of products 

based on the latest research, high quality products – every 
item by WELLCARE lets doctor to choose and appoint the 
item, that fits the needs of the patient perfectly. Particularly 
noteworthy are the special fixing devices which ensure freedom 
of movement in the postoperative period, as well as shoes and 
protective products patients suffering diabetes.

АВІС–МЕД
AVIS–MED

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

Представлені торгові марки: Ultragel, ТОВ «Солар»,  
ТОВ «Елімед».

ЕКГ аксесуари (електроди, гель, крем, ремені, кабелі); гель 
для УЗД; SpO2 датчики; папір для ЕКГ і лабораторного 
обладнання; електроди для холтерівського моніторингу; 
термопапір для відеопринтера.

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

АЙ ПІ МЕДІКАЛ, ТОВ
IP MEDICAL, LTD

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

Представлені торгові марки: HAAG STREIT AG, POTEC 
CO. LTD, OPTOTEK d.o.o, MDT Sp. z o.o., MEDMONT 
INTERNATIONAL Pty Ltd.

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

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

Аламед, ТОВ
Alamed, LTD

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Межигірська, 82-А, оф. 301
Off. 301, 82-A, Mezhygirska Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine 
+380 (44) 361-87-50
alamedkiev@i.ua
www.alamed.com.ua

Представлені торгові марки: КаWe, Biomedical.

Офіційний представник компанії KaWe (Німеччина), ви-
робника медичних інстументів, а саме отоскопів, офталь-
москопів, ларингоскопів, дерматоскопів, молотків невро-
логічних, стетоскопів, камертонів, освітлювальних ламп. 
Офіційний ексклюзивний представник компанії 
Biomedical (Італія) виробника голок для біопсії, що 
застосовуються під контролем УЗД.

Official representative of KaWe Company (Germany), a 
manufacturer of medical instruments, such as otoscopes, 
ophthalmoscopes, laryngoscopes, dermatoscops, neurological 
hammers, stethoscopes, tuning forks, lighting lamps.
The official exclusive representative of Biomedical Company 
(Italy), manufacturer of needles for biopsy that are used under 
control of clinical ultrasound.

Алком, Торговий дім, ТОВ
Alkom, Trade House, LTD

Україна, 02217, м. Київ, 
вул. Драйзера, 8
8, Draysera Str., Kyiv, 02217, Ukraine
+380 (44) 515-45-60
+380 (44) 548-35-33
alkom@alkom.ua
www.alkom.ua

Представлені торгові марки: Алком, LuckyStep, Mami, 
OrtoSport, OrtoBaby, Ortos.
ТОВ «Торговий дім Алком» - український національний 
виробник ортопедичних виробів з 2004 року:

бандажі та корсети медичні
бинти еластичні медичні
компресійні та еластичні медичні вироби
 ортопедичні устілки, вироби для стопи та шини   
ТМ LuckyStep

 товари для здоров’я, масажери та тренажери  
ТМ OrtoSport

дитяче ортопедичне взуття ТМ OrtoBaby
товари для вагітних та годуючих жінок ТМ Mami

Співпраця з партнерами: комплексна діагностика та 
виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок.

“Trade House Alkom”, ltd. is a Ukrainian national manufacturer 
of orthopedic products since 2004:

Medical bandages and corsets
Medical elastic bands

Compression and elastic medical products
 Orthopedic insoles, products for feet and splints  
TM LuckyStep
Products for health, massagers and trainers TM OrtoSport
Children’s orthopedic shoes TM OrtoBaby
Goods for pregnant and lactating women TM Mami

Comprehensive diagnostics and production of individual 
orthopedic insoles – cooperation with partners.

АЛСЕНА
ALSENA

Україна, 65059, м. Одеса, 
провулок Хвойний, 8-Б
8-B, Khvoiniiy lane, 
Odessa, 65059, Ukraine
+380 (50) 173-82-37
+380 (48) 717-50-35
alsenatest@ukr.net
www.helicotest.com.ua

Представлені торгові марки: AMA RUT, AMA RUT Expert, 
AMA RUT Reader, ХЕЛИК-скан-М.

Компанія «АЛСЕНА» представляє інноваційне обладнання 
для діагностики інфекції Helicobacter pylori.
AMA RUT — одноразовий пристрій для експрес-діагностики 
інфекції Helicobacter pylori по уреазній активності біоптату, 
отриманого у ході ендоскопічного обстеження слизової 
оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки.
AMA RUT Expert - це перший в світі швидкий уреазний 
тест з цифровим зчитуванням.
ХЕЛИК-скан-М – дозволяє просто и швидко проводити 
неінвазивну діагностику хелікобактеріозу по аналізу 
повітря ротової порожнини з високою точністю і без 
залучення лабораторії.

The company “ALSENА” presents innovative equipment for the 
diagnosis of infection Helicobacter pylori.
AMA RUT - disposable device for rapid diagnosis of Helicobacter 
pylori infection by urease activity biopsies obtained during 
endoscopic examination of the mucous membrane of the 
stomach and duodenum. 
AMA RUT Expert - the world’s first rapid urease test with a digital 
readout.
HELIK-scan –M allows you to simply and quickly conduct non-
invasive diagnostics for analyzing air helikobakterioza oral 
with high accuracy and without involving laboratory.

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

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

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

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

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
ALFAMED, PE

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

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

Підприємство «АЛЬФАМЕД» у формі МПП, яке було засно-
ване у 1998 році, є дистриб’ютором провідних іноземних 
виробників товарів медичного призначення: системи 
вакуумного забору крові, пакувальний матеріал для сте-
рилізації, офтальмологічні витратні матеріали, одноразо-
вий одяг, діагностичні системи для ПЦР та мікробіології, 
тест-системи для діагностики імунних та інфекційних за-
хворювань. На сьогодні фірма працює в галузі комплекс-
ного оснащення медичних та лабораторних закладів.

ALFAMED PE was founded in 1998. For today we are 
the distributors of leading European manufacturers of 
medical goods. We present on Ukrainian market vacuum 
blood collection tubes, packing material for sterilization, 
ophthalmology disposable products. Also in the range of 
our products you can find: disposable cloth, PCR diagnostic 
and microbiological test systems. Test system for infection 
and immune diseases. For today is engaged in complex 
maintenance of laboratories and medical establishments

Альціона, ТОВ
Аlciona, LTD

Україна, 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 4/10
4/10, Wanda Wasylevska Str., Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (44) 236-35-88
+38 (050) 355-0-558
alciona@ukr.net
www.apvua.com
www.alciona.ub.ua

Науково-виробнича фірма «Альціона» розробляє і 
виробляє апарати підводного витягування хребта 

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

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

АМПРІ Україна, ТОВ
AMPRI UKRAINE, LLC

Україна, 08306, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Сергія Оврашка, 8-А
8-А, Sergeya Ovrashka Str., Boryspil, 
Kyiv region, 08306, Ukraine
+380 (44) 337-39-97
office@ampri.com.ua
www.ampri.com.ua

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

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

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

АРТ, ПП, 
офіційний дистриб’ютор АТ «Fatra» в Україні
ART, PE the official distributor of Fatra a.s. in Ukraine

Україна, 35312, Рівненська обл., м. Клевань, 
вул. Залізнична, 26
26, Zalyznychna Str., Klevan, 
Rivne region, 35312, Ukraine
+38 (067) 362-13-88
+380 (362) 27-19-54
+380 (362) 27-21-43
manager@artlino.com.ua
www.artlino.net

Представлені торгові марки: LINO FATRA, THERMOFIX, 
IMPERIO.
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Приватне підприємство «АРТ» - офіційний дистриб’ютор 
АТ «Fatra» в Україні. ПП «АРТ» - один з найбільших 
гравців на вітчизняному ринку комерційних покриттів 
з ПВХ. Підприємство здійснює продаж та влаштування 
лінолеуму у медичних закладах. Наша продукція 
придатна для використання у чистих приміщеннях, 
має токопровідні та антистатичні властивості. Цільове 
застосування продукції:

виробничі приміщення фармацевтичних компаній;
операційні зали;
лабораторії, приміщення з електронним обладнанням.

Private enterprise “ART”, the official distributor of Fatra a.s. 
in Ukraine. We sale and providing installation of PVC floor 
coverings in medical institutions. Our products are suitable for 
use in clean rooms. These floorings are designed for premises 
where electrostatically conductive design is required. Intended 
use of products:

industrial premises at pharmaceutical companies;
surgery rooms;
the laboratories, rooms with electronic equipment.

АФС Медицинтехнік, ТОВ
AFS Medizintechnik, LLC

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

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

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

“AFS Medizintechnik” Ltd. is a subsidiary of AFS Medizintechnik 
GmbH, Hamburg, Germany. 
The company has been supplying medical equipment and 
medical supplies in Ukraine.

“AFS Medizintechnik” Ltd. is sole official distributor of Philips 
Healthcare in Ukraine, 
exclusive distributor of high effective hemostatic agent - Celox, 
and 
exclusive distributor of Heinemann Medizintechnik GmbH, 
Germany (ENT equipment).
Our advantages:
We consult you to select what you really need.
Excellent medical equipment with affordable prices.
Individual approach to every customer.
Direct shipments of medical equipment from Europe and USA.
High quality equipment from leading European and world 
producers. The entire range of medical equipment that we 
offer, is certified in Ukraine and include all quality standards 
regulated.

БIШОФIТ Mg ++
BISHOFIT Mg ++

Україна, 36039, м. Полтава, 
вул. О.Гончара, 19-А, оф. 206
Off. 206, 19-A, O. Gonchar Str., 
Poltava, 36039, Ukraine
+380 (532) 66-06-70
+38 (050) 715-86-26, (097) 108-70-17
+380 (532) 66-06-70
management@ekobiz.info.ua
www.ekobiz.info.ua

Представлені торгові марки: «Бішофіт Mg++», 
«Целебная ванна».

Компанія «Екобіз», власник ТМ «Бішофіт Mg ++», ТМ 
«Целебная ванна» є лідером у виробництві препаратів 
для людей, що піклуються про своє здоров’я та красу 
свого тіла. Під маркою «Ekobiz» створені серії препаратів 
професійного рівня для медичних (відновне лікування, 
санаторна реабілітація) і естетичних цілей (фітнес центри, 
СПА-салони).
Найважливіші характеристики серій:
-  ефект природного джерела примножений досвідом 

професіоналів;
-  відсутність синтетичних інгредієнтів, фарбників і 

ароматизаторів;
-  взаємно посилююча дія активних інгредієнтів, 

спрямована на досягнення максимального результату.

The company “Ekobiz” owner TM “Bishofit Mg ++”, “Healing 
bath” is an expert in the production of drugs for people who 
care about their health and beauty of their bodies. Under 
the brand name “Ekobiz” created a series of professional 
level products for medical (restorative treatment, 
sanatorium rehabilitation) and aesthetic purposes (fitness 
center, spa) .
The most important characteristics of the series:
-  the effect of a natural source bishofit Poltava deposit, 

augmenting the experience of professionals;
-  preparations do not contain synthetic ingredients, colorings 

and flavorings;
-  synergistic action of active ingredients designed to achieve 

maximum results.
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Біо Тест Мед, ТОВ
Bio Test Med, LLC

Україна, 03151, м. Київ, 
пр-т Лобановського, 10-Б
10-B, Lobanovskogo Ave., 
Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 241-12-78
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

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

Компанія «Біо Тест Мед» рада запропонувати вашій 
увазі продукцію світових та вітчизняних виробників 
для комплексного забезпечення медичних закладів 
та лабораторій. У наш асортимент входять: вакуумні 
системи для забору крові, шовний матеріал, засоби для 
дезінфекції, одноразовий хірургічний інструментарій, 
меблі для мед. закладів і лабораторій, хроматографи та 
спектрометри, набори для проведення ІФА, набори для 
проведення біохімічних досліджень, обладнання для 
лабораторій.

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

БІОМЕД, ЛТД, ТОВ
BIOMED, LTD

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

Представлені торгові марки: Shenzhen Comen Medical 
Instruments Co., Ltd. (Китай), Shenzhen Biocare Bio-
Medical Equipment Co., 66 Vision Tech Co., Ltd (Китай), 
Taizhou Boji Medical Devices Co., Ltd (Китай), Shanghai 
Medical Equipment Works Co., Ltd (Китай), Xiament 
Compower Co., Ltd (Китай), Zhejiang Longfei Industry Co., 
Ltd (Китай), Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply 
Co., Ltd (Китай), ПП «Заповіт» (Україна), ТОВ «КЛЭР» 
(Республіка Білорусь), JiangSu Rixin Medical Equipment 
Co., Ltd (Китай).

ТОВ «БІОМЕД ЛТД» створена у 2012 році та здійснює 
поставки фізіотерапевтичного, кардіологічного, 
операційного, ендоскопічного, лабораторного, 
стерилізаційного та іншого обладнання.

BIOMED LTD was established in 2012 and supplies 
physiotherapeutic, cardiological, operating, endoscopic, 
laboratory, sterilization and other equipment.

Біофарма
Biofarma

Україна, 03022, м. Київ, 
пров. Охтирський, 3
3, Okhtyrski Lane, 
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 50-220-50
info@biofarma.com.ua
www.biofarma.com.ua

Представлені торгові марки: Parachute, Parachute Gold, 
Parachute Advanced, Hair&Care, Comex, Zebal, Soul Tree, 
Mayur, Golecha, Kaveri, Nisha, Bio Beauty, Mediker, Denon, 
Boro Plus, Zandu, Kesh King, Navratna.

Компанія «Біофарма» працює на косметичному ринку 
України з 2006 року, займає лідируючі позиції з продажу 
аюрведичної, органічної і натуральної косметики, 
ексклюзивно представляє в Україні та Європі продукцію 
індійських заводів Marico Ltd., Zee Laboratories, Emami 
Ltd, Vedicare Aurveda Pvt Ltd, Prem Henna, Hennakart 
і продукцію власної торгової марки Mayur, яка 
виробляється в Україні.
У нашому асортименті представлені натуральні 
косметичні засоби по догляду за волоссям і тілом, 
засновані на індійських лікувальних травах і маслах, а 
також матеріали для біотату і хна для брів.

Biopharma LTD company is working on the cosmetic market of 
Ukraine since 2006 and is a leader in sales of ayurvedic, organic 
and natural cosmetics, and exclusively presents the products of 
Indian plants Marico Ltd., Vedicare Aurveda Pvt Ltd and others. 
We present good quality cosmetics designed on Ayurvedic 
recipes for the human body health: beautiful and silky hair, soft, 
delicate skin, strong nails, oral care, and improving the overall 
body health.

БМТ УА, дочірнє підприємство
BMT UA, subsidiary company

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

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

Стерилізаційні відділення “під ключ” - проектування, 
оснащення, сервісне обслуговування та валідація, в 
складі:
- парові, повітряні та формальдегідні стерилізатори 
(Т-55 С); автомати мийно-дезінфекційні, пакувальне 
обладнання для інструменту, супутні меблі, транспортні 
засоби, індикатори, та витратні матеріали
- дезінфекційні камери для матраців та ліжок, 
парогенератори, утилізатори медичних відходів
Лабораторне та фармацевтичне обладнання: шафи 
сушильні, стерилізаційні, термостати (в т. ч. СО2), 
хладотермостати, вакуумні шафи, кліматичні камери від 
22 до 1400 літрів.
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Design, supply, installation, service and validation of CSSD 
(central sterilization supply departments), turn-key, including: 
- steam, air and formaldehyde sterilizers (t-55 C); washer-
disinfectors, packing equipment, concomitant furniture, trolley 
carts, indicators & expenditures;
- disinfection units for beds and bed clothes, steam generators, 
medical waste recyclers.
Laboratory&pharmaceutical equipment: drying cabinets, 
sterilizers, thermostats (incl. CO2), cool, vacuum and climate 
cabinets from 22 to 1400 liters.

БРОКБРІДЖ, ТОВ
BROKBRIDGE, LLC

Україна, 04205, м. Київ, 
пр-т Оболонський, 35, оф. 221
Off. 221, 35, Obolonskyi Ave., 
Kyiv, 04205, Ukraine
+38 044-209-10-07
med@brokbridge.com 
www.brokbridge.com

Реєстрація, лабораторний аналіз лікарських засобів, 
АФІ, БАДів, косметичних засобів; оцінка відповідності 
медичних виробів та техніки; організація закупки 
та імпорту фармацевтичної та медичної продукції. 
Прийнятна ціна, мінімальні терміни виконання 
замовлень.

Registration, laboratory analysis of medicinal drugs, API, dietary 
supplements, cosmetic products; conformity assessment of 
medical devices and equipment; organization of purchase 
and import of pharm and medical products. Affordable price, 
minimal turnaround time.

БТЛ-Україна
BTL Ukraine

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. А. Барбюса, 56, оф. 25
Off. 25, 56, А. Barbiusa Str., 
Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 490-54-14
+380 (44) 490-54-68
sales@btl.ua
www.btl.ua

Представлені торгові марки: BTL Industries Ltd., 
Entermed.

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

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

Ваше Здоров’я Трейдинг, ТОВ
Vashe Zdorov`e Trading, LLC

Україна, 02068, м. Київ, 
пр-т Бажана, 1-М, оф. 11
Off. 11, 1-M, Bazhana Ave., 
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (044) 221-68-20, (067) 827-96-96
vztrading.office@gmail.com
www.vztrading.com.ua

Представлені торгові марки: Orliman, Pedag, Spannrite, 
Ossenberg, Garcia, Gi-Emme, Primacel, Invacare.

«Ваше Здоров’я Трейдинг» - національний дистриб’ютор 
ортопедичної продукції і засобів реабілітації. На 
сьогоднішній день компанія представляє на ринку 
такі TM: Orliman, Invacare, Pedag, Spannrit, Dakoma, 
Ossenberg, Garcia, GI-emme, Primacel, Ortoplast. Зусилля 
нашої команди фахівців з великим досвідом і багажем 
знань спрямовані на розвиток ринку ортопедичних і 
реабілітаційних товарів з високими стандартами якості, 
сервісу та індивідуальному підходу до кожного клієнта.

“Vashe Zdorov’e Trading” - the national distributor of orthopedic 
and rehabilitation products. Today, the our company introduсe 
on the market such TM: Orliman, Invacare, Pedag, Spannrit, 
Dakoma, Ossenberg, Garcia, GI-emme, Primacel, Ortoplast. 
The efforts of our team of professionals with great experience 
and wealthy knowledge aimed at developing the market 
for orthopedic and rehabilitation products with high quality 
standards, service and individual approach to each client.

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
VEGA MEDICA, LTD

Україна, 03124, м. Київ, 
бул-р І. Лепсе, 6
6, Ivana Lepse blvrd., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 362-47-37
office@vegamedica.com.ua
www.vegamedica.com.ua

Представлені торгові марки: Tosoh, Acon.

Будуєте сучасну лабораторію? Шукаєте новий 
імунологічний аналізатор або аналізатор HbA1c? 
Займаєтесь продажем глюкометрів та тест-смужок? – тоді 
Вам саме до нас – компанії ВЕГА МЕДІКА! Ексклюзивний 
дистриб`ютор світових лідерів у виробництві– компанії 
Tosoh Corporation (Японія), Acon Laboratories inc. (США) 
– пропонує Вам імунологічні аналізатори, рідинні 
хроматографічні аналізатори HbA1c та системи для 
вимірювання глюкози крові, а також тест-системи та 
витратні матеріали до них.

Are you starting a new laboratory? Are you looking for a 
new immunological analyzer or analyzer HbA1c? Do you 
sale glucometers and test-strips? You’re the customer of 
VEGA MEDICA! Exclusive distributor of worldwhide leaders in 
manufacturing - Tosoh Corporation (Japan), Acon Laboratories 
inc. (USA) proposes you immunological analyzers, HPLC 
analyzers HbA1c, blood glucose monitoring systems and theirs 
test-systems and consumables.
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Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

Україна, 02088, м. Київ, 
вул. Дяченка, 20-А, оф. 154
Off. 154, 20-A, Dyachenko Str., 
Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 220-04-04
+380 (44) 220-04-05
vector@vbestua.com 
www.vector-best.kiev.ua

Представлені торгові марки: Sartorius, Вектор-Бест, 
Biosan, Dynex Technologies, Carl Zeiss, Miura, Bio-Rad, SFRI, 
Polon POZNAŃ sp. z o.o., Profitest, AutoBio.

ТОВ «Вектор-Бест-Україна» - єдиний офіційний 
представник АТ «Вектор-Бест» - лідера з виробництва 
наборів реагентів для діагностики захворювань людини 
методом ІФА та ПЛР. 
Також ми являємося ексклюзивними дистриб`юторами 
продукції: дозаторів Sartorius (Фінляндія), допоміжного 
обладнання Biosan (Латвія), ІФА-аналізаторів Dynex 
Technologies (USA), обладнання для ПЛР-діагностики Bio-
Rad (USA), ламінарних систем POZNAŃ sp. z o.o. (Польща), 
гематологічних аналізаторів та реагентів, аналізаторів 
ШОЕ SFRI (Франція).

LLC “Vector-Best-Ukraine” - the only official representative 
of JSC “Vector-Best”, leader of the production of kits to 
diagnose human diseases by ELISA and PCR. We are the 
exclusive distributor of the leading companies “Sartorius” 
(Finland), equipment “Biosan” (Latvia), Elisa Analyzers 
“Dynex Technologies”, Chemistry Analyzers “Miura” (Italy), 
Hematology Analyzers “SFRI”, PCR Real-time equipment  
“Bio-Rad” (USA).

Вінмедікал, ТОВ
Vinmedical, LTD

Україна, 21036, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке Шосе, 2, оф. 200-А
Off. 200-A, 2, Khmelnitske Shose Str., 
Vinnytsia, 21036, Ukraine
+380 (432) 52-74-46
sales@vinmedical.com.ua
www.vinmedical.com.ua

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

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

Vinmedical LTD works in the Ukrainian market of medical 
equipment more than 10 years.
The company specializes in supplying and technical service 
such medical equipment as computer tomography system, 

ultrasound, mammography and x-ray systems of leading world 
manufacturers of this branch. 
The medical equipment, which is supplying by Vinmedical, is 
provided by technical maintain.

Віола Медтехніка
Viola Medtehnika

Україна, 36039, м. Полтава, 
вул. Чапаєва, 15
15, Chapaeva Str., 
Poltava, 36039, Ukraine
+380 (53) 261-58-90
+380 (53) 261-58-91
sale@viola.net.ua
www.viola.net.ua

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

Виробництво та прямий імпорт медичного обладнання, 
медичної техніки та виробів медичного призначення для 
всіх напрямів медицини.
Власне виробництво:
-  Неонатальні комплекси та апарати фототерапії для 

новонароджених;
- Апарати та кабіни для лікування псоріазу;
- Електроножі та діатермокоагулятори;
-  Бактерицидні опромінювачі відкритого та закритого 

типу;
- Шафи з використанням УФ-випромінювання;
- Медичні світлодіодні освітлювачі;
- Більше 150 найменувань медичних меблів;
- Контейнера для передстерилізаційної обробки;
- Утилізатори (деструктори) для медичних голок;
- Обладнання та апарати для стоматології;
Ексклюзивний представник в Україні наступних компаній:
- Cominox (Італія) - стерилізаційне обладнання;
-  Medicop d.o.o. (Словенія) - обладнання для забезпечення 

клінік медичними газами;
-  HUGER Medical Instrument Co., Ltd (Китай) – повний 

спектр ендоскопічного обладнання;
-  Surgicon (Пакистан) - інструментарій для хірургії, 

гінекології, отоларингології та стоматології;
-  Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd (Китай) - 

операційні світильники нового покоління та операційні 
столи;

-  Zhengzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd 
(Китай) - інкубатори для новонароджених та відкриті 
реанімаційні системи;

-  Alltion (Китай) - операційні мікроскопи, кольпоскопи та 
освітлювачі;

-  ATE Medical Technology Co., Ltd - ендоскопічні 
інструменти та пристосування;

-  Skymen International (HK) Limited (Китай) - сучасні 
ультразвукові мийки різного об’єму;

Постійно на складі повний спектр ламп спеціального 
призначення виробництва Philips, Osram, Лісма та інших.

Own production and import of medical equipment, medical 
technique and medical devices to all areas of medicine.
Own manufacture products:
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- Neonatal complexes and phototherapy devices for newborns;
- Equipment and cabins for the treatment of psoriasis;
- Electric knives and diatermokoahulyators;
- Open and closed bactericidal;
- Cabinets using UV radiation;
- LED medical lights;
- More than 150 items of medical furniture;
- Container for presterilization process;
- Destructors for medical needles;
- Equipment and devices for dentistry
Exclusive representative in Ukraine following companies:
- Cominox( Italy) - sterilization equipment;
- Medicop d.o.o. (Slovenia) - Equipment for medical gases;
-  HUGER Medical Instrument Co., Ltd (China) - full range of 

endoscopic equipment;
-  Surgicon (Pakistan) - instruments for surgery, gynecology, 

otolaryngology and dentistry;
-  Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd (China) - new 

generation of operating lamps and operating tables;
-  Zhengzhou Dison Instrument and Meter Co., Ltd (China) - 

incubators for newborn and intensive open care systems;
-  Alltion (China) - operating microscopes, colposcopes and 

lights;
-  ATE Medical Technology Co., Ltd - endoscopic instrument and 

devices;
-  Skymen International (HK) Limited (China) - a modern 

ultrasonic cleaning for different volume;
Always in our warehouse a complete list of special lamps 
production by Philips, Osram, Lisma and others.

ВКФ Медтехніка, ТОВ
PCF Medtechnika, LTD

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

Представлені торгові марки: Granum, GR, Supreme, 
Medco, HRD, Handy, Saeshin, Ardet, Denjoy, Dentmate

З 1995 року ТОВ «Медтехніка» пропонує сервіс та 
комплексне забезпечення медичних закладів України. 
Компанія займає третину ринку стоматологічних 
установок. Маємо дистриб’юторів у кожному з 21-го 
регіона України.
Виробляємо сучасне обладнання під власною торговою 
маркою Granum. Маємо власні торгові марки імпортного 
виробництва у сфері комплесного забезпечення 
відділень: реаніміції, хірургії, лабораторії, стаціонарних, 
стерилізаційних, стоматологічних та ін.
Влесний сервісний центр проводить ремонти, 
модернізацію, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування різноманітного обладнання.
Видаємо журнал про Медичне і Стоматологічне 
обладнання та іновації.

Since 1995 Mendechnika provides complete services of all 
medical institution at Ukrainian market. 

We cover the one third of the dental unit market of Ukraine.
We created the biggest distribution network in each of 21 
region of Ukraine
Produce modern equipment with our own trade mark 
“Granum” at our subsidiary.
Have a own imported trade mark of equipment for: reanimation, 
surgery, laboratory, stationary, sterilise, dental&etc.
Provide warranty and after warranty service, repair and 
maintenance of dental units and medical equipment
Publish the only magazine about Dental & Medical equipment 
in Ukraine.

ВОЛЕС, ТОВ
VOLES, LTD

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

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

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

Волсмарт, ТОВ
Volsmart, LLC

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

Представлені торгові марки: FootCare, Ortop, Thuasne, 
Lipoelastic, Spagel, Qmed.

ТОВ Волсмарт – виробничо-торгова компанія в сфері 
ортопедії та медтехніки. 
Компанія Волсмарт представлена на ринку України 
торговими марками: 
ТМ «Footcare» www.footcare.com.ua - Ортопедична 
продукція по догляду за стопою: ортопедичні устілки, 
підп`яточники, силіконові вставки та інші види продукції 
по догляду за стопою;
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ТМ «Ortop» www.ortop.com.ua - ортопедичні бандажі, 
корсети, наколінники, ортези та багато іншого;
ТМ «Thuasne» www.thuasne.com – ортези та бандажі;
ТМ «Lipoelastic» www.lipoelastic.com – медичний 
компресійний трикотаж;
ТМ «SpaGel» www.spagel.com.ua - зволожуючі рукавички 
і шкарпетки.

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

ГOЛДЕН-ФАРМ, ПП
GOLDEN-PHARM, PE

Україна, 02660, м. Київ, 
вул. Магнітагорська, 1
1, Mahnitohors’ka Str., 
Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 501-04-98
info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua

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

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

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

ГАЛЕС, НВ, ТОВ
GALES

Україна, 04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 17
17, Vavilovyh Str., 
Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 584-36-65
+380 (44) 584-36-65
gales_info@ukr.net

Стоматологічні матеріали, інструменти, матеріали для 
зуботехнічної лабораторії.

Stomatological materials, instruments, materials, are for a 
technical laboratory.

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Global Translation Services 1+1

Україна, 03115, м. Київ, 
пр-т Перемоги, 104-Б, оф. 5
Off. 5, 104-B, Peremogy Ave., 
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 209-65-03
info@gtsoneplusone.com
www.gtsoneplusone.com

Global Translation Services 1+1 – міжнародна 
перекладацька компанія, що має 11 років досвіду роботи 
у сфері медичних письмових та усних перекладів. 
За свою практику компанія успішно пройшла ряд 
міжнародних аудитів з якості перекладів. 
Досвід, розвиток та постійне навчання  професіоналів 
команди GTS 1+1 надихнув до створення власних 
навчальних мовних курсів для спеціалістів у сфері 
охорони здоров’я. 
Компанії з цього каталогу мають можливість замовити до 
5 сторінок перекладу у ПОДАРУНОК!

Global Translation Services 1+1 is an international translation 
company having 11 years of experience in the market of 
medical translation and interpretation services.
Over the course of its activities, the Company got audited 
for the quality of its translation services by international 
auditors on several occasions. The experience, development 
and continuous education of GTS 1+1 qualified team have 
inspired to create our own language courses for the healthcare 
professionals. The companies in this catalogue may order up to 
5 pages of translation on a free basis as a BONUS!

Глобал-Медика, ТОВ
Global-Medica, CLL

Україна, 61058, м. Харків, 
пр-т Науки, 12
12, Ave. Nauky,
Kharkiv, 61058, Ukraine
+380 (57) 759-14-18
+38 (067) 902-73-83
+380 (57) 758-12-26
globalmedica@mail.ru
www.globalmedica.com.ua

Представлені торгові марки: Carl Zeiss (Німеччина), 
Microm (Австрія), Shandon (США), Lab Vision (США), 
Sometech inc. (Південна Корея), Olympus (Японія), Heine 
(Німеччина), НПФ «Біола» (Росія), НПП «Біотех-м» (Росія), 
KLS Martin (Німеччина), Biosan (Латвія) та інші.

ТОВ «Глобал-Медика» - українська компанія, яка 
займається комплексним оснащенням медичних установ 
та науково-дослідних лабораторій.
ТОВ «Глобал-Медика» - ексклюзивний представник: НВП 
«Біотех-М», виробника апарату для плазмаферезу та гемо-
сорбції «Гемос-ПФ», а також НВФ «Біола», виробника новіт-
нього аналізатору основних показників фертильності спер-
ми АФС-500 та лазерного аналізатора агрегації «Алат 2». Ми 
є дистриб’ютором компаній: Carl Zeiss (Німеччина), Microm 
(Австрія), Shandon (США), Lab Vision (США), Sometech inc. 
(Південна Корея), Olympus (Японія), Heine (Німеччина), KLS 
Martin (Німеччина), Biosan (Латвія) та інших.
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CLL “Global-Medica” is a Ukrainian company, engaged in 
complex equipment for medical establishments and research 
laboratories.
CLL “Global-Medica” is an exclusive representative of: 
SPE “Biotech-m”, producer of the plasmapheresis and 
gemosorption device “GEMOS-PF”, and SPF “Biola”, producer of 
the newest basic rates analyzer for sperm fertility AFS-500,laser 
aggregation analyzer “Alat2” We distribute such companies as: 
Carl Zeiss (Germany), Microm (Austria), Shandon (USA), Lab 
Vision (USA), Sometech inc. (South Korea), Olympus (Japan), 
Heine (Germany), KLS Martin(Germany), Biosan (Latvia) etc.

ГНЦЛС, дослідний завод, ТОВ
GNCLS, experimental plant, LTD

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

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

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

Грінсен, ТОВ
Grinsen, LTD

Україна, 12101, Житомирська обл., 
смт. Хорошів, вул. Героїв України, 13-А
13-А, Geroiv Ukrainy Str., Khoroshiv, 
Zhytomyr region, 12101, Ukraine
+38 (097) 742-85-96
grinsen@ukr.net
www.grinsen.com.ua

Представлені торгові марки: Biolife (Італія), IDvet 
(Франція).

Ми - це надійна компанія з продажу та доставки 
медичного та лабораторного обладнання, поживних 
середовищ реактивів. Ось вже 7 років ми займаємося 
продажем і доставкою різних медичних та лабораторних 
товарів по всій Україні. Наша компанія тісно співпрацює 
з виробниками і постачальниками, що дозволяє нам 
надавати доступні ціни, широкий асортимент і високу 
якість запропонованих товарів.

We are safe company, which specializes in medical and 

laboratory equipment, nutrient medium and reagents selling 
and delivery. We have been working for 7 years already in 
selling and delivery of different kind of medical and laboratory 
equipment all over Ukraine. Our company works closely with 
manufacturers and suppliers. This allows us to provide with 
affordable prices, wide range and high quality of advised goods.

Групотест, ПП
Grupotest, PE

Україна, 61001, м. Харків, 
пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-А, Moskovsky Ave., 
Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (050) 402-18-49
+380 (57) 717-50-44, 717-33-44
grupotest@ukr.net
www.grupotest.net

Представлені торгові марки: Набір діагностичних 
моноклональних реагентів для визначення груп крові 
людини за системами AB0, Rhesus, Kell та імунних антитіл 
«Групотест»; Набори стандартних еритроцитів та розчинів 
для визначення груп крові людини за системами AB0, 
Rhesus, Kell та антиеритроцитарних антитіл «Групотест».

Виробництво діагностичних моноклональних реагентів 
для визначення груп крові людини за системами АВО, 
Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест».
Виробництво наборів стандартних еритроцитів 
та розчинів для визначення груп крові людини за 
системами AB0, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних 
антитіл «Групотест».
Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від 
13.05.2015
Сертифікат ISO № 027-15 від 23 березня 2015 р.
Сертифікат відповідності Забезпечення функціонування 
комплексної системи забезпечення якості (Технічний 
регламент щодо медичних виробів для діагностики in 
vitro, Додаток 4, виключаючи пункти 6-8) № UA.TR.039.046 
від 28.02.2017р.

Production of Sets of standard erythrocytes and solutions 
for human blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and 
antierythrocytic antibodies “Grupotest”.
Certificate of registration № 9912/2010 as of 13.05.2015.
Certificate № 027-15 as of 23/03/2015.
Certificate of Conformity Full Quality Assurance System 
(Technical Regulations of in vitro Diagnostic Medical Devices, 
Annex 4, excluding items 6-8) № UA.TR.039.046 as of 28.02.2017.

Дана МС, ТОВ
Dana MC, LTD

Україна, 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 26
26, Zhmerynska Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 403-03-61
+380 (44) 403-03-41
office@dana-kiev.com.ua
www.dana-kiev.com.ua

Представлені торгові марки: Edan Instruments, Maquet, 
Galemed, Biometrix, IMT Medical, Karl Storz, Agfa.
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Компанія «Дана МС» на сьогоднішній день є провідним 
постачальником медичного обладнання. Продукція 
компанії охоплює широкий спектр медичної техніки та 
витратних матеріалів: системи візуалізації, різноманітне 
діагностичне і терапевтичне устаткування, техніка для 
електромедицини, медустаткування для комплексних 
рішень з оснащення операційних залів, палат інтенсивної 
терапії і реанімації, серцево-судинної хірургії, витратні 
матеріали для реанімації і анестезіології, хірургії, 
кардіохірургії, гінекології, урології.

Nowadays Dana Medical Systems is a leading provider of 
medical equipment in Ukraine. Products of the company 
covers a wide range of medical devices and disposables: 
visualization systems, diagnostic and therapeutic equipment, 
appliances for electromedicine, medical equipment for complex 
solutions in equipment of  operating rooms, intensive care 
rooms and reanimation, heart vascular surgery, disposables 
for reanimation, anesthesiology, surgery, cardiosurgery, 
gynecology, urology.

Дельта Медікел, ТОВ
Delta Medical, LLC

Україна, 08132, Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Чорновола, 43
43, Chernovola Str., 
Vyshneve, Kyiv region, 08132, Ukraine
+380 (44) 593-33-55
+380 (44) 593-33-54
info@deltamedical.com.ua

Представлена торгова марка: БіоГая.

- Заснована в 2000 році;
- Представлена в 13 країнах регіону СНД;
-  Охоплює всі фармацевтичні поля: лікарні, тендери, 

споживацькі товари;
- Представляє багато міжнародних брендів;
-  Штаб-квартира компанії знаходиться в Цюріху, 

Швейцарія.

- Founded in 2000;
- Represented in 13 countries of CIS region;
-  Covers all pharmaceutical fields: hospital; tender; consumer 

products;
- Represents many international brands;
- Headquartered in Zurich, Switzerland.

ДЕНТСТАЛ Н
DENTSTAL N

Україна, 02140, м. Київ, 
пр-т Григоренка, 39-Б, оф. 10
Off. 10, 39-B, Grigorenko Ave., 
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 585-87-89
+38 (096) 664-80-71
dentstal@ukr.net
www.dentstal.com.ua

Виробник і реалізатор сучасного стоматологічного 
обладнання, інструментарію та матеріалів. У нашому 
асортименті представлений широкий вибір товарів для 

стоматологічних клінік. Доступні ціни і гнучка система 
знижок. Ми готові надати інформаційну підтримку та 
знайти правильне рішення.

Producer and distributor of the modern stomatological 
equipment, tools and materials. We have a wide range of goods 
for stomatological clinic. Reasonable prices and flexible system 
of discounts. We are ready to provide informational support 
and to find out right decision. 

Діалог Діагностікс, ТОВ
Dialogue Diagnostics, LLC

Україна, 04209, м. Київ, 
вул. Лебединська, 10
10, Lebedinskaya Str., 
Kiyv, 04209, Ukraine
+380 (44) 390-37-76
info@dialogd.com
www.dialogd.com

Представлені торгові марки: Cobas, LightCycler, 
Benchmark, TaqMan, Urisys, Accutrend, CoaguCheck, 
Reflotron, Accu-Chek, Hydrasis.

ТОВ «Діалог Діагностікс» є офіційним представником 
таких компаній, як Roche Diagnostics GmbH (Німеччина), 
Sebia (Франція) та Becton Dickinson (Америка) - лідерів 
світового ринку в сфері виробництва лабораторного 
обладнання.
Компанія пропонує широкий спектр товарів необхідних 
для кожної сучасної лабораторії, а саме: автоматичні 
аналізатори для імунохімії, клінічної хімії, імуногістохімії, 
ПЛР діагностики, діабетології, лабораторні модульні 
системи і багато іншого.

LLC “Dialogue Diagnostics” is the official representative of 
such companies as Roche Diagnostics GmbH (Germany), Sebia 
(France), Becton Dickinson (America) - global market leaders in 
the production of laboratory equipment.
The company offers a wide range of products necessary for 
every modern laboratories, namely, automatic analyzers for 
immunochemistry, clinical chemistry, IHC, PCR diagnostics, 
diabetology, modular systems, and much more.

ДІАПРОФ-МЕД, НВК, ПАТ
DIAPROPH-MED, SPC, PJSC

Україна, 04123, м. Київ, 
вул. Світлицького, 35
35, Svetlitsky Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (44) 433-02-22, 
+380 (44) 433-03-00, 433-75-82
+380 (44) 463-06-02
tech@diapr.kiev.ua
www.diaproph.com.ua

Представлені торгові марки: DIA®, VERO test®.

Наукові розробки в галузі біотехнологій:
-  діагностики інфекційних захворювань людини та тварин
- оцінки характеристик засобів діагностики
- ЛПІ препаратів та їх виробництво
Виробництво медичних виробів для лабораторної 
діагностики in vitro:
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- ІФА тест-систем
- Стандартних панелей сироваток
-  реагентів для визначення груп крові, білків-антигенів 

та антитіл для використання з діагностичною метою.

Scientific researches in the biotechnology fields:
- diagnostic of human and animal infectious diseases
- characteristic of diagnostic aids valuation
- TPI preparation and its manufacturing
Manufacturing of medical preparation for in vitro laboratory 
diagnostics:
- ELISA test kits
- Panels of sera
- Reagents for blood groups
- Reagents for staphylococcus identification
- Proteins antigens and antibodies for diagnostically use.

ДНІПРО-МТО, НВТ, ТОВ
DNIPRO-MTO, RPC, LLC

Україна, 03164, м. Київ, 
вул. Генерала Наумова, 15
15, General Naumov Str., 
Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 424-91-69
office@dnipro-mto.com.ua
www.dnipro-mto.com.ua

Представлена торгова марка: ХНТ.

Ми науково-виробнича компанія, яка спеціалізується на 
розробці, проектуванні та виробництві холодильного та 
кріогенного обладнання для медичних та дослідних цілей. 
В продукції реалізовано унікальна безазотна, безпечна 
технологія отримання ультра низьких температур 
аж до -190°С з використанням тільки електроенергії. 
Головним напрямком діяльності компанії є розробка 
та виготовлення обладнання для задоволення вимог 
користувачів в межах температур від -40°С до -160°С.

We are research and manufacturing company that specializes 
in developing, designing, and manufacturing of refrigeration 
and cryogenic equipment for medical and research purposes. 
A unique nitrogen-free, secure technology for obtaining ultra-
low temperatures down to -190°C using only electricity is 
implemented in the products. The main activity of the company 
is the development and manufacture of equipment to satisfy 
consumers needs in a temperature range from -40° C to -160° C.

Екомед Мюнхен Хаус, ТОВ
Ecomed Munhen Haus, LLC

Україна, 03179, м. Київ, 
вул. Прилужна, 4/15, оф. 1
Off. 1, 4/15, Pryluzhna Str., 
Kyiv, 03179, Ukraine
+380 (44) 451-87-59
+380 (44) 451-87-58
info@oko-med.com
www.oko-med.com

Представлена торгова марка: KLS Martin.

ТОВ «Екомед Мюнхен Хаус» офіційний представник 
компанії KLS Martin Group – одного із світових лідерів 

по виробництву операційного обладнання, хірургічного 
і електрохірургічного інструментарію та імплантатів. 
Пропонуються медичні лазери різної технології 
випромінювання (гольмієві, діодні, СО2) та найновіші 
моделі електрохірургічних апаратів. Широка лінійка 
операційних консолей і світлодіодних освітлювачів. Більш 
ніж 14000 найменувань інструментів для різноманітних 
напрямків хірургії.

LLC “Ecomed Munich Haus”, is the official representative of “KLS 
Martin Group” - one of the world’s leading manufacturers of 
surgical equipment, surgical and electrosurgical instruments 
and implants. We offer medical lasers of different emission 
technology (holmium, diode, CO2) and the latest models of 
electrosurgical devices. A wide range of operating consoles and 
LED lights. More than 14000 names of instruments for different 
areas of surgery.

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
EximCargoTrade, LTD

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

Представлена торгова марка: ЕximLab.

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

“EximCargoTrade” since 2009 in the market of instrumentation, 
chemical and laboratory glassware, medical products.
Our products are characterized by high accuracy readings, ease 
of use and durability.

ЕЛІТМЕДІКА, ТОВ
ELITEMEDICA, LLC

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Іллінська, 12, оф. 27
Off. 27, 12, Illinska Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 331-45-35
+380 (44) 490-66-10
info@elitemedica.com.ua
www.elitemedica.com.ua

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

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

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

ЕргоЛайф
ERGOLIFE

Україна, 03110, м. Київ, 
вул. Преображенська, 23, оф. 222
Off. 222, 23, Preobrazhenska Str., 
Kyiv, 03110, Ukraine
+38 (099) 515-16-17
ergolife@ukr.net
www.ergolife.com.ua

Представлені торгові марки: Salli, Conset, Ergorest.

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

Company ERGOLIFE exists on the market of Ukraine 7 years. We 
are engaged in supplying and selling of ergonomic furniture 
and accessories from European producers. Company ERGOLIFE 
is the official representative of such companies as «Salli» 
Finland - production of orthopedic chairs, «Conset» Denmark - 
ergonomic tables with electric adjustment of height, «Ergolife» 
Finland - ergonomic armrests. Our motto - “We care about your 
health, even if you forget about it”

ІВОДЕНТ, ТОВ
IVODENT, LTD

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Курінного Чорноти, 2, корп. 1
2/1, Kurinnyi Chornota Str., 
Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
+380 (342) 55-94-55
+380 (342) 522-644
info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

Представлені торгові марки: Tokuyama Dental 
(Японія), Cerkamed (Польща), TAG Dental (Ізраіль), Seliga 

Microscopes (Польща), Poldent (Польща), Kometdental 
(Німеччина), eKOdent-x (Польща), Chirmed (Польща).

Компанія «ІВОДЕНТ» працює на українському ринку з 
1995 року, з моменту створення і по сьогоднішній день 
нашою спеціалізацією є продаж широкого спектру 
стоматологічного обладнання, інструментів та витратних 
матеріалів. Ми вивчаємо і аналізуємо роботу провідних 
світових виробників, і прикладаємо чимало зусиль 
для того, щоб стоматологічні клініки могли купити 
і впровадити у себе сучасні технології. Товариство 
«ІВОДЕНТ» є офіційним представником відомих торгових 
марок.

IVODENT works in the Ukrainian market since 1995, since the 
founding to the present day our specialization is selling a wide 
range of dental equipment, instruments and consumables. 
We study and analyze the work of the world’s leading 
manufacturers and exert great efforts to dental clinics could 
buy and implement in their technology. IVODENT is official 
representative of famous brands.

ІЛТАМЕД, Компанія, ТзОВ
ILTAMED, Company, LTD

Україна, 79024, м. Львів, 
вул. Богдана Хмельницького, 176/226
176/226, Bohdan Khmelnytsky Str., 
Lviv, 79024, Ukraine
+380 (32) 242-14-40
+380 (32) 242-14-40
iltamed@ukr.net
www.thienel.com

Представлені торгові марки: Thienel Dental, L`Angelica, 
Silver Care, Piave, Relax.

ТзОВ «Компанія «Ілтамед» є офіційним представником 
в Україні фірми Thienel Dental (Німеччина) і пропонує 
широкий спектр одноразових медичних виробів для 
стоматології, офтальмології, оториноларингології та 
інших галузей медицини, що призначені для комфорту та 
захисту, як лікаря, так і для пацієнта.

Ltd “Company “Iltamed” is the official representative in Ukraine 
firms Thienel Dental (Germany) and offers a wide range of 
disposable medical devices for dentistry, ophthalmology, 
otolaryngology and other fields of medicine, designed for 
comfort and protection as doctor and patient.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, LLC

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

Представлені торгові марки: ECGpro, ABPpro.

ТОВ «ІМЕСК» є виробником та ексклюзивним 
дистриб’ютором багатофункціонального електро-
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кардіографічного комплексу експертного класу “ECGpro” 
та професійної системи добового моніторингу АТ 
“ABPpro”. 
Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, 
ми створили найкраще обладнання для кардіографії та 
амбулаторного моніторингу пацієнтів:

Холтер ЕКГ
ЕКГ спокою
ЕКГ навантаження
Добовий монітор АТ
Модуль керування даними

Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне 
навчання забезпечують ефективну і надійну роботу 
обладнання з першого дня.

IMESС” LLC is the manufacturer and exclusive distributor 
of multifunctional expert-level ECG system “ECGpro” and 
professional ABPM system “ABPpro”. Combining a number of 
high-tech solutions and immense experience we created world’s 
best equipment for electrocardiography and ambulatory 
monitoring:

Holter ECG
Resting ECG
Stress Test ECG
ABPM
Data management module

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

Імпрув Медікал
Improve Medical

Україна, 01042. м. Kиїв, 
бул-р Марії Приймаченко, 1/27
1/27, M. Pryimachenko Ave., 
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 355-50-30
info@improvemed.com.ua
www.improvemed.com.ua

«Імпрув Медікал» - уповноважений орган з оцінки 
відповідності виробів медичного призначення в Україні, 
почав роботу ще один орган оцінки відповідності 
- компанія «Імпрув Медікал» (IMPROVE MEDICAL). 
Присвоєно ідентифікаційний номер UA.TR.120. Відповідні 
накази №№ 1 898, 1899, 1900 Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 11.11.2016 р
Повноваження компанії поширюються на оцінку 
відповідності продукції наступним технічним 
регламентам:
№ 753 «Медичні вироби»;
№ 754 «Медичні вироби для діагностики in vitro»;
№ 755 «Активні медичні вироби, які імплантують».
Крім того, IMPROVE MEDICAL - акредитований орган по 
сертифікації виробництва відповідно до стандартів: 
-   ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системи управління якості. 

Вимоги» та ISO 9001: 2015 «Quality management systems 
- Requirements»; 

-   ДСТУ ISO 13485: 2005 «Вироби медичні. Системи 
управління якості. Вимоги щодо регулювання» 

-   ISO 13485: 2003/Cor 1: 2009«Medical devices - Quality 

management systems - Requirements for regulatory pur-
poses».

“IMPROVE MEDICAL” — authorized body for assessment 
of conformity of medical devices One more conformity 
assessment body started to work in Ukraine, namely: the 
“IMPROVE MEDICAL” company.
It has been assigned an identification number UA.TR.120 by 
corresponding orders №№ 1898, 1899, 1900 by the Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine of 11.11.2016. 
The authorities of the company cover the assessment of 
the conformity of the products to the following technical 
regulations:
№ 753 «Medical devices»; 
№ 754 «Medical devices for diagnostics in vitro»; 
№ 755 «Active implantable medical devices».
Moreover, IMPROVE MEDICAL is the accredited body for 
production certification in accordance with the following 
standards:
-  DSTU ISO 9001:2009 «Quality management systems 

Requirements»;  
-  ISO 9001:2015 «Quality management systems — 

Requirements»;
-  DSTU ISO 13485:2005 «Medical devices. Quality management 

systems. Requirements concerning regulation»; 
-  ISO 13485:2003/Cor 1:2009 «Medi cal devices — Quality 

manage ment systems — Requirements for regulatory 
purposes».

ІМУ ПРО УКРАЇНА, ТОВ
IMU PRO UKRAINE, LLC

Україна, 04205, м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 21
21, M. Tymoshenka Str., 
Kyiv, 04205, Ukraine
+38 (093) 632-58-40
ralf@imupro.com.ua
www.imupro.com.ua

Представлена торгова марка: ImuPro.

Ми частина R-Biopharm Group, яка є одним із лідерів 
в розробці тест-розчинів для клінічної діагностики, а 
також аналізів їжі і харчування. У нас є спеціалізована 
лабораторія в Німеччині. Більше 25 років на ринку. Також 
ми відкрили німецький філіал в Україні (адміністративний 
офіс, кабінет та пункт забору крові). Ми маємо наступні 
сертифікації: 
- ISO 13485;
- ISO 9001;
- CE 98/79/EG;
-  аналізи та реагенти зареєстровані в МЗ.

We are a part of R-Biopharm Group, which is one of leaders in the 
development of test solutions for clinical diagnostics and also 
analysis of food and nutrition. We have a specialized laboratory 
in Germany. More than 25 years on the market. We also opened a 
German subsidiary in Ukraine (administrative office, the office and 
the place of blood sampling). We have the following certifications:
- ISO 13485;
- ISO 9001;
- CE 98/79 / EG;
- Assays and reagents are registered in the Ministry of Health.
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ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ
INMED UKRAINE, LLC

Україна, 03058, м. Київ, 
вул. Борщагівська, 204-В
Off. 204-V, Borschagivska Str., 
Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 338-00-95
+380 (44) 338-00-96
info@toshiba-medical.com.ua
www.toshiba-medical.com.ua

Представлена торгова марка: Toshiba Medical.

Компанія ІНМЕД УКРАЇНА - лідер ринку медтехніки України 
та офіційний дистриб’ютор провідного світового бренду 
Toshiba Medical. Компанія спеціалізується на постачанні 
та обслуговуванні медобладнання, а також організовує 
навчальні заходи для медпрацівників. ІНМЕД УКРАЇНА 
поставляє сучасну діагностичну апаратуру (КТ, МРТ, УЗ-
апарати, рентгенівські та ангіо – системи) і відновлені 
системи Toshiba SecondLife.

INMED UKRAINE is a leading supplier in the Ukrainian medical 
equipment market and general distributor of top medical brand 
Toshiba Medical. The company specializes in supplies and 
maintenance of high-technology medical equipment. It also 
develops educational programs for medical specialists. INMED 
UKRAINE products portfolio includes medical visualization 
systems (ultrasound, X-ray systems, CT, MRI) and Toshiba 
SecondLife refurbished systems.

Інтермедика
Intermedica

Україна , 03670, м. Київ, 
вул. Гарматна, 6
6, Garmatna Str., 
Kyiv, 03670, Ukraine
+380 (44) 501-21-72
secretary@intermedica.com.ua
www.intermedica.com.ua

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

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

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

Інтерпроект, асоціація
Interproject, association

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

Виробництво, ремонт та монтаж лазерної та гідро 
масажної медичної техніки.

Production, repair and editing of laser and hydromassage 
medical technique.

КАРДІО, МК, ТОВ
CARDIO, MK, LLC

Україна, 08630, Київська обл., 
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 43
43, Vokzalna Str., Glevaha, 
Kyiv region, 08630, Ukraine
+380 (4571) 3-82-95, 3-82-96
+380 (4571) 3-82-95, 3-82-96
cardio@cardio.net.ua
www.cardiomc.com.ua

Представлені торгові марки: Loewenstein Medical 
Technology GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax 
GmbH, CORTEX Biophysik GmbH, Seca GmbH&Co. kg 
(Німеччина), Meditech Ltd., Labtech Kft, Medicor Elektronika 
Zrt. (Угорщина), Lode BV (Нідерланди), Cardiac Science 
Corporation (США).

ТОВ «МК «КАРДІО» є ексклюзивним представником 
компаній-виробників: Loewenstein Medical Technology 
GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax GmbH, 
CORTEX Biophysik GmbH, Seca GmbH&Co. kg (Німеччина), 
Meditech Ltd., Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. 
(Угорщина), Lode BV (Нідерланди), Cardiac Science 
Corporation (США).
Пропонуємо комплексне оснащення кабінетів 
функціональної діагностики, відділень кардіології, 
реанімації, інтенсивної терапії, неонатології, оснащення 
автомобілів швидкої медичної допомоги. 
Надаємо медичні послуги в сфері кардіології, 
функціональної діагностики та сомнології.
Створення лабораторій сну та центрів респіраторної 
підтримки, навчання та методична підтримка лікарів.

LLC “MC «CARDIO” is the exclusive distributor of following 
companies-manufacturers: Loewenstein Medical Technology 
GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax GmbH, CORTEX 
Biophysik GmbH, Seca GmbH&Co. kg (Germany), Meditech Ltd, 
Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Hungary),  Lode BV (The 
Netherlands), Cardiac Science Corporation (USA).
We offer a complete equipment of the cabinets of functional 
diagnostics, departments of cardiology, resuscitation, intensive 
care, intensive care equipment for ambulances. We provide 
medical services in cardiology, functional diagnosis and 
somnology.
Create the sleep labs and centers of respiratory support, training 
and methodological support of doctors.
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КАТРОНІК, ТОВ
KATRONIC, LLC

Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Сирецька, 9, 
корпус 1-Ф, оф. 222
Off. 222, building 1-F, 9, 
Syretska Str., 
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 224-52-60
+380 (44) 224-52-64
k.info@katronic.com.ua
www.katronic.com.ua

Представлені торгові марки: Kartsana S.L., Hersill S.L. 
Apelem DMS Group, MedSource International LLC, Osatu 
S.Coop, Vakuform s.r.o.

ТОВ «Катронік» є провідним дистриб’ютором медичних 
виробів та обладнання на ринку України. Ми здійснюємо 
поставку, монтаж, сервісне та технічне обслуговування 
для наших клієнтів. Компанія пропонує нашим 
користувачам надійні рішення від відомих світових 
брендів у галузі невідкладної допомоги, іммобілізації, 
діагностуванні.

KATRONIC LLC is a leading distributor of medical products 
and equipment in Ukraine. We provide delivery, installation, 
service and maintenance for our customers. Company 
offers our customers reliable solutions from world famous 
brands in the field of emergency care, immobilization, 
diagnosis.

Квайссер Фарма Україна, ТОВ
Queisser Pharma Со

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

Представлені торгові марки: Doppelherz, Protefix.

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

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

КВАНТ, ЗРО, ТОВ
KVANT, LTD

Україна, 61046, м. Харків, 
вул. Багратіона, 6, оф. 122
Off. 122, 6, Bagrationa Str., 
Kharkiv, 61046, Ukraine
+380 (57) 754-56-04
+380 (572) 93-91-19
office@kvant.ua
www.kvant.ua

Представлена торгова марка: КВАНТ.

Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ» - одне з 
провідних підприємств України з розробки, виробництва, 
постачання та сервісного обслуговування медичної 
рентгенодіагностичної техніки.
Ми виробляємо сучасне, ефективне рентгенодіагностичне 
обладнання для забезпечення високого рівня діагностики 
в профілактиці та лікуванні соціально-небезпечних й 
епідемічних хвороб.
25 – річний досвід виробництва та розробок приніс 
нашому обладнанню відомість у країні та далеко за її 
межами.

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

Контакт, фірма, ТОВ
Contact Co., LTD

Україна, 04655, м. Київ, 
пр-т Степана Бандери, 21, оф. 431
Off. 431, 21, Stepan Bandera Ave., 
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 490-93-56
+380 (44) 490-93-57
sale@contact-endoscopy.com
www.contact-endoscopy.com

Представлені торгові марки: ЕКОНТ, Mahe.

З 2001 року компанія Контакт займає лідируючі 
позиції в розробці і виробництві ендоскопічного 
обладнання для малоінвазивної хірургії. Наша 
компанія розробляє і виробляє ендоскопічні апарати 
і системи для лапароскопії, артроскопії, гінекології та 
урології. Ефективність розробок базується на спільній 
дослідницькій діяльності з фахівцями медичних центрів 
України. Все це дає нам можливість підтримувати високий 
технічний і якісний рівень виробів, а також проводити 
розумну цінову політику.

Since 2001, the company contact is a leader in developing 
and producing endoscopic equipment for minimally invasive 
surgery. Our company develops and manufactures endoscopic 
devices and systems for laparoscopy, arthroscopy, gynecology 
and urology. The effectiveness of development based on joint 
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research activities with experts from medical centers in Ukraine. 
This enables us to maintain a high level of technical and quality 
products, as well as to reasonable pricing.

КРАТІЯ
CRATIA

Україна, 04107, м. Київ, 
вул. Багговутівська, 17-21, 6 поверх
6th floor, 17-21, Baggovutovska Str., 
Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 221-71-29
+380 (44) 332-42-94
+380 (44) 361-48-28
info@cratia.ua
www.cratia.ua

Надання послуг з оцінки відповідності медичних виробів 
та техніки. Організація державної реєстрації: лікарських 
засобів, імунобіологічних продуктів, спеціальних 
харчових продуктів (БАД) та косметичних засобів в 
Україні.
Професійний переклад медичних текстів, розробка МКЯ, 
інструкцій та макетів упаковок, ліцензування імпорту, 
впровадження систем менеджменту якості.

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

ЛАБЛАЙФ, ТОВ
LABLIFE, LTD

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

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

LabLife Ltd. is a professional supplier of modern analytical 
equipment and diagnostic reagent kits for medical labs in 
Ukraine.
Our aim is to provide customers with products for reliable in 
vitro diagnostics of metabolic disorders and infections. 

Among our partners, there are internationally recognized 
manufacturers: HUMAN (Germany), Orphée (Switzerland), 
RADIOMETER Medical (Denmark), BioTek Instruments (USA), 
etc. Those names, time-proved and recognized by specialists, 
are what’s needed for effective lab work.

ЛАЗЕР І ЗДОРОВ’Я, науково-виробнича 
медико-біологічна корпорація
LASER AND HEALTH, scientific-production 
medical-biological corporation

Україна, 61085, м. Харків, 
пр-т Жуковського, 1, оф. 99
Off. 99, 1, Zhukovskogo Ave., 
Kharkiv, 61085, Ukraine
+38 (067)731-14-31
+380 (57)707-51-91
amkorobov@i.ua
www.kor-pml.com

Корпорацією «Лазер і Здоров’я» розроблено апаратний 
комплекс Коробова А. – Коробова В. «Барва-Терапевт», 
до складу якого входять понад 90 видів апаратів та їх 
модифікацій для профілактики та лікування найбільш 
поширених захворювань людини за допомогою 
фотонних технологій. 
Діяльність корпорації «Лазер і Здоров’я» забезпечує 
динамічний розвиток фундаментальних та прикладних 
досліджень у галузі квантової медицини та квантової 
біології; прискорює впровадження результатів цих 
досліджень у практичну медицину та біологію; сприяє 
розробці, виробництву, впровадженню нової апаратури 
для квантової медицини і квантової біології та підготовці 
фахівців для цієї галузі.

Corporation “Laser and Health” designed Korobov A. – Korobov 
V. Apparatus “Barva-Terapevt” compising of 90 types of vehicles 
and their modifications enter for preventive measures and the 
most disseminated human diseases by photonic technologies. 
Activity of Corporation “Laser and Health” provides dynamic 
development of fundamental and applied researches in the 
field of laser medicine and laser biology; increases introduction 
of results of these researches in practical medicine and biology; 
promotes development, production and introduction of new 
introduction of new equipment for laser medicine and laser 
biology and preparation of specialists for this industry.

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
LIFEMEDICA, LLC

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

Представлені торгові марки: Oscar Boscarol srl (Італія), 
S.I.E.M. srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина).

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

«LIFEMEDICA” LLC is the official representative of leading 
european companies-manufacturers: Oscar Boscarol Srl. (Italy), 
S.I.E.M. Srl. (Italy), Innomed Medical Zrt (Угорщина).
We offer a wide range of high-quality medical equipment for 
intensive care, emergency conditions, emergency medicine, 
sports medicine and rehabilitation.
Equipment for ambulances and other medical vehicles. Guaran-
tee maintenance and post-warranty service of equipment, cus-
tomer’s staff training and methodological support.

Лікар
Likar, LTD

Україна, 03095, м. Київ, 
вул. Княжий затон, 16-В
16-V, Kniajiy Zaton Str., 
Kyiv, 03095, Ukraine
+380 (44) 538-02-79
+380 (44) 538-02-81
info@likar.kiev.ua
www.likar.kiev.ua

Представлені торгові марки: Ziehm Imaging 
(Німеччина), PIUR Imaging (Австрія), SurgicEye (Німеччина), 
Chongqing Haifu (HIFU) Technology (Китай), Numed (США), 
Numed Canada (Канада), Biotronik (Німеччина), Wondfo 
Biotech (Китай), Laboratórios INIBSA (Іспанія).

Компанія «Лікар» працює на медичному ринку України з 
1994 року.  Наша спеціалізація:
Поставка:
-  обладнання для кардіохірургії, онкології, травматології, 

інтервенційної хірургії, тощо;
- витратних матеріалів для різних областей медицини;
-  лабораторного обладнання для кількісної експрес-

діагностики.
Технічна підтримка наших клієнтів:
-  інсталяція обладнання, гарантійний та післягарантійний 

спеціалізований сервіс;
- навчання медичного персоналу.

Company “Likar” works on the medical market of Ukraine since 
1994. Our specialization – Supply:
-  Equipment for cardiac surgery, oncology, traumatology, 

interventional surgery, etc.;
- Disposables and materials for various fields of medicine;
-  Laboratory equipment for quantitative express diagnosis.
Support our clients:
-  Installation of equipment, warranty and post-warranty 

service;
- Training of medical staff.

Лікбері
LiQberry

Україна, 03057, м. Київ, 
пров. Польовий, 6
6, Polyovy Lane, 
Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-18-34
info@liqberry.com
www.liqberry.com

Представлені торгові марки: LiQberry.

Українська компанія LiQberry єдиний в світі виробник 
функціонального продукту з дикорослих ягід: чорниці, 
брусниці, журавлини, ожини, аронії та ін. Унікальна HTD-
технологія переробки дозволила зберегти і примножити 
корисний склад ягід (органіка).
Ефективність продукту доведена провідними мед. 
інститутами країни; продукт схвалено МОЗ України. Пасти 
сертифіковані “Organic standard”, ISO22000, увійшли в 
«100 кращих товарів України».

Ukrainian company LiQberry is the single in the world 
manufacturer of functional product from wild organic berries 
(blueberry, cranberry, cowberry, blackberry, aronia etc.). 
Unique HTD-technology of processing berries could save and 
increase useful berries composition.
The product efficiency has been proven by leading Ukrainian 
Medical Institutes and approved by Health Authorities.
Our pastes have “Organic standard” certificate,ISO22000. They 
were included in the list of “100 best products of Ukraine”.

ЛОРАН
LORAN

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Сім’ї Сосніних, 6, оф. 20
Off. 20, 6, Simji Sosninykh Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
gigaalaser@loran.kiev.ua
www.loran.kiev.ua

Представлені торгові марки: Gigaa Laser, Foryou 
Medical, Eon Meditech, North-Southern Electronics Limited, 
Firefly Global, Aram HUVIS.

Компанія «ЛОРАН» - офіційний дистриб’ютор провідних 
світових виробників США, Південної Кореї, Індії та 
Китаю. Ми уважно стежимо за науковими розробками 
і новими технологіями, постійно розширюючи спектр 
медичної продукції, що поставляється. Вимоги до якості 
і функціональності медичних витратних матеріалів та 
медичного обладнання зростають з кожним роком, тому 
вся надана нами продукція сертифікована в Європі. 
Головним нашим завданням є забезпечення суспільства 
якісними і доступними продуктами, а також прогрес у 
створенні цінностей для клієнтів.

LORAN Company - the official distributor of the world’s leading 
manufacturers in USA, South Korea, India and China. We are 
closely following scientific developments and new technologies, 
constantly expanding the range of delivered medical products. 
Requirements for the quality and functionality of medical 
supplies and medical equipment are growing every year that 
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is why all products that we offer are certified in Europe. Our 
main task is to provide society with qualitative and affordable 
products, as well as with progress in the creation of value for 
customers.

Мед Ексім
MED EXIM

Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Hазарівська, 1
1, Nazarivska Str., 
Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 234-48-28
+380 (44) 234-36-28
medexim@medexim.ua
www.medexim.ua

Представлені торгові марки: Esaote, Medispeс, Bright-
field,IMAX, AREL,Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub, Owan-
dy.

«Мед Ексім» є представником компаній зі світовим 
ім'ям: Esaote, Medispeс, Brightfield, IMAX, AREL,Sunlight, 
Asclepion, СIVCO, Straub, Owandy.
Головними принципами роботи компанії «Мед Ексім» 
є: інноваційність, якість і надійність обладнання та 
технології, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, бездоганне гарантійне та 
післягарантійне обслуговування. Компанія має свій 
авторизований сервісний центр.
Оперативність і терміни поставок гарантуються 
наявністю власних складських приміщень компанії.

“MED EXIM “- represents worldwide known brands such: Esaote, 
Medispes , Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, SIVCO , 
Straub, Owandy.
The main principles of company are: innovation, 
professionalism, quality and equipment reliability, equipping 
efficiency and complexity of medical centers, warranty and 
after-sales services. The company has their own authorized 
service center. Efficiency and delivery time of equipment 
the company are guaranteed by having their own storage 
availabilities.

МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче 
об’єднання, ТДВ
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation

Україна, 04073, м. Київ, 
пр-т Московський, 21
21, Moskovsky Ave., 
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 467-76-21
+380 (440 379-15-62
medapparatura@gmail.com
www.medaparatura.kiev.ua

Підприємство спеціалізується на серійному випуску 
стаціонарних та пересувних флюорографів з 
цифровою обробкою зображення, рентгенівських 
діагностичних комплексів з цифровою обробкою 
зображення та плівкових, пересувних кабінетів для 
рентгенофлюорографічних досліджень, кабінетів 
стоматологічних пересувних.

The company is specialized on the serial production of 
transportable and stationary photoroentgenograph with 
digital image processing, X-ray diagnostic complex with digital 
image processing, transportable roentgenfluorography room, 
transportable dental room.

Медгарант, ТОВ
Medgarant, LTD

Україна, 02132, м. Київ, 
вул. Дніпровська набережна, 26 А
26 А, Dneprovs’ka Naberezhna Str., 
Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-10-70
+380 (44) 585-10-71
sales@medgarant.net.ua
www.medgarant.net.ua

Представлені торгові марки: ТОВ Медгарант – 
ексклюзивний представник компаній: ENRAF NONIUS 
(Нідерланди) - фізіотерапевтичне обладнання; DIMAP 
s.r.o (Чехія) - магнітотерапія, СО2 ванни, ін’єкції; HITACHI 
Medical Corp. (Японія) – обладнання для ультразвукових 
досліджень, МРТ та комп’ютерна томографія; Zimmer 
Medizin Systeme (Німеччина) – апарати для ударнохвильової 
терапії; Dantschke Medizintechnic GmbH&Co KG 
(Німеччина) - обладнання для діагностики та лікування в 
отоларингології; Medizin Electronic Lüneburg (Німеччина) –  
обладнання для фракційного ви тяжіння; Sometech Inc -  
апарати для радіочастотної електрохірургії; MEDEXIM 
spol. s r.o. (Словаччина), TRAUTWEIN (Німеччина) – повний 
спектр бальнеологічного обладнання, грязелікування, 
озокеритолікування; HERRMANN» (Німеччина) – 
гідроколонотерапія, озонотерапія; GMM (Італія) – 
рентгенографічне обладнання; AgfaHealthCare (Бельгія) -  
сучасні технології отримання цифрового зображення та 
інформаційні рішення в області охорони здоров’я.

Медгарант - це найновітніші медичні технології і 
найкраще медичне обладнання.
Медгарант – ексклюзивно представляє в Україні 
провідних світових виробників,здійснює гарантійне і 
сервісне обслуговування, навчання персоналу.

Medgarant means the most innovative technologies and the 
best medical equipment. 
Medgarant exclusively represents in Ukraine the leading world 
producers, performs guarantee and service, trains the staff of 
the client.

Медгрупінвест, ТзОВ
Medhrupinvest

Україна, 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 12, оф. 5
Off. 5, 12, Vitovskogo Str., Lviv, 79011, Ukraine
+380 (32) 260-10-00
+380 (32) 260-10-39
info_medgroup@ukr.net
www.cherokee.kiev.ua

Представлені торгові марки: Cherokee, dickies.

Компанія Медгрупінвест - офіційний дистриб’ютор 
і імпортер, професійного медичного одягу від TM 
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Cherokee на території України. ТМ Cherokee є відомою 
своїм комфортом і модним дизайном.

Medhrupinvest Company – official distributor and importer, 
professional medical clothes from TM Cherokee in Cherokee 
Ukrayiny.TM area is known for its comfort and fashionable 
design.

Медекал-про, ТОВ
Мedekal-pro, LTD

Україна, 08141, Київська обл., 
с. Святопетрiвське, 
вул. Центральна, 123, оф. 4
Off. 4, 123, Centralna Str., 
v. Sviatopetrivske, 
Kyiv region, 08141, Ukraine
+38 (050) 831-28-02
medekalproua@gmail.com
www.medekal-pro.com.ua

Представлені торгові марки: Urotech-Urovision, 
Promedon, Endo-flex, Invidia medical.

ТОВ «МЕДЕКАЛ-ПРО» спеціалізується на впровадженні 
сучасних медичних виробів провідних світових 
виробників. «МЕДЕКАЛ-ПРО» є ексклюзивним 
представником фірм: «Urotech-Urovision» (Німеччина), 
«Endo-flex» (Німеччина), «Invidia medical» (Німеччина) і 
«Promedon» (Аргентина). 
Urotech-Urovision - один з провідних європейських 
виробників витратних матеріалів для урології: 
уретральниx стентiв, катетерiв, екстракторiв та іншиx 
продуктiв.
Фірма Promedon займається розробкою та виготовленням 
протезiв та імплантатiв для хірургії і урогінекології. 
Основні напрями: імплантати для усунення нетримання 
сечі у жінок та чоловіків, усунення рефлюксу сечоводу у 
дітей. 
Endo-flex - один з провідних німецьких виробників 
інструментів і приладдя для гнучкої ендоскопії.
Фірма Invidia medical - німецький виробник, основною 
діяльністю якого є виробництво інструментів для хірургії 
та мінімально-інвазійні рішення для всіх медичних 
дисциплін.

“MEDEKAL-PRO” Ltd offers modern medical devices leading 
manufacturers. “MEDEKAL-PRO” is the exclusive representative 
of: “Urotech-Urovision” (Germany), “Endo-flex” (Germany), 
“Invidia medical” (Germany) and “Promedon” (Argentina).
“Urotech-Urovision” - one of Europe’s leading manufacturers 
of consumables for urology: urethral stents, catheters, stone 
extractors and other products.
The company “Promedon” is engaged in developing and 
manufacturing prostheses and implants for surgery and 
urogynecology. Main areas: implants to correct urinary 
incontinence in women and men, eliminating ureteral reflux in 
children.
“Endo-flex” - one of the leading manufacturers of tools and 
accessories for flexible endoscopy.
The company “Invidia medical” - German manufacturer, 
whose main activity is the production of tools for surgery and 
minimally invasive solution for all medical disciplines.

Медиком, клініка анти старіння, ПП
Medikom, Anti Aging Clinic

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 17/1
17/1, Borisoglebskaya Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 486-55-56
medikom@anti-aging.ua
www.anti-aging.ua

Представлені торгові марки: Matagenics, Yalacta, 
GenovaDiagnostics.

Клініка святого Даміана Цілителя (ПП «Клініка 
антистаріння «Медиком») – це перша клініка в Україні, 
основним напрямком якої є anti-age медицина. Її 
діяльність спрямована на гальмування процесів старіння 
в організмі, а також на ефективне і безпечне лікування, 
профілактику хронічних захворювань.
Партнерами клініки є:
-  Провідна американська лабораторія в області anti-age 

медицини Genova Diagnostics;
-  Лідер у виробництві нутрицевтиків для професійного 

(лікарського) застосування компанія Matagenics.

Clinic of St. Damian Healer (PE “anti-aging clinic” Medical 
“) – is the first clinic in Ukraine, the main focus of which 
is the anti-age medicine. Its activities are focused on the 
inhibition of aging processes in the body, aswellasan 
effective and safe treatment and prevention of chronic 
diseases.
Partners clinics are:
- Leading American laboratory in anti-age medicine Genova 
Diagnostics;
- A leader in nutraceutical manufacturing professional 
(medical) application a company Matagenics.

Медилайн, ТОВ
Mediline, LTD

Україна, 04212, м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 19
19, Marshalа Tymoshenka Str., 
Kyiv, 04212, Ukraine
+380 (44) 501-07-90
+380 (44) 428-06-56
www.mediline.com.ua

Представлені торгові марки: Reck Technik GmbH 
(Німеччина), EMS (Швейцарія), Altimate Medical (США), 
Meditrac (Ізраїль), DPE Medical (Ізраїль), Akces-MED 
(Польща), Guldmann (Данія), Hoyer (Німеччина), Sprintex 
(Німеччина).

ТОВ «МЕДИЛАЙН» пропонує широкий вибір сучасного 
реабілітаційного, медичного обладнання провідних 
світових виробників.
Реабілітаційне обладнання,яке ми постачаємо вироблено 
з урахуванням останніх досягнень у науці та медицині, 
а також володіє високою безпекою і надійністю для 
використання в наступних областях:
- Відновлювальна медицина
- ЛФК
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- Дитяча реабілітація
При роботі з нами наші клієнти отримують взаємовигідні 
умови співпраці, наступну допомогу в підборі 
оптимального медичного устаткування. 

Mediline LTD supplies a wide range of equipment for 
rehabilitation and sport medicine from leading international 
manufacturers.
 Rehabilitation equipment is based on the latest developments 
in science and medicine and has high security and reliability for 
use in the following areas:
- recovery medicine
- remedial gymnastics
- pediatric rehabilitation
Our clients have beneficial terms of cooperation with us. Our 
experts find a solution optimal rehabilitation equipment, 
advise an individual specification for coch rehabilitation 
center.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЮБІАЙ
UBI Medical Center

Україна, 03061, м. Київ, 
пр-т Відрадний, 95
95, Vidradnyi Ave., 
Kyiv, 03061, Ukraine
+380 (44) 454-75-16
info@ubi-clinic.com
www.ubi-clinic.com

Медичний центр Юбіай.
Комплексний біорегуляційний підхід. 
Реабілітація пацієнтів після операцій, онкології, 
інтоксикацій, підтримка імунної системи пацієнта 
комплексними гомеопатичними препаратами.
Біопунктура, аутогемотерапія, озонотерапія, гідроколо-
нотерапія.

UBI Medical Center.
Integrated Bio Regulatory Approach.
Rehabilitation for patients after surgery, oncology, 
intoxications; immune system support with the help of complex 
homeopathic preparations.
Bio puncture, autohemotherapy, ozone therapy, 
hydrocolonotherapy.

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
MEDICOM-UKRAINE, LLC

Україна, 03115, м. Київ, 
вул. Серпова, 11
11, Serpova Str., 
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 303-99-43
+380 (44) 361-99-46
+380 (44) 303-99-43
medicom-ua@ukr.net
www.medicom.com

Представлена торгова марка: MEDICOM®.

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА» є дочірнім підприємством 
світового виробника одноразових засобів 
індивідуального захисту та витратних матеріалів для 

медицини й стоматології. Головний офіс компанії 
MEDICOM розташований в Канаді, вся продукція має 
найвищу якість та відповідає вимогам FDA та ISO 9001. 
Асортимент продукції, що пропонується на українському 
ринку:
- Рукавички оглядові нестерильні та стерильні латексні, 
нітрилові та вінілові
- Маски захисні 3-шарові
- Шапки-берети
- Стерилізаційні пакети і рулони
- Бахіли поліетиленові
- Нарукавники
- Серветки медичні/стоматологічні

MEDICOM-UKRAINE LLC is a daughter company of 
a worldwide producer of disposable materials for 
individual protection, medical and dental consumables. 
Head quarter of MEDICOM is in Canada. A premium-
quality production complies with FDA and ISO 9001 
standards. Product range for Ukrainian medical market 
is as follows:
- Medical examination non-sterile and sterile latex, nitrile and 
vinyl gloves
- Protection face masks (3 ply)
- Bouffant caps
- Sterilization pouches and reels
- PE shoe covers
- Sleeves
- Medical/dental bibs

МЕДІТОРГ
MEDITORG

Україна, 08130, м. Київ, 
вул. Петропавлівська, 14-Е, оф. 4
Off. 4, 14-E, Petropavlivs`ka Str., 
Kyiv, 08130, Ukraine
+380 (44) 232-32-40
+380 (44) 371-17-93
meditorg@ukr.net
www.meditorg.com.ua

Представлені торгові марки: HITACHI, ALOKA, OLYMPUS, 
ARIETTA, PROSOUND.

Постачання та сервісне обслуговування медичного 
обладнання.
Офіційний дистриб’ютор HITACHI LTD (Японія).
-  Ультразвукові діагностичні системи HITACHI, ALOKA-

HITACHI (Японія).
- Прилади ультразвукової денситометрії.
- Ендоскопічні системи.
-  Комплексне оснащення медичних діагностичних 

центрів.

Sale and service of medical equipment. The official distributor 
“HITACHI LTD” (Japan)
- Ultrasound diagnostic systems HITACHI ALOKA (Japan).
- Bone densitometry systems.
- Endoscopy systems.
- Complex equipment of medical centers.
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Медконсалтинг, ТОВ
Medconsulting, LLC

Україна, 03151, м. Київ, 
вул. Ушинського, 40, оф. 219
Off. 219, 40, Ushynskogo Str, 
Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (67) 796-11-36
+380 (44) 466-11-46
director@medconsulting.com.ua
www.medconsulting.com.ua

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ – юридична фірма, яка 
спеціалізується на захисті інтересів закладів охорони 
здоров’я та приватно практикуючих лікарів. Комплекс 
правових та консалтингових послуг, що надаються 
компанією, дозволяє нашим клієнтам здійснювати 
свою діяльність у правовому полі, успішно вирішувати 
проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому.
Відмінною рисою компанії є залучення до виконання 
поставлених завдань фахівців-практиків, що мають 
великий досвід роботи у галузі медичного права та 
правового забезпечення діяльності медичних центрів та 
салонів краси.
Основні напрямки діяльності: акредитація, ліцензування 
та проведення юридичного аудиту діяльності закладів 
охорони здоров’я та приватно-практикуючих лікарів, 
нострифікація, правові консультації з медичного права.

MEDCONSALTING is a law firm specializing in the protection 
of interests of the health care institutions and private practice 
doctors. The complex of legal and consulting services providing 
by our company enable our clients to carry out activities in 
a lawful manner, to solve the problems successfully and to 
prevent it in future. 
One of the main specific features is that the company involves 
practitioners for executing of tasks at hand. These practitioners 
have a broad experience in the area of medical law and legal 
groundwork for activities of medical centers and beauty salons. 
The key business lines are: accreditation, licensing and 
executing of due diligence of health care institution’s and 
private practice doctor’s activity, nostrification and obtaining 
the permits for medical activities in the Ministry of Health of 
Ukraine, legal advice on medical law.

Медкосвісс, ТОВ (Україна)
Medcoswiss (Ukraine)

Україна, 79024, м. Львів, 
вул. Пластова, 2
2, Plastova Str., Lviv, 79024, Ukraine
+38 (050) 41-888-66
sale@medcoswiss.com.ua
www. medcoswiss.com.ua

Представлені торгові марки: Bio-Ksel, Siemens.

ТОВ «Медкосвісс» (Україна) є офіційним представником 
Bio-Ksel Sp. Zo.o. (Польща) в Україні, яке від 2001 року 
належить до групи найбільших виробників апаратури до 
діагностики in vitro на території Польщі.

“Medkosviss” Ltd. (Ukraine) is the official representative of 
Bio-Ksel Sp. Z o.o. (Poland) in Ukraine, which from 2001 year 

is a part of the group of the largest manufacturers for in vitro 
diagnostics equipment in Poland.

МедЛаб, медична лабораторія
Medlab, the medical laboratory

Україна, 03168, м. Київ, 
вул. Соціалістична, 5, корпус 1
Building 1, Socialist Str., 5, 
Kyiv, 03168, Ukraine
analiz@med-lab.com.ua
www.medlabtest.ua

Представлені торгові марки: МедЛаб, Астра-Діа.

Медична лабораторія «МедЛаб» представляє собою 
групу багатопрофільних лабораторій, які включають в 
себе 5 сучасних клініко-діагностичних лабораторій та 
більш ніж 40 філіалів в різних регіонах України.
Лабораторії виконують самий широкий спектр 
діагностичних досліджень (гематологія, біохімія, 
генетика, алергологія, інфекції, гормони, онкомаркери, 
ПЛР-діагностика, бактеріологія, цитологія, гістологія та 
інше).

The Medical laboratory “Medlab” is a multi-disciplinary group 
of laboratories, which include 5 modern diagnostic laboratories 
and more than 40 branches in different regions of Ukraine.
The laboratories perform the widest  range of diagnostic tests 
(hematology, biochemistry, genetics, аllergology, infections, 
hormones, tumor markers, PCR diagnosis, bacteriology, 
cytology, histology, etc.).

Медмаркетинг
Medmarketing, LLC

Україна, 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9, корп. 91
9/91, Boryspilska Str., Kyiv, 02099, Ukraine
+380 (44) 360-28-23
+380 (44) 360-28-23
kc@medmarketing.com.ua
www.medmarketing.ua

Перша міжнародна агенція, що орієнтована на 
просування медичного бізнесу у мережі Інтернет. 
МедМаркетинг вже реалізували більше 120 успішних 
проектів для своїх клієнтів у сфері медицини. 
Компанія надає широкий спектр маркетингових послуг 
для приватних та державних медичних закладів, 
фармацевтичних компаній, клінік, медичних центрів та 
лікарів, аптек. 
Також компанія проводить корпоративне навчання та 
семінари з медичного інтернет-маркетингу.

The first international agency focused on the promotion of 
medical business in the Internet. Medmarketing has already 
implemented more than 120 successful projects for its medical 
business clients.
The company provides a wide range of marketing services 
to private and public medical institutions, pharmaceutical 
companies, hospitals, medical centers and doctors, pharmacies. 
The company also conducts corporate training and seminars in 
medical Internet marketing.
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Медтехснаб, ТОВ
Medtechsnab, LTD

Україна, 04655, м. Київ, 
пр-т Степана Бандери, 21, оф. 619
Off. 619, 21, Banderi Ave., 
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 494-41-10
+380 (44) 492-94-30
medtechsnab@svitonline.com
www.medtechsnab.com

Пропонуємо широкий асортимент медичного 
обладнання, витратних матеріалів, інструментів для 
всіх галузей медицини. ТОВ «Медтехснаб» є офіційним 
представником ВАТ «Елатомский приборный завод», ВАТ 
«Можайский МИЗ», ВАТ «ГРПЗ», ВАТ «Красногвардеец», 
Rudolf Riester (Німеччина), SECA (Німеччина), Truphatek 
International Ltd (Ізраїль), Pharma Systems AB (Швеція), 
Enter Medical Corp. (Тайвань), Beijing Choice Electronic 
Technology Co., Ltd. (КНР), MRK Healthcare (Індія) в Україні. 
Запрошуємо до співпраці медичні компанії з регіонів 
України.

We offer a wide range of medical equipment, supplies, 
instruments for all branches of medicine. Medtechsnab 
Ltd is the official representative of Elatma Instrument 
Plant JSC, Mozhaisky MIZ JSC, State-owned Ryazansky 
Device Plant JSC, Krasnogvardeets JSC, Rudolf Riester 
(Germany), SECA (Germany), Truphatek International 
ltd.(Israel), Pharma Systems AB (Sweden), Enter Medical 
Corp. (Taiwan), Beijing Choice Electronic Technology 
Co., Ltd. (P.R.China), MRK Healthcare (India) in Ukraine. 
We invite medical companies of Ukraine’s regions for 
cooperation.

Медхолдінг, ТОВ
Medholding, LTD

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Михайлівська, 24-В
24-V, Myhajlivska Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 467-51- 05
www.medholding.com.ua

Компанія Chison заснована у 1996 році і спеціалізується 
на розробці і виробництві ультразвукових діагностичних 
апаратів для медицини і ветеринарії. Щорічно компанія 
випускає більше 8000 стаціонарних та портативних 
ультразвукових апаратів.
Серед технічних досягнень компанії - створення і випуск 
першого в Азіатському регіоні ультразвукового сканеру 
з можливістю формування об’ємного чорно-білого 
зображення, розробка перших цифрових портативних 
систем з доплерівськими режимами в Китаї та багато 
іншого.
Компанія Chison кілька років поспіль входить в 
топ десятку китайських виробників експортерів 
ультразвукових сканерів. Продукція під торговою маркою 
Chison представлена на ринку медичного обладнання 
120 країн світу. Якість і надійність ультразвукових 
сканерів дозволили виграти великі тендери на поставку 

медичного обладнання, які проходили під егідою 
Світового банку і ООН.
Ультразвукові апарати Chison мають сертифікати якості 
ISO & CE, а також дозволені для продажу в США.

Chison company was founded in 1996 and specializes in 
developing and manufacturing ultrasound diagnostic devices 
for human medicine and veterinary medicine. Annually the 
company produces more than 8000 stationary and portable 
ultrasound devices. 
Among the company’s technical achievements is the creation 
and production of the first in the Asian region ultrasound 
scanner with the possibility of forming a voluminous black and 
white image, development of the first digital portable systems 
with Doppler modes in China and much more.
The Chison company is among the top ten Chinese exporters of 
ultrasound scanners several years in a row. Products under the 
Chison brand name are represented on the medical equipment 
market of 120 countries of the world. The quality and reliability 
of ultrasound scanners allowed to win large tenders for the 
supply of medical equipment, which were held under the 
auspices of the World Bank and the United Nations.
Chison ultrasound devices have ISO & CE quality certificates, 
and are also allowed for sale in the USA.

Мілько Наталія Сергіївна, ФОП
Milko Nataliya, Entrepreneur

Україна, 37012, Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, 
с. Нові Мартиновичі, 
вул. Шевченка, 7
7, Shevchenko Str., Novi Martinovichi, 
Poltava region, 37012, Ukraine
+38 (063) 608-73-88
pchelia@ukr.net

Представлена торгова марка: ТМ Пчелія.

Український виробник дієтичних добавок на основі 
лікарських трав та продуктів бджільництва.

Ukrainian manufacturer of dietary supplements based on 
medicinal herbs and bee products.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD

Україна, 61052, м. Харків, 
вул. Полтавський Шлях, 56, оф. 107
Off. 107, 56, Poltavskiy Shliakh Str., 
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Представлені торгові марки: STEELLEX, TopScien, 
DiaSys, Start Project S.a.s, Genius (Genrui), МЕАНДР Кверти-
Мед, Bio-Maxima.

МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного 
обладнання та витратних матеріалів: автоматичні 
аналізатори гематологічні, електролітів, глюкози, газів 
крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри, 
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біохімічні аналізатори та пристрої для електрофорезу 
білків, дозатори, лічильники лейкоформули, інше 
обладнання, також постачання реагентів для діагностики 
гемостазу та лабораторного пластику. Компанія здійснює 
розробку, сервіс лабораторного обладнання, витратних 
матеріалів та реагентів.

MK-Kvertimed Ukraine sells laboratory equipment and supplies: 
analyzers automatic hematology, electrolytes, glucose, blood 
gases; automatic and semi-auto coagulation analyzers, 
biochemical analyzers and devices for electrophoresis of 
proteins, dispensers, leukocytes counters, other equipment, 
and supply hemostasis reagents and laboratory plastic. The 
company develops, makes service of laboratory equipment, 
consumables and reagents.

МОДЕМ 1, ТОВ
MODEM 1, LTD

Україна, 04114, м. Київ, 
вул. Полупанова, 14
14, Polupanova Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 461-82-24, 461-82-25
+380 (44) 461-82-27
info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua
www.geus.com.ua

Представлені торгові марки: General Electric, Control-X 
Medical.

З 1992 року «Модем 1» є провідною компанією, яка діє 
на ринку медичної техніки. Наша фірма спеціалізується у 
галузі продажу та сервісного обслуговування медичного 
обладнання. Ми є дистриб’ютором таких відомих фірм – 
виробників, як: General Electric, Control-X Medical. 
«Модем 1» має сертифікований сервісний центр, який 
забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування 
медичної техніки.

From 1992 years “Modem 1” is a leading company which 
operates at the market of medical technique. Our firm is 
specialized in industry of sale and service of medical equipment. 
We are the distributor of such known firms – producers, as: 
General Electric Control-X Medical. 
“Modem 1” has the certificated service center which provides 
guarantee maintenance of medical technique.

МУКОС Фарма, представництво в Україні
Mukos Pharma GmbH&Co, representative 
office in Ukraine

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Василя Верховинця, 12, оф. 109
Off. 109, 12, Basil Verhovincya Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 498-90-12
mucos@mucos.com.ua
www.wobenzym.com.ua

Представлені торгові марки: Вобензим UA 2842/01/01 
від 08.07.2015; Флогензим UA 2843/01/01 від 07.07.2015; 
Вобе-мугос Е UA 14480/01/01 від 27.07.2015.

50 років на фармринку!

Поліензимотерапія - ефективний і безпечний метод 
лікування, що полягає у застосуванні сумішей ензимів 
рослинного і тваринного походження. 
Показання:

Бехтєрєва, розсіяний склероз

набряк

набряки, пластичні і реконструктивні операції

50 years on the pharmaceutical market!
Poly-Enzyme Therapy - an effective and safe method of 
treatment consisting in use of admixtures of enzymes of plant 
and animal origin.
indications:

multiple sclerosis

edemas, plastic and reconstructive surgeries

Нектар, ПП
Nektar, PE

Україна, 03062, м. Київ, 
вул. Чистяківська, 2-А, оф. 429
Off. 429, 2-A, Chistykovskaya Str., 
Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 451-44-68
pv@nektarmed.com.ua
www.nektar.prom.ua

Представлені торгові марки: Медин, Tekno, Dr.Mach, 
Stolter, Burmeier, Stiegelmeyer.

ПП «Нектар» одна з провідних компаній на медичному 
ринку України, яка здійснює поставку, обслуговування та 
ремонт медичного обладнання. Займається комплексним 
оснащенням медичних установ і кабінетів у всіх 
існуючих напрямках: хірургічні відділення, гінекологічні, 
урологічні, відділення реанімації та анестезіології, 
репродуктивні центри та пологові будинки, діагностичні 
та ветеринарні амбулаторії та клініки. Кваліфіковані 
інженери сервісної служби навчають лікарів правилам 
експлуатації приладів на місці монтажу обладнання, 
забезпечують гарантійне сервісне обслуговування, а 
також, післягарантійне обслуговування за бажанням 
замовника.

PE “Nektar” is one of the leading companies in the medical 
market of Ukraine. The company carries out the supply, 
maintenance and repair of medical equipment. PE “Nektar” is 
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engaged in complex equipping of medical institutions, hospitals 
and medical rooms in all existing areas: surgical, gynecological, 
urological departments, anesthesiology and resuscitation, 
reproductive centers and maternity homes, diagnostic and 
veterinary clinics. Qualified engineers of service centre provide 
warranty service and after-sales service by the customer.

Норма-Трейд, ТОВ
Norma-trade, LLC

Україна, 36007, м. Полтава, 
вул. Ковпака, 53
53, Kovpaka Str., 
Poltava, 36007, Ukraine
+380 (532) 567-138
+380 (532) 567-138
norma.poltava@ukr.net
www.simbo2012.com.ua

Представлені торгові марки: Simbo.

ТОВ « Норма-Трейд» засноване в 2003 році як 
спеціалізоване підприємство з виробництва технічних 
засобів реабілітації для людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Наше підприємство виготовляє наступне:
- технічні засоби реабілітації;
- палиці, милиці, ходунки;
- туалетні стільці;
- поручні та опори;
- підйомники для інвалідів;
- пандуси;
-  підіймальні площадки для інвалідів, що встановлюються 

в громадському, соціальному, та індивідуальному 
транспорті;

-  реабілітаційне та лікувально-профілактичне обладнання;
- медичні меблі.

“Norma-Trade” Ltd. was founded in 2003 as a specialized 
enterprise for the production of technical facilities of 
rehabilitation for people with disabilities. Our company 
produces the following products:
- technical facilities of rehabilitation;
- canes, crutches, walkers, toilet chairs;
- handrails and supports;
- lifts for disabled;
- ramps;
-  lifting platform for disabled, that are installed in public, social, 

and individual transport;
- rehabilitative and medical and preventive treatment;
- medical furniture.

Нью Дентал
New Dental

Україна, 71630, Запорізька обл., 
м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 1
1, Entuziastov Str., Dniprobudne, 
Zaporozhskaya region, 71630, Ukraine
+380 (6175) 7-61-11
newdental@bk.ru
www.newdental.zp.ua

Ми є українським виробником обладнання для 
термоінжекції. Розроблений нами комплект обладнання 

універсальний, надійний і простий в обслуговуванні.
Реалізуємо обладнання та витратні матеріали для 
зуботехнічних лабораторій. Провідним напрямком є весь 
спектр обладнання витратних матеріалів та термопластів 
для термоінжекції.

We are Ukrainian equipment manufacturer for thermoinjection. 
We have developed a set of equipment that is universal, reliable 
and easy to maintain. We sell equipment and consumables 
for dental laboratories. The leading direction is the full 
range of equipment, consumables and thermoplastics for 
thermoinjection.

ОДАМЕД, ТОВ
Odamed, LTD

Україна, 65005, м. Одеса, 
вул. Балковська, 120/2, оф. 304
Off. 304, 120/2, Balkovska Str., 
Odessa, 65005, Ukraine
+380 (48) 706-30-03
+38 (095) 631-36-16
+38 (067) 485-78-87
+38 (48) 706-30-03
odamed11@gmail.com
www.odamed.com.ua

Представлені торгові марки: Odamed, Chirolog sv basic, 
Chirolog sv aura, Venar.

ТОВ «ОДАМЕД» - ексклюзивний представник ШВЛ 
апаратів Chirolog sv basic,Chirolog sv aura та наркозних 
станцій Venar, європейського виробника Chirana. 
Також ми здійснюємо поставки медичного обладнання 
різних виробників під клінічні задачі наших клієнтів. Ми 
пропонуємо незалежні консультації в підборі медичного 
обладнання в 40 товарних категоріях. 
ТОВ «ОДАМЕД» - постачальник медичного обладнання зі 
своїм сервісним центром.

ОЛІМП, Дослідно-експериментальний 
виробничий центр, ТОВ
Оlimp, Experimental and Development 
Center, LLC

Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Антоновича, 32
32, Antonovich Str., 
Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 289-88-47
+380 (44) 287-44-70
info@olimp-med.com
www.olimp-med.com

ТОВ «Дослідно-експериментальний виробничий центр 
«Олімп» є вітчизняним виробником хірургічного шовного 
матеріалу з 1992 року.
Підприємство розташоване в Київській області, має 
власну виробничу базу, у тому числі для випуску 
голкового наконечника для атравматичних голок.
В даний час пропонується широка номенклатура 
сучасного шовного матеріалу і ендопротезів - 
поліпропіленових сіток для абдомінальної хірургії.
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LLC “Experimental and Development Center “Оlimp” is a native 
producer of surgical suture material since 1992.
The company is located in Kyiv Region, has its own operations 
service base in particular for producing needle, as a component 
of an atraumatic needle.
At the present time we provide an extensive range of modern 
suture material and endoprosthesis, such as like polypropylene 
mesh for abdominal surgery.

ОНІКО, МПТВП
ONIKO, PE

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 55/57
55/57, Voloska Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 502-24-45
+380 (44) 502-24-47
oniko@oniko.ua
www.oniko.ua

МПТВП «ОНІКО» - торгово-виробниче підприємство, 
засноване в 1992 році. 
Підприємство підтримує партнерські стосунки з 
всесвітньовідомими виробниками: AGFA, GE Inspection 
Technologies, Nasco, 3B Scientific , MIOX Co та іншими.
«ОНІКО» - один із лідерів на українському ринку 
медичного рентгенівського обладнання, витратних 
матеріалів, медичних тренажерів, симуляторів та 
манекенів-імітаторів. 
Головним напрямком діяльності є забезпечення 
медичних та навчальних закладів: 
- рентгенівським обладнанням та аксесуарами;
- рентгенівськими плівками та реактивами для їх 
обробки;
- засобами захисту від іонізуючого випромінювання;
- засобами візуалізації та друку;
- інформаційними системами PACS, HIS, RIS і програмним 
забезпеченням;
- медичними тренажерами, манекенами-імітаторами 
для відпрацювання базових та спеціальних навичок, 
віртуальними медичними симуляторами, анатомічними 
моделями;
- обладнанням для дезінфекції та очищення питної та 
стічних вод;
- гарантійним та постгарантійним технічним 
обслуговуванням.
Підприємство має власне виробництво 
рентгенографічних плівок і хімічних реактивів 
для їх обробки, засобів захисту від іонізуючого 
випромінювання, аксесуарів для відділень променевої 
діагностики, рентгенівського обладнання.
Інженери сервісної мережі МПТВП «ОНІКО» є 
сертифікованими, висококваліфікованими фахівцями, що 
постійно беруть участь у тренінгах компаній-виробників 
обладнання. 

ONIKO is a trading and industrial company founded in 1992. 
It is a partner of the world-famous manufacturers such as AGFA, 
Nasco, 3B Scientific, GE Inspection Technologies, MIOX Co and 
other relations.

Today ONIKO is a leader on the Ukrainian market in the field of 
medical X-Ray equipment, supplies and expendables, medical 
training equipment, simulators and imitator models.  
The main direction of the activity of the company is providing 
medical institutions and educational establishments with:
- X-ray equipment and associated goods;
- X-ray films and reagents for developing and processing;
- Protective equipment against ionizing radiation;
- Visualization and printing systems;
- Information systems PACS, HIS, RIS and software;
- Medical training equipment, imitator models for the 
basic and special skill training, virtual medical simulators, 
anatomical models.
- Equipment for potable and wastewater treatment and 
disinfection;
- Warranty and post-warranty technical service.
ONIKO is a manufacturer of X-Ray films and Chemicals for Film 
processing, X-Ray protection means and X-ray equipment.
ONIKO service engineers are certified, highly-qualified 
professionals who are constantly regularly trained by the 
companies-manufacturers of the equipment.

ОРМЕД УКРАЇНА
ORMED UKRAINE

Україна, 04210, м. Київ, 
пр-т Героїв Сталінграду, 8/5
8/5, Heroiv Stalingrada Ave., 
Kyiv, 04210, Ukraine
+38 (044) 232-43-83
pavel@ormed.ua
www.ormed.ua

Представлена торгова марка: ОРМЕД.

Устаткування ОРМЕД - це сучасні професійні рішення 
для лікування і реабілітації захворювань хребта методом 
декомпресії.

ORMED equipment is modern professional solutions 
for treatment and rehabilitation of spine diseases by 
decompression.

ОСД Східна Європа, ТОВ
OSD Shidna Evropa, LTD

Україна, 03127, м. Київ, 
пр-т Голосіївський, 100/2
100/2, Goloseevskiy Ave., 
Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 425-89-51
office@osd.com.ua
www.osd.ua

Представлені торгові марки: OSD™ (Італія), ROHO (США), 
Progeo (Італія), SANO (Австрія), Alu Rehab (Норвегія), 
SCHWALBE (Німеччина), Ortek™ (Швеція), Herdegen 
(Франція), Tenortho (Італія) та ін.

ТОВ «ОСД Східна Європа» — офіційний імпортер 
медичного: ортопедичного та реабілітаційного 
обладнання.
Ексклюзивний представник відомих брендів медтехніки з 
8-ми країн світу.
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Компанія «ОСД Східна Європа» – надійний партнер з 
досвідом роботи більше 10-ти років. З нами працюють і 
нам довіряють понад 400 партнерів по всій Україні. 
Виступаючи в ролі активного лідера ринку, будуємо лише 
вигідне партнерство!

OSD Shidna Evropa - the official importer and distributor of 
medical, orthopedic and rehabilitation equipment. Exclusive 
distributor of famous brands of medical equipment from 8 
countries.
OSD Shidna Evropa is a reliable partner with over then 10 years 
experience. More than 400 partners in Ukraine work with us and 
trust us.
We build only profitable partnership with our partners all over 
Ukraine!

Поліпромсинтез, ТОВ
Polypromsyntes, LTD

Україна, 04136, м. Київ, 
вул. Маршала Гречко, 14
14, Marshala Grechko Str., 
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 369-59-53
+380 (44) 369-30-11
info@polypromsyntes.com
www.polypromsyntes.com

Представлена торгова марка: TM POLYPROMSYNTES.

ТОВ «Поліпромсинтез» - провідний український 
виробник продукції із склопластика та акрилу. 
Компанію засновано у 1995 році. Обладнання для 
гідротерапії TM Polypromsyntes встановлене в багатьох 
санаторно-курортних та оздоровчих закладах України, 
а також Білорусії, Росії, Казахстану і Грузії. Продукція 
виробляється за дотримання технічних і санітарних 
норм, що підтверджується відповідними сертифікатами. 
Надаються послуги по встановленню, монтажу, 
гарантійному і післягарантійному обслуговуванню.

Polipromsyntes Ltd. - leading Ukrainian manufacturer of 
fiberglass and acrylic products. Company was founded 
in 1995. Equipment for hydrotherapy TM Polypromsyntes 
installed in many resorts, clinics and SPA-centers of Ukraine, 
Belorussia, Russia, Kazakhstan and Georgia. The products are 
manufactured according to technical and sanitary standards, 
as confirmed by the corresponding certificates. Also provided 
installation, warranty and post-warranty service.

Профімед-Сервіс, ТОВ
Profimed-Service, LTD

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 50/38, оф. 140
Off. 140, 50/38, Voloska Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 496-03-67
+380 (44) 496-03-68
info@profimed.com.ua
www.profimed-service.com.ua

Представлені торгові марки: BioLight, Borcad 
Medical, Codaco, DMS, Imaging, Hitachi Medical Systems, 

Lawton, Liberec, Maquet, Medec Benelux, Medistim, 
Medtronic&Covidien, Stryker, Zonare.

Компанія «Профімед-Сервіс» забезпечує комплексні 
рішення з проектування медичних закладів та продаж 
медичного обладнання.

The company “Profimed-Service” provides complex solutions 
for designing of medical institutions and sales of medical 
equipment as well.

Профмода
Profmoda

Україна, 69001, м. Запоріжжя, 
бул-р Гвардійський, 28
28, Gvardeysky Blvd., 
Zaporizhzhia, 69001, Ukraine
+38 (096)285-85-50
+380 (61) 224-04-29
2709290@mail.ru
www.profmoda.com.ua

Представлена торгова марка: Профмода.

ТОВ «Профмода» - це виробник професійного медичного 
одягу.
З 2000 року ми створюємо для Вас якісний, модний 
комфортний одяг, який підкреслює індивідуальність 
і престиж професіонала. Наші моделі допоможуть 
Вам створити неповторний стиль. У наших колекціях 
використовуються як класичні, так і модні сучасні 
рішення. Костюм або халат «Профмода» дозволить Вам 
виглядати стильно, модно та красиво завжди. Ми дбаємо 
про те, щоб Ви відчували себе особливою!

LLC “Profmoda” is manufacturer of medical and corporate 
clothes.
Since 2000 we create for You quality, fashionable, comfortable 
clothing that emphasizes individuality and prestige of a 
professional. Our models will help You to create a unique style. 
In our collections are both classic and trendy solutions. Clothes 
“Profmoda” will allow You to look stylish, fashionable and 
beautiful always. We care about making You feel special!

РАВІТА УКРАЇНА, ТОВ
RAVITA UKRAINA, LTD

Україна, 03039, м. Київ, 
пров. Червоноармійський, 14
14, Chervonoarmiiskiy Lane, 
Kyiv, 03039, Ukraine
+380 (44) 362-41-02
info@ravita.com.ua
www.ravita.com.ua
www.huvitz.ua

Представлены торговы марки: HUVITZ, CHAROPS, 
MEDINSTRUS, 2WIN, VISIONFIT, SUNKINGDOM.

Спектр обладнання для кабінета офтальмолога та 
оптичної майстерні HUVITZ, CHAROPS, MEDINSTRUS, 2WIN, 
VISIONFIT, SUNKINGDOM. Асортимент продукції включає 
авторефкератометри, портативний рефрактометр, 
щілинні лампи, хірургічний мікроскоп, периметр, 
безконтактні та апланаційні тонометри для вимірювання 
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ВОТ, цифрові фороптори, проектори знаків, верстати 
для обробки лінз тощо. Здійснюється повний сервіс, 
ремонт, налаштування обладнання, а також навчання 
користувачів.

“Ravita Ukraine Ltd” supplies a wide range of equipment 
for ophthalmic rooms and optical workshops HUVITZ, 
CHAROPS, MEDINSTRUS, 2WIN, VISIONFIT, SUNKINGDOM. The 
products assortment includes autorefkeratometers, portable 
refractometer, slit lamps, surgical microscope, perimeter, 
noncontact and applanation tonometers for IOP measurement, 
digital refractors, chart projectors, lens edgers and others. Full 
service, repair, adjustments and user trainings are available.

РАДМІР
RADMIR

Україна, 61054, м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 271
271, Akademika Pavlova Str., 
Kharkiv, 61054, Ukraine
+380 (57) 738-05-28
+380 (57) 738-05-28
radmir@niiri.kharkov.com
www.radmir.kharkov.com

Представлена торгова марка: RADMIR.

Фірма «РАДМІР» була заснована 1996 року. Займається 
розробкою та виробництвом техніки за напрямами:
-  прилади ультразвукової діагностики стаціонарні та 

портативні високого й експертного класу серії «Ultima»;
- цифрові мамографи з високою розподільчою здатністю 
– стаціонарні серії «SYMA» та мобільні серії «MADIS»;
- апарати для лікування аденоми простати та простатитів;
- фізіотерапія.

RADMIR Company was founded in 1996. It is engaged in 
development and production of the medical equipment:
-  ultima high and expert class stationary and portable 

ultrasound diagnostic machines;
-  digital high-resolution mammographs: stationary SYMA and 

mobile MADIS;
- apparatus for treatment of prostate adenoma and prostatitis;
- physiotherapy apparatus.

Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC

Україна, 49019, м. Дніпро, 
вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., 
Dnipro, 49019, Ukraine
+380 (562) 33-73-67, 
+380 (562) 372-35-56, 372-35-54
+380 (56) 370-38-66
reagent@ukr.net
www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення 
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою 
системою та спектрофотометричному обладнанні, 
комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні 
лабораторії України.

Domestic manufacturer of test kits for determination 
of biochemical analytes in the meter with an open 
system and spectrophotometric equipment, provides 
acomprehensive biochemical and clinical diagnostic 
laboratories of Ukraine.

Регард, фірма, ТОВ

REGARD

Україна, 61068, м. Харків, 
вул. Семиградська, 12-А
12-А, Semygradska Str., 
Kharkiv, 61068, Ukraine
+380 (57) 738-09-53
+380 (57) 738-09-53
regard2000@ukr.net
www.regard.com.ua

Представлені торгові марки: DentalX (Італія), Dexcowin 
(Корея), Аверон (Росія), SpofaDental (Чехія), SDI 
(Австралія), Омега-Дент (Росія), Pegasus (Англія), Blossom 
(Америка), Gapadent (Китай), Zevadent (Словаччина), 
Sundarb (Китай), CQ (Китай).

Компанія «РЕГАРД» працює на ринку України більше 22 
років і пропонує широкий асортимент стоматологічних 
матеріалів та устаткування для стоматологів України. 
Прямі поставки з заводів-виробників дають можливість 
пропонувати продукцію клієнтам за найвигіднішими 
цінами.
Широкий асортимент не єдиний фактор міцної діяльності 
на ринку в своїй галузі. Запорука успіху «РЕГАРД» - 
індивідуальний підхід і врахування інтересів кожного 
клієнта. Унікальний сервіс, міцна матеріально-технічна 
база забезпечують визнання і довіру стоматологічних 
клінік і приватних кабінетів не тільки в Харкові, а і в усій 
Україні. Професіоналізм, прагнення рухатися вперед, 
згуртованість і позитивний настрій - основні принципи 
компанії «РЕГАРД».
Кваліфіковані фахівці завжди готові дати вичерпну 
інформацію, допомогти визначитися з вибором по 
телефону, або, безпосередньо, при покупці.

The REGARD company works at the market of Ukraine more 
than 22 years and offers the wide range of dental materials 
and equipment for dentists of Ukraine. Direct deliveries from 
manufacturers enable customers to offer products at the best 
prices.
The wide range is not the only factor of strong market 
activities in the market of this industry. The success of 
REGARD - individual approach and consideration of the 
interests of each client. Unique service, strong material 
and technical base provide recognition and trust of 
dental clinics and private offices not only in Kyiv but 
also throughout Ukraine. The professionalism, desire to 
move forward, solidarity and positive attitude - the basic 
principles of REGARD.
Qualified professionals always ready to provide comprehensive 
information to help determine the choice by phone or direct 
purchase.
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Реклама – Прінт
Reklama – Print

Україна, 03124, м. Київ, 
бул-р Івана Лепсе, 8
8, Ivana Lepse Str., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 251-33-36
s@rp.com.ua
www.sdrp.com.ua

Представлена торгова марка: Реклама – Прінт.

«Реклама – Прінт» (ТОВ «Видавничий центр реклами») – 
вітчизняний виробник високоякістних POS матеріалів. Ми 
виготовляємо: об’ємні плакати (в тому числі анатомічні), 
шелфтокери, стопери, муляжі упаковок, стікери, таблички 
«відчинено/зачинено», прапорці та гірлянди, дисплеї, 
монетниці, воблери, промоупаковку.
Працюємо на ринку з 2003 року.

“Reklama-Print” - Local production house specialized in 
producing of high-quality POS materials. We produce: volume 
posters, shelftalkers, stoppers, stickers, facsimile, panels, 
imitation of packaging, “closed-open” tables, price-tags, promo 
packings, ambient ads, flags and garlands, displays.
We are present at the market since 2003.

Рехафлекс, ТОВ
Rehaflex, LTD

Україна, 01011, м. Київ, 
вул. Рибальська, 22-А, оф. 14.03
Off. 14.03, 22-A, Rybalska Str., 
Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 496-26-44
info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

Представлені торгові марки: Masterpuls®, Duolith®, 
THERA-Trainer®, Gymna®, GymnaUniphy®, Fitvibe®, Lokomat®, 
Armeo®, Erigo® , Kinetec®, Woodway®, Proxomed®, Airex®, 
Ledragomma® Original Pezzi®, Tyromotion®, Thera-Band®.

Реабілітаційне і спортивне обладнання:
Storz Medical (Швейцарія): екстракорпоральна ударно-
хвильова терапія
Hocoma (Швейцарія): локомоторна та функціональна 
нейрореабілітація
Medica Medizintechnik (Німеччина): THERA-тренажери
GymnaUniphy (Бельгія): фізіотерапія, масажні столи
Kinetec (Франція): пасивна розробка суглобів
Woodway (США): бігові доріжки 
Airex (Швейцарія): гімнастичні мати 
Ledragomma (Італія): гімнастичні м’ячі
Thera-Band (США): джгути, еспандери
Tyromotion (Австрія): обладнання для нейрореабілітації

Rehabilitation&sport equipment:
Storz Medical (Switzerland): extracorporeal shockwave therapy
Hocoma (Switzerland): locomotion and functional neuroreha-
bilitation.
medica Medizintechnik (Germany): THERA-trainers.
GymnaUniphy (Belgium): physiotherapy, massage couches.
Kinetec (France): units for CPM-therapy.

Woodway (USA): sport and medical treadmills.
Airex (Switzerland): gymnastic mats.
Ledragomma (Italy): gymnastic balls
Thera-Band (USA): elastic bands
Tyromotion (Austria): neurorehabilitation units

Рош Україна, ТОВ
Roche Ukraine

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Сагайдачного, 33
33, P. Sagaidachnogo Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 354-30-40
+380 (44) 354-30-41
ukraine.diagnostics@roche.com
www.roche.ua
www.cobas.com

Представлені торгові марки: Cobas: Cobas c 111, Cobas 
Integra, Cobas e 411, Cobas c 311, Cobas 6000, Cobas b 121, 
Cobas b 221, CobasTaq Man, Cobas s 201 тощо.
Reflotron, Accutrend, Coagu-chek, Urisys, Cobas h 232.

Рош Діагностікс є лідером у виробництві обладнання та 
тест-систем для in vitro діагностики. В арсеналі компанії 
є різні напрямки: біохімічні та імунохімічні аналізатори і 
тест-системи (як окремі апарати, так і модульні системи 
з великою пропускною здатністю), аналізатори газів/
електролітів, експрес-аналізатори. Серед представленого 
обладнання співробітники будь-якої клінічної і/або 
наукової лабораторії зможуть знайти для себе потрібний 
в щоденній практиці аналізатор виробництва Рош 
Діагностікс.

Roche Diagnostics is the leader in manufacturing of equipment 
and test-systems for in-vitro diagnostics. There are various 
directions in the company’s arsenal: biochemical and 
immunochemistry analyzers and test-systems (separate devices 
and module systems with a big carrying capacity), analyzers 
of gas/electrolytes, express-testing. Among the presented 
equipment the employees of laboratory will be able to find the 
required analyzer of Roche Diagnostics manufacturing for their 
daily practice.

Роял Інтеграція, ТОВ
Royal Integration, LTD

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Прорізна, 12, кв. 10
12/10, Prorizna Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 362-78-86
info@vikisoft.kiev.ua
www.royal.co.ua
www.violadent.com
www.medtehnika.org.ua

Представлені торгові марки: Densply, OrangeDental, 
ToothFairy 4D:ImPerio.

Royal Integration Ltd - це нова компанія заснована на базі 
існуючих підприємств, основним видом діяльності якої 
є впровадження власних продуктів на ринку медичних 
інформаційних систем.
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Royal Integration Ltd. Is a new company based on existing 
enterprises, the main activity of which is the introduction 
of own products on the market of medical information 
systems.

Салютіс Прінт
Salutis Print

Україна, 04136, м. Київ, 
вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets’ka Str., 
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 434-85-66, 223- 66-77
office@salutis.com.ua
www.salutis.ua

Компанія більше 14 років на ринку поліграфічних послуг. 
Дизайн-студія та друкарня повного циклу: розробка 
дизайну будь-якого виду складності, додрукарська 
підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська 
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної 
продукції від візитівок до каталогів та різних POS-
матеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями 
та медичними закладами.

The company more then 14 years is working as the print house 
and design studio. Design any kind of difficulty, prepress, offset 
and digital printing. Productions: booklets, books, catalogues, 
visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies 
and medical institutions.

Самсунг
Samsung

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

Представлена торгова марка: Samsung.

ТОВ «IMS Україна» офіційний дистриб`ютор Samsung 
(медичне обладнання) в Україні. Samsung – втілює 
свою місію – зробити людей здоровим та щасливими – 
пропонує українським лікарям:
-  Ультразвукові сканери
-  Цифрові рентгени
-  Обладнання для цифрової лікарні

IMS Ukraine the official distributor of Samsung (medical 
equipment) in Ukraine. Samsung - mission - to make people 
healthy and happy - offers Ukrainian doctors:
- Ultrasound scanners
- Digital X-Ray
- Equipment for Digital Hospital

САТВА І.К., ТОВ
Satva I.K., LTD

Україна, 46023, м. Тернопіль, 
вул. 15 Квітня, 6
6, 15 Kvitnya Str., 
Ternopil, 46023, Ukraine
+380 (352) 28-71-75
+380 (352) 28-71-75
office@satva.com.ua
www.satva.com.ua

Представлена торгова марка: Сатва.

ТОВ «Сатва І.К.» заснована в 1992 році. Сьогодні - це 
виробниче підприємство, яке добре відоме в Україні та за 
її межами. «Сатва І.К.» розташована в обласному центрі – 
м. Тернополі, Західна Україна.
За 25 років на ринку України обладнання «Сатва І.К.» 
зарекомендувало себе, як якісне і надійне. Вся продукція 
відповідає вимогам діючих державних стандартів. 
Установки виробництва «Сатва І.К.» виготовляються по 
індивідуальних замовленнях стоматологів, враховуються 
всі побажання щодо комплектування.

Ltd. “Satva IK” was founded in 1992. Today it is a production 
company that is well known in Ukraine and abroad. “Satva IK” 
is located in the regional center - Ternopil city, Western Ukraine.
Equipment of “Satva IK” has established itself as a quality 
and reliable for 25 years in Ukraine. All products meet the 
requirements of existing state standards. Plants of production 
“Satva IK” made for individual orders dentists, takes into 
account all the wishes on acquisition.

Світ Літньої Людини
World of Elderly

Україна, 03045, м. Київ, 
вул. Набережно-Корчуватська, 14
14, Naberezhno-Korchuvatska Str., 
Kyiv, 03045, Ukraine
+380 (44) 235-03-13
+380 (44) 235-02-13
info@svit-ll.com
www.svit-ll.com.ua

Представлена торгова марка: MЕДОК.

Компанія «Світ Літньої Людини» – український 
виробник товарів для реабілітації та засобів по догляду за 
хворими та літніми людьми.
Продукція під українським брендом MEDOK – це відмінна 
якість за доступною ціною.
Запрошуємо Вас відвідати наш стенд, де Ви маєте 
можливість ознайомитися з асортиментом нашої Компанії 
та отримати фахову консультацію наших спеціалістів.

World of Elderly is a private company in a field of production 
and distribution of rehabilitation products for postoperative 
and elderly people. World of Elderly presents its own Ukrainian 
brand of rehabilitation products, such as sticks, crutches, 
walkers, equipment for MEDOK. “World of Elderly” WEB–Page 
http://www.medtechnika.com.ua is the most popular medical 
sales point in Ukrainian Internet. “World of Elderly” official WEB 
– Page http://www.svit-ll.com.ua 
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СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ
SELKOM, LTD

Україна, 65009, м. Одеса, 
вул. Дальницька, 44
44, Dalnickaya Str., 
Odessa, 65009, Ukraine
+38 (067) 484-94-91
+380 (48) 775-05-73
selkom@ukr.net
www.chudesnik.com.ua

Представлена торгова марка: ЧУДЕСНІК.

Компанія «СЕЛКОМ ЛТД» спеціалізується на випуску та 
подальшому продажу продукції для краси і здоров’я. Ми 
пропонуємо тільки перевірені препарати, які мають всі 
відповідні сертифікати та ліцензії. Продукція для краси і 
здоров’я — ось те, чим ми постійно тішимо своїх покупців. 
Безумовно, немає людини, яка б не хотіла якомога довше 
залишатися привабливою, чарівною і головне здоровою. 
Питання збереження краси та здоров’я особливо турбу-
ють представниць жіночої статі. Кожна жінка мріє завжди 
виглядати бездоганно і намагається будь-якими методами 
зробити мрію реальністю. Ми допоможемо в цьому, наша 
компанія докладає максимум зусиль на створення і удоско-
налення своєї продукції. Ми допомагаємо і дітям і дорослим 
поліпшити самопочуття, залишатися гарним душею і тілом 
довгі роки і підвищити захисні функції організму.

The company “SELKOM LTD” specializes in the production 
and sale of health and beauty products. We offer only proven 
products, which are all relevant certificates and licenses.
Health and beauty products - that’s what we always gladden 
its customers. Of course, there is no man who would not want 
to stay as long as possible attractive, charming and above 
all healthy. Preserving beauty and health are particularly 
concerned about the female. Every girl wants to always look 
your best, and trying by any means to make the dream a reality. 
We will help you in this, our company has made every effort to 
establish and improve its products.

Сенте-Лаб, ТОВ
Sente-Lab, LTD

Україна, 88000, м. Ужгород, 
пл. Ш. Петефі, 1/3
1/3, Sándor Petefi Square, 
Uzhgorod, 88000, Ukraine
+380 (44) 228-89-56, (067) 401-40-96
+380 (44) 205-37-97
market@sente-lab.com
www.sente-lab.com

Представлена торгова марка: Sente-Lab.

Компанія «Сенте-Лаб» протягом 12 років є найбільшим 
імпортером лабораторних комплектуючих в Україні. 
Мета нашої компанії - допомогти лабораторіям в точних 
і відтворюваних аналізах. Саме тому «Сенте-Лаб» вибирає 
тільки кращі європейські заводи лабораторного пластику 
в якості постачальників. «Сенте-Лаб» - це завжди якісний, 
вчасно доставлений товар. Асортимент продукції налічує 
більше 3000 найменувань. Ви робите націю здоровішою, а 
ми дбаємо про Ваше процвітання і благополуччя.

The company Sente-Lab for 12 years is the largest importer of 
laboratory components in Ukraine. The aim of our company 
is to help laboratories in accurate and reproducible analyses. 
That is why Sente-Lab selects only the best European laboratory 
plastic plants as providers. Sente-Lab is always top quality, 
delivered on time. The product range includes more than 3000 
items. You make the nation healthier, and we take care of your 
prosperity and welfare.

Сибірське здоров`я, корпорація
Siberian health, corporation

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 12
12, Lomonosova Str., 
Kyiv, 03022, Ukraine 
+38 (097) 296-92-39
+38 (095) 734-58-20
Bambuk-eco@mail.ru
www.siberianhealth.com

Корпорація СИБІРСЬКЕ ЗДОРОВ’Я пропонує інноваційні 
продукти, захищені патентами і пройшли клінічні 
випробування.
Корпорація заснована в 1996 році в Новосибірську. Всі ці 
роки ми активно ведемо розробки і випускаємо широку 
лінійку біологічно активних добавок до їжі і косметику. В 
основі наших продуктів - багаторічні наукові дослідження 
властивостей лікарських трав Байкалу і Гірського 
Алтаю. Продукція сертифікована на території України. 
Компанія має свій Науково-інноваційний центр і власне 
виробництво.

Siberian Health Corporation provides innovative products 
that have been patented and clinically tested. The corporation 
was founded in 1996 in Novosibirsk. All these years we actively 
develop and produce a wide range of dietary supplements and 
cosmetics. The basis of our products includes perennial research 
the properties of herbs Baikal and the Altai Mountains. Products 
are certified in Ukraine. The company has its own Research and 
Innovation Center and its own production.

Сибірське Здоров’є
Siberian Health

Україна, 08324, Київська обл., 
с. Гора, вул. Центральна, 10
10, Central Str., village Gora, 
Kyiv region, 08324, Ukraine
+38 (098) 098-87-27
suvorovalora@ukr.net
ua.siberianhealth.com/ua/

Представлена торгова марка: Siberian Health.

Товари для здоров’я та краси.
П’ять продуктових лінійок: косметика, бальзами, вітаміни, 
БАДи, натуральна хімія для дому. Вся продукція -  
авторські розробки Новосибірської Академії Наук. 
Продукція власного виробництв. Основна відмінність - 
сировина. Вся продукція виготовляється з дикорослих 
рослин (дикороси) Сибіру, Алтаю і острова Ольхон. 
Компанія працює в 25 країнах світу.
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Products for health and beauty.
The five product lines: cosmetics, balms, vitamins, dietary 
supplements, natural chemistry for the home. All products 
- authoring Novosibirsk Academy of Sciences. Their own 
production. The main difference - the raw material. All 
products are made of wild plants (wild) Siberia, Altai and 
Olkhon. The company operates in 25 countries.

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Simesta VAAL, LLC

Україна, 65005, м. Одеса, 
вул. Мельницька, 20-A
20-А, Melnizkaya Str., 
Odessa, 65005, Ukraine
+380 (48) 712-46-30
+380 (48) 712-46-30
sales@simesta.com
www.simesta.od.ua

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

НВФ «Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ, яка була заснована 
у 1993 р., є дистриб’ютором провідних іноземних 
виробників товарів медичного призначення: системи 
вакуумного забору крові, пакувальний матеріал для 
стерилізації, офтальмологічні витратні матеріали, 
одноразовий одяг, діагностичні системи для ПЦР та 
мікробіології торгівельна марка «Сіместа» виробництва 
НВФ «Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ Україна, тест-системи 
для діагностики імунних та інфекційних захворювань. На 
сьогодні фірма працює в галузі комплексного оснащення 
медичних та лабораторних закладів.

Simesta Vaal LLC was founded in 1993. For today we are 
the distributors of leading European manufacturers of 
medical goods. We present on Ukrainian market vacuum 
blood collection tubes, packing material for sterilization, 
ophthalmology disposable products. Also in the range of our 
products you can find: disposable cloth, PCR diagnostic and 
microbiological test systems under “Simesta” trade name 
manufactured by “Simesta Vaal” company. Test system for 
infection and immune diseases. For today Simesta Vaal 
Company is engaged in complex maintenance of laboratories 
and medical establishments.

Скайлайн Софтвер
Skyline Software

Україна, 01019, м. Київ, а/с 214
P.O. box 214, Kyiv, 01019, Ukraine
+380 (44) 422-55-55
1c@1c.ua
www.1c.ua

Представлена торгова марка: 1С:Підприємство 8.

«Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження 
продуктів «1С:Підприємство» в Україні) займається 
продажем, розвитком та підтримкою прикладних програм 
на платформі «1С:Підприємство» для автоматизації 
управління та обліку на підприємствах різного масштабу 
та спеціалізації, в тому числі медичних закладів.

Партнери 1С:Франчайзі представляють найбільш 
розгалужену на комп’ютерному ринку України 
партнерську мережу, яка нараховує понад 500 компаній, 
що виконують постачання програмних продуктів, мають 
великий досвід обслуговування клієнтів, впровадження, 
супроводу, та часто й розробки програм.
На сьогодні понад 130 000 організацій України 
– від маленьких фірм до великих холдингів, 
використовують наші прикладні програми на платформі 
«1С:Підприємство» для рішення найрізноманітніших 
задач свого бізнесу.

“Skyline Software” specializes in development, distribution 
and support of “1C:Enterprise” platform-based solutions for 
management and accounting automation for companies of 
different level and specialization, including medical institutions.
Companies with official status of 1C:Franchising represent 
the most branched partner network in Ukrainian technology 
market, which consists of more than 500 companies that 
perform software supplying and have wide experience in 
customer service, implementation, software maintenance, and 
also developing  own software products.
At the present time, more than 130 000 Ukrainian companies 
– from small firms to large holdings - use “1C:Enterprise” 
platform-based solutions for a variety of individual business 
tasks.

Спектромед Україна
Spectromed Ukraine

Україна, 61072, м. Харків, 
пр-т Науки, 58, оф. 17
Off. 17, 58, Nauky Ave., 
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 717-85-30
+380 (57) 758-10-51
info@spectromed-ua.com
www.spectromed-ua.com

Представлені торгові марки: Сономед, Нейро-МВП, 
Нейро-ЕМГ, Нейрон-Спектр, Спіро-Спектр, Рео-Спектр, 
Полі-Спектр, Bplab, MDplus.

Виробництво та постачання діагностичного устаткування: 
електроенцефалографи, електронейроміографи, 
ехоенцефалографи, електрокардіографи та системи 
велоергометрії, реографи, спірографи, системи 
холтерівського моніторингу ЕКГ та артеріального 
тиску (АТ), допплерівські прилади, магнітні 
стимулятори, обладнання для спортивної медицини 
та психофізіологічного тестування. Ексклюзивний 
дистриб’ютор компаній «Нейроcофт» (Іваново) та 
«Спектромед» (Москва).

Manufacturing and delivery of diagnostic equipment: 
electroencephalographs, electromyographs, echoencepha-
lographs, electrocardographs and ergometry systems, 
bioimpedance plethysmographs, spirographs, ambulatory 
ECG and BP monitoring systems, echosonographs, dopplers, 
magnetic stimulators, equipment for sports medicine 
and phychophysiologic testing. Exclusive distributor of 
“NEUROSOFT” (Ivanovo) and “SPECTROMED” (Moscow) 
companies.
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СПІКАРД, ПП
Spicard

Україна, 64300, Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Соборна, 56
56, Soborna Str., Izum, 
Kharkiv region, 64300, Ukraine
+380 (57) 432-31-30
+380 (57) 432-31-30
spicard1@yandex.ru
www.spicard.ua

Представлена торгова марка: Spicard.

Виробництво медичного одягу.

Production of medical clothing.

СТОМАТЕХНІКА
STOMATEHNIKA

Україна, м. Київ, 
вул. Преображенська, 25
25, Preobrazhenska Str., 
Kyiv, Ukraine
+38 (050) 622-55-16
info@lums.com.ua
www.lums.com.ua

Стоматологічне обладнання, поставка, монтаж, гарантійне 
та післягарантійне сервісне обслуговування. Консультації 
по підбору стоматологічного обладнання в ваш кабінет. 
Консультації по монтажу і підводу комунікацій.
Ремонт стоматологічних наконечників і мікромоторів. 
Ремонт стоматологічних компресорів. Продаж запчастин 
до стоматологічного обладнання.

Dental equipment, delivery, installation, warranty and post-
warranty service. Consultations on the selection of dental 
equipment in your medical center. Consultations on the 
installation and supply of communications.
Repair of dental handpieces and micromotors. Repair of dental 
compressors. Sale of spare parts for dental equipment.

Стоматологічна клініка доктора Дахно
Dental clinic Dr.Dahno

Україна, м Київ, 
вул. Кирилівська 15/1
15/1, Kirilovskaya Str., Kyiv, Ukraine
+38 (044) 463-63-11
+38 (044) 463-71-29
clinic.dakhno@gmail.com
www.dakhno-dental.com.ua

Стоматологічна клініка доктора Дахно – приватна 
клініка, що динамічно розвивається та працює на ринку 
стоматологічних послуг України з 1997 року і на однаково 
високому рівні виконує всі лікувальні і профілактичні 
заходи сучасної стоматології. Місія клініки — здорові 
зуби для формування та підтримання високої якості 
життя кожної людини.
Єдина українська клініка, яка працює з 1999р. за 
стандартами Європейського товариства ендодонтії (ESE).
Реалізацію кращого комплексного рішення для Вас 
проводить команда лікарів, зубних техніків, асистентів 

лікарів, фахівців зі стерилізації та інженерів, які 
забезпечують безперебійну роботу і профілактику 
унікальних технологій.

Dental clinic Dr.Dahno is private clinic, which is dynamically 
developing and working on the Ukrainian market of dental 
services since 1997 and performs at the highest level all the 
curative and prophylactic measures in modern dentistry. 
Clinic`s mission - healthy teeth in establishing and maintaining 
a high quality of life for everyone. It is the only Ukrainian clinic, 
which have been operating since 1999 by the standarts of 
European Society of Endodontics (ESE). Implementation of the 
best complex solution a team of doctors, dental technicians, 
physician assistants, specialists in sterilization and engineers, 
that ensure undisturbed operation and the prophylaxis of 
unique technologies, holds for you.

Терра-Мед, ТОВ
Terra-Med, LTD

Україна, 03067, м. Київ, 
пров. Західний, 3-Ц
3-С, Zahidnyi Alley, 
Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 496-19-28
+380 (44) 496-19-27
office@terra-med.com.ua
www.terra-med.com.ua

Представлені торгові марки: Labline (Австрія) , Medonic 
(Швеція), 77 Elektronika (Угорщина), Heine (Німеччина), 
Randox (Великобританія), Carl Zeiss (Німеччина), Termo 
Fisher Sientific (Німеччина), Apel (Японія), Eschweler 
(Німеччина), Behnk Elektronik (Німеччина), MES (Ізраїль), 
NewVision Diagnostiks «Профитест» (Китай).

Компанія «Терра-Мед» спеціалізується на забезпеченні 
медичних закладів високотехнологічним медичним, 
лабораторним обладнанням та витратними матеріалами. 
«Терра-Мед» є офіційним представником в Україні 
ряду відомих виробників медичного та лабораторного 
обладнання. Ми забезпечуємо весь комплекс 
необхідних складових, починаючи з ввезення 
на територію України і закінчуючи навчанням та 
сервісним обслуговуванням. Ми пропонуємо для 
лабораторій наступне обладнання:
- лабораторні мікроскопи
-  фотоелектроколориметри, білірубінометри, гемо-

глобінометри, спектрофотометри 
- біохімічні аналізатори
- імуноферментні аналізатори
- гематологічні аналізатори
- аналізатори газів крові та електролітів
- аналізатори сечі
- аналізатори якості сперми
- лабораторні реактиви

“Terra - Med” Ltd. specializes in medical institutions supply of 
advanced technology medical, laboratory equipment and 
consumables.
“Terra - Med” Ltd is an official representative in Ukraine of 
a range of famous producers of medical and laboratory 
equipment. We provide the whole complex of maintenance 
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such as equipment delivery to the territory of Ukraine and its 
after-sale service.
For the laboratories we propose the following equipment:
- laboratory microscopes
-  photoelectrocolorimeters, bilirubinometers, hemoglobi-

nometers, spectrophotometers
- biochemical analyzers
- immune - enzyme analyzers
- hematological analyzers
- blood gas analyzers
- urine analyzers
- sperm quality analyzers
- laboratory reagents

Техінпроект, НВВФ
Techinproekt, Scientific production firm

Україна, 49000, м. Дніпро, 
вул. Словацького, 14/303
14/303, Slovatskogo Str., 
Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (067) 567-46-18
diamed@ua.fm
www.medbiotech-ua.com

Представлена торгова марка: Медбиотех.

Науково-виробнича фірма з 1991 року. Розробка та 
виготовлення медичного діагностичного терапевтичного 
комплексу Medbiotech. Аппарати частотної та 
вакуумної терапії та массажу. Апарати рефлексотерапії 
та реабілітації. Комплекси ірідодіагностики. Прилади 
з програмним забезпеченням сканування крові. 
Комплексні рішення створення медичної аппаратури.

Scientific production firm from 1991 Development and 
production of therapeutic medical diagnostic complex 
“Medbiotech”. Apparatus and frequency of massage and 
vacuum therapy. Reabilytatsi apparatus and reflexology. 
Complex Irida diagnosis. Automatic software scans the blood. 
Integrated solutions Equipment of medical establishment.

Топлайн
Topline

Україна, 49102, м. Дніпро, 
пр-т Пушкіна, 8-А
8-А, Pushkina Ave., 
Dnipro, 49102, Ukraine
+38 (067) 954-10-88
mdoc@i.ua

Представлена торгова марка: Topline Medical Uniform.

Проектування та виготовлення медичного одягу, 
основний напрямок компанії «Topline». Компанія була 
заснована у 2008 році. За час існування, компанія встигла 
завоювати довіру клієнтів в регіонах України та за 
кордоном. 
Наші переваги: 

Особиста виробнича база. 

Низька ціна в секторі високоякісного медичного одягу.

Весь товар сертифіковано.

Стислі терміни виконання замовлень.

Розробка та виготовлення корпоративних логотипів.

Підбір корпоративних кольорів.

Великі знижки на оптові замовлення.

Design and manufacture of medical clothing is the main 
direction of the company Topline. The company was founded 
in 2008. During these years the company managed to gain a 
customer confidence in regions of Ukraine and abroad.
Our benefits:
1. Personal production base.
2. Low price in sector of a high-quality medical clothing.
3. All goods are certified.
4. Short deadlines of accomplishment of orders.
5. Development and production of corporate logos.
6. Selection of corporate colors.
7. Big discounts for wholesale orders.

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Рейтарська, 18/11-A
18/11-A, Reytarska Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 272-18-38
+380 (44) 272-18-97
ukrdiagnostika@ukrdiagnostika.ua
www.ukrdiagnostika.ua

Представлені торгові марки: Apel, Audit Diagnostics, 
Dirui, Instrumentation laboratory, Helena-BioScience, ELMI, 
Mindray, Micros, Rayto.

«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід 
комплексного забезпечення клінічних лабораторій. 
Наша компанія пропонує покупцеві не просто свою 
продукцію, а єдину систему, що включає технічний сервіс, 
навчання персоналу, постійну методичну підтримку і 
своєчасну доставку реактивів та витратних матеріалів.

“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience to 
providing comprehensive clinical laboratories. 
Our company offers not just buy a product, and it offers a single 
system, which includes the technical service, training, ongoing 
methodological support and timely delivery of reagents and 
consumables.

Українська Академія Біологічної 
Медицини, приватний навчальний заклад
Ukrainian Academy Of Biological Medicine, 
Private educational institutions

Україна, 03124, м. Київ, 
вул. Миколи Василенка, 7
7, Vasylenko Mykoly Str., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 454-75-11
bio.metodist@gmail.com
www.uabm.org

Приватний навчальний заклад «Українська Академія 
Біологічної Медицини» - тренінговий центр нового 
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типу, який допомагає лікарю –фахівцю придбати 
необхідні знання та навички для отримання фінансової 
незалежності і ефективної конкуренції в умовах, що 
змінюються, створити свою приватну практику.
Навчання в УАБМ - це тренінги і курси за такими 
напрямками:
Інноваційні методики і технології (навчання ін’єкційним 
методам терапії - Біопунктура, Гомеомезотерапія, 
аутогемотерапия, комплексна регуляционная терапія 
станів тощо)
Бізнес для лікаря. Створення приватної практики 
(можливості, перспективи, етапи створення)
Юридичні аспекти створення та супроводження 
приватної практики
Економічне та фінансове планування медичного бізнесу
Маркетинг медичних послуг, інструменти для залучення 
пацієнтів
Інтернет як інструмент маркетингу і просування 
медичних послуг
IT-продукти для підвищення еффектівнсоті роботи
Навички ефективної комунікації, 
паціентооріентірованний бізнес;
Продажі медичних послуг.

PEI “Ukrainian Academy of Biological Medicine” - a new type of 
training center that helps the doctor to acquire the necessary 
knowledge and skills for financial independence and effective 
competition in a changing environment, create their own 
private practice.
Education in UABM - a training and courses in the following areas: 
Innovative methods and technologies (training injection therapy 
methods - Biopunktura, Homeomezoterapiya, Autohemotherapy, 
complex rehulyatsyonnaya therapy classes, etc.); Business for 
the doctor. Creating a private practice (opportunities, prospects 
stages of). Legal aspects of creation and maintenance of private 
practice. Economic and financial planning medical business. 
Marketing of health services, tools to attract patients. Internet 
as a marketing tool and promote health services. IT-products 
to improve work effektivnsoti. Effective communication skills, 
patsientoorientirovannyy business; Sales of medical services.

Український медичний центр 
сертифікації, ДП
Ukrainian Medical Center of Certification, SE

Україна, 01042, м. Київ, 
вул. Чигоріна, 18, оф. 301
Off. 301, 18, Chygorina Str., 
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 285-83-83
+380 (44) 285-83-83
info@umcs.org.ua 
www.umcs.org.ua

ДП «УМЦС» – орган з оцінки відповідності. 
Послуги: 
-  Сертифікація медичних виробів (медичні вироби; 

медичні вироби для діагностики in vitro; активні медичні 
вироби, які імплантують).

-  Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ 
ISO 13485 «Вироби медичні. Системи управління якістю. 
Вимоги щодо регулювання».

-  Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO 
9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

- Випробування медичних виробів.
- Проведення семінарів та тренінгів.

SE «UMCC» – is the conformity assessment body. 
Our services: 
-  Medical devices certification (medical devices; in vitro 

diagnostic medical devices; active implantable medical 
devices).

-  Quality management system certification by DSTU ISO 13485
“Medical devices. Quality management systems. Regulation 
requirements”.
-  Quality management system certification by DSTU ISO 

9001:2015 “Quality management systems. Requirements”.
- Testing of medical devices.
- Trainings and seminars.

Український науковий інститут 
сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 72, оф. 40
Off. 40, 72, Velyka Vasylkivska Str., 
Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 227 41 46
office@uni-cert.com.ua
www.uni-cert.ua

Призначений орган з оцінки відповідності продукції 
(ідентифікаційний номер органу UA.TR.116) на 
відповідність таких технічних регламентів:
-  Технічний регламент щодо медичних виробів, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.10.2013 № 753;

-  Технічний регламент щодо медичних виробів для 
діагностики in vitro, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.10.2013 № 754

Assigned conformity assessment body of products ( 
identification number UA.TR.116) for complying of 
requirements of technical regulations:
- Technical Regulations on medical devices approved by the 
Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine of 02.10.2013 
number 753;
- Technical Regulations on medical devices for the diagnosis 
in vitro, approved by the Resolution Cabinet of Ministers of 
Ukraine of 02.10.2013 number 754

Укрбіо, ТОВ
Ukrbio, LTD

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304
Off. 304, 13/10, Novokostiantinovska Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 205-56-20
+380 (44) 205-56-21
office.ukrbio@gmail.com
www.ukrbio.com.ua

Представлена торгова марка: BIOMERIEUX.
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ТОВ «Укрбіо» є представником французької компанії 
BIOMERIEUX – світового виробника продукції для 
мікробіологічної лабораторії. 
Унікальна концепція повної автоматизації 
мікробіологічної лабораторії BIOMERIEUX дозволяє 
впровадити новітні технології не тільки у клінічну 
мікробіологію, але й на підприємства харчової, 
фармацевтичної і косметологічної галузі, ветеринарії.
Наразі, ми пропонуємо Вам цілу лінійку унікальних 
приладів: Автоматичний мікробіологічний аналізатор 
для швидкої ідентифікації мікроорганізмів та визначення 
їхньої стійкості до антибіотиків (Vitek 2 Compact), 
аналізатор для автоматичного виявлення збудників 
бактеріального сепсису (BacT/ALERT 3D), IФА аналізатори 
Vidas та miniVidas.

UKRBIO Ltd. is representing a French company BIOMERIEUX – a 
worldwide leader in manufacturing of the products, intended 
for microbiological labs.
A unique concept of BIOMERIEUX, that presupposes a complete 
automation of microbiological labs, allows to implement the 
most up-to-date technologies not only in clinical microbiology, 
but also in pharmaceutical, cosmetic, and food industries, as 
well as in veterinary medicine.
Currently we are offering a complete range of unique 
instruments: Vitek 2 Compact - an automatic, microbiological 
analyzer, intended for rapid identification of microorganisms, 
and determination of their resistance to antibiotics; BacT/ALERT 
3D - an analyzer, intended for automatic detection of bacterial 
sepsis causative agents; EIA analyzers Vidas та miniVidas.

УКРБІОМЕД, ТОВ
UKRBIOMED, LLC

Україна, 02068, м. Київ, 
вул. Кошиця, 1/38
1/38, Koshitsa Str., 
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 227-30-27
info@ukrbiomed.com
www.ukrbiomed.com

Представлені торгові марки: Sonoscanner, eZono, 
Harvest.

ТОВ «УКРБІОМЕД» спеціалізується на комплексному 
забезпеченні медичних установ сучасним медичним 
обладнанням. Компанія є представником в Україні 
провідних світових виробників медичного та 
лабораторного обладнання як Sonoscanner, eZono, 
Harvest Tehnologies та інші. Компанія проводить навчання 
фахівців у провідних центрах світу. Ми завжди готові 
обговорити з нашими клієнтами їх вимоги і побажання, 
щоб запропонувати найкраще рішення.

LLC “UKRBIOMED” specializes in complex providing of medical 
institutions with modern medical equipment. The company is a 
representative in Ukraine of the world’s leading manufacturers 
of medical and laboratory equipment as Sonoscanner, eZono, 
Harvest Tehnologies and others. The company provides training 
for professionals in the leading centers in the world. We are 
always ready to discuss with our customers their requirements 
and wishes to offer the best solution.

УКРМЕДЕКСПЕРТ, ТОВ
UKRMEDEXPERT, LLC

Україна, 03056, м. Київ, 
вул. Гетьмана 27, оф. 915
Off. 915, 27, Getmana Str., 
Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 228-08-18
+380 (44) 581-08-18
office@ume.com.ua
www.ume.com.ua

Представлені торгові марки: SHIMADZU, AYGUN, 
PLANMED.

Компанія УКРМЕДЕКСПЕРТ являється офіційним ди-
стриб’ютором компанії SHIMADZU CORPORATION 
(Японія) та представником таких всесвітньо відомих 
компаній як: AYGUN (Туреччина), PLANMED (Фінляндія). 
УКРМЕДЕКСПЕРТ представляє найсучасніше діагностичне 
обладнання – рентгенівські, ангіографічні системи; 
маммографічні системи та ортопедичні комп’ютерні 
томографи, а також хірургічні моторні системи, що 
призначені для проведення хірургічних втручань.

UKRMEDEXPERT Company is the official distributor of 
SHIMADZU CORPORATION (Japan) and representative 
of such world famous companies as: AYGUN (Turkey), 
PLANMED (Finland). UKRMEDEXPERT represents the 
most modern diagnostic equipment: X-ray, angiography 
system; mammography systems and computed orthopedic 
tomography also surgical motor systems for surgery 
operations.

УМТ+, ТОВ
UMT+, LLC

Україна, 03058, м. Київ, 
вул. Борщагівська, 204-В
Off. 204-V, Borschagivska Str., 
Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 404-59-99
+380 (44) 404-60-04
root@umt.net.ua
www.umt.net.ua

Компанія ТОВ «УМТ+» - лідер ринку медтехніки України і 
дистриб`ютор світових брендів: Acceray, Hollogic, Mediso, 
Intermedical. Компанія спеціалізується на постачанні 
та обслуговуванні медобладнання з 1995 року. ТОВ 
«УМТ+» поставляє сучасне діагностичне обладнання 
(рентгенівські системи, ОФЕКТ-КТ-ПЕТ, маммографи, 
денситометри, радіохірургічне обладнання (Кібер-Ніж, 
Томотерапія).

LLC “UMT+” – is a leader supplier in the Ukrainian medical 
equipment market distributor of top medcal brands: 
Acceray, Hollogic, Mediso, Intermedical. The company 
started its activity in 1995 and now it specializes in supplying 
and  maintenance of high-technology medical equipment. 
LLC “UMT+” products portfolio includes delivers advanced 
diagnostic equipment (X-ray systems, SPECT-CT-PET, 
Mammographs, densitometers, radiosurgical equipment 
(Cyber Knife, Tomoterapiya).
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ФАРМАСКО, ТОВ
PHARMASCO, LTD

Україна, 07301, Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 15-Г
15-G, Sholudenka Str., Vyshgorod, 
Kyiv region, 07301, Ukraine
+380 (44) 537-08-04
contact@pharmasco.com
www.pharmasco.com

Представлені торгові марки: ULTRA, SECRET, SOLO, 
DUET, SNIPER, CITO TEST, CITOLAB, Анализ Мед, Nanobiosys.

Медична компанія «Фармаско» - провідний постачальник 
швидких імунохроматографічних тестів in-vitro на 
український ринок. 
Компанія була створена в 2002 році командою 
професіоналів та здобула значних досягнень за час свого 
існування.
На українському ринку компанія «Фармаско» пропонує 
швидкі діагностичні тести виключно високої якості і 
за доступною ціною. Ми співпрацюємо з всесвітньо 
відомими міжнародними компаніями, прагнучи зробити 
продукцію нашої компанії та наші послуги максимально 
якісними та зручними для своїх клієнтів.

Pharmasco Ltd is a Ukraine-based company which concentrates 
its efforts exclusively on sales, marketing and distribution of 
OEM rapid tests. 
The company was created in 2002 and had a lot of achievements 
during its subsistence.
Pharmasco Ltd. offers rapid diagnostic tests in the Ukrainian 
market. These tests are only of high quality and for reasonable 
prices. The company collaborates with worldwide international 
companies to make the products and services of the best quality 
for the clients.

Феофанія, Клінічна лікарня Державного 
управління справами
Feofaniya, Clinical Hospital

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Ак. Заболотного, 21
21, Academic Zabolotny Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 259-67-48 
+380 (44) 259-69-55
kancelar@feofaniya.org
www.feofaniya.org.ua

Департамент медичного туризму було створено на 
початку 2011 року з метою розвитку співробітництва 
клінічної лікарні «Феофанія». Співпраця з міжнародними 
організаціями, із зарубіжними лікарнями і установами у 
галузі охорони здоров’я. Розробка нових, інноваційних 
форм науково-медичної співпраці із зарубіжними 
університетських клінік з
метою спільного вирішення існуючих діагностичних і 
терапевтичних проблем.

The Department medical tourism was set up at the beginning 
of 2011 in order to develop cooperation of Feofaniya Clinical 
hospital.

Cooperating with international organizations, with foreign 
hospitals and institutions in the field of health care.
Developing new, innovation forms of scientific and medical 
cooperation with foreign university clinics for the purpose of 
joint resolving of current diagnostic and therapeutic problems.

ФІАТОСTM

Ергоком, ПП, ТПК
FIATOSTM

ERGOСOM, PE, TIC

Україна, 03124, м. Київ, 
вул. Вацлава Гавела, 8, корпус 3
3 Paviliov, 8, Vaclava Gavela Str., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 492-79-56
+380 (44) 454-11-98
sutures@ergocom.ua
www.ergocom.ua

Представлена торгова марка: ФІАТОС.

Компанія «ЕРГОКОМ» є офіційним дистриб’ютором 
шовного хірургічного матеріалу УП «ФІАТОС» (Білорусь) 
в Україні. Пропонуємо продукцію найвищої якості за 
найгуманнішими цінами. Виробництво здійснюється 
на устаткуванні компанії FSSB CHIRURGISCHE NADELN 
GMBH (Германія). Матеріали від провідних виробників з 
Євросоюзу. Шовний матеріал УП «ФІАТОС» перекриває 
потреби фахівців усіх розділів хірургії для будь-яких типів 
операцій. Виробництво УП «ФІАТОС» має європейські 
сертифікати ISO 9001 і ISO 13485.

Company “ERGOCOM” is the official distributor of surgical suture 
material UP “FIATOS” (Belarus) in Ukraine. We offer best quality 
products at the most humane prices. Production is carried out on 
the equipment of “FSSB CHIRURGISCHE NADELN GMBH”, Germany. 
Materials from leading manufacturers from the European Union. 
Suture material UP “FIATOS”covers the needs of all sections of 
surgery specialists for all types of operations. Manufacturing UP 
“FIATOS” has sertificates ISO 9001 and ISO 13485.

Формула, ТОВ
Formula, LTD

Україна, 01601, м. Київ, 
пров. Рильський, 10
10, Rylsky Line, Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 209-59-41
+380 (44) 235-82-10
info@formuladiet.net
www.formuladiet.net

Представлена торгова марка: ФормулаДієт.

Формула – компанія постачальник спеціального 
високобілкового та низькокалорійного харчування 
для кетогенної дієти. «ФормулаДієт» харчування, 
розробляють провідні установи Європи.
«ФормулаДієт» спільно з Лігою фітнес дієтологів та 
нутриціологів та Школою Дієтетики проводять навчання 
за методикою кетогенної дієти та основам дієтології з 
використанням спеціального харчування згідно науково-
доказової медицини.
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Formula - the company is a supplier of a special high protein 
low-calorie diet for a ketogenic diet.
“FormulaDiet” meals are developing leading institutions in 
Europe. 
“FormulaDiet” together with the League of Fitness Dietitians 
and nutritionists, and the School of Dietetics teach the 
methodology of the ketogenic diet and the basics of dietetics 
using special nutrition according to scientific and evidence-
based medicine.

ХАІ – МЕДИКА
KHAI – MEDICA

Україна, 61070, м. Харків, 
вул. Академіка Проскури, 18
18, Akademika Proskury Str., 
Kharkiv, 61070, Ukraine
+380 (57) 719-04-78
+380 (57) 719-91-88
info@xai-medica.com
www.xai-medica.com

Представлені торгові марки: ECG systems CARDIOCOM, 
CARDIOLAB, ECG and BP monitoring systems CARDIOSENS 
K, CARDIOSENS AD, EEG systems NEUROCOM, NEUROLAB, 
ICG system REOCOM, Spirometry system SPIROCOM.

Виробництво: телемедичні системи, електрокардіографи, 
холтерівські монітори, фетальні монітори на базі 
ЕКГ, електроенцефалографи, реографи, спірографи, 
поліграфічні комплекси, детектори брехні.

Production ECG systems, ECG and BP monitoring systems, EEG 
systems,ICG system, Spirometry system, Telemedicine systems.

Хеель
Heel

Україна, 03124, м. Київ, 
вул. Миколи Василенка, 7
7, Mykoly Vasylenka Str., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 454-75-03
www.heel.ua
www.heel-apteka.com.ua

Представлена торгова марка: Heel.

Фармацевтична компанія «Біологіше Хайльміттель 
Хеель ГмбХ» (Biologische Heilmittel Heel GmbH, 
далі «Хеель») - виробник комплексних біологічних 
препаратів. Виробничі лінії заводу (Німеччина, 
Баден-Баден) та процеси виробництва препаратів 
«Хеель» відповідають сучасним міжнародним 
стандартам GMP.

Pharmaceutical company “Biologische Heilmittel Heel 
GmbH” (Biologische Heilmittel Heel GmbH, hereinafter Heel) 
is a manufacturer of complex biological products. Factory 
production lines (Germany, Baden-Baden) and production 
processes of Heel drugs meet modern international standards 
of GMP.

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ
HEALTHY STYLE, LTD

Україна, 04128, м. Київ , 
вул. Туполева, 1-Б, оф. 8
Off. 8, 1-B, Tupoleva Str., 
Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 338-85-38
+380 (44) 507-07-97
infohs@ukr.net
www.hest/com/ua

Представлені торгові марки: Biorepair (Італія), 
Megasmile (Швейцарія).

Компанія ТОВ «Хелсі СТАЙЛ» є ексклюзивним 
представником на ринку України всесвітньо відомих 
брендів ТМ Biorepair (Італія) і Megasmile (Швейцарія). 
Високоякісна продукція по догляду за ротовою 
порожниною складається з: серії зубних паст, 
ополіскувача, пінки, пародонтогеля, флосів, щіток 
для міжзубних проміжків, брекет-систем та інших 
ортодонтичних конструкцій.

Company “Healthy STYLE” is the exclusive representative in 
Ukraine of the world famous brands TM Biorepair (Italy) and 
Megasmile (Switzerland). These high-quality products for oral 
care consist of: series of the toothpastes, mouthwash, foam, 
parodont gel, flosses, brushes for interdental spaces, for braces 
and other orthodontic systems.

ХІКО
HEACO

Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Хорива, 39-41, оф. 82
Off. 82, 39-41, Khoryva Str., 
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 377-52-87
info@heaco.ua
www.heaco.ua

Представлені торгові марки: HEACO Medical 
Technology, Mindray Medical International Limited.

Медична техніка «HEACO» поєднує високу якість, 
інновації та цінову доступність. Головне в техніці «HЕACO» 
- чутливість і точність. «HEACO» - це монітори пацієнта, 
фетальні монітори та допплери, інфузійна техніка, 
вакуумна терапія ран, електрокардіографи, холтери 
моніторингу ЕКГ та АТ, стетофонендоскопи «MDF», 
електрокоагулятори, кріохірургічна система, системи 
по нагляду за новонародженими, дефібрилятори, 
хірургічні інструменти, наркозно-дихальне обладнання, 
медичні меблі та світло, лабораторне та рентгенологічне 
обладнання. «HEACO» ексклюзивно представляє в 
Україні такі компанії як CU Medical Systems, JW Medical 
Technology, MDF Instruments, BMT, Bissinger и Mindray. 
Компанія Mindray є одним з провідних світових 
постачальників медичного обладнання. Mindray 
більше 20 років розвиває та вдосконалює лінійку 
ультразвукових діагностичних станцій. Кожна система 
оснащена технологіями майбутнього, що забезпечує 
неперевершену візуалізацію для діагностики з високим 
рівнем надійності. Якість продукції Mindray підтверджена 
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сертифікатами TUV ISO9001/13485, знаком відповідності 
стандартам CE і схваленням FDA

“HEACO” Medical equipment - it is a high quality, innovations 
and reasonable prices. The main features of medical 
equipment “HЕACO” are sensitiveness and accuracy. “HEACO” 
is represented by patient monitors, fetal monitors and 
dopplers, infusion pumps, electrocardiographs, ECG and 
ABP holters, “MDF” stethophonendoscopes, electrosurgery, 
portable cryosurgery, neonatal care systems, defibrillators, 
anesthesia and respiratory devices, medical furniture and 
light, videoendoscopes, laboratory x-ray equipment. “HEACO” 
is an exclusive representative of such companies as CU 
Medical Systems, JW Medical Technology, BMT, Bissinger, 
MDF Instruments and Mindray in Ukraine. Mindray is one of 
the leading medical equipment company well-known all over 
the world. More than 20 years the company increases and 
improves their Diagnostic Ultrasound Systems technologies. 
Every system is equipped with innovative technologies, 
what makes the diagnostic visualization very clear and 
reliable. Mindray quality is approved by TUV ISO9001/13485 
Certification, CE mark and FDA approval.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, LTD

Україна, 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Shcholkivska Str., Brovary, 
Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
info@hlr.com.ua
www.hlr.ua

Представлені торгові марки: MINDRAY, Diagnosticum, 
Cormay.

Практичні рішення для лабораторій.
Понад 300 000 найменувань продукції:
Аналітичне та загально лабораторне обладнання,
Лабораторні меблі власного виробництва;
Витратні матеріали (реактиви, посуд).
Понад 30 000 найменувань на власному складі.
Гнучке ціноформування через прямі договори з 
провідними виробниками.
Швидка доставка по Україні власним транспортом та 
кур`єрськими службами.

Працюємо з 1995 року. 10 тисяч постійних клієнтів в 
України.

Solutions for laboratories.
Specialized solutions for labs of different branches;
The range of 300,000 products:
Analytical and general laboratory equipment,
Laboratory furniture of the own manufacture,
Consumables (reagents and laboratory glassware).
More than 30,000 products at the own stock;
Flexible pricing system through direct contracts with leading 
manufacturers;
Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier 
services.

Since 1995. Over 10 000 permanent clients.

ХІМПРОМРЕСУРСИ-8, ПП
HIMPROMRESURSY-8, PE

Україна, 52005, Дніпропетровська обл., 
смт. Слобожанське, вул. Виробнича, 5
5, Vyrobnycha Str., uv. Slobozhansky, 
Dnipro region, 52005, Ukraine
+380 (56) 372-36-46
+38 (095) 462-34-95
+38 (098) 018-97-95
looking275@gmail.com
foros.volovik@gmail.com
natalya.hpr@mail.ru
www.himpromresursy.com.ua

Забезпечення лабораторій діагностичними засобами, 
хімічними речовинами, посудом та обладнанням.
Ексклюзивний представник всесвітньо відомих 
виробників діагностичних препаратів:
- SSI Diagnostica, Данія;
- DENKA SEIKEN CO., LTD., Японія;
- CTK Biotech, Inc, США;
- НИЦФ, РФ.

Providing laboratory diagnostic tools, chemicals, utensils 
and equipment. Exclusive representative of world famous 
manufacturers of diagnostic products: - SSI Diagnostica, 
Denmark; - DENKA SEIKEN CO., LTD., Japan; - CTK Biotech, Inc, 
USA; - NYTSF, RF

Центр Капралова
Kapralov Center

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б
34-B, Predslavynska Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+38 (067) 967-76-97
+38 (095) 454-33-34
+38 (093) 651-36-45
Kapralov.kiev@gmail.com
www.vk.com/clubkapralova
www.facebook.com/groups/clubkapralova/

«Центр Капралова» - міжнародний науково-практичний 
навчальний центр з фізичної та SPA-реабілітації, банним і 
спортивним технологіям, команда професійних фахівців 
(більше 100 перемог і номінацій на різних чемпіонатах з 
класичного, спортивного, лікувального, банного, хаммам, 
Wellness- і SPA-реабілітаційного масажу України, країн 
СНД і Прибалтики). Наша команда була однією з перших, 
хто розробляв і впроваджував більшість найвідоміших 
на сьогоднішній день реабілітаційних, масажних, банних 
і SPA-технологій. Ми відродили і повернули престиж 
багатьом забутим технікам: слов’янські техніки, медовий 
масаж, банні та інші технології. У центрі підтримують 
на належному рівні популярність класичного масажу 
в кращих традиціях вітчизняних шкіл. Ми пишаємося 
нашими учнями - переможцями багатьох змагань з масажу, 
банних і SPA-реабілітаційних технологій. Багато з них зараз 
працюють в найвідоміших SPA, Wellness, банних, медичних 
та реабілітаційних центрах, Національних спортивних 
збірних командах України, країн СНД, Прибалтики та 
Європи, захищають дисертації і викладають в ВУЗах.
«Центр Капралова» - законодавець мод, шанувальник 
класичних традицій і нетрадиційних методів 
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оздоровлення, а також - зоряна майстерня в сфері 
масажу, лазні, хаммам, Wellness і SPA-реабілітації в 
Україні, країнах СНД, Прибалтики та Європи!

“Center Kapralova” - an international scientific and practical 
training center for physical and SPA-rehabilitation, bath and 
sports technology.
“Center Kapralova” - a team of professionals (more than 100 
wins and nominations for the various championships classic, 
sports, medical, bannomu, hammam, Wellness- and SPA-
rehabilitation massage Ukraine, CIS countries and the Baltic 
states). We know about the world of SPA-rehabilitation baths 
and massages all, but is not limited to these. Our team was 
among the first who developed and implemented the majority 
of the currently known rehabilitation, massage, sauna and SPA-
technologies. We have revived and restored the prestige of the 
many forgotten techniques: Slavic art, honey massage, bath, 
and other technologies. In the center is maintained at the proper 
level, the popularity of the classic massage in the best traditions 
of national schools. We are proud of our students - winners of 
many competitions for massage, bath and SPA-rehabilitation 
technologies. Many of them are now working in the famous SPA, 
Wellness, sauna, medical and rehabilitation centers, national 
sports national teams of Ukraine, CIS countries, Baltic States and 
Europe, defending the thesis and teaching at universities.
Today we can confidently assert themselves: “Center 
Kapralova” - trendsetter, an admirer of classical traditions 
and unconventional healing methods as well - star shop in 
the area in massage, baths, hammam, The Wellness and SPA-
rehabilitation in Ukraine, CIS countries , the Baltic States and 
Europe!

Юрія-Фарм, ТОВ
Yuria-Pharm, LTD

Україна, 03141, м. Київ, вул.М. Амосова, 10
10, M. Amosova Str., Kyiv, 03141, Ukraine
+380 (44) 246-83-83
+380 (44) 246-81-91
uf@uf.ua
www.uf.ua

Представлені торгові марки: Tivortin, Deсasan, 
Rheosorbilact.

Юрія-Фарм — провідна міжнародна спеціалізована 
фармацевтична корпорація, кращий роботодавець у 
своїй галузі.
Сьогодні Ви можете побачити продукцію з логотипом 
«Юрія-Фарм» на кожному поверсі, в кожному відділенні, в 
кожній лікувально-профілактичній установі України.
Завдяки наявному асортименту Корпорація «Юрія-
Фарм» забезпечує повний спектр інфузійних рішень для 
широкого кола захворювань.

Yuria-Pharm - leading international specialized pharmaceutical 
company, best employer in the industry.
Today you can see the products with the logo “Yuria-Pharm” 
on every floor, in every department, in every medical and 
prophylactic institution of Ukraine.
Due to the existing assortment Corporation “Yuria-Pharm” 
provides a full spectrum of decisions in infusion therapy of a 
wide range of diseases.

ЮТАС, компанія, ТОВ
UTAS Co., LTD

Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-A
2-A, Zhelyabova Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-42-29
+380 (44) 456-93-92
info@utasco.com
www.utasco.com

Представлена торгова марка: UTAS.

Виробництво і продаж медичної техніки для кардіології, 
респіраторної підтримки та моніторингу пацієнта:
- Апарати ШВЛ експертного класу;
- Транспортні апарати ШВЛ;
- Пульсоксіметри;
- Електрокардіографи;
- Кардіологічні телеметричні комплекси;
- Монітори пацієнта з функціями базового моніторингу, 
а також аналізу ST-сегменту, аритмій і ВСР, ВД, оцінки 
гемодинаміки, визначення концентрації анестетиків, 
капнографії, оцінки глибини наркозу;
- Системи цілодобового моніторингу стану пацієнтів;
- Автоматичні шприцеві дозатори. UTAS CO;

Design and manufacture of patient monitors, pulse oximetrs, 
electrocardiographs, syringe pumps, fetal monitors, central 
monitoring stations and ventilators.
Products of UTAS Co. have been certified according to European 
standard (Directive 93/42/ЕСС) and have СЕ-marking and it 
allows to be represented on the EU market.

ЯСТРЕБ О.В., ФОП
YASTREB O.V., individual businessman

Україна, 02225, м. Київ, вул. М. Закревського, 21
21, M. Zakrevskogo Str., Kyiv, 02225, Ukraine
+380 (44) 546-19-19
iloa@ukr.net 
www.medtechnik.com.ua

Оптова і роздрібна торгівля приладами, обладнанням, 
інструментами для застосування в медицині та 
медичними меблями вітчизняних і закордонних 
виробників:

інших областей медицини;

наркотичних засобів.

Wholesale and retail trade of instruments, equipment, tools for 
use in medicine, and medical furniture domestic and foreign 
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Австрія / Austria

Віденська Приватна Клініка
Wiener Private Clinic

15, Pelikangasse, Vienna, Austria
+43 (1) 401-800
+43 (1) 401-802-254
Info@wpk.at
www.wpk.at

Віденська Приватна Клініка – це приватний заклад, де 
чудово поєднуються досвід лікарів і нові наукові методи 
сучасної медицини. Будучи побудованою в 1871 році, 
вона зайняла провідну позицію серед приватних клінік 
міста Відня. Розкішна обстановка в сучасному стилі, 
надсучасне забезпечення і найновіші методи лікування 
гармонійно об`єднають висококласну медицину і 
особистий комфорт на благо пацієнтам. З метою ще 
більш точної діагностики клініка постійно інвестує в 
найсучасніші технології і апаратуру по останньому слову 
техніки (ПЕТ-КТ, ОФЕКТ/КТ).

The Wiener Private Clinic is an interdisciplinary private health 
facility, which successfully unites decades of clinical experience 
with new scientifi c methods in modern medicine, becoming the 
fl agship alongside all private hospital in Vienna. A luxurious 
ambience in the Art Nouveau style, up-to-date technical 
facilities and state-of-the-art treatment options consolidate 
high-class medicine and personal comfort. The clinic is 
continually invests in the latest technology and high-tech 
equipment (PET-CT, multi-slice SPECT/CT) to enable fast and 
accurate diagnosis.

Білорусь / Belarus

КЛІНІКИ БІЛОРУСІ
CLINICS OF BELARUS

Республіка Білорусь, 220013, 
м. Мінськ, вул. П. Бровки, 3, корп. 3
Build. 3, 3, Brovki Str., 
Minsk, 220013, Republic of Belarus
+375 (44) 596-6-596
+375 (29) 292-25-34
info@clinicsbel.by
www.clinicsbel.by

«Клініки Білорусі» - унікальний проект Білоруської 
медичної академії післядипломної освіти - пропонує 
послуги з діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів з 
країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Ми надаємо допомогу за всіма медичними напрямками 
в провідних клініках Білорусі, оснащених найсучаснішим 
обладнанням!
«Клініки Білорусі» - це гарантія вирішення будь-яких 
питань на найвищому рівні!

“Clinics of Belarus” is a unique project of the Belarusian Medical 
Academy of Postgraduate Education – it off ers services in 
diagnostics, treatment and rehabilitation of patients from all 
foreign countries.
We provided assistance in all medical fi elds in the leading clinics 

with modern equipment!
“Clinics of Belarus” ensures assistance in resolving any emerging 
issues at the highest level!

Мати і дитя, Республіканський 
науково-практичний центр, ДУ
Міністерства охорони здоров'я Республіки 
Білорусь
Mother and Child, the Republican Scientifi c and 
Practical Centre

Білорусь, 220053, м. Мінськ, 
вул. Орловська, 66
66, Orlovskaya Str., 
Minsk, 220053, Belarus
+375 (17) 335-07-31
+375 (17) 233-55-84
sevenhos@mail.belpak.by
www.medcenter.by

ДУ «РНПЦ «Мати і дитя» є сучасним і унікальним 
медичним закладом, заснованим у листопаді 2004 року, 
який отримав статус головного в Республіці Білорусь у 
галузі акушерства та гінекології, неонатології, педіатрії 
та медичній генетиці. Завдяки своїй оснащеності, 
високому професійному потенціалу, впровадженню 
сучасних високоефективних методів профілактики, 
діагностики, лікування і реабілітації центр має 
можливість надавати медичні та освітні послуги 
іноземним громадянам.

The state institution “The Republican Scientifi c and Practical 
Centre “Mother and Child” is a modern and unique medical 
institution established in November 2004 as the leading 
Belarusian centre in obstetrics and gynaecology, neonatology, 
paediatrics and medical genetics. Its structure, equipment 
and high professional skills, application of modern effi  cient 
methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation 
allows this Centre to provide medical and educational services 
for foreigners. Medical services are provided by highly skilled 
experts.

Корея / Korea

Корейська державна агенція зі сприяння 
торгівлі й інвестиціям, KOTRA Київ
Korea Trade-Investment Promotion Agency, 
KOTRA Kyiv

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 19-А, БЦ «Хрещатик Плаза»
19-А, “Khreschatyk Plaza”, 
Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 495-29-51
+380 (44) 495-29-78
kyiv@kotra.net.ua
www.kotra.net.ua

KOTRA - державна агенція Республіки Корея, головна 
мета якої - розвиток торговельно-інвестиційних 
відносин з іншими країнами. В Україні KOTRA Kyiv 
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допомагає українським компаніям налагоджувати 
торговельні та партнерські відносини з корейськими 
виробниками. Кожного року, ми проводимо зустрічі з 
торговельними делегаціями, організовуємо форуми та 
Cyber Meetings для компаній, запрошуємо українські 
компанії та підтримуємо відвідування виставок в 
Республіці Корея.

KOTRA is Korea Trade-Investment Promotion Agency. 
Our strategic goal is the development of small-
medium business. In Ukraine KOTRA Kyiv supports 
Ukrainian companies via contacting them with Korean 
manufacturers and potential partners. Every year KOTRA 
organizes various kind of events to develop business 
relationships namely: Trade Delegations, Cyber Meetings 
and Forums. Moreover, KOTRA invite and support 
participation of Ukrainian companies in exhibitions in the 
Republic of Korea.

Латвія / Latvia

Латвійсько Американський центр ока 
(LAAC)
The Latvian American Eye Center (LAAC)

12-A, A. Deglava Str., Riga, LV-1009, Latvia 
+371 672-72-257
+371 264-17-275
+371 672-72-128
laac@laac.lv
www.laac.lv

Латвійсько Американський центр ока - перша і 
найбільша приватна офтальмологічна клініка у 
Прибалтиці. У нас проводиться діагностика здоров’я 
очей і якості зору, амбулаторне та стаціонарне 
лікування дорослим і дітям.
Центр заснував професор Макдермотт з США у 1993 
році. Модель роботи центру спирається на вироблені 
принципи обслуговування пацієнтів і технології в США, 
тому клініка була названа Латвійсько Американський 
центр ока. Сьогодні це добре оснащена і широко 
відома клініка світового класу. В очному центрі 
працюють провідні офтальмологи-хірурги з Латвії, 
які постійно підвищують свою кваліфікацію у світових 
очних клініках.
Основні офтальмологічні послуги:
• Діагностика
• Перевірка зору у дітей
• Лазерна терапія
• Хірургія
• Корекція зору
• Трансплантація рогівки - Кератопластика
• Пластика століття - Блефаропластика
• Оптика
• Контактні лінзи
• Офтальмологічне медичне обладнання

The Latvian-American Eye Center LTD is the fi rst and largest 
private eye clinic in the Baltic States. We diagnose eye health 
and vision quality, and off er inpatient and outpatient treatment 
to adults and children.

The Center was founded by Prof. McDermott (USA) in 1993. 
The Center’s practice is based on the developed principles and 
technologies of patient care from the USA; therefore, the clinic 
has been titled “The Latvian-American Eye Center.” Today, it is a 
well equipped and well known world-class clinic. The Eye Center 
employs leading ophthalmology surgeons from Latvia; they 
constantly upgrade their qualifi cations at the world’s leading 
eye clinics.
Key Ophthalmologic services:
• Diagnostics
• Eye examination in children
• Laser therapy
• Surgery
• Vision correction
• Corneal transplantation — Keratoplasty
• Eyelid lift — blepharoplasty
• Optics
• Contact lenses
• Medical equipment for ophthalmology

Литва / Lithuania

Кардіоліта, приватна клініка
KARDIOLITA, JSC

64-A, Laisvės Ave., Vilnius, 5236, Lithuania
+370 (5) 239-05-01
info@kardiolita.lt
www.kardiolita.lt

- Кардіологія;
- Кардіохірургія;
- Інвазивна кардіологія;
- Електрофізіологія;
- Судинна хірургія (в тому числі лазерна);
- Ортопедія;
- Загальна та абдомінальна хірургія;
- Хірургічне лікування ожиріння;
- Урологія;
- Гінекологія;
- Нейрохірург;
- Офтальмологія:
- Отоларингологія;
- Онкологія;
- Пластична і реконструктивна хірургія;
- Дерматологія та естетична хірургія;
- Діагностика (профілактичні програми).

Services of the Centre:
- cardiology;
- cardiosurgery;
- interventional cardiology;
- electrophysiology;
- vascular surgery, general and abdominal surgery;
- orthopaedics;
- urology;
- gynecology;
- neurosurgery;
- ophthalmology;
- otolaryngology;
- oncology;
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- plastic and reconstructive surgery;
- dermatology and aesthetic surgery;
- diagnostics (preventive programs).

Малайзія / MALAYSIA

МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ
MATRADE – MALAYSIA

Україна, 01901, м. Київ, 
вул. Буслівська, 25
25, Buslivska Str., 
Kyiv, 01901, Ukraine
+380 (44) 286-71-28
+380 (44) 286-71-28
kiev.vitaly@matrade.gov.my
www.matrade.gov.my

Торговий відділ Посольства Малайзії в Україні – 
представництво Державної Корпорації з Розвитку 
Зовнішньої Торгівлі Малайзії.

Trade Section – Embassy of Malaysia in Ukraine, Malaysia 
External Trade Development
Corporation – Kyiv offi  ce.

Німеччина / Germany

Klinikum Nuernberg

1, Prof. Ernst-Nathan Str., 
Nuernberg, 90419, Germany
international@klinikum-nuernberg.de
www.klinikum-nuernberg.de

Клініка Нюрнберг - одна з найбільших муніципальних 
лікарень Європи з 38 спеціалізованими клініками 
та інститутами пропонує першокласну діагностику 
і терапевтичну медицину на найвищому рівні. 
Всесвітньовідомі фахівці різних медичних напрямків 
співпрацюють міждисциплінарно в клініці Нюрнберга.
Особливості наших медичних послуг - лікування 
всіх загальних захворювань, включаючи рідкісні 
та хронічні захворювання. Клініка має в своєму 
розпорядженні різні спеціалізовані центри: центр 
серця, центр урології і простати, дитячий і жіночий 
центр, центр грудей, індивідуальні програми 
діагностики (Check Up), найсучасніші медичні 
технології, такі як апарати для УЗД у форматі 3D, 
лазерна хірургічна система Greenlight для лікування 
простати, послуги перекладача.

Klinikum Nuremberg is one of the largest municipal hospitals 
in Europe with 38 specialized clinics and institutes off ering fi rst-
class diagnostic and therapeutic medicine on highest level. 
World-famous specialists work together under one roof from 
diff erent special fi elds. 
Service Highlights - all diseases, including complex, rare and 
chronic diseases, Heart center, urology and prostate center, 
children and woman center, breast center, Individual health 
check-up programs, High performance medicine such as 
3D Ultrasound, PET, greenlight laser for prostate diseases, 
Interpreter services.

Польща / Poland

Małopolska

22, Basztowa Str., Krakow, Poland
+48 (12) 630-33-33
+48 (12) 63-03-126
urzad@umwm.pl
www.malopolska.pl

Małopolska - Європейський підприємницький 
регіон 2016. Один із провідних європейських 
регіонів з точки зору інвестиційної привабливості 
та економічного потенціалу з потужним медичним 
сектором, що включає 128 суб’єктів охорони 
здоров’я: багатопрофільні, дитячі, психіатричні, 
реабілітаційні, офтальмологічні, пульмонологічні 
лікарні та будинки довгострокового догляду. Цей 
регіон є важливим освітнім центром для медичного 
персоналу. Також динамічно розвивається сектор 
біотехнологій - один з інтелектуальних спеціалізацій 
Малопольського регіону.

Małopolska - European Entrepreneurial Region 2016. One of the 
leading European regions in terms of investment attractiveness 
and economic potential with a strong medical sector including 
128 healthcare entities: multiprofi le, children, psychiatric, 
rehabilitation, ophthalmology, pulmonology hospitals and 
long-term care homes. The region is an important education 
center of medical staff . Also the biotechnology sector, one 
the intelligent specializations of Małopolska, is developing 
dynamically.

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям 
Посольства Польщі у Києві 
Trade and Investment Promotion Offi  ce of the 
Embassy of the Republic of Poland in Kyiv 

Україна, 01901, м. Київ, 
вул. Володимирська, 45
45, Volodymyrska Str., 
Kyiv, 01901, Ukraine 
+380 (44) 279-18-31 
+380 (44) 278-11-40 
kiev@trade.gov.pl 
www.kiev.trade.gov.pl 

Головні завдання Відділу: промоція Польщі та польської 
економіки; сприяння залученню інвестицій у польську 
економіку; підтримка польських експортерів; сприяння у 
налагодженні ділових контактів; надання інформації про 
виставки й ділові заходи в Україні та Польщі; організація 
торгових місій, конференцій, семінарів, виставок та інших 
ділових заходів. 

The main tasks of the Offi  ce are: promotion of Poland and the 
Polish economy; promotion of investments in Poland; support 
and advice for Polish exporters; assistance in establishing 
trade contacts; assistance in seeking distributors, exporters 
and importers; providing information on trade shows and 
exhibitions; organizing missions and seminars on economic 
topics.
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Словаччина / Slovakia

Посольство Словацької Республіки в 
Україні
Embassy of the Slovak Republic to Ukraine

Україна, 01901, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал, 34
34, Jaroslaviv Val Str., 
Kyiv, 01901, Ukraine
+380 (44) 272-09-85
+380 (44) 272-32-71
emb.kiev@mzv.sk
www.mzv.sk/kyjev

В рамках основних цілей та завдань до пріоритетів 
діяльності Посольства в економічній сфері відносяться:
1. Реалізація напрямків політики СР щодо зовнішньої 
торгівлі у відповідності до її економічної стратегії
2. Підтримка експортних цілей словацьких 
підприємницьких суб’єктів, підтримка діяльності 
підприємців
3. Пошук закордонних інвесторів та оперативна оцінка 
можливості введення словацької продукції на закордонні 
ринки
4. Пожвавлення діяльності щодо презентації СР за 
кордоном (в формі місій підприємців, семінарів, 
конференцій, участі у ярмарках та виставках)
5. Консультаційна та інформаційна підтримка 
підприємницької сфери
Пріоритетом є підтримка та розвиток торгово-економіч-
ної співпраці та економічної презентації Словаччини, від-
стоювання економічних інтересів СР в Україні.

As part of the main goals and objectives of the priorities of the 
Embassy in the economic sphere are:
1. Implementation of the Slovak Republic policies on foreign 
trade according to its economic strategy.
2. Support for export purposes of the Slovak busines sentities in 
support of business.
3. Search for foreign investors and operational evaluation 
of the possibility of introducing the Slovak products to over 
markets.
4. Renewal o fthe Slovak Republic presentations abroad (in the 
form of business missions, seminars, conferences, participation 
in fairs and exhibitions.
5. Consulting and information support business areas.
Our priority is to support the development of trade and 
economic cooperation and economic presentationof Slovakia, 
defend the economic interests of the Slovak Republic in Ukraine 
.

ДУДІНЦЕ, курорт
SPA DUDINCE

106, Кupelna, Dudince, 96271, Slovakia
+421 (45) 550-48-54
+421 (45) 550-48-77
voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk

Курорт Дудінце, Санаторні готелі Рубін ***, Смарагд ***, 
Мінерал ***.

Дудінська мінеральна вода має величезну цінність 
і, як магніт, привертає велику кількість відвідувачів. 
Унікальність цієї води полягає в тому, що тільки 
вона, єдина в Словаччині і в усій Центральній 
Європі, використовується одночасно для лікування 
як опорно-рухового апарату, серцево-судинної 
системи, так і при захворюваннях нервової системи. 
І все це завдяки унікальній комбінації вуглекислого 
газу і сірководню.

Spa Dudince, Spa Hotel Rubin***, Spa Hotel Smaragd***, Spa 
Hotel Mineral***.
The biggest treasure of the town of Dudince off ered to all its 
visitors is the healing mineral water. As the only mieral spring 
in Slovakia and in the central Europe it treats the diseases of a 
loco-motor system and diseases of cardio-vascular system as 
well. And this is thanks to its unique combination of carbon 
dioxide and hydrogen sulphide.

Закордонне представництво по туризму 
Словацької Республіки у РФ і СНД / 
Міністерство транспорту та будівництва 
Словацької Республіки
Slovak tourist Offi  ce in Russia and CIS / Ministry 
of Transport and Construction of the Slovak 
Republic

 
Росія, 115127, м. Москва, 
вул. Ю. Фучика, 17/19
17/19, Y. Fuchika Str., 
Moscow, 115127, Russia
+7 (903) 509-66-90
offi  ce.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel

Міністерство транспорту та будівництва Словацької 
Республіки спеціалізується на маркетингу та 
державному просуванні туризму Словацької 
Республіки. Департамент туризму займається 
просуванням туризму на національному рівні, надає 
інформацію про можливості туризму в Словаччині, 
просуває Словаччину як туристичний напрямок, 
сприяє створенню позитивного образу Словаччини 
за кордоном і підтримує реалізацію туристичних 
продуктів Словаччини на ринку. Міністерство є 
уповноваженим офіційно представляти Словаччину і 
створювати свої представництва всередині країни та 
за кордоном.

The Ministry of Transport and Construction of the 
Slovak Republic specializes in marketing and public 
promotion of tourism in the Slovak Republic. The 
Tourism Department promotes tourism at the national 
level, provides information on tourism opportunities in 
Slovakia, promotes Slovakia as a tourist destination, 
promotes the creation of a positive image of Slovakia 
abroad and supports the sale of Slovak tourism products 
on the market. The Ministry is authorized to formally 
represent Slovakia and establish its representation at 
home and abroad.
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ЛУЧКИ, курорт
Spa Lúčky

Lúčky – hotel Choč, Ružomberok, 
Žilina Region, 03482, Slovakia
+421 (91) 880-77-14
spa@kupele-lucky.sk
www.kurortlucki.ru

Лікувально-гірськолижний курорт Lúčky відноситься 
до найстаріших курортів Словаччини. На кордоні між 
регіонами Орава і Ліптов, в прекрасному оточенні 
Хочських вершин ви знайдете тиху сімейну обстановку, 
кваліфікований приємний персонал та лікувальну воду, 
придатну для лікування жіночих захворювань, хвороб 
опорно-рухового апарату, нервової системи і професійних 
захворювань. Завдяки наданню якісних послуг, курорт став 
відомий багатьом клієнтам, які сюди повертаються.

Spa Resort Lucky belongs to the oldest spa in Slovakia. On 
the boundary line of Orava and Liptov regions, in beautiful 
environment of Chočské vrchy hills you will fi nd quiet, family 
environment, qualifi ed and pleasant personnel and healing 
water suitable for treatment of women’s diseases, locomotive 
organs diseases, nerve diseases, and occupational diseases. 
Providing quality services brought the spa to consciousness of 
lots of clients who coming back with pleasure.

Пієштяни, Словацький лікувальний курорт
Slovak Health Spa Piešťany

29, Winterova, Piestany, Slovakia
+421 (33) 775-77-33
booking@spapiestany.sk
www.piestany.danubiushotels.com

Природні лікувальні джерела - термальна мінеральна 
вода та унікальні цілющі сірчані грязі послужили основою 
виникнення курорту Пієштяни. Всесвітню популярність 
курорт отримав завдяки сучасним методам лікування 
ревматизму та інших хвороб опорно-рухового апарату, а 
також завдяки прекрасному курортному парку, багатому 
культурному і громадському житті, більших можливостей 
для занять спортом та активного відпочинку.

Natural healing sources – thermal mineral water and unique 
sulphuric mud - are the cornerstones of the Piešťany spa, which 
has become world-famous thanks to its modern methods 
of treating rheumatism and other locomotive disorders. 
Spa Piešťany is located on beautiful Spa Island, which has 
a luxurious park, rich cultural and social life and numerous 
possibilities for active relaxation.

США / USA

СВМ-МЕД, ТОВ
SVM-MED, LLC

1920 E, Hallandale Beach, Florida state, 33009, USA
+1 (954) 204-00-54
+1 (954) 505-44-91
info@svm-med.com
www.svm-med.com

Акушерський та гінекологічний медичний центр:

- Урологія і тазові відновлювальні операції;
- Мінімальні інвазивні операції;
- Ректальний та вагінальний пролапс;
- Вагінальне омолодження після пологів, тощо.
Співробітники компанії SVM-MED мають більш ніж 15 
річний досвід роботи з клієнтами різного рівня. Ми точно 
знаємо, що Вам потрібно. Компанія є повністю прозорою 
з точки зору роботи з клієнтами і формуванням ціни на 
свої послуги.

OB/GYN medical center:
- Urology and pelvic reconstructive surgeries;
- Minimal Invasive surgeries;
- Rectal and vaginal prolapse;
- Vaginal rejuvenation after childbirth and more
Employees of SVM-MED LLC has more than 15 years of 
experience with diff erent levels of customers. We know exactly 
what you need. The company is fully transparent in terms 
of working with clients and the formation of prices for their 
services.

Туреччина / Turkey

Başkent University 
Healthcare Group

Bahçelievler Mahallesi, 
Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 
No:45, 06490, Çankaya/Ankara, Turkey
+90 (242) 510-25-25
+90 (242) 511-57-20
ipd@baskentuniversity.com
www.baskentuniversity.com

Baskent University Healthcare Group - це комплексна 
медична група, в яку входять 1 університет, 10 
університетських лікарень, 16 діалізних центрів, 5 
амбулаторій, 2 приватних середніх школи. Сьогодні 
Медична група Університету Башкент входить в число 
найбільших та найсучасніших в медичному відношенні 
лікарняних груп в Туреччині.
Групові лікарні: Ankara Hospital, Istanbul Hospital, 
Alanya Hospital, Adana Hospital, Konya Hospital, Izmir 
Hospital.
Щорічно Медична група Університету Башкент 
проводить 3 млн. амбулаторних, 250 000 стаціонарних і 
70 000 операцій.

Baskent University Healthcare Group is a comprehensive 
healthcare group includes 1 university, 10 university 
hospitals, 16 dialysis centers, 5 outpatient clinics, 2 private 
high schools. Today Başkent University Healthcare Group 
ranks among the largest and most medically advanced 
hospital group in Turkey.
Group Hospitals: Ankara Hospital, Istanbul Hospital, Alanya 
Hospital, Adana Hospital, Konya Hospital, Izmir Hospital.
Annually 3 million out-patient, 250.000 inpatient and 70.000 
operations.
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Україна / Ukraine

BG DENT
BG LAB

Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Пушкінська, 20-А
20-А, Pushkinska Str., 
Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-72-52
+38 (067) 829-41-41
info@bg-lab.com.ua
www.bg-dent.com.ua
www.bg-lab.com.ua

Медичний центр BG надає послуги в напрямку естетичної 
медицини та повний спектр стоматологічних послуг і 
реабілітації стоматологічних хворих.
Спектр надання послуг: СТОМАТОЛОГІЯ (імплантація 
дентальна, хірургія, протетика та гнатологія, ортодонтія, 
пародонтологія, терапевтична стоматологія, естетична 
стоматологія) із застосуванням регенеративних методик 
PRGF ENDORET. КОСМЕТОЛОГІЯ (гідропіліг Hydra Facial, 
бодіконтурінг EXIMIA, фракційний термоліз ENDYMED, 
RF-ліфтінг, ін’єкційні методики, лазерна епіляція). 
ТРИХОЛОГІЯ (мезотерапія, біоревіталізація, філери). 
ПОДОЛОГІЯ Психотерапія (індивідуальна психотерапія, 
групова психотерапія)

BG Medical Center provides services in the area of aesthetic 
medicine and a full range of dental services and dental 
rehabilitation of patients.
The range of services: dentistry (dental implants, 
surgery, prosthethik stomatology, gnatology, TMJ 
treatment, orthodontics, periodontics, aesthetic 
dentistry) using regenerative techniques PRGF ENDORET. 
Cosmetology (hidropilih Hydra Facial, bodikonturinh 
EXIMIA, fractional thermolysis ENDYMED, RF-lifting, 
injection techniques, laser hair removal). Trichology 
(mesotherapy, biorevitalization, detectives). Podologia 
(hardware, medical pedicure treatment problems 
“vrosshoho nail” prosthetic nails, staples installation 
ORA\OMEGA. Psychotherapy (individual psychotherapy, 
group psychotherapy).

SCG MEDICAL SERVICE UKRAINE

Україна, 04073 м. Київ, 
вул. Хорива, 4, оф. 10
Off . 10, 4, Horyva Str., 
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 223-31-58
+48 (669) 460-960
j.murdzynski@sc-group.pl
www.sc-group.pl

Ми польська компанія з філією в Україні. Реалізуємо 
проект набору лікарів з України та Білорусії для роботи 
в польській і чеській службі охорони здоров’я. Наша 
роль полягає в координації та наданні підтримки 
нашим клієнтам при нострифікації дипломів, виданих 
університетами країн за межами Європейського Союзу, 
за допомогою права на медичну практику в Польщі або 

Чехії, а також зосереджена на знаходженні місця роботи, 
відповідного до спеціалізації.

We are a Polish company with a branch in Ukraine. We are 
implementing a project of recruiting doctors from Ukraine and 
Belarus to work in the Polish and Czech health services. Our role 
is to coordinate and support our clients with the nostrifi cation 
of diplomas issued by universities of countries outside the 
European Union, through the right to practice in Poland or the 
Czech Republic, and also focuses on fi nding a place of work that 
is suitable for those with specialization.

Асклепіон, Медичний центр, ТОВ
Клініка «Мануфактура»
Asklepion, LLC, Medical center
Manufactura, clinic

Україна, 08173, Київська обл., 
с. Ходосівка, вул. Березова, 2
2, Berezova Str., Hodosivka village, 
Kyiv region, 08173, Ukraine
+380 (44) 200-11-99
info@manufacturaclinica.com
www.manufacturaclinica.com

Клініка «Мануфактура» - багатопрофільний 
медичний центр, який надає високоспеціалізовану 
діагностичну, консультативну та реабілітаційну 
медичну допомогу. Медичний центр використовує 
світові стандарти та новітні технології. Ефективно 
попереджає та вирішує проблеми зі здоров’ям у 
найскладніших випадках.
Клініка «Мануфактура» спеціалізується на 
використанні передових методів діагностики і 
лікуванні у галузі спинальної хірургії та нейрохірургії, 
а також надає медичні послуги за наступними 
спеціальностями: хірургія, нейрохірургія, кардіологія, 
терапія, гастроентерологія, ендокринологія, 
неврологія, ультразвукова діагностика, ендоскопія, 
рентгенологія, МРТ і КТ дослідження, клінічна 
лабораторна діагностика, ортопедія і травматологія, 
урологія, анестезіологія, отоларингологія, 
офтальмологія, проктологія, акушерство і гінекологія, 
а також естетична медицина.

Clinic «Manufactura» - a multidisciplinary medical center 
that provides highly specialized diagnostic, consultative and 
rehabilitation care. Medical Center uses global standards 
and new technologies. Eff ectively prevents and solves health 
problems in the most diffi  cult cases.
Clinic «Manufactura» specializes in using advanced 
methods of diagnosis and treatment in the field of spinal 
surgery and neurosurgery, as well as providing medical 
services in the following specialties: surgery, neurosurgery, 
cardiology, internal medicine, gastroenterology, 
endocrinology, neurology, ultrasound diagnostics, 
endoscopy, radiology, MRI and CT studies, clinical 
laboratory diagnostics, orthopedics and traumatology, 
urology, anesthesiology, otolaryngology, ophthalmology, 
proctology, gynecology and obstetrics, and aesthetic 
medicine.
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Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО
Association of Physicians in Medical Tourism

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-В
27-V, Ya. Kolasa Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-41-91
+380 (67) 956-77-65
apmt@i.ua
www.medtourdoctors.com

Асоціація лікарів медичного туризму – громадська 
неприбуткова організація, заснована на добровільному 
об’єднанні громадян. Кількість зареєстрованих фахівців 
станом на 01.02.2015 – понад 1 200 лікарів різних 
спеціальностей. 
Завдання:
–  інформування лікарів і пацієнтів про можливості 

медичного туризму;
– розвиток телемедицини;
– обмін досвідом лікування пацієнтів у різних країнах;
Для їх виконання Асоціація:
–  аналізує методи діагностики та лікування у різних 

країнах;
– проводить семінари та бере участь у виставках;
– співпрацює з держорганами, підприємствами, ГО.

Association of physicians in medical tourism is a voluntary, 
non-commercial and public organization. The total amount 
of the APMT members is more then 1200 physicians of diff erent 
specialties on 01/02/2015. The main tasks of the Association 
are:
–  improvement of public awareness of the opportunities of 

medical tourism;
–  development of telemedicine and distant 

consultations;
–  exchange of expertise in medical experience, knowledge and 

diff erent treatment approaches.
To meet these goals, the Association:
–  conducts workshops to train consulting physician and 

specialists in medical tourism;
– holds seminars, conferences and participates in expositions;
–  cooperates with the state bodies, enterprises, public 

organizations, etc.

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

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 38, оф. 2
Off . 2, 38, Vasylkivska Str., 
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 257-01-01; 
+380 (44) 331-74-44
+38 (050) 331-74-44
+38 (097) 231-74-44
fungo09@mail.ru
www.fungodoctor.com.ua

Представлена торгова марка: FUNGODOCTORтм.

ОНКОЛОГІЯ - профілактика грибними препаратами, 
реабілітація після операції та хіміотерапії (відновлення 
формули крові, підйом протипухлинного імунітету, зняття 
ризику метастазів і рецидиву).
ПАРАЗИТОЛОГІЯ - профілактика і терапія глистових 
інвазій і грибкових уражень.
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ – захворювання щитовидної залози і 
доброякісні пухлини будь-якої локалізації.
ДІАГНОСТИКА - діагностика глистових інвазій і рання 
діагностика онкологічних захворювань, локалізація 
патологічних процесів проводиться з епітеліальних 
клітин внутрішньої поверхні щоки.

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

ТревелСіМ
TravelSiM

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 15
15, Khreschatyk Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 225-80-08
pr@travelsim.ua
www.TravelSiM.ua

Вигідний роумінг з TravelSIM з 2005 року. TravelSIM 
працює більше ніж у 190 країнах світу. Вихідні 
дзвінки від $0,09/хв., а також безкоштовні вхідні у ≈ 
140 країнах Cвіту! Спеціально для відвідувачів США 
та Китаю - сімки с вигідним тарифом - від $0,25/хв. 
Мережевий тариф дає можливість спілкуватися 
всього по $0,09/хв., з 2-ї хв., 1-ша – $0,29 між 
абонентами у ≈ 140 країнах після активації послуги 
Я люблю Україну. Відсутня абонплата та плата 
за з’єднання. Послуга мобільного 3G Інтернету 
- від $0,005/Mb. Найвигідніші умови співпраці з 
туристичними агенціями.

Advantageous roaming t TravelSIM starts from 2005. 
TravelSIM works more than in 190 countries all over the 
world. Outgoing calls start from $0,09/min. Incoming calls 
are free more than in 140 countries. Specially for visitors of 
the USA, China - simcards with advantageous tariff - from 
$0,25/min. Inside network tariff gives an opportunity to 
communicate for $0,09/min. starting from the second min., 
first min. - $0,29 between subscribers in 140 countries after 
activating the service I love Ukraine.
No fee and no payment mobile internet - from $0,005/Mb. 
The most advantageous terms of collaboration are with tour 
agencies.
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Українська Асоціація Медичного Туризму
Ukrainian Association of Medical Tourism

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 
1-А, оф. 76
Off . 76, 1-A, Mykilsko-Slobidska Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
 +380 (50) 330-10-08
 +380 (44) 541-09-79
uamtoffi  ce@gmail.com
www.uamt.com.ua

Українська Асоціація Медичного Туризму (УАМТ) – 
некомерційна організація, головними напрямками 
діяльності якої є:
- підвищення рівня медичної допомоги;
- допомога в підборі медичного закладу для пацієнта;
-  надання пацієнтам, в т.ч. зі складними та рідкісними 

захворюваннями, можливості якісної діагностики та 
лікування;

- промоція членів Асоціації в Україні та за кордоном;
-  розвиток медичного туризму, як одного з найбільш 

перспективних напрямків охорони здоров’я України.
УАМТ є членом Global Healthcare Travel Council (GHTC) 
та представлена в Громадській Раді при МОЗ України 
(Комітет з розвитку міжнародних відносин та медичного 
туризму). УАМТ тісно співпрацює з Комітетом охорони 
здоров’я Верховної Ради України.

The Ukrainian Association of Medical Tourism (UAMT) is a 
nonprofi t organization, the main activities of which are:
- raising level of the healthcare;
- help in selection of medical institutions for patients;
-  providing possibilities of getting quality diagnostics and 

treatment for the patients with complex/rare diseases;
- marketing of Association’s members in Ukraine and abroad;
- developing of inbound and outbound medical tourism.
UAMT is a member of the Global Healthcare Travel Council 
(GHTC) and presented at the Public Council under the Ukrainian 
Ministry of Health (Committee on the international relations 
and medical tourism development). UAMT cooperates with the 
Health Committee under the Verkhovna Rada of Ukraine.

Фінляндія / Finland

HYKSin - ГЕЛЬСІНСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА 
ЛІКАРНЯ
HYKSin - HELSINKI UNIVERSITY HOSPITAL

8-A, Tukholmankatu Str., 
Helsinki, 00290, Finland
+358 (10) 328-19-00
+358 (9) 454-41-04
info@hyksin.com
www.hyksin.com

Найкращі лікарі Фінляндії до ваших послуг - ГЕЛЬСІНСЬКА 
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ.

HYKSin надає надійні та якісні медичні послуги для 
іноземних пацієнтів у Гельсінській університетській 
лікарні. Висока кваліфікація наших лікарів, активне 
використання передових наукових розробок, сучасні 
приміщення та висококласне обладнання гарантують 
нашим пацієнтам якнайкращу якість обстеження та 
лікування.
Гельсінська університетська лікарня – одна з найкращих 
і найбільших лікарень Європи. До лікарні належать 
22 лікарні в міському окрузі Гельсінкі. Щороку в них 
отримують лікування понад півмільйона пацієнтів.
Чому варто лікуватися саме у Фінляндії?
Фінляндія – безпечна, високотехнологічна та екологічно 
чиста країна. Прямі рейси до Гельсінкі доступні з 
більшості великих міст. Високу якість і технологічність 
фінської системи охорони здоров’я визнають у всьому 
світі.
Переваги лікування в HYKSin:
- Передові методи доказової медицини
- Сучасні приміщення та обладнання
-  Доступність інтенсивної терапії та спеціалістів за 

викликом у режимі 24/7 для пацієнтів стаціонару
-  Рекордно низька захворюваність лікарняними 

інфекціями
- Англомовний персонал
- Доступні ціни й фіксовані тарифи
Основні медичні спеціалізації:
- Кардіологія та серцево-судинна хірургія
- Акушерські послуги
- Нейрохірургія
- Онкологія
- Педіатрія
- Урологія
Щоб отримати інформацію про інші спеціальності та 
конкретні послуги, відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться 
з нашим відділом з обслуговування іноземних клієнтів. 
Ми радо вам допоможемо.

FINNISH TOP EXPERTS AT YOUR SERVICE - HELSINKI UNIVERSITY 
HOSPITAL.
HYKSin produces Helsinki University Hospital’s high-quality and 
safe medical services for international patients. Combining the 
top experts with active medical research, modern facilities and 
advanced equipment the patient can be confi dent to receive 
treatment and expertise they can trust.
Helsinki University Hospital ranks among the best and biggest 
hospitals in Europe. Consisting of 22 hospitals located around 
the capital region of Helsinki the hospital treats more than half 
a million patients yearly.
Why choose Finland for treatment?
Finland is safe, well-organized and a clean country. Helsinki 
is easily accessible by direct fl ights from biggest cities. Finnish 
health care is internationally renowned for its high quality and 
know-how.
HYKSin’s patients benefi t from:
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- Latest evidence based treatment methods
- Modern equipment and facilities
-  Specialist 24/7 on call services for inpatients and intensive care 

availability
- Very low incidence of hospital infections
- English speaking medical staff 
- Aff ordable fi xed prices
Examples of our medical specialties:
- Cardiology and Cardiac Surgery
- Childbirth Services
- Neurosurgery
- Oncology
- Pediatrics
- Urology
For more specialties and specifi c services, please see our website 
or contact our international customer service. We are happy to 
help you.

Чехія / Czech Republic

CzechTrade, агентство з питань підтримки 
торгівлі Чехії
CzechTrade, Czech Trade promotion agency

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Івана Франка, 40
40, Ivan Franko Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 238-61-30
+380 (44) 238-61-30
kiev@czechtrade.cz
www.czechtrade.kiev.ua

Агентство з питань підтримки торгівлі Чехії надає 
безкоштовні інформаційні послуги при пошуку чеських 
виробників, постачальників, а також допоможе Вам 
знайти торгового партнера у Чеській Республіці.

Czech Trade promotion agency provides free of charge 
information and contacts about Czech producers, suppliers and 
companies, and also will help you to fi nd a business partner in 
the Czech Republic.

Тепліце, Курорт
Teplice Spa

253, Mlýnská, 
Teplice, 41583, Czech republic
+420 (72) 420-55-47
antosova@lazneteplice.cz
www.lazneteplice.cz

Тепліце в Чехії – це найдавніший термальний курорт у 
Центральній Європі, у якому лікувалося багато видатних 
історичних особистостей.
Унікальне місцеве термальне джерело має протизапальну 
та знеболювальну дію. Успішність лікування становить 
96,1%.

Курорт Тепліце спеціалізується на лікуванні захворювань:
- опорно-рухового апарату 
- судин 
- неврологічних розладів
Окремою спеціалізацією курорту є лікування дітей з 
захворюванням ДЦП, а також різними патологіями 
опорно-рухового апарату. 

Teplice Spa in the Czech Republic is the oldest spa in Central 
Europe, many prominent international personalities recreated 
here.  
The local unique type of mineral water has anti-infl ammatory 
and analgesic eff ect. The success rate in the spa treatment is 
96,1%. 
Teplice Spa specializes in treating:
- vascular diseases
- musculoskeletal system diseases  
- nervous system diseases.
Teplice Spa also specializes in treating infant cerebral paralysis 
and diff erent musculoskeletal diseases. 



ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, 

МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ АСОЦІАЦІЇ, 

ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

STATE INSTITUTIONS, 

MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS,  UNIONS, 

HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS
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МЕДИЧНI ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ 
ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

PROFESSIONAL MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION

Асоціація «Оператори ринку медичних 
виробів» (АОРМВ)
Association of market operators of medical 
devices (АMOMD)

Україна, 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1
1, Plodova Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 360-63-26
inbox@amomd.com
www.amomd.com

Асоціація була створена в 2012 р. як перше в Україні 
професійне об’єднання, що нині налічує вже понад 40 
національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів 
та інших учасників ринку медичних виробів. Асоціація 
функціонує з метою захисту професійних інтересів 
членів Асоціації та свободи підприємницької діяльності, 
забезпечення підтримки вільної конкуренції та 
стабільного функціонування ринку медичних виробів.
Послуги та привілеї для Членів:
- захист прав та лобіювання інтересів;
- інформування;
- правова підтримка;
- просування бізнесу.

Association was founded in 2012 as the first professional 
association in Ukraine, which now has more than 40 
domestic producers, importers, distributors and other market 
participants of medical devices. Association operates to 
protect the professional interests of its members and freedom 
of entrepreneurship, providing support free competition and 
stable functioning market medical devices.
Services and benefits for Members:
- protection of the rights and lobbying;
- informing;
- legal support;
- promotion of business.

Асоціація «Серцево-судинних хірургів 
України»
Association “Cardiovascular Surgeons of 
Ukraine”

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 6
6, Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 270-16-52

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» (надалі 
– Асоціація) – це громадська організація, яка об`єднує 
на громадських засадах спеціалістів, занятих науково-
дослідницькою педагогічною і практичною діяльністю 
в галузі хірургії серця, магістральних судин і інших 
суміжних напрямках.
Метою Асоціації є сприяння розвитку серцево-судинної 

хірургії, її забезпечення, захист професіональних 
інтересів членів Асоціації, сприяння реалізації їх творчого 
потенціалу і ініціативив інтересах вирішення актуальних 
творчих проблем і практичних завдань в області хірургії 
серця і магістральних судин.

Association Cardiovascular Surgeons of Ukraine (hereinafter - 
the Association) - is a public organization that unites volunteer 
specialists, training in research and teaching practitioners in 
the field of heart surgery, major vessels and other related areas. 
The purpose of the Association is to promote cardiovascular 
surgery, its security protection of professional interests of 
its members, the promotion of their creativity and interests 
initiative in the solving of urgent problems in surgery of the 
heart and great vessels.

Асоціація Анестезіологів України, ГО
Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO

Україна, 01133, м. Київ, 
пров. Лабораторний, 14-20
14-20, Laboratorniy Lane, 
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 529-24-72
aaukr@aaukr.org
www.aaukr.org

ГО «Асоціація анестезіологів України» є добровільним 
громадським об`єднанням. Мета: сприяння професійній 
і науковій діяльності спеціалістів з анестезіології та 
інтенсивної терапії, спрямованої на поліпшення та 
розвиток вітчизняної науки та практики з анестезіології, 
периопераційної медицини, інтенсивної терапії, 
лікування болю.

PO ‘’Association of Anesthesiologists of Ukraine’’ is the 
voluntary associations. Objective: to promote professional and 
scientific activities of specialists in anesthesiology and intensive 
care aimed at improving and developing science and practice 
of anesthesiology, perioperative medicine intensive care and 
pain management.

Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО
Association of Physicians in Medical Tourism

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Я. Коласа, 27-В
27-V, Ya. Kolasa Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-41-91
+380 (67) 956-77-65
apmt@i.ua
www.medtourdoctors.com

Асоціація лікарів медичного туризму – громадська 
неприбуткова організація, заснована на добровільному 
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об’єднанні громадян. Кількість зареєстрованих фахівців 
станом на 01.02.2015 – понад 1 200 лікарів різних 
спеціальностей. 
Завдання:
– інформування лікарів і пацієнтів про можливості 
медичного туризму;
– розвиток телемедицини;
– обмін досвідом лікування пацієнтів у різних країнах;
Для їх виконання Асоціація:
– аналізує методи діагностики та лікування у різних 
країнах;
– проводить семінари та бере участь у виставках;
– співпрацює з держорганами, підприємствами, ГО.

Association of physicians in medical tourism is a voluntary, 
non-commercial and public organization. The total amount 
of the APMT members is more then 1200 physicians of different 
specialties on 01/02/2015. The main tasks of the Association 
are:
– improvement of public awareness of the opportunities of 
medical tourism;
– development of telemedicine and distant consultations;
– exchange of expertise in medical experience, knowledge and 
different treatment approaches.
To meet these goals, the Association:
– conducts workshops to train consulting physician and 
specialists in medical tourism;
– holds seminars, conferences and participates in expositions;
– cooperates with the state bodies, enterprises, public 
organizations, etc.

Асоціація Ортодонтів України
Association of Ukrainian Orthodontists

Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Стрітенська, 7/9
7/9, Stritenska Str., Kyiv, 04053, Ukraine
+38 (096) 425-40-96
pokotylo.pr@gmail.com
www.aou.com.ua

Асоціація Ортодонтів України є громадським об’єднанням, 
що захищає професійні інтереси лікарів-ортодонтів та 
водночас діє в найкращих інтересах пацієнтів. АОУ надає:
- професійну підтримку у вигляді конференцій, курсів, 
консультацій, розробки нормативної бази;
- юридичну допомогу;
- інформаційну підтримку. 
АОУ тісно співпрацює з міжнародними професійними 
об’єднаннями, такими як WFO та EOS. Станом на 2017 рік 
налічує понад 450 дійсних членів.
Президент АОУ - проф. Мирослава Дрогомирецька.

Association of Ukrainian Orthodontists as a professional public 
association provides the following services to its members
- professional support - by means of courses and consultations, 
development of practical recommendations, protocols etq;
- legal support – our lawyer act in controversial situations or 
when the prestige of AOU is under force of discrimination;
- informational support – updating information on official 
website that covers all areas of national and international 
activities.

Асоціація педіатрів України
Ukrainian Pediatric Association

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 8
8, Platona Mayborody Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine 
+380 (44) 483-80-67
+380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Асоціація педіатрів України є незалежною, самоврядною 
Всеукраїнською громадською, некомерційною, 
неприбутковою організацією, яка об’єднує на 
добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів 
суміжних спеціальностей, які займаються практичною 
діяльністю, а також науковою та педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння 
вирішенню наукових та практичних проблем в 
галузі педіатрії, впровадження в практику охорони 
здоров’я дітей сучасних, високоефективних технологій 
профілактики, діагностики і лікування. 
Президент Асоціації академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.

Ukrainian Pediatric Association is an independent, non-
goverment, Ukrainian public, nonprofit organization which 
comprised of dadicated pediatricians and affiliated doctors 
who carry out practical, scientific and pedagogical activitis in 
the field of pediatrics.
The main goal of the Association is to contribute to solutions of 
practical problems in pediatrics, innovate into practical health 
care of children the modern, highly efficient technologies in the 
prevention, diagnostics, treatment according to world practical 
clinical recommendations.
President of Association academician NAMSU Yuriy G. Antypkin.

Асоціація працівників швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф, ВГО
All Ukrainian Association of ambulance workers, 
medicine of emergency and disaster medicine, NGO

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhitska Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 440-30-56
office@nmapo.edu.ua
www.ambulance.org.ua

ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної 
медичної допомоги та медицини катастроф» створена 
у 2005 році на І з’їзді лікарів швидкої, невідкладної 
медичної допомоги та медицини катастроф. 
Організаторами з’їзду були Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
(кафедра медицини невідкладних станів, зав. професор 
Зозуля І.С., медицини катастроф і Український центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 
директор і зав. кафедри професор Рощін Г.Г.), Київська 
станція швидкої медичної допомоги (головний лікар 
Вершигора Анатолій Васильович). Президентом Асоціації 
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було обрано зав. кафедри медицини невідкладних 
станів НМАПО імені П. Л. Шупика, професора Зозулю І.С., 
Головою Ради Заслуженого лікаря України Вершигору 
А.В. В 2008 році керівництво Асоціації переобрано. На 
IV з’їзді Спеціалістів екстреної медичної допомоги (Київ, 
2016р.) Президентом асоціації обрано Рогова Анатолія 
Володимировича, Головою Ради професора Рощіна Г.Г. 
Організаторами Асоціації та установ вище перерахованих 
щороку проводяться науково-практичні конференції, 
конгреси, які нараховують понад 1000 учасників всіх 
регіонів України. В конференціях приймають участь 
гості з зарубіжних країн. Проводяться виставки 
лікарських препаратів, демонстрація нової апаратури, 
розповсюдження літератури, проводяться майстер – 
класи.
Крім того Асоціація бере активну участь в проведенні 
Міжнародного Медичного Форуму та Міжнародного 
Медичного Конгресу у вигляді науково – практичних 
симпозіумів і здійснення майстер – класів.

NGO Association of workers of emergency medicine and 
disaster medicine was created in 2005 at the first Congress of 
medical emergency and disaster medicine.
Organizers of Association annually held scientific conferences, 
congresses, which include more than 1000 participants from all 
regions of Ukraine. The conferences host guests from abroad. 
It is held Exhibitions of medical remedies, demonstration of 
new equipment, distribution of literature, conducted master - 
classes.
Furthermore, Association actively participates in International 
Medical Forum and International Medical Congress by way of 
scientific - practical symposia and implementation of master - 
classes.

Асоціація радіологів України
Association of radiologists of Ukraine

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhycka Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 388-42-73
aru-ua@ukr.net
www.aru-ua.org

Основна мета діяльності АРУ - об’єднання зусиль її 
членів для створення оптимальних умов всебічного 
розвитку радіології, максимальної реалізації творчого 
потенціалу фахівців, соціально-правового захисту членів 
АРУ, зайнятих в області рентгенології, радіонуклідної, 
ультразвукової, інфрачервоної та магнітно-резонансної 
діагностики, променевої терапії, радіаційної безпеки 
ядерної та радіаційної медицини. Асоціація регулярно 
проводить науково-освітні заходи та щоквартально видає 
журнал «Променева діагностика, променева терапія» та 
інформаційний бюлетень «Радіологічний вісник».

Main purpose of ARU - uniting efforts the members to create 
optimal conditions for comprehensive development of of 
Radiology, the maximum realization of creative potential 
specialists, social and legal protection of members of the ARU 
employed in radiology, radionuclide, ultrasound, infrared and 
magnetic resonance diagnosis, radiation therapy , of radiation 

safety nuclear and Radiation medicine. Association regularly 
organizes scientific and educational trainings and publishes 
quarterly journal “Radial diagnostics, radiotherapy” and 
newsletter “Radiological Gazette”.

Асоціація стоматологів України
Ukrainian Dental Association

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Пимоненка, 10-A
10-A, Pimonenko Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 482-08-52
info.udenta@gmail.com
www.udenta.org.ua

Асоціація стоматологів України заснована 23 жовтня 1994 
року і нараховує близько 6 тисяч лікарів-стоматологів, 
зубних лікарів та зубних техніків, які об’єднані у 27-
ми регіональних асоціаціях. До її складу увійшли 43 
колективних членів – приватні та державні клініки, фірми, 
спільні підприємства.
У 1998 році на 86 конгресі Всесвітньої федерації 
стоматологів (FDI) Асоціацію стоматологів України було 
прийнято постійним її членом. Створено Навчальний 
центр Асоціації стоматологів України імені М.Ф. 
Данилевського. Метою його діяльності є проведення 
комплексу навчальних, інформаційних, просвітницьких 
заходів, спрямованих на проведення безперервного 
навчання та підвищення фахової компетентності 
спеціалістів стоматологічної галузі та населення України. 
Також здійснює роботу щодо створення і розвитку 
власної навчально-матеріальної бази, забезпечення 
кадрами, організаційною технікою та устаткуванням.
В теперішній час АСУ займається побудовою якісно нової 
системи стандартизації медичної допомоги на основі 
використання методики з розробки клінічних настанов, 
медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів 
та локальних протоколів медичної допомоги на засадах 
доказової медицини.
З 21 жовтня 2016 року АСУ очолює Мазур Ірина Петрівна. 
Віце-президентами були обрані: Павленко О.В., Савічук 
Н.О., Вахненко О.М., Шнайдер С.А.
Об’єднавши заклади охорони здоров’я всіх форм 
власності – приватні, державні, комунальні, вищі медичні 
навчальні заклади, науково-дослідні інститути України в 
Асоціації стоматологів України, буде створено Єдиний 
Професійний Стоматологічний простір, де кожен 
стоматолог буде мати право впливати на прийняття 
спільних рішень.

Ukrainian Dental Association was established on October 
23, 1994 and involves about 6000 dentists and technicians 
which are grouped in 27 regional associations I2t includes 43 
collective units, such as private and state-owned clinics, firms, 
joint ventures.
In 1998, Ukrainian Dental Association was made a permanent 
member on the 86th Congress of World Dental Federation 
(FDI). It was created a Learning Center of Ukrainian Dental 
As1sociation named after M.F. Danilevsky. Its mission is to 
conduct complex educational, informational 11activities aimed 
at implementation of continuous training and professional 
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competence of experts and dental industry in Ukraine. Also 
it performs work on the creation and development of its 
educational and material resources, staffing, organizational 
techniques and equipment. Currently, Ukrainian Dental 
Association involved in construction of a qualitatively new 
system of standardization of medical care through the use of 
techniques to develop clinical guidelines, medical standards, 
unified clinical protocols and local protocols of medical care 
based on evidence-based medicine.
On October 21, 2016 Ukrainian Dental Association led by 
Irina Mazur. Vice Presidents were elected: O.V. Pavlenko, N.A. 
Savichuk, A. Vakhnenko, S.A. Schneider.
Having united healthcare facilities of all forms of ownership 
- private, state, municipal, medical higher educational 
institutions, scientific research institutes in Ukrainian Dental 
Association, it will be created a single professional dental area 
where every dentist will have the right to influence the adoption 
of common decisions.

Асоціація Урологів України, ВГО
Ukrainian Urological Association, All-Ukrainian 
non-Governmental Organization

Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
9-А, Yuriy Kotsubynsky Str., 
Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 486- 67-31
+380 (44) 486-65-89
vgo.auu@gmail.com

Всеукраїнська Громадська Організація «Асоціація 
Урологів України» (АУУ) здійснює свою діяльність на 
основі єдності прагнень, інтересів лікарів урологів, лікарів 
суміжних професій. Основними завданнями діяльності 
Асоціації є розвиток медичної науки, удосконалення 
організації управління урологічною службою та 
поліпшення рівня лікувально-діагностичної роботи 
профільних установ, підвищенню професійної діяльності 
фахівців. Здійснює організацію, фінансування, допомогу 
в проведенні наукових досліджень з проблем урології 
та суміжних дисциплін. Члени Асоціації беруть активну 
участь у  науково-практичних заходах (міжнародні 
конференції, симпозіуми, круглі столи, телеконференції, 
обмін спеціалістами). Сприяють пропаганді досягнень 
урологічної науки та досвіду роботи урологічних установ.

All-Ukrainian Social Organization “Asso-Ciation of Ukrainian 
Urologists” (AUU) deals on the basis of unity of aspiration, 
interests and by the professional character of citizens of 
Ukraine – urologists, medicals of adjoining professions and also 
specialists from other fields of knowledge whose professional 
activity is connected with problems of urology.
The basic tasks in the activity of the Association are the 
assistance in the improvement in organization of management 
of urologic service and basic forms and methods on rendering 
urologic aid, participation in such investigations. Holding 
and taking part in scientific-practical events. Assistance in 
propagation of achievements of the urologic science and 
experience of work of the urologic institutions.

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини 
Association of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine of Ukraine 

Україна, 01042, Київ, вул. Чигоріна 18
18, Chigorina Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 221-08-43
+380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної 
медицини, які займаються практичною, науково-
дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в 
галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, 
спеціалістів з стандартизації. 
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної 
хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної 
медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
1. ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного 
комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні 
дослідження та системи для діагностики in vitro».
2. Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі 
Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету 
акредитації Національного агентства з акредитації 
України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли 
участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних 
виробів для діагностики in vitro, затвердженого 
Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі 
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ 
розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі 
клінічної лабораторної діагностики, зокрема:

та компетентності»;

референтних вимірювальних лабораторій»; 

вимоги до перевірки професійного рівня».

Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of 
Ukraine (ACCLMU) consolidates Ukrainian laboratory medicine 
specialists, such as practitioners, researchers, professors and 
specialists in the field of development and production of 
equipment and reagents, specialists of standardization. 
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) and the European 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(EFLM).
The main achievements of the ACCLMU of last years are as 
follows:
1. ACCLMU carries out the duties of Secretariat of the Technical 
Committee for Standardization (TС) 166 “Clinical laboratory 
testing and in vitro diagnostic test systems”.
2. ACCLMU experts actively participate in the work of the 
Subcommittee 09 “Medicine” of the Technical Committee for 
Accreditation of the National Accreditation Agency of Ukraine.
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3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU 
experts have participated in the development of the Technical 
Regulations on medical products for in vitro diagnostics 
approved by the Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
No. 754 from 10.02.2013 using identical translation of EC 
Council Directive 98/79/EC.
4. During 2013-2016, ACCLMU and TC 166 experts have drafted 
54 regulations in the field of clinical laboratory diagnostics, in 
particular:

quality and competence”;

reference measurement laboratories”;

General requirements for verification of the professional level”.

Всеукраїнська Асоціація Пластичних, 
Реконструктивних та Естетичних Хірургів, ГО
Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive 
and Aesthetic Surgeons, PO

Україна, 02125, м. Київ, 
вул. П. Запорожця, 26
26, P.Zaporozhtsya Str., 
Kyiv, 02125, Ukraine
+380 (44) 512-15-16
+380 (44) 540-96-53
uapras@gmail.com
www.uapras.org

Громадська Організація «Всеукраїнська Асоціація 
Пластичних, Реконструктивних та Естетичних Хірургів» 
- є всеукраїнською громадською організацією, яка діє 
на всій території України, об’єднує фахівців, зайнятих 
практичною, педагогічною і науково-дослідною 
діяльністю в галузі пластичної, реконструктивної та 
естетичної хірургії, лікарів суміжних професій, а також 
спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна 
діяльність пов’язана з проблемами вказаних професій 
для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом. 
Діяльність Асоціації спрямована на сприяння 
підвищенню рівня професійної підготовки пластичних, 
реконструктивних та естетичних хірургів України, 
створення інформаційної системи та соціально-правовий 
захист пластичних, реконструктивних та естетичних 
хірургів, членів Асоціації.

Public Organization “Ukrainian Association of Plastic, 
Reconstructive fnd Aesthetic Surgeons” - is the Ukrainian 
public organization that operates throughout Ukraine 
unites professionals engaged in practical, educational 
and research activities in the field of plastic, reconstructive 
and aesthetic surgery, doctors related professions and 
professionals from other disciplines whose professional 
activities problems associated with these professions 
to implement the goals and objectives contained in the 
Charter. The Association aims to promote the level of 
training of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons 
of Ukraine, creation of information systems and social and 
legal protection of Plastic, Reconstructive and Aesthetic 
Surgeons, Association members.

Всеукраїнська рада реанімації 
(ресусцитації) та екстреної медичної 
допомоги, ВГО
All-Ukrainian Resuscitation Council and 
emergency medicine, PO

Україна, 02660, м. Київ, 
вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
Off. 12, 87, Chervonotkatska Str., 
Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (67)350-53-54
+380 (50) 447-25-58
info@urc.org.ua
www.urc.org.ua

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню 
та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги 
та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних 
умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання 
зусиль медичних працівників та інших зацікавлених 
осіб для порятунку життя людей та збереження 
їх працездатності шляхом підвищення стандартів 
реанімаційних заходів, поширення та впровадження 
кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних 
заходів і надання екстреної медичної допомоги, сприяння 
діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні 
новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а 
також, захист законних, соціальних, економічних та інших 
спільних інтересів своїх членів.

He main purpose of the Council is to promote the improvement 
and improvement of emergency medical aid and resuscitation 
measures and injured patients as in normal conditions and 
in emergency situations, combining the efforts of medical 
staff and other stakeholders to save lives and preserve their 
efficiency by raising standards resuscitation, dissemination 
and implementation of international best practices and 
standards of resuscitation and emergency care, promotion of 
organizations interested in introducing modern methods of 
cardiopulmonary-cerebral resuscitation, as well as protect the 
legal, social, economic and other interests of its members.

Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини, 
Державного управління справами, ДНУ 
Scientific Practical Center for Prophylactic and 
Clinical Medicine, State Administration, SSE

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5 
5, Verkhya Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 284-84-53 
+380 (44) 284-84-53 
clinicgovua@gmail.com
www.clinic.gov.ua

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС – головна науково-дослідна, клінічна, 
лікувально-профілактична та навчальна установа у галузі 
охорони здоров’я України з питань профілактичної та 
клінічної медицини. Основними напрямками її діяльності є 
проведення наукових досліджень; надання високоякісної 
амбулаторної та стаціонарної, швидкої та невідкладної 
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допомоги; підвищення кваліфікації медичних кадрів. 
Установа укомплектована висококваліфікованими 
кадрами, використовує найсучасніші медичні технології 
та апаратуру, постійно удосконалює якість надання 
медичної допомоги. 

SSE “SPC PCM” SA is a principal research and development 
(R&D), clinical, prophylactic and educational institution in 
the branch of healthcare in Ukraine. Its activity priorities 
are: scientific research projects, high quality ambulatory, 
stationary, urgent medical services, upgrade of medical 
specialists knowledge. Establishment is completed with highly 
qualified stuff, using modern medical technologies and devices, 
constantly improving quality of medicare.

Національна наукова медична бібліотека 
України
National Scientific Medical Library of Ukraine

Україна, 01033, м. Київ, вул. Л. Толстого, 7
7, L. Tolstoi Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 234-51-97, 289-14-40
+380 (44) 235-11-35
medlib@library.gov.ua

Національна наукова медична бібліотека України 
заснована у листопаді 1930 р.
Статус Національної отримала у квітні 2006 р.
Невід’ємна складова системи охорони здоров’я України.
Організаційний, науково-дослідний та нуково-
методичний центр мережі медичних бібліотек України.
Національне книгосховище медичної літератури (понад 
1.500000 примірників видань).
Державний депозитарій.
Центр патентної документації.
Центр галузевого документообміну.

The Library was founded in November 1930. It received National 
in April 2006.
The Library is an integral part of the health care system of 
Ukraine.
It is an organizational research and scientific-methodical center 
of a network of medical libraries in Ukraine.
The National book depository of medical literature contains 
more than 1.500000 editions.
State Depository.
State Depository is a patent documentation center. It iscenter of 
documents exchange.

Національний інститут раку
National Cancer Institute

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 33/43
33/43, Lomonosova Str., 03022, 
Kyiv, Ukraine
+380 (44) 259-01-86
+380 (44) 259-02-73
info@unci.org.ua
www.unci.org.ua

Національний інститут раку — один з найстаріших 
наукових медичних закладів України, заснований у 1920 р.

Інститут є головною державною науково-дослідною 
установою у сфері боротьби з онкологічними 
захворюваннями, а також з питань променевої 
діагностики і ядерної медицини в галузі онкології. 
Розроблені в Інституті нові методи діагностики 
та лікування онкологічних захворювань широко 
впроваджуються в практику охорони здоров’я.
В Інституті працює 1042 співробітників, у тому числі 
74 наукових співробітників, з них 23 доктори наук і 75 
кандидатів наук, 10 професорів, 2 заслужених діячів 
науки і техніки, 12 заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 
11000 хворих та більш ніж 30000 хворим надається 
кваліфікована консультативна допомога.

National Cancer Institute – one of the oldest scientific medical 
institutions in Ukraine. It was founded in 1920.
Institute is the main research institution of the field of cancer 
control and nuclear medicine in Ukraine. The new methods of 
cancer diagnostics and treatment those were worked out in 
Institute are applied in practice all over Ukraine.
The Institute has 1042 employees, including 74 researchers, 
from them there are 23 – D.Sc.M., 75 – Ph.D., 10 – professors, 
2 – “Honoured Worker of Science and Technique of Ukraine”, 12 
– “Honoured Doctor of Ukraine”.
Annually more then 11000 patients have been treated in the 
National Cancer Institute and consultations are given more 
than 30000 patients.

Національний музей медицини України
The National Museum of Medicine of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, 37
37, Bohdan Khmelnitsky Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 234-15-74
+380 (44) 234-29-02
museum@histomed.kiev.ua
www.histomed.kiev.ua

Національний музей медицини України – це сучасний 
музей у старовинному університетському анатомічному 
театрі 1853 р. На Вас чекають захоплюючі інтер’єри з 
реалістичними фігурами, що перевершують воскові 
аналоги, оригінальні інструменти, книги, фото. До уваги 
відвідувачів - цікаві екскурсії із аудіо- та відео-супроводом, 
експозиція, що трансформується на очах. Вже близько 
30 років наш музей, як один із найцікавіших закладів 
свого роду, є частиною Європейської асоціації музеїв 
історії медичних наук (EAMHMS, Париж). Розташований 
він у самому центрі нашої столиці. До Ваших послуг 
також конференц- та виставковий зал. Телефонуйте, 
щоб замовити екскурсії та дізнатися подробиці. Можливі 
індивідуальні замовлення і особливі умови. Пориньте в 
атмосферу медичної старовини!

The National Museum of Medicine of Ukraine - a modern 
museum in the old Anatomic Theater built in 1853. Exciting 
interiors with realistic figures that surpass wax counterparts, 
original tools, books, photos are waiting for guests. Interesting 
tours with audio and video accompaniment and exhibition, 
which transforms before your eyes, are proposed to our visitors. 
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For over 30 year sour museum is an active part of the European 
Association of Museums History of Medical Sciences (EAMHMS, 
Paris).The museum is located in the heart of the capital of 
Ukraine. There is also a conference and exhibition hall. Orders 
for tours and necessary information are available by phone. 
Custom orders and special conditions are possible. Guided tours 
in English or Russian are available upon preliminary request. 
Enjoy the atmosphere of medical antiquity!

Українська Асоціація Нейрохірургів
Ukrainian Association of Neurosurgeons

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayborody Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-91-98
+380 (44) 483-95-73
uan.office@gmail.com
www.uaneuro.net

Українська Асоціація Нейрохірургів є незалежною 
самоврядною всеукраїнською громадською організацією. 
Асоціація об’єднує на добровільних засадах лікарів-
нейрохірургів та лікарів суміжних спеціальностей, які 
займаються практичною діяльністю, а також науковою і 
педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння 
вирішенню наукових і практичних проблем в галузі 
нейрохірургії, захист законних інтересів членів Асоціації, 
сприяння зростанню професіоналізму українських 
спеціалістів шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня 
міжнародних вимог за допомогою розповсюдження 
власного досвіду та тісного всебічного контакту з 
нейрохірургами інших країн світу.

The Ukrainian Association of Neurosurgeons is an independent 
self-governing All-Ukrainian non-governmental organization. 
The association unites neurosurgeons and allied specialists 
who engage in practical, scientific and academic activities.
The main goal of the Association is to further the solution of 
scientific and practical problems in the area of neurosurgery, 
protect the interests of its members, facilitate promote the 
professional growth of Ukrainian specialists by upgrading 
their skills according to international requirements, by rolling 
out its own experience and closely communicating with 
neurosurgeons from other countries.

Українська асоціація профілактичної та 
дитячої стоматології
Ukrainian Association of Preventive and Pediatric 
Dentistry

Україна, 03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 1
1, Zoologichna Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 483-17-03
nmu.dts@gmail.com
www.uapds.com.ua

Всеукраїнська громадська організація «Українська 
асоціація профілактичної та дитячої стоматології» 
(УПДС) була створена у вересні 2007 року. З 2009 року 

є членом Міжнародної асоціації дитячої стоматології 
(IAPD). Метою діяльності УАПДС є сприяння розвитку, 
вдосконаленню і зміцненню профілактичної та дитячої 
стоматології в Україні;  захист спільних інтересів своїх 
членів. Президентом УАПДС є доктор медичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології 
та профілактики стоматологічних захворювань 
Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця - Хоменко Лариса Олександрівна.

Ukrainian Association of Preventive and Pediatric Dentistry 
(UAPPD) was found in 2007. Association is a member of IAPD. The 
mission of the Association is to promote practical and scientific 
research in pediatric and preventive dentistry, to participate in 
determination of developmental ways in Ukrainian dentistry, to 
develop regional prevention programs; to improve preventive 
and pediatric dental services organization, to introduce of the 
new highly efficient preventive methods, models of providing 
professional dental care to children.
The President of UAPPD is Larisa Khomenko, professor of the 
department of pediatric and preventative dentistry (National 
O.O. Bogomolets medical university).

Українська асоціація репродуктивної 
медицини
Ukrainian Association of Reproductive Medicine

Україна, 58022, м. Чернівці, 
вул. Трепка, 1-А
1-А, Trepko Str., 
Chernovtsy, 58022, Ukraine
+380 (372) 58-55-11
uarm.kiev@gmail.com
www.uarm.org.ua

Громадська організація, яка об’єднує в своїх лавах 
фахівців різних галузей медицини, біології, лабораторної 
справи, парамедиків, юристів та інших спеціалістів, які 
займаються безпосередньо репродукцією людини або 
забезпечують цей процес.

The public organization which unites in its ranks of specialists 
in different fields of medicine, biology, laboratory business, 
paramedics, lawyers and other professionals which are directly 
involved in human reproduction or provide this process.

Українська Асоціація Сімейної Медицини
Ukrainian Association of Family Medicine

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhitskaya Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 288-10-33
info@ufm.org.ua
www.ufm.org.ua

Українська Асоціація Сімейної Медицини є 
всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує 
сімейних лікарів, медсестер з фаху загальна практика-
сімейна медицина, викладачів кафедр сімейної медицини, 
головних лікарів та їх заступників в Центрах первинної 
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медичної допомоги інших прихильників розвитку 
сімейної медицини в Україні. Асоціація створена у грудні 
1997 року і на даний час налічує понад 10 000 членів.
Основною метою діяльності УАСМ є покращення стану 
здоров’я українців шляхом підвищення якості надання 
медичної допомоги населенню України на засадах 
сімейної медицини. УАСМ є членом Всесвітньої асоціації 
сімейних лікарів (WONCA). Президент УАСМ з 2015 р. – 
Матюха Лариса Федорівна.

The Ukrainian Family Medicine Association is the Ukrainian 
public organization uniting family doctors, nurses from the 
profession “General practice – family medicine”, teachers of 
the departments of family medicine, chief physicians and 
their deputies in primary care centers and other supporters of 
family medicine in Ukraine. The Association was established in 
December 1997 and currently has over 10 000 members. 
The main purpose of organization`s activities of the Ukrainian 
Family Medicine Association is improvement the health of 
Ukrainian by quality increase of medical care to population of 
Ukraine on the principles of family medicine. The Association 
is a member of the World Organization of Family Doctors 
(WONCA). President of the Ukrainian Family Medicine 
Association since 2015 is Matyukha Larisa.

Українська асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, ГО
The Ukrainian Association of Ultrasound 
Diagnostic

Україна, 03037, м. Київ, 
вул. Преображенська, 10/17
10/7, Preobrazhenska Str.,
Kyiv, 03037,Ukraine
+380 (50) 331-96-31, (50) 331-96-35
+380 (44) 249-91-34
obdynnyk@gmail.com
www.ultrasound.net.ua

УАФУД об’єднує на добровільних засадах фахівців з 
вищою та середньою освітою, зайнятих практичною, 
науково-дослідною та педагогічною діяльністю в галузі 
ультразвукової діагностики. 
Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів 
для сприяння створенню оптимальних умов розвитку 
ультразвукової діагностики та діапевтики, максимальної 
реалізації творчого потенціалу медичної громадськості 
в інтересах вирішення актуальних теоретичних, 
практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової 
діагностики та діапевтики. УАФУД сприяє розвитку 
пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі 
УЗД, освіті і зміцненню зв’язку науки з практикою, 
пропаганді здобутків УЗД: 2D, 3D, 4D-візуалізації, 
допплерографії, еластографії,  контрастного підсилення, 
телемедицини та інформатизації.

UAUD unites specialists with higher and middle education, 
busy at practical, research and education activity in industry of 
ultrasound diagnostic on a voluntary basis.
The purpose of activity of the UAUD is combining effort its 
members for an assistance creation of optimum terms of 
development of ultrasound diagnostic and diapevtic, maximal 

realization of creative potential of medical public in aims 
to decision of theoretical, practical and scientific issues of 
the ultrasound diagnostic and diapevtic. The UAUD assists 
development of priority directions of scientific researches in 
hight ultrasound technologies, to strengthening of science 
connection with practice, to education of their members, to 
propaganda of the achievements of the ultrasound diagnostic: 
2D, 3D and 4D-visualization, dopplerography, elastography, 
contrast enhanced US, telemedicine and informatization.

Українська Асоціація цифрових 
стоматологічних технологій, ГО
Ukrainian Association of digital dental 
technology, PO

Україна, 02217, м. Київ, 
вул. Драйзера, 8, оф. 1.1
Off. 1.1, 8, Dreiser Str., Kyiv, 02217, Ukraine
+380 (44) 451-69-95
+38 (050) 444-76-75
+380 (44) 515-77-24
uaddt@ukr.net
www.ddta.com.ua

Громадська організація «Українська Асоціація цифрових 
стоматологічних технологій» створена задля збільшення 
можливостей кожного лікаря стоматолога та зубного 
техніка поринути у світ цифрової стоматології.
Метою організації є отримання освітнього та практичного 
досвіду використання цифрових технологій, починаючи 
від простого до найскладнішого. Впровадження 
досягнень галузі цифрової стоматології в стоматологічну 
практику.

Public organization “Ukrainian Association of digital dental 
technology” was created to increase the capacity of each 
dentist and dental technician to plunge into the world of digital 
dentistry. The organization`s goal is to provide educational 
and practical experience in the use of digital technologies, 
ranging from the simple to the complex, and to introduce the 
achievements of the industry of digital dentistry in the dental 
practice.

Українська асоціація якості медичної 
допомоги
Ukrainian association for healthcare quality

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Академіка Заболотного, 21
21, Ac. Zobolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 529-89-62
kotuza_a@ukr.net

Метою Української асоціації якості медичної допомоги 
(УАЯМД) за Статутом визначено формування громадської 
думки та політики в сфері якості медичної допомоги 
/ послуги, що надається у закладах охорони здоров’я 
різних форм власності. З моменту заснування основна 
діяльність УАЯМД зосереджена на формуванні в Україні 
нової філософії якості медичної допомоги, узагальненні 
й розповсюдженні кращої вітчизняної та світової 
практики надання якісної медичної допомоги, сприянні 
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українським закладам охорони здоров’я у підвищенні 
ділової досконалості й конкурентоспроможності та 
виведенні їх на міжнародні ринки медичних послуг.

The purpose of the Ukrainian Association for healthcare quality 
(UAHQ) Charter defines public opinion and policy on quality of 
care / services provided in health facilities of different ownership. 
Since the foundation UAHQ main activity focused on shaping 
a new philosophy in the Ukraine as health care, consolidate 
and share best national and international practice of modern 
business, facilitating the Ukrainian health care institutions 
in enhancing business excellence and competitiveness and 
bringing them to international markets for health services.

Українська діабетологічна асоціація, ВГО
Ukrainian Association of diabetes

Україна, 04053, м. Київ, 
Музейний провулок, 2
2, Museum Alley, Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 272-29-22
doms.vira@gmail.com
www.uda-doms.org

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» - недержавна 
неприбуткова організація, створена на добровільних 
засадах. Об’єднує лікарів-ендокринологів, сімейних 
лікарів і лікарів суміжних спеціальностей, які займаються 
клінічною, науковою та педагогічною роботою. Основна 
мета - сприяти покращенню надання медичної допомоги, 
підвищенню якості життя хворих на цукровий діабет 
завдяки проведенню наукових досліджень у галузі 
діабетології, організації освітянських програм для лікарів 
та пацієнтів.

Ukrainian public organization “Ukrainian diabetes association” 
is a non-governmental non-profit organization based on 
voluntary principles. It unites endocrinologists, family doctors 
and doctors of related specialties dealing with clinical, research 
and educational work. The main purpose is to promote the 
improvement of medical care and quality of patients’ life 
with diabetes due to the promotion of research in the field of 
diabetology, organizing educational programs for physicians 
and patients.

Українське товариство радіаційних 
онкологів
Ukrainian Society of Radiation Oncologists

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
82, Pushkinska Str., Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 704-10-65
+380 (57) 704-02-02
imr@ukr.net
www.medradiologia.kharkov.ua

(УТРО) — добровільна всеукраїнська громадська 
організація. Створена у 1999 р. за ініціативи чл.-кор. 
НАМНУ, проф. М.І. Пилипенка, на той час — директора 
Інституту. Головним завданням УТРО є об’єднання зусиль 
фахівців для розвитку радіаційної онкології та боротьби з 
онкологічною захворюваністю. Товариство:

онкологів;

боротьби із онкологічною захворюваністю, нові методи 
радіологічної діагностики та лікування злоякісних 
новоутворів;

практичних заходів, сприяє розвитку міжнародного 
співробітництва в царині радіаційної онкології й надання 
допомоги онкологічним хворим і членам їх сімей, 
організовує спільні навчальні заходи, спрямовані на 
боротьбу проти раку.

Ukrainian Society of Radiation Oncologists (USRO) is a 
voluntary Ukrainian non-government organization. Its 
foundation was initiated in 1999 by Prof. M.I. Pylypenko, a 
corresponding member of the National Academy of Medical 
Science of Ukraine, at that time – the Institute director. The 
main mission of USRO is to pool together the efforts of the 
specialists in order to get further developments in radiation 
oncology and fighting cancer.
The society:

oncologists;

against cancer, new methods of radiation diagnosis and 
treatment of malignancies;

promotes development of international co-operation in the 
field of radiation oncology and aid to cancer patients and their 
family members, and organizes joint symposia, and training 
events aimed at fighting cancer. 

Український медичний клуб
Ukrainian Medical Club

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 55
55, Turgenevska Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+38 (093) 482-27-41
insoroka@gmail.com
www.ukrmedclub.com

Український медичний клуб – це перше в Україні 
професійне об’єднання лікарів, провізорів, фармацевтів 
та інших працівників галузі охорони здоров’я. Метою 
є: об’єднання медичної спільноти для підняття іміджу 
і престижу професії, вирішення проблем модернізації 
охорони здоров’я, інформаційна та професійна 
підтримка спеціалістів, що працюють у галузі охорони 
здоров’я, а також сприяння впровадженню нових методів 
і технологій. Членами клубу є керівники закладів охорони 
здоров`я, фахових медичних асоціацій,фармацевтичних 
компаній, представники медичної освіти і науки, 
юридичні компанії, медичні медіа, пацієнтські організації, 
практикуючі лікарі, які розділяють статутні цілі 
Українського медичного клубу.

Ukrainian Medical Club is the fist professional association of 
medical doctors, pharmacists, and other people from health 
sector. The goal is: unification of medical community to raise 
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image and prestige of the profession, to find solutions for 
problems of modernization of health care, informational 
and professional support of specialists working in the healh 
care sector, to facilitate introduction of new methods and 
technologies. Members of the Ukrainian Medical Club are: 
heads of  health care institutions, professional medical 
associations, repredentatives of medical education and science, 
law companies, medical media, organizations of patients, 
doctors. All of them share statutory goals of  the Ukrainian 
Medical Club.

Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України, ДЗ
Ukrainian scientifically-practical center 
emergency medical help and medicine of 
the catastrophes Ministry of Public Health of 
Ukraine, SI

Україна, 02166, м. Київ, 
вул. Братиславська, 3
3, Bratyslavska Str.,
Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 518-57-08
disastermed2@ukr.ua

Заклад – є головним закладом Державної служби 
медицини катастроф.
Метою закладу є забезпечення медичного захисту 
населення за умов надзвичайних ситуацій, терористичних 
актів та в особливий період (воєнний час) як на території 
країни, так й за її межами.
Заклад проводить науково-дослідну роботу з проблем 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в 
звичайний та особливий (воєнний час) періоди, здійснює 
надання організаційно-методичної та консультативної 

допомоги лікувальним закладам. Теоретичні розробки 
фахівців Закладу використовуються при створені наказів 
МОЗ України, постанов Кабінету Міністрів України, 
Законів України.
На базі Закладу функціонують мобільні бригади 
швидкого реагування, що оснащенні сучасною медичною 
апаратурою для роботи в автономному режимі за умов 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру. 
Заклад активно здійснює міжнародну діяльність в аспекті 
гуманітарних місій (надання медичної допомоги в зонах 
природних та соціальних катастроф).
На базі Закладу функціонує аспірантура за 
спеціальностями: «хірургія», «травматологія та 
ортопедія».

The Center – is the main Governmental service of Disaster 
medicine.
The goal of The Center is to supply medical protection to 
population in condition of emergency, terrorism and special 
period (war time), at the territory of Ukraine and above it. 
The Center conduct scientific researches on the topic of 
emergency medical help and disaster medicine in normal and 
special (war time) period, provides rendering organizational, 
methodical and consultative help to medical institutions. 
Theoretical developments of the experts of The Center are used 
in creation of decrees of the M of PH of Ukraine, resolutions of 
The Cabinet of the Ministers of Ukraine, Bills of Ukraine.
There are mobile brigades of fast response that operates at 
the base of The Center. These brigades have modern medical 
equipment to work at automatic mode in condition of 
emergency of natural and technogenic character.
The Center actively carries out international activity in the 
aspect of the humanitarian missions (rendering medical care in 
the centers of natural and social disasters).
There are postgraduate studies on specialties at the base of The 
Center: “surgery”, “traumatology and orthopedy”. 

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

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ 
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF 
UKRAINE 

Україна, 04050, м. Київ, вул. О. Герцена, 12
12, О. Gertsen Str., Kyiv, 04050, Ukraine 
+380 (44) 483-68-49 
+380 (44) 489-39-81 
amnu5@i.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є 
державною науковою організацією з проблем медицини 
та охорони здоров’я, заснованою на державній 
власності, яка діє відповідно до законодавства на 
самоврядній основі. Національна академія медичних 
наук України продовжує славні традиції вітчизняних 

наукових шкіл як у галузі теоретичної, так і клінічної 
медицини. До її складу увійшли 36 наукових установ, в 
яких зосереджений найпотужніший науковий потенціал 
країни. Саме наявністю відомих наукових шкіл, високим 
професіоналізмом і талановитістю вчених і клініцистів 
пояснюється високий авторитет Академії як в Україні, так 
і за її межами. Невід’ємною складовою діяльності Академії 
є міжнародна співпраця. Провідні фахівці наукових 
установ Академії та їх дослідницька робота добре відомі в 
наукових медичних колах за кордоном. Науковці Академії 
є членами понад 100 міжнародних наукових товариств, 
медичних асоціацій, закордонних академій, радниками 
або експертами таких авторитетних організацій, як ВООЗ, 
МАГАТЕ та інших. Міжнародні зв’язки дають фахівцям 
Академії можливість презентувати вітчизняні досягнення 
за кордоном і застосовувати сучасний світовий досвід у 
галузі медицини в Україні. Важливою є участь науковців 
Академії у законотворчій і науково-організаційній 
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діяльності, яка спрямована на покращення організації 
охорони здоров’я та розвиток медичної науки в Україні, 
у підготовці проектів законів України, постанов Кабінету 
Міністрів України, інших нормативних документів. 
Окремо треба відзначити постійну активну участь 
установ Академії в розробці та виконанні національних 
і державних програм, спрямованих на боротьбу з 
найпоширенішими і важкими хворобами, збереження 
довкілля, зменшення захворюваності і збільшення 
тривалості життя населення країни.

National Academy of Medical Sciences of Ukraine is a state 
scientific organization on problems of medicine and healthcare 
based on state ownership. It acts in accordance with the 
legislation and on the self-governing basis. National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine continues honorable traditions 
of local scientific schools both in the field of theoretical and 
clinical medicine. It consists of 36 scientific institutions that 
concentrate the most powerful scientific potential of the 
country. Activities of the worldwide known scientific schools, 
high professionalism and talent of the scientists and clinicians 
account for the high recognition of the Academy in Ukraine 
as well as abroad. International relations which are based on 
fruitful cooperation with foreign partners are an integral part 
of Academy activity. Leading experts of Academy institutions 
and their researches are well-known in scientific medical 
community abroad. The scientists of the Academy are members 
of more than 100 international medical societies, medical 
associations, foreign academies; they are advisors or experts of 
such authoritativeorganizations as WHO, IAEA, etc. Specialists 
of National Academy of Medical Science of Ukraine present 
national achievements overseas and use modern international 
experience in the medicine field in Ukraine, according to 
international relations of great importance is the fact that 
scientists of the Academy participate in legislative and scientific 
and organizational activity which is aimed at improving 
organization of healthcare and development of medical science 
in Ukraine, in preparing draft laws of Ukraine, resolutions of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, other normative documents. It 
is necessary to separately stress continuous active participation 
of the Academy institutions in elaboration and implementation 
of national and state programs aimed at combating the most 
common and severe illness, environment protection, reducing 
morbidity and increasing life span of the population.

Інститут гастроентерології НАМН України, 
ДУ
Institute of Gastroenterology of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 49074, м. Дніпро, 
пр-т Слобожанський, 96
96, Slobozhansky Ave., 
Dnipro, 49074, Ukraine
+380 (56) 227-59-16
+380 (56) 760-33-05
gastrodnepr@i.ua
www.gastro.org.ua

Понад 50 років ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України» виконує функції головної наукової, методичної 

та лікувально-діагностичної установи з проблеми 
«Гастроентерологія». Щорічно одержують консультативну 
допомогу близько 35 000 хворих з різних регіонів 
України, стаціонарну – понад 3 000 пацієнтів, виконується 
понад 1 000 складних операцій. Розробляються з позицій 
доказової медицини і впроваджуються у практику 
нові світового рівня методи діагностики, лікування і 
профілактики гастроентерологічної патології.

SI “Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine” 
has been the chief scientific, methodological and medical 
diagnostic institution on the issue of “Gastroenterology” 
for 50 year. Annually about 35000 patients from different 
regions of Ukraine has medical care at out-patient 
department, more than 3000 patients admitted at in-
outpatient department, more than 1,000 complex operations 
are fulfilled. New based methods of diagnosis and treatment 
from the of evidence-based medicine are worked out and put 
info medical practice.

Інститут гематології і трансфузіології 
НАМН України, ДУ
Institute of Haematology and Transfusiology of 
the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04060, м. Київ, 
вул. М. Берлінського, 12
12, M. Berlinskу Str., 
Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 440-27-44
+380 (44) 440-27-22
igt2@ukr.net
www.igt.net.ua

Державна установа «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України» - відомий науковий 
центр. В установі проводяться дослідження у галузі 
клінічної гематології, гемостазіології, кріоконсервування 
клітин крові, клінічної та виробничої трансфузіології. 
Надається спеціалізована допомога хворим, проводиться 
підготовка фахівців для закладів охорони здоров’я.
Медична допомога пацієнтам із порушеннями системи 
гемостазу є одним із основних напрямів роботи інституту, 
яким займаються два підрозділи установи – відділення 
гемофілії та інших коагулопатій і відділення хірургічної 
гематології та гемостазіології. Щороку в цих підрозділах 
лікується понад 1000 пацієнтів.

State institution “Institute of Hematology and Transfusiology 
of the NAMS of Ukraine” - the famous scientific center. 
The institution conducts research in the field of clinical 
haematology, hemostasiology, cryopreservation of blood cells, 
clinical and production transfusiology. Provided specialized 
care to patients, the training of specialists for health care 
institutions.
Medical care to patients with disorders of the hemostasis 
system is one of the main directions of the Institute, which 
involved two department of the Institute – the department 
of hemophilia and other coagulopathies and department of 
surgical Hematology and hemostasiology. Every year they 
treated more than 1,000 patients.
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Інститут генетичної та регенеративної 
медицини НАМН України, ДУ
Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, 
вул. Вишгородська, 67
67, Vyshgorodska Str., 
Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 468-75-50
amn_igrm@ukr.net
www.igrm.kiev.ua

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН 
України - це державна науково-дослідна установа, 
яка розробляє і впроваджує новітні генні та клітинні 
технології для фундаментальної науки та практичної 
медицини. У відділі генних технологій ведуться 
розробки по впровадженню методів генної терапії та 
нових біотехнологічних препаратів (одноланцюгові 
моноклональні антитіла, афінні сорбенти). Відділ 
генетичної діагностики займається вивченням 
впливу поліморфізму генів на схильність до розвитку, 
особливості клінічного перебігу та чутливість до терапії 
багатьох захворювань. У відділі клітинних та тканинних 
технологій проводиться вивчення можливостей 
застосування стовбурових клітин та розробка методів 
їх спрямованої диференціації з метою відновлення 
ушкоджених органів і тканин.

The State Institute of Genetic and Regenerative Medicine NAMS 
of Ukraine is a state-run research institution, aiming to develop 
and introduce newest gene and cell technologies into basic 
science and practical medicine.
Gene Technologies Department is engaged in creating and 
introducing gene therapy methods and new biotechnological 
preparations (single-chain monoclonal antibodies, affine 
sorbents).
Genetic Diagnostics Department studies gene polymorphism 
influences on organism’s disposition to onset of numerous 
diseases, clinic, drug sensitivity and specificities of treatment. 
Cell and Tissue Technologies Department studies possibilities 
for clinical use of stem cells and elaborates methods for directed 
differentiation aiming at renewal of damaged organs and 
tissues.

Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України, ДУ
D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
67, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 430-40-68
+380 (44) 432-86-77
ig@geront.kie.ua
www.geront.kiev.ua

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України» – багатопрофільна науково-дослідна установа, 
якій належить провідна роль в дослідженні процесів 
старіння, в координації експериментальних, медико-

біологічних, клінічних і соціально-гігієнічних розробок 
цієї проблеми в Україні. 
Основні напрямки наукових досліджень:
-  фундаментальні дослідження механізмів старіння та 

вивчення чинників, які цей процес сповільнюють або 
прискорюють;

-  клініко-експериментальні дослідження взаємозв’язку 
процесу старіння та вікової патології, перебігу 
основних захворювань старечого віку, розробка 
та вдосконалення методів діагностики, лікування, 
профілактики, реабілітаційних заходів;

-  аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру 
харчування, трудової діяльності, їх впливу на стан 
здоров’я та тривалість життя населення України.

SI “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology, National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine” is a multidisciplinary research 
institution which leads in the field of aging and coordinate the 
experimental, medico-biological, clinical and socio-hygienic 
work throughout Ukraine.
Main directions of research activity:
-  basic research into the mechanisms of aging and study of the 

causes which slow or accelerate it;
-  clinical-experimental research into the relationships between 

aging and age pathology, main old age diseases, elaboration 
and perfection of the methods of diagnosis, treatment, 
prevention and rehabilitation;

-  analysis of demographic situation, life conditions, nutrition 
and work and their influences on health condition and life 
expectancies of the population in Ukraine.

Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ
O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Попудренко, 50
50, М. Popudrenko Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 559-73-73
+380 (44) 513-15-28
usch@usch.kiev.ua
www.health.gov.ua

Державна установа «Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних 
наук України» – провідна наукова установа, що вирішує 
актуальні завдання у царині гігієни довкілля, медичної 
екології, захисту населення від шкідливого впливу 
антропогенних чинників навколишнього середовища, 
покращення умов життєдіяльності населення України, 
вивчення стану громадського здоров’я країни та шляхів 
його збереження.

State Institution “O.M. Marzeyev Institute for Public Health 
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine” is a 
leading scientific organization solving the current tasks in the 
field of environmental hygiene, medical ecology, protection 
of the population from the hazardous anthropogenic 
environmental factors, improvement of the life conditions of 
population in Ukraine, studying ofthe state of publichealth in 
the countryand ways tosave it.
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Інститут дерматології та венерології НАМН 
України, ДУ
Institute of dermatology and venereology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61057, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 7/9
7/9, Chernyshevska Str., 
Kharkiv, 61057, Ukraine
+380 (57) 706-32-00, 706-32-04
+380 (57) 706-32-03
idvnamnu@ukr.net
www.idvamnu.com.ua

Інститут є науково-дослідною організацією 
республіканського значення по проблемі дерматології 
і венерології, який було відкрито у 1924 році. Наукова 
діяльність інституту спрямована на вивчення 
проблем поширених важких дерматозів, інфекційних і 
паразитарних захворювань шкіри, а також захворювань, 
що передаються статевим шляхом. Проводяться 
фундаментальні дослідження стану мембранних систем 
клітин при шкірних і венеричних хворобах, медико-
генетичні, медико-математичні, медико-екологічні, 
медико-соціальні дослідження. Інститут є клінічною 
базою Харківської медичної академії післядипломної 
освіти МОЗ України, Державного фармакологічного 
центру МОЗ України. Інститут бере активну участь у 
діяльності медичних асоціацій, у тому числі і міжнародних. 
У ньому систематично проходять республіканські 
наради завідувачів кафедрами шкірних і венеричних 
хвороб, керівників установ охорони здоров’я, науково-
практичні конференції для лікарів-дерматовенерологів і 
лікарів-лаборантів. Міжнародні зв’язки вчених інституту 
дозволяють їм презентувати наукові досягнення за 
кордоном та використовувати сучасний світовий досвід 
у галузі дерматовенерології в Україні. Інститут приймає 
участь у підготовці проектів постанов Кабінету Міністрів 
України, наказів МОЗ України особливо в умовах 
збільшення міграції населення.

The Institute is a research organization of the Republican 
importance on the problem of dermatology and venereology, 
which was opened in 1924.The scientific activities of the 
institute is aimed at studying the problems of wide spread 
severe dermatitis, infectious and parasitic skin diseases and 
illnesses, sexually transmitted diseases. Conducts fundamental 
research on the state of membrane systems of cell sin skin and 
venereal diseases, medical genetics, medical math, medical, 
environmental, medical and social research. The Institute is a 
clinical base of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education of Ukraine, State Pharmacological Center of MoH 
of Ukraine. The institute actively participates in activities of 
medical associations including international. It systematically 
go through the republican meeting of heads of departments 
of skin and venereal Diseases, managers of health facilities, 
scientific and practical conferences for dermatovenereologists 
and laboratory specialists. International relations of the 
scientists of the Institute enable them to present scientific 
achievements abroad and use modern international experience 
in the field of dermatovenerology in Ukraine. The Institute 
participates in the drafting of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, orders of Ministry of Health of Ukraine especially in 
conditions of increasing people migration.

Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України, ДУ
V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and 
Metabolism of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69
69, Vyshgorodska Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 430-36-94
+380 (44) 428-19-96
iem_admi@bigmir.net
www.iem.net.ua

Напрями наукової діяльності: вивчення механізму 
дії гормонів; вивчення етіології, патогенезу, клініки 
цукрового діабету, захворювань щитовидної залози та 
надниркових залоз, розробка напрямів лікування цих 
захворювань та їх профілактики; визначення впливу 
радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої 
секреції; пошук лікарських засобів для лікування 
ендокринних захворювань. Напрями клінічної діяльності: 
надання спеціалізованої консультативно-діагностичної 
та лікувально-профілактичної допомоги населенню з 
ендокринною патологією. В інституті працює 90 наукових 
співробітники, 23 докторів, 49 кандидат наук. Інститут 
має клінічну базу на 182 ліжка, що дозволяє проводити 
лікування понад 4000 хворих на рік. З 1986 р. Інститут 
очолює професор, академік НАМН, чл.-кор. НАН України 
М.Д. Тронько.

Areas of research work: study the mechanisms of hormonal action; 
study the etiology, pathogenesis, clinics of diabetes, thyroid and 
adrenal diseases; develop new trends in the treatment of these 
diseases and their prevention; study of radiation exposure on 
endocrine glands; search for new preparations for the treatment 
of endocrine diseases. Areas of clinical work: give a specialized 
consultative-diagnostic and therapeutic-preventive assistance 
to the population with endocrine pathology. The Institute’s staff 
numbers 90 Researchers, 23 Doctors, 49 Candidates of Sciences. 
The Clinic comprises 182 beds allowing to hospitalize more than 
4000 patients per year. From 1986 the Institute was headed by 
M.D. Tronko, Prof., Academician of Acad. Med. Sci. and Cor. 
Member of Natl. Acad.Sci. of Ukraine.

Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України, ДУ
L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and 
Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м.Київ, вул. М. Амосова, 5
5, M. Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-37-11
epidemics@ukr.net
www.duieih.kiev.ua

Сьогодні Інститут - головна наукова установа, яка визначає 
науково-обґрунтовану політику в галузі забезпечення 
епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику 
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боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є 
провідним закладом з вивчення вірусних,бактеріальних 
та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних 
гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що керуються засобами 
специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових 
інфекцій, з удосконалення, розробки та впровадження 
нових методів їх діагностики, профілактики та лікування.
В Інституті функціонують Медичний центр інфекційних 
уражень нервової системи, Науковий центр грипу та 
інших гострих респіраторних інфекцій, Центр діагностики 
інфекційних та паразитарних хвороб. Інститут входить до 
складу лабораторної мережі по грипу ВООЗ.
Теоретичні розробки Інституту широко впроваджуються 
в практику охорони здоров’я, є науковим обґрунтуванням 
при розробці нормативних документів МОЗ України, 
державних цільових програм тощо.

Today our Instituteis is a chief scientific institution, which defines 
science-based policies in the field of epidemiological prosperity 
and tactics of the struggle against infectious diseases in 
Ukraine. Institute is the leader of the studying of viral, bacterial 
and parasitic diseases, including viral hepatitis, HIV-infectious, 
intestinal infectious, vaccine preventable diseases, in the 
improvement, development and implementation of modern 
methods of these diagnostics, prevention and treatment.
Institute has Medical Center infectious lesions of the nervous 
system, Science Center of influenza and other acute respiratory 
infections, Diagnosis Center of infectious and parasitic disease.
The Institute is part of the WHO influenza laboratory network.
Theoretical development of Institute widely introduced into 
the practice of health care, is a scientific justification for the 
development of normative documents of MOH of Ukraine, state 
programs and etc.

Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ
V.T. Zaycev Institute of General and Urgent 
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61103, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1
1, Balakireva vyizd, Kharkiv, 61103, Ukraine
+380 (57) 715-33-48
+380 (57) 715-33-45
igusurg@ukr.net
www.ionh.com.ua

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. 
В.Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук 
України» здійснює лікувальну та наукову роботу за 
такими напрямками: усі види відкритих, мініінвазивних 
та ендоваскулярних хірургічних втручань на органах 
черевної та грудної порожнини в лікуванні пацієнтів на 
злоякісні, доброякісні та запальні утворення, вроджені та 
набуті вади серця.

GI “V.T. Zaycev Іnstitute of General and Urgent Surgery NAMSU” 
provides medical and scientific work in the following areas: all 
types of open, minimally invasive and endovascular surgery 
for patients with cancer, other tumors and inflammation 
diseases of gastrointestinal, hepato pancreato biliary and 
cardiorespiratory systems, congenital and acquired heart 
disease.

Інститут медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ
Grigoriev Institute for Medical Radiology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 82
82, Pushkinska Str., 
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 704-10-65
+380 (57) 704-02-02
imr@ukr.net
www.medradiologia.kharkov.ua

Інститут засновано у 1920 р. Установа є головною в 
країні в царині радіології, має клініку на 220 ліжок та 
консультативну поліклініку і надає високоспеціалізовану 
медичну допомогу населенню із застосуванням 
всіх досяжних радіаційних медичних технологій та 
інших методів лікування онкологічних захворювань і 
променевої патології. Наукова робота спрямована на 
розв’язання проблем радіаційної онкології, променевої 
діагностики, ядерної медицини, клінічної радіобіології, 
клінічної дозиметрії, радіаційної гігієни медичного 
персоналу і пацієнтів. Інститут є базою для підготовки 
і стажування спеціалістів з усіх розділів фаху, видає 
«Український радіологічний журнал», є засновником 
Українського товариства радіаційних онкологів.

The Institute was established in 1920. The Institute is the chief 
authority in Ukraine for the area of radiology, holds a clinic 
for 220 in-patients and consulting polyclinics, and provides 
a highly specialized medical help to population using all 
available medical radiation technologies and other methods 
of combined treatment of cancer and radiation pathology. 
The Institute’s research is focused on problems of radiation 
oncology, radiation diagnostics, nuclear medicine, clinical 
radiobiology, clinical dosimetry and radiation hygiene of 
medical staff and patients. The Institute serves as a place 
of professional training in relevant specialities, publishes 
the Ukrainian Journal of Radiology and is a founder of the 
Ukrainian Society of Radiation Oncologists.

Інститут мікробіології та імунології 
ім. І.І. Мечникова НАМН України, ДУ
Mechnikov Institute of Microbiology and 
Immunology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16
14/16, Kharkiv, Pushkinskaya Str., 61057, Ukraine
+380 (57) 731-12-05
+380 (57) 731-31-51
imiamn@ukr.net
www.imiamn.org.ua

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 
НАМН України» є одним з найстаріших в Україні та 
світі. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження у галузях медичної та санітарної 
мікробіології, інфектології та імунології.
Пріоритетним напрямком лабораторії протимікробних 
засобів інституту є розробка і впровадження в медичну 
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практику протимікробних засобів на основі природних та 
синтетичних композицій для лікування гнійно-запальних 
та інфекційних захворювань.

State Institution “Institute of Microbiology and Immunology 
them. Mechnikov Academy of Medical Sciences of Ukraine” is 
one of the oldest in Ukraine and abroad. The Institute conducts 
basic and applied research in the fields of medical and sanitary 
microbiology, infectology and immunology. 
The priority direction of the laboratory of antimicrobial agents 
is the development and introduction into medical practice 
of antimicrobial agents based on natural and synthetic 
compositions for the treatment of inflammatory and infectious 
diseases.

Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України, ДУ
Institute of neurology, psychiatry and narcology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61068, м. Харків, 
вул. Ак. Павлова, 46
46, Ac. Pavlov Str., 
Kharkiv, 61068, Ukraine
+380 (57) 738-33-87
inpn@ukr.net
www.inpn.org.ua

Перший психоневрологічний НДІ в Україні засновано 
1922 року. У витоках його були відомі вчені-неврологи, 
психіатри, психофізіологи, нейрохірурги. Розвиває 
пріоритетні напрями неврології, психіатрії, наркології: 
судинної патології, розсіяного склерозу, алкоголізму, 
наркоманії, суїцидології, депресій, посттравматичних 
стресових станів. 

The first psychoneurological SRI in Ukraine, was established 
in 1922. Among the founders of the Institute there were well-
known scientists-neurologist, psychiatrists, physiologist, 
neurosurgeons. Develops priority problems of neurology, 
psychiatry and narcology: vascular pathology, multiple 
sclerosis, alcoholism and drug dependence; suicidology, 
depressive and posttraumatic stress disorders.

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України, ДУ
Romodanov Neurosurgery Institute, NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-91-98
+380 (44) 483-95-73
neuro.kiev@gmail.com
www.neuro.kiev.ua

Головну увагу фахівці інституту приділяють проблемам 
діагностики, хірургічного та комбінованого лікування 
пухлин головного і спинного мозку, патогенезу, 
діагностики та лікування травм ЦНС та її наслідків, 
хірургічного лікування найскладніших форм судинної 

патології головного мозку. Впроваджене хірургічне 
та комбіноване лікування епілепсії, резистентної 
до стандартних методів лікування. Проводяться 
нейрохірургічні втручання при патології хребта та 
спинного мозку, периферичної нервової системи, 
невгамовних больових синдромах.

The Institute’s specialists primarily focus on diagnosis, 
surgical and combined treatment of cerebral and spinal 
tumors, pathogenesis, diagnosis and treatment of CNS 
damage and its after-effects, surgical treatment of the 
most complex cerebrovascular pathologies. Surgical and 
combined management of epilepsy resistant to standard 
treatment have been introduced. Neurosurgical interventions 
are carried out for patients with spine and spinal marrow 
pathology, peripheral nervous system, irrepressible pain 
syndromes.

Інститут нефрології НАМН України, ДУ
Institute of Nephrology of the NAMS 
of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 17-В
17-B, Degtyarivska Str., 
Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 225-93-77
+380 (44) 225-93-87
nauca@inephrology.kiev.ua
www.inephrology.kiev.ua

ДУ «Інститут нефрології НАМНУ» є провідним науковим 
та лікувальним закладом України з проблем хвороб 
сечової системи. До складу інституту входять 4 відділи, 4 
лабораторії та 2 клінічні відділення. Серед працівників 11 
докторів медичних наук, 8 професорів та 25 кандидатів 
медичних наук. Діяльність Інституту спрямована на 
удосконалення організації нефрологічної допомоги 
в Україні та підвищення її якості. Створений у 2002 
році Національний реєстр хворих на ХХН з 2006 року 
включений до Європейського реєстру, у 2005 році 
співробітниками інституту запроваджена класифікація 
хвороб сечової системи та морфологічна класифікація 
хвороб нирок. У 2011 році створено клінічні настанови та 
затверджено стандарти та протоколи лікування хворих з 
ХХН, які лікуються ГД.

Institute of Nephrology NAMSU, SI is leading scientific 
and treatment institution of Ukraine in the field of kidney 
diseases. It consists of 4 departments, 4 laboratories and 
2 clinical departments. There are 11 doctors of medical 
sciences, 8 professors and 25 candidates of medical sciences. 
Institute works for improve organization of nephrological 
care in Ukraine and quality of nephrological practice. In 
2002 was created National register of patients with CKD, 
which was included in the European Register in 2006; the 
classification of urinary tract diseases and morphology 
classification of kidney diseases it was accepted by stuff of 
the Institute in 2005. The Clinical guidelines and authorized 
Standards and Protocols of treatment patients with CKD V 
on HD were created in 2011.
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Інститут отоларингології імені
проф. О.С. Коломійченка НАМН України, ДУ
O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI

Україна, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
3, Zoologichna Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 483-22-02
+380 (44) 483-73-68
amtc@kndio.kiev.ua
www.iol.com.ua

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України є головним науковим закладом з проблеми 
«Оториноларингологія» в Україні. Основні наукові напрямки, 
в яких Інститут виконує функції головної установи: 
-  експериментальне і клінічне вивчення генезу, удоско-

налення методів діагностики та лікування захворювань 
і пошкоджень верхніх дихальних шляхів;

-  вивчення етіології та патогенезу глухоти, приглухувато-
сті та вестибулярних порушень, удосконалення методів 
їх профілактики, діагностики, лікування та реабілітації;

-  удосконалення методів ранньої діагностики та лікування зло-
якісних новоутворень ЛОР-органів, їх рецидивів і метастазів;

-  науково-методичне керівництво оториноларингологіч-
ною службою в Україні;

-  сучасна діагностика та лікування алергічних 
захворювань верхніх дихальних шляхів.

State Institution “O.S. Kolomiychenko institute of otolaryngology 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine” is main 
scientific establishment on issue “Otorhinolaryngology” in Ukraine. 
Basic scientific directions in which Institute of otolaryngology 
execute the functions of main establishment:
-  Experimental and clinical study of genesis, improvement 

of methods of diagnostics and treatment of diseases and 
damages of overhead respiratory tracts;

-  Study of etiology and pathogeny of deafness, hearing loss 
and vestibularviolations, improvement of methods of their 
prophylaxis, diagnostics, treatment and rehabilitation;

-  Improvement of methods of early diagnostics and treatment 
of tumors LOR organs, their relapses and metastases;

-  Scientifically methodical guidance by otorhinolaryngological 
service in Ukraine; Modern diagnostics and treatment of 
allergic diseases of overhead respiratory tracts.

Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України, ДУ
Institute for children and adolescents health care 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61153, м. Харків, 
пр-т Ювілейний (50-річчя ВЛКСМ), 52-А
52-A, Yuvileinyi (50-richya VLKSM) Ave., 
Kharkiv, 61153, Ukraine
+380 (572) 62-50-19
+380 (572) 62-41-17
iozdp@iozdp.org.ua
www.iozdp.org.ua

Інститут є провідною науково-дослідною установою 
в Україні, яка проводить та координує дослідження 

за проблемою охорони здоров’я дітей шкільного 
віку та підлітків, готує кадри вищої кваліфікації, 
забезпечує надання висококваліфікованої лікувально-
консультативної допомоги дитячому та підлітковому 
населенню.
Основні напрями науково-дослідної діяльності: 
визначення закономірностей формування здоров’я 
школярів та учнівської молоді України, середових 
і спадкових факторів, які його обумовлюють; 
розробка системи моніторингу стану здоров’я та 
здоров’язберігаючих технологій в умовах навчальних 
закладів різного рівня; визначення нейрогормональних 
та імунних механізмів забезпечення розвитку дитячого 
організму і формування патології пубертатного періоду; 
розробка нових методів профілактики, діагностики, 
прогнозу перебігу і лікування захворювань серцево-
судинної, травної, ендокринної систем, сполучної 
тканини, репродуктивних порушень та психічних 
розладів у підлітковому віці; створення експертних 
систем; медико-психологічна реабілітація дітей і підлітків з 
найбільш тяжкою соматичною патологією і порушеннями 
психічного розвитку, профілактика інвалідності; наукове 
обґрунтування найбільш ефективних форм медичного 
забезпечення дітей і підлітків в Україні, у тому числі з груп 
високого соціального ризику.
За структурою в інституті діє 12 наукових відділень і 
лабораторій та одна група в межах лабораторно-екс-
периментального відділу, багатопрофільний стаціонар 
(відділення кардіоревматології, ендокринології, гінеко-
логії, психіатрії, педіатрії), консультативна поліклініка 
на 250 відвідувань, допоміжні лікувально-діагностичні 
підрозділи.

The Institute is a leading research organization in this country, 
in which investigations concerning the problem health care 
of schoolchildren and adolescents have been carried out and 
coordinated. Improving qualification skills of specialists as well 
as rendering highly skilled medical and consulting assistance 
to children and adolescents are also provided at the Institute.
Main trends of the research activity to determine the health 
formation regularities in schoolchildren and students of 
Ukraine as well as environmental and genetic determining 
factors; to provide the system of monitoring the health state 
and health maintaining technologies under conditions of 
establishments of different educational levels; to define 
neurohormonal and immune mechanisms in the support of 
the child’s organism development and certain provocative 
factors regarding formation of pubertal pathologies; to devise 
new methods for prevention, diagnosis, forecast of the disease 
probable course and treatment of cardiovascular, digestive, 
endocrine systems and connective tissue diseases as well as 
reproductive and mental disorders in adolescence; to create 
the expert systems; medical and psychological rehabilitation 
of children and adolescents with the most severe somatic 
pathologies and mental development disorders, prevention of 
disability; scientific substantiation of the most effective forms 
for medical support of children and adolescents in Ukraine, 
including the groups of high social risk.
The structure of the institute comprises 12 scientific 
departments and laboratories and one group within the 
laboratory and experimental department, an inpatient clinic 
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with multi-disciplinary medical specialists (departments of 
cardiorheumatology, endocrinology, gynecology, psychiatry, 
and pediatrics), a consultative outpatient clinic for 250 visits per 
day, and some ancillary therapeutic and diagnostic units.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue 
Therapy of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 65061, м. Одеса, 
Французький бульвар, 49/51
49/51, Frantsuzskiy Blvd., 
Odessa, 65061, Ukraine
+380 (48) 746-55-45
+380 (48) 748-19-12
filatovscience@ukr.net
www.institut-filatova.com.ua

Головні напрямки діяльності інституту: вивчення 
епiдемiологiї, патогенезу, клініки, розробка методів 
профілактики, лікування та реабiлiтацiї при 
захворюваннях i пошкодженнях очей та їх наслідків; 
вивчення механізму дії та розробка нових тканинних 
препаратів; організація офтальмологічної допомоги 
населенню України.

The main activities of the Institute are the follows: study of 
epidemiology, clinic and pathogenesis, working out of the 
prophylactic methods, patient’s treatment and rehabilitation 
in case of eye diseases and eye trauma, posttraumatic 
outcomes; study of new tissue preparation’s and their 
working out; the organization of ophthalmologic care to the 
population of Ukraine.

Інститут патології крові та трансфузійної 
медицини НАМН України, ДУ
Institute of Blood Pathology and transfusion 
medicine of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 79044, м. Львів, 
вул. Ген. Чупринки, 45
45, General Chuprynka Str., 
Lviv, 79044, Ukraine
+380 (32)238-32-47
ipktm@ukr.net
www.ipktm.inf.ua

Основні напрямки діяльності: вивчення особливостей 
кровотворення, розладів його регуляції в нормі та при 
захворюваннях системи крові, розробка нових методів їх 
профілактики, лікування і реабілітації. 
-  діагностика і лікування порушень системи зсідання 

крові; 
- створення нових інфузійно-трансфузійних засобів; 
-  вдосконалення методів консервування крові та її 

компонентів; 
-  опрацювання нових програм і методів інфузійно-

трансфузійної терапії та парентерального 
харчування; 

-  розробка та вдосконалення екстракорпоральних 
методів детоксикації та обробки крові.

Main activities: study the characteristics of hematopoiesis, 
disorders of its regulation in health and in diseases of the blood, 
the development of new methods of prevention, treatment and 
rehabilitation.
- Diagnosis and treatment of disorders of blood coagulation;
- New infusion- transfusion facilities;
-  Improvement of methods of preserving blood and blood 

components;
-  Development of new programs and methods of infusion 

-transfusion therapy and parenteral nutrition;
-  Development and improvement of methods of extracorporeal 

detoxification and treatment of blood.

Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Sytenko Institute of spine and joint pathology of 
the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 80
80, Pushkinskay Str., 
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 700-11-27
ipps-noo@ukr.net
www.sytenko.org.ua

Створено принципово нові технології інвазивного 
та малоінвазивного лікування патології хребта, 
великих суглобів у дорослих та дітей, запропоновано 
інструментарій для їх виконання. Розроблено та 
впроваджено в клінічну практику нові способи 
оперативних втручань при кісткових пухлинах, із 
застосуванням імплантатів з гідроксилаптитної та 
корундової керамік, монокристалічного сапфіру, 
вуглецю та сплавів титану, біоімплантатів з алло- та 
ксенокісткової тканин для заміщення дефектів довгих 
кісток, суглобів і уражених хребців після їх вилучення, 
унікальна система корекції деформацій скелета у дітей 
та дорослих. Проводяться реконструктивно-відновні 
операції при тяжких наслідках бойових травм хребта, 
таза, кінцівок та ендопротезування суглобів сучасними 
конструкціями.

Principally new technologies for the minimally invasive and 
invasive treatment of the pathology of spine and major joints 
in adults and children were worked out, the instruments for 
their performing were proposed. New surgical procedures for 
bone tumors treatment are implemented in clinical practice; 
these procedures use implants made of hydroxyapalite 
and corundum ceramics, single-crystal sapphire, carbon 
and titanium alloys, allo- and xeno-bone biomaterials for 
substitution of the defects of long bones, joints and affected 
vertebras after their removal.
Unique system for correction of spine deformity for 
children and adults has been worked out and implement 
in clinical practice as well. Reconstructive surgical 
introversions for the treatment of severe consequences of 
combat trauma of pelvis and extremities injuries, as well as 
joint replacement with up-to-date design of implants have 
been being performing.
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Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України, ДУ
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8
8, P. Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-80-67
+380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Інститут є головною науково-дослідною установою 
в Україні у галузі охорони здоров’я матері і дитини. 
В інституті нараховує 1100 співробітників. Науковий 
потенціал інституту – це 195 наукових співробітників, 
серед них 51 доктор медичних наук, 1 академік НАМН 
України, 2 член-кореспонденти НАМН України, 29 
професорів і 100 кандидатів медичних наук. Інститут 
має педіатричні та акушерсько-гінекологічні клініки 
на 500 ліжок, в яких  працює 152 лікаря, з них 1 доктор 
медичних наук, 37 кандидатів медичних наук, та 6 
клінічних  та наукових лабораторій. Інститут виконує 
функції Державного перинатального центру IV рівня. 
В інституті працюють 11 Лауреатів Державних премій, 
6 Заслужених діячів науки і техніки України та 12 
Заслужених лікарів України. За наукові досягнення 
вченими інституту отримано 11 Державних премій 
України та 15 премій НАМН України. Інститут має широкі 
міжнародні зв’язки, співпрацює з вченими США, Швеції, 
Японії, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Іспанії.

Institute is a leading scientific and research institution in 
Ukraine operating in the area of health protection of mother 
and children. In the institute there are 1100 employees. Scientific 
potential of the institute is 195 researchers among them 51 
doctors of medical sciences, 1 academician of NAMS of Ukraine, 
2 corresponding members of NAMS of Ukraine, 29 professors, and 
100 of candidates of medical sciences. Institute has pediatricс 
and obstetric-gynecological clinics with 500 beds, 6 research 
and clinical laboratories. Institute performs functions of State 
Perinatal Center of IV level, cooperates with scientists from USA, 
Sweden, Japan, United Kingdom, Poland, Israel, Spain.

Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ
V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology 
Problems of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10
10, Alchevskikh Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 700-45-40
+380 (57) 700-45-38
admin@ipep.com.ua

Заснований в м. Харкові у 1919 р. видатним вченим 
В.Я. Данилевським як Органотерапевтичний інститут. 
Представлений 4 науково-дослідними підрозділами 
та 5 клінічними підрозділами. Основні напрямки 
наукової діяльності: епідеміологія, клініка ендокринних 
захворювань, розробка і удосконалення методів їх 
діагностики, профілактики і лікування; дослідження 

механізмів регуляції ендокринних функцій і 
метаболічних процесів в нормі і при патології; розробка, 
експериментальне і клінічне вивчення лікарських засобів.

It was founded in 1919 in Kharkiv by outstanding scientist V.Y. 
Danilevskiy as therapeutic institute. It is submitted by 4 research 
units and 5 clinical departments. The main areas of research: 
activity are the epidemiology, clinical manifestations of 
endocrine diseases, development and improvement of methods 
of diagnosis, prevention and treatment, the study of the 
mechanisms of endocrine function and metabolism regulation 
in normal and pathological conditions; the development, 
experimental and clinical study of drugs.

Інститут стоматології НАМН України, ДУ
Institute of Dentistry of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11
11, Rishelievska Str., Odessa, 65026, Ukraine
+380 (48) 728-24-60, 723-02-38
+380 (48) 728-24-84
instomodessa@i.ua
instom@lenta.ru
vesnik@farlep.net
www.instom.od.ua

Напрямки діяльності: наукове та організаційно-
методичне забезпечення реформування стоматологічної 
допомоги населенню в умовах переходу доринкової 
системи господарювання; дослідження епідеміології та 
моніторинг стоматологічної захворюваності в Україні; 
дослідження фізіолого-біохімічних механізмів патогенезу 
основних стоматологічних захворювань; сучасні види 
стоматологічної допомоги, в т.ч. косметичні операції, 
імплантація зубів; нові методи лікування та профілактики 
стоматологічних захворювань; послуги з реєстрації 
виробів стоматологічного призначення.

Fields of activity: scientific and organizing support of dental 
services; research of epidemiology and stomatological 
morbidity in Ukraine; research of physiological and biochemical 
mechanisms of pathogenesis of major stomatological diseases; 
modern dental service, including cosmetic aesthetic surgeries, 
dental implantation; new methods of dental treatment 
and prevention; development and testing of new dental 
technologies, dental and oral hygienic products; official clinical 
trials of dental product; consulting services for registration of 
dental products 

Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України, ДУ
Institute of traumatology and orthopedics of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
27, Bulvarno-Kudryavska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 486-42-49
+380 (44) 486-76-47
travma@rql.net.ua
www.ito.gov.ua

Інститут травматології та ортопедії НАМН України є одним 
з провідних центрів у галузі травматології та ортопедії. В 
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Інституті розроблено низку пріоритетних наукових проблем, 
які мають велике значення для розвитку вітчизняної 
травматології та ортопедії. В інституті, що має клінічну 
базу на 400 ліжок, щороку лікується понад 5 500 хворих, 
яким виконується понад 5 000 складних реконструктивно-
відновлювальних операцій. У поліклінічному відділенні 
щорічно надають кваліфіковану консультативну допомогу 
понад 35 тисячам хворих. Інститут підтримує тісні зв’язки 
і плідно співпрацює з науковими центрами України та 
зарубіжних країн. В інституті працюють 25 докторів та 48 
кандидатів медичних наук.

Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS of 
Ukraine is one of the leading centers in the field of traumatology 
and orthopedics. The Institute has developed a number of 
priority scientific problems, which are of great importance for 
the development of the national traumatology and orthopedics. 
At the Institute, which is the clinical base for 400 beds, annually 
treated more than 5500 patients, which is more than 5000 
complex of reconstructive-restorative operations. In the outpatient 
Department is annually granted to qualified consultancy assistance 
to more than 35 thousand patients. The Institute maintains close 
ties and cooperates with scientific centers of Ukraine and foreign 
countries. In institute works 25 PhD and 48 MD.

Інститут урології НАМН України, ДУ
Institute of Urology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-А
9-А, V. Vynnychenko Str., Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 486-67-31
+380 (44) 486-65-89
urolog@rql.net.ua
www.inurol.kiev.ua

ДУ «Інститут урології НАМН України» бере свій початок 
з 1965 року. Наукові дослідження присвячені різним 
питанням діагностики та лікування сечокам’яної хвороби, 
запальним захворюванням нирок, сечовивідних і 
чоловічих статевих органів, вродженим аномаліям 
розвитку, злоякісним новоутворенням, діагностики та 
лікуванню репродуктивної патології, медико-соціальним 
та епідеміологічним проблемам. 
Наукові розробки підтверджені 332 патентами та відзна-
чені 5 державними преміями. На базі інституту функціонує 
спеціалізована, кваліфікаційна вчена Рада, на який захище-
но 73 докторських та 501 кандидатських дисертацій.
Інститутом видаються щоквартальні науково-практичні 
журнали: «Урологія», «Здоровье мужчины», «Імунологія та 
алергологія. Наука і практика».
Співробітники інституту, при допомозі іноземних грантів, 
проводять дослідження разом із науковцями Японії (м. 
Осака), Іспанії (м. Валенсія), Швеції (м. Стокгольм). 

“Institute of Urology NAMS of Ukraine” SI was formed in 
1965. The main directions of the scientific investigations are 
as follows: various problems in treatment of urolithiasis; 
inflammatory diseases of kidneys, urinary tract and male 
genital organs: congenital abnormal development; vaso-
renal hypertension; malignant neoplasms; diagnostics and 
threatment of reproductive pathology; medico-social and 
epidemiologic problems. The results received was confirmed by 

332 patents and 5 State Rewards.  In the Institute the specialized 
scientific Council is functioning, where 73 dissertations of the 
Doctor of Medical Sciences and 501 those of Candidate of 
Medical Science have been defended. The Institute publishes 
quarterly the scientific practical journals: “Urology”, “Health of 
Men”, “Immunology and Allergology”. The staff, with the help 
of the foreign grants, performs the investigations together 
with the scientists of Japan (Osaka), Spain (Valencia), Sweden 
(Stockholm), and also the representatives of foreign companies 
in Ukraine: Bayer, Biomedica, Danon, Innate Pharma.

Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України, ДУ
Institute of Pharmacology and Toxicology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 14
14, Ezhene Potier Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-42-56
onmi@i.ua

Провідна установа у галузі наукового пошуку та розробки 
нових лікарських засобів (ЛЗ). Інститут проводить повний 
цикл досліджень ЛЗ – від синтезу хімічної речовини, вив-
чення її дії на різні системи організму в експерименті, до 
створення лікарської форми препарату. Виконує дослід-
ження молекулярних механізмів пошкодження організму 
при гіпоксії та ішемії, механізмів дії високоефективних 
речовин для застосування при нервово-психічних захво-
рюваннях, розробку нових НПЗЗ та анальгетиків, протипух-
линних, серцево-судинних засобів, ЛЗ на основі ліпосом. 
Інститут першим в Україні впровадив вимоги GLP.

Leading institution in the field of scientific research and 
development of new drugs. The Institute carries out a full cycle 
of drug research – synthesis of chemical study of its effect on 
various systems of the body in the experiment to creation a 
dosage form of the drug. The Institute performs research of 
molecular mechanisms of damage to the organism in hypoxia 
and ischemia, mechanisms of high-performance materials 
for use in nervous-mental diseases, develops new NSAID 
analgesics, anticancer, cardio-vascular drugs, new forms of 
drugs on liposomes base. The Institute was the first in Ukraine 
that introduced GLP requirements.

Інститут ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України, ДУ
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic 
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayboroda Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 489-00-94
+380 (44) 490-23-06
idrnm@ukr.net

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут ядер-
ної медицини та променевої діагностики НАМН України» 
є підвищення рівня розвитку променевої діагностики як 
важливої складової практичної охорони здоров`я. 
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The main scientific сonception of the Institute of Nuclear 
Medicine and Diagnostic Radiology of NAMS of Ukraine is 
increasing the level of radiodiagnosis as important part of 
medical science and constituent part of practical healthcare.

Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України, ДУ
Research-Practical Centre of Endovascular 
Neuroradiosurgery of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-32-17, 486-69-24
+380 (44) 483-76-00
npcnrh@i.ua
www.npc.kiev.ua

ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України» проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 
науково-методичний супровід та практичну допомогу 
медичним закладам охорони здоров’я України в галузі 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. Центр здійснює 
лікувально-діагностичну допомогу хворим з різними 
захворюваннями центральної нервової системи, 
особливо судинними, такими як внутрішньочерепні 
аневризми та артеріовенозні мальформації головного 
мозку, каротидно-кавернозні фістули, ішемічні та 
геморагічні ураження головного мозку, а також, злоякісні 
первинні та метастатичні пухлини мозку, деякі форми 
епілепсії, больові синдроми.

Research-practical centre of endovascular neuroradiosurgery 
of the NAMS of Ukraine, SI conducts basic and applied scientific 
researches, scientific and methodological support and practical 
assistance to medical institutions of Health of Ukraine in the 
field of endovascular neuroradiosurgery. Center provides 
medical and diagnostic aid to patients with various diseases 
of the central nervous system, especially vascular, such as 
intracranial aneurysms and arteriovenous malformations of 
the brain, carotid –cavernous fistula, ischemic brain damage 
and malignant primary and metastatic brain tumors, some 
forms of epilepsy, pain syndromes.

Національний інститут серцево-судинної 
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ
National M.M. Amosov Institute of Cardiovascular 
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03038, м. Київ, вул. Амосова, 6
6, M. Amosov Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-43-22, 275-10-04
info@amosovinstitute.org.ua
www.amosovinstitute.org.ua

Є національним надбанням України.
Щорік проводиться близько 5 тис. складних операцій 
на серці у дорослих та дітей (більше 190 тис. з моменту 

заснування Інституту) та консультується понад 30 тис. 
пацієнтів з усіх регіонів України. У лікувальній діяльності 
досягнуто кращих світових результатів (успішне 
лікування у 97,7% випадків).
Напрямки практичної роботи: вроджені та набуті вади 
серця, ішемічна хвороба серця, інфекційний ендокардит, 
аневризми аорти, порушення ритму серця, патологія 
міокарда, акушерська кардіологія.
Наукова діяльність: розробка фундаментальних та 
прикладних наукових тем, що мають світове визнання та 
активно впроваджуються в клінічну роботу.

It is the national pride of Ukraine.
Annually more than 30000 patients are consulted in the Institute 
and more than 5000 cardiac interventions are performed (more 
than 190 thousands since the founding of the institute) with the 
results and level of their quality, that corresponds to the world 
standards. Main direction of the practical work: congenital 
and acquired heart lesions, ischemic heart disease, infective 
endocarditic, aortic aneurysms, heart rhythm disturbances, 
myocardial pathology, obstetric cardiology. Scientific research: 
work on important scientific topics which are widely used of the 
world.

Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ
L.T. Malaya Therapy National Institute of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61039, м. Харків, пр-т Постишева, 2-А
2-А, Postysheva Ave., Kharkiv, 61039, Ukraine
+380 (57) 370-20-24
+380 (57) 370-28-18
info@therapy.gov.ua
www.therapy.org.ua

Державна Установа «Національний інститут 
терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» - єдиний в 
Україні науково-дослідний і клініко-діагностичний 
загальнотерапевтичний центр. 
Засновником і першим директором установи була 
академік НАН і АМН України, РАМН Л.Т. Мала. З 2013 р. 
інститут очолює професор Г.Д. Фадєєнко. 
В Інституті проводиться вивчення причин та розробка 
методів попередження, раннього виявлення та лікування 
неінфекційних захворювань. Науковий колектив 
продовжує розвивати засновану академіком Л.Т. 
Малою сучасну провідну школу терапевтів, здійснює 
впровадження результатів наукових досліджень в 
лікувально-профілактичних установах країни, координує 
міжгалузеву співпрацю вчених в галузі терапії. 

GI “L.T. Malaya Therapy National Institute of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine” – the unique 
Ukrainian Research and Clinical Diagnostic Therapeutic Center. 
L.T. Malaya the academician of National Academy of Science 
and Academy of Medical Science, Russian Academy of Medical 
Science was the founder and first head of the institution. Since 
2013, the Institute has been Professor G.D. Fadieienko.
The main research interest of Institute are study of the causes 
and developing methods for prevention, early detection 
and treatment of non-communicable disease. The team of 
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researchers continues to develop modern leading therapeutical 
school, wich was based by academic L.T. Malaya, implement 
the results of their research in healthcare facilities of the 
country, co-ordinate inter-branch collaboration of scientists in 
the field of therapy.

Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН 
України, ДУ
National institute of phthisiology and 
pulmonology named by F.G. Yanovsky of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
10, M. Amosova Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-04-02
+380 (44) 275-21-18
secretar@ifp.kiev.ua
www.ifp.kiev.ua

Історія наукової діяльності Національного інституту 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського бере 
свій початок з 28 листопада 1922 р., коли постановою 
Ради Народних Комісарів № 112 на базі 9-ї міської 
туберкульозної лікарні створений Київський 
туберкульозний інститут. Одним з ініціаторів його 
організації та науковим консультантом був професор Ф.Г. 
Яновський. У 1928 р. інституту було присвоєне ім’я цього 
видатного клініциста.
Сьогодні інститут є головною установою країни з 
фтизіатрії та пульмонології. Він має унікальне оснащення 
і висококваліфікований кадровий потенціал. На сьогодні в 
інституті працює 799 співробітників, серед них – 1 академік 
НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 24 
доктори та 69 кандидатів наук, 15 професорів, 106 наукових 
співробітників та 88 лікарів. Інститут має добре оснащену 
базу на 530 ліжок, що дозволяє проводити лікування понад 
6 тис. хворих за рік, виконувати більше 600 хірургічних 
втручань, у тому числі вельми складних реконструктивно-
відновних. В поліклінічному відділенні інституту щорічно 
отримують висококваліфіковану допомогу понад 20 
тис. хворих на туберкульоз, неспецифічні і онкологічні 
захворювання легень.
Основні наукові напрямки, за якими нині працює 
інститут: дослідження механізмів розвитку, поширеності, 
особливостей перебігу туберкульозу та неспецифічних 
захворювань органів дихання, в т. ч. спричинених 
резистентними збудниками, та їх поєднання з ВІЛ-
інфекцією й іншою супутньою патологією; розробка 
сучасних науково обґрунтованих методів і технологій 
їх скринінгу, діагностики, диференціальної діагностики, 
лікування, профілактики, медико-соціальної реабілітації, 
диспансеризації та прогнозування, а також розробка 
та автоматизація технологій організації контролю за 
цією патологією, розробка нових хірургічних методів 
лікування хвороб органів дихання.

History of scientific work of the National institute of phthisiology 
and pulmonology named after F. G. Yanovsky has its roots in 
1922 when it was founded by Government of Ukraine. Today 
the institute - the main research institution in Ukraine on 

problems of tuberculosis and pulmonology. In its structure 13 
scientific and 3 scientific support subdivisions which employ 
more than 100 scientists, including 3 laureate of the State Prize 
of Ukraine, 1 academician and 1 member of the Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, 13 professors, 22 doctors, more 
than 60 candidates.
Own clinical base of the institute - 410 specialized beds TB, 
pulmonary and thoracic profile. 

Національний інститут хірургії і 
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАНМ 
України, ДУ
National Institute of Surgery and Transplantology 
name after A.A. Shalimov of the NAMS of 
Ukraine, SI

Україна, м. Київ, 03126, 
вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroev Sevastopolya Str., 
Kyiv, 03126, Ukraine
+380 (44) 497-13-74
shalimov@gmail.com
www.surgery.org.ua

НІХТ ім. О.О. Шалімова – це головна хірургічна 
установа нашої держави. Головне завдання – розробка 
і впровадження в практику сучасних технологій 
надання хірургічної допомоги населенню України з 
захворюваннями органів травної системи, серця і судин 
та трансплантації органів. Інститут засновано 1972 року 
академіком О.О. Шалімовим. На сьогодні в інституті 
працює 30 докторів та 65 кандидатів медичних наук, 12 
професорів. Клініка інституту має 450 ліжок та є дієвою 
навчальною базою для лікарів практичної мережі. 
Щороку виконується більше 7,5 тис. найскладніших 
операцій, надаються консультації більше 30 000 хворих. 

NIST named after A.A. Shalimov – is the main surgical institution 
of our country. The main issue – to develop and implement 
nationwide modern innovations and techniques in Ukrainian 
surgery. Institute was established in 1972 by Academician A. 
Shalimov. Clinic of Institute has 450 beds. The institute employs 
30 doctors and more than 65 Candidates of Medical Sciences, 
12 professors. Performed annually 7500 complicated surgeries, 
consults more than 30 000 patients.

Національний науковий центр «Інститут 
кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН 
України», ДУ
National Scientific Center, M.D. Strazhesko 
institute of cardiology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ-151, МСП, 
вул. Народного oполчення, 5
5, Narodnogo opolchenia Str., Kyiv-151, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-66-22
+380 (44) 275-42-09
stragh@bigmir.net
www.strazhesko.org.ua

На сучасному етапі ННЦ – провідний науковий 
центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні 
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актуальних проблем кардіології. Колектив інституту 
працює над вивченням патогенетичних механізмів 
розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби 
серця, артеріальної гіпертензії та інших найбільш 
поширених захворювань серцево-судинної системи. 
Вдосконалено методи їх діагностики, лікування та 
профілактики, при цьому значна увага приділяється 
створенню оптимальних методів боротьби з 
такими небезпечними формами захворювань та їх 
ускладненнями, як стенокардія, інфаркт міокарда, 
кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева 
недостатність.

Now the NSC is the leading scientific center, which 
activity is focused on the solution of the most actual 
problems of contemporary cardiology. Institute research 
work is devoted to investigation of the pathogenesis 
of atherosclerosis and ischemic heart disease, arterial 
hypertension and other most prevalent cardiovascular 
diseases. The achieved results enabled to improve 
substantially the methods of their diagnosis, treatment 
and prevention. In nowadays situation the great attention 
is devoted to the development of the optimal methods 
of combating such diseases and symptoms as angina 
pectoris, myocardial infarction, cardiomyopathy, heart 
rhythm disturbances, cardiac failure.

Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України, ДУ
National Research Center for Radiation 
Medicine of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53
53, Melnykova Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-06-37
vkpand@ukr.net
www.nrcrm.gov.ua

ННЦРМ є головною установою в Україні з медичних 
проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної 
медицини, радіобіології, радіаційної гігієни,радіаційної 
епідеміології.
Основним напрямком наукової діяльності є мінімізація 
медичних і соціальних наслідків Чорнобильської 
катастрофи. На базі ННЦРМ функціонують 2 спеціалізовані 
вчені ради із захисту дисертацій, 2 проблемні комісії МОЗ 
і НАМН України.

NRCRM is the main institution in Ukraine which deals with 
medical problems of the Chernobyl disaster, radiation medicine, 
radiobiology, radiation hygiene, radiation epidemiology.
The main direction of research activity is to minimize the health 
and social consequences of the Chernobyl disaster. There are 
2 specialized scientific councils of thesis defense, 2 problem 
commissions of the Ministry of Health of Ukraine and National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine Based on NRCRM.

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

Буковинський державний медичний 
університет
Bukovinian state medical university

Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2
2, Teatralna Sq., Chernivtsi, 58002, Ukraine
+380 (372) 55-37-54
office@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua

Рік заснування - 1944. Рівень акредитації - IV. Ліцензія: 
серія АЕ № 270969 від 12.08.2013.
Буковинський державний медичний університет  
(БДМУ) – сучасний багатопрофільний навчальний заклад 
IV рівня акредитації, включений до загального реєстру 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, Великої 
Хартії університетів, що здійснює фахову підготовку за 
ступеневою системою освіти: 1201 «МЕДИЦИНА», 1202 
«ФАРМАЦІЯ».
В університеті забезпечується безперервність 
та наступність вищої медичної освіти: молодший 
спеціаліст, бакалавр, лікар-спеціаліст, магістр, аспірант, 
докторант.

Date of foundation - 1944. Accreditation level - IV. Licence: 
series АЕ № 270969 dated 12.08.2013. Bukovinian State 
Medical University (BSMU) is one of the largest higher 

educational establishments of Chernivtsi. It is a modern 
multisectoral educational institution of the IV accreditation 
level, included into the general register of the WHO, Magna 
Charta Universitatum (Bologna, Italy), the Association of 
the Carpathian Region Universities that provides qualified 
training according to the grade system of education: 1201 
“Medicine”, 1202 “Pharmacy”. The University performs primary 
post-graduate specialization of graduates (Internship) and 
advanced training, specialization and requalification of 
physicians including foreign citizens in Residency in the 
specialties of medical and pediatric profile, Pharmacy and 
Medical Psychology.

Вінницький національний медичний 
університет ім. М.І. Пирогова
National Pirogov Memorial Medical University, 
Vinnytsya

Україна, 21018, Вінниця, вул. М. Пирогова, 56
56, M. Pirogov Str., Vinnytsya, 21018, Ukraine
+380 (432) 57-03-60
+380 (432) 67-01-91
admission@vnmu.edu.ua

Університет нараховує 60 кафедр, на яких працює 
компетентний науково-педагогічний персонал: 120 
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докторів наук, професорів, один академік НАМН 
України, 17 академіків і п’ять членів-кореспондентів 
академій наук, понад 600 кандидатів наук, доцентів. 
Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні, 
стоматологічний, фармацевтичний, підготовки 
іноземних громадян та післядипломної освіти); 
госпрозрахункові підготовчі курси; центр нових 
інформаційних технологій; науково-дослідний центр, 
у складі якого 12 науково-дослідних лабораторій, у т.ч. 
7 – ліцензованих, експериментальна клініка (віварій); 
46 навчально - тренінгових центрів; 55 клінічних баз 
кафедр. Підготовка іноземних громадян за напрямами 
«Медицина» та «Фармація» ліцензована у обсязі  
500 осіб на рік.

Training of specialists is carried out at 59 chairs, where the 
competent scientific-pedagogical staff works. Among them 120 
doctors of science, professors, 17 academicians and 5 members-
correspondents of Academies of Science, over 612 candidates of 
science, associated professors. The University has the following 
structural units: 6 Faculties (2 Faculty of Medicine, Faculty 
of Dentistry, Faculty of Pharmacy, postgraduate education) 
and self-financing pre-university courses; New information 
technology centre; Scientific-research сentre, which consists 
of 12 scientific-research laboratories, including 7 – licensed 
laboratories, experimental clinic (vivarium); 46 educational-
medical complexes; 55 clinical bases of departments. At 
university works one of the largest in Ukraine Preparatory 
Faculty for foreign citizens (licensed intake – 500 persons per 
year).

Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ
Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate 
Education of Ministry of Health of Ukraine, SI

Україна, 69096, м. Запоріжжя, 
бул-р Вінтера, 20
20, Vinter Blvd., 
Zaporizhzhya, 69096, Ukraine
+380 (612) 289-80-82
adminzmapo@gmail.com
www.zmapo.edu.ua

ЗМАПО є сучасним центром післядипломної освіти та 
безперервного професійного розвитку лікарів, має 
вищий – IV рівень, акредитації. В академії працює 181 
науково-педагогічний працівник, серед яких чотири – 
заслужені діячі науки і техніки України, шість – заслужених 
лікарів України, 40 – докторів наук, 35 – професорів, 69 – 
доцентів, 116 – кандидатів медичних наук. На 27 кафедрах 
трьох факультетів академії, відповідно до сучасних вимог 
безперервної багатоступеневої підготовки медичних 
кадрів впроваджені всі види післядипломної підготовки 
лікарів з 62 медичних спеціальностей.

ZMAPO is a modern center for postgraduate education and 
continuing professional development of physicians has the 
highest IV level of accreditation. The Academy has 181 teaching 
staff, which including 4 – Honorary Scientists of Ukraine, 
6 – Honoured Doctors of Ukraine, 40 – Doctors of Medicine, 
35 – professors, 69 – assistant professors, 116 – Candidates of 

Medical Sciences. At 27 departments of the three faculties of 
the academy, according to modern requirements multistage 
continuous training of medical personnel, introduced all kinds 
of postgraduate training of 62 medical specialties.

Інститут сімейної медицини, НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Institute of Family Medicine, Shupik national 
medical academy of postgraduate education

Україна, 04112, м. Київ , вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhytska Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 440-02-48, 205-48-63
+380 (44) 440-02-48, 205-49-29
ism_nmapo@ukr.net
ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Інститут сімейної медицини у складі Національної 
медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені 
П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО 
№3694 від 30.11.2009).
Згідно наказу МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут 
покладено: організація та впровадження якісної та 
ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом 
«Загальна практика – сімейна медицина»; координація 
наукових досліджень у галузі сімейної медицини; 
участь у здійсненні науково-методичного супроводу 
впровадження сімейної медицини в Україні та у 
формуванні стратегічних напрямків її розвитку.
Виконання цих завдань забезпечується науково-
педагогічним складом 13 кафедр, науково-
організаційним відділом та тренінговим центром, які 
входять до складу Інституту.

National Medical Academy of Postgraduate Education (NMAPE) 
was established in 2009 (order №3694 from 30.11.2009).
The function of Institute according to the order of Ministry of 
Health of Ukraine from 07.06.2010 # 466 are: organization 
and implementation of quality and effective system of 
specialist training in the specialty "General practice - 
family medicine"; coordination of research in the field of 
family medicine; participation in the implementation of 
scientific and methodological support of family medicine 
in Ukraine and in the formation of strategic directions of its 
development.
Performing these tasks is provided by scientific and teaching 
staff of 13 departments, scientific and organizational 
department and training center, which are parts of the Institute.

Київський медичний університет, ПВНЗ
Kyiv Medical University

Україна, 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9
9, L. Tolstoу Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 234-76-16
+380 (44) 234-99-92
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

Київський медичний університет – один з найбільших 
українських приватних вузів, єдиний приватний 
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медичний ВУЗ такого масштабу – в Університеті 
навчається близько 2000 осіб, серед них 15 % – 
студенти-іноземці із 45 країн світу. Заснований у 1992 
році. Підготовку фахівців виконують на медичному, 
стоматологічному, фармацевтичному факультетах, 
наявна післядипломна освіта: інтернатура, маґістратура, 
аспірантура та підготовчі відділення до вступу до ВНЗ для 
іноземних та українських студентів. 

Kyiv Medical University – is one of the largest Ukrainian 
private schools in with an enrollment of about 2000 people, 
among there are 15% of foreign students from 45 countries. 
Established in 1992. At your disposal is a Faculty of Medicine, 
Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy. At KMU of UAFM 
we have postgraduate education: internship, magistracy, 
postgraduate studies. We also have the preparatory 
department which prepares students for enrollment to Higher 
school.

Луганський державний медичний 
університет, ДЗ
Lugansk State Medical University, SE

Україна, 93012, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
32, Budivelnikiv Str., Rubijne, 
Lugansk region, 93012, Ukraine
+380 (6453) 6-17-32
+380 (6453) 7-05-81
canclsmu@ukr.net
kanc@lsmu.edu.ua
www.lsmu.edu.ua

IV Рівень акредитації.
Факультети: медичний; педіатричний; фармацевтичний; 
стоматологічний; іноземних студентів; післядипломної 
освіти. 
Кількість викладачів: 112 (з них – 20 доктори наук і 42 
кандидат наук, 3 заслужених діячів науки і техніки, 3 
заслужених лікарів України, 1 заслужений працівників 
охорони здоров’я, 1 заслужений працівник народної 
освіти).
Кількість студентів: денна – 304; заочна – 73.
Форми післядипломної підготовки: інтернатура; 
магістратура; аспірантура; клінічна ординатура; 
вдосконалення лікарів. 
Форми навчання: бюджетна, контрактна.

IV accreditation level.
Departments: medical; pediatric; pharmaceutical; dental; 
international students; postgraduate education.
Number of lecturers: 112 (among them - 20 DSc and 42 PhD, 3 
honored workers of science and technology, 3 honored doctors 
of Ukraine, 1 honored healthcare worker, 1 honored educators).
Number of students: Total: 377
- Full-time education 304
- Extramural education 73
Forms of postgraduate education: internship; master; 
doctorate; clinical residency; advanced training for doctors.
Mode of study: government-financed education, contract 
education.

Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
69, Pekarska Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 260-30-66
+380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Львівський національний медичний університет ім. Данила 
Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших 
вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій 
початок від медичного факультету Львівського університету 
(рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку 
лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, 
стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної 
форм навчання), іноземних студентів, післядипломної 
освіти. У складі ВНЗ є 75 кафедр (у тому числі 47 клінічних), 
Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія 
промислової токсикології, лабораторія електронної 
мікроскопії, лабораторія клінічної та молекулярної 
імунології, лабораторія синтезу біологічно активних 
сполук, Стоматологічний медичний центр, Центр розвитку 
досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової 
інтеграції, Центр біостатистики, Центр фармацевтичної 
опіки та інновацій в охороні здоров’я, навчально-
виробнича аптека, ботанічний сад, медичний коледж, 
бібліотека, чотири музеї. В Університеті працює 1324 
особи наукових і науково-педагогічних кадрів, зокрема 
149 докторів наук (у тому числі 123 професори), 689 
кандидатів наук (серед них 398 доцентів). За числом праць, 
опублікованих у міжнародних журналах, згідно з останнім 
реєстром наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ посів 
друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 
12 місце серед усіх ВНЗ України, індекс Гірша – 30.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University (LNMU) 
is one of the oldest and largest higher medical educational 
institutions of Ukraine. LNMU was established on the basis of 
Medical Faculty of Lviv University (founded in 1784). Nowadays 
LNMU trains doctors and pharmacists at 6 faculties – two 
Faculties of General Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of 
Pharmacy (intramural and extramural form of study), Faculty 
of Foreign Students, Faculty of Postgraduate Education. The 
University consists of 75 Departments (including 47 clinical 
departments), Central Research Laboratory, Laboratory of 
Industrial Toxicology, Laboratory of Electron Microscopy, 
Laboratory of Clinical and Molecular Immunology, Laboratory 
of Synthesis of Biologically Active Compounds, Dental Medical 
Center, Center of Research Development, Technology Transfer 
and International Scientific Integration, Center of Biostatistics, 
Center of Pharmaceutical Care and Innovations in Health Care, 
teaching drugstore, botanical garden, Medical College, library, 
four museums. The University employs 1324 people of scientific 
and teaching staff, particularly 149 doctors of science (including 
123 professors), 689 (PhDs) candidates of science (including 398 
associate professors). According to the recent Scopus database, 
LNMU holds second place by the number of articles published in 
international journals among top medical schools and 12th – 
among all universities in Ukraine, h-index of the University – 30.
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Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education 

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine 
+380 (44) 456 10 79
+380 (44) 205 48 34 
+380 (44) 456 90 27
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua 

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика — провідний вищий навчальний заклад 
післядипломної медичної освіти IV рівня акредитації, 
заснований 1918 року. Три інститути, п’ять факультетів 
та 82 кафедри ефективно поєднують науковий пошук 
та лікувальну діяльність з навчанням та підвищенням 
кваліфікації лікарів, провізорів, молодших спеціалістів за 
всіма медичними та фармацевтичними спеціальностями. 
Викладання для слухачів з понад 40 країн світу провадиться 
англійською, російською та українською мовами. 
2016 р. академія підтвердила відповідність до вимог 
стандарту якості ISO 9001:2015 та пройшла сертифікацію 
Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education is 
a leading higher educational institution of postgraduate medical 
education of the IV level of accreditation, which was founded in 
1918. 3 Institutes, 5 faculties and 82 departments effectively com-
bine scientific research and medical activities with teaching and 
advanced training of physicians, pharmacists and paramedical 
personnel in all medical and pharmaceutical specialties. The spe-
cialists from more than 40 countries are trained in English, Rus-
sian and Ukrainian. In 2016 the academy confirmed compliance 
with the requirements of ISO 9001:2015 and was certified by the 
European Foundation for Quality Management (EFQM).

Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця
Bogomolets National Medical University 

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
13, T. Shevchenko Blvd, Kyiv, 01061, Ukraine
+380 (44) 234-40-62
+380 (44) 234-92-76
nauka_nmu@ukr.net
www.nmu.ua 

Національний медичний університет імені О.О. Богомоль-
ця (НМУ) – вищий навчальний медичний заклад IV рівня 
акредитації, визнаний в Україні та за кордоном учбовий і 
науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів, прові-
зорів. В університеті навчається понад 12 тис. студентів, в 
т.ч. понад 1 тис. іноземних студентів, понад 1200 лікарів 
(провізорів) проходять післядипломну підготовку в ін-
тернатурі. Науковий потенціал університету складають 
також 16 докторатнів, понад 100 аспірантів, більше 50 
магістрів та 200 клінічних ординаторів.
Університет проводить: довузівську підготовку абітурієн-
тів, підготовку медичних кадрів та післядипломну освіту.

Професорсько-викладацький склад університету налі-
чує понад 1200 викладачів, із них – 204 докторів наук, 855 
кандидатів наук, серед яких 142 професори, 383 доценти, 
27 членів державних академій наук, 31 член громадських 
Академій наук, 64 члени зарубіжних академій, асоціацій та 
інших міжнародних організацій, 43 Заслужені діячі науки і 
техніки України, 38 Заслужених лікарів України, 5 Заслуже-
них працівників освіти, 5 Заслужених працівників охорони 
здоров’я України, 36 Лауреатів Державної премії України, 
17 Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.

University is a higher medical institution holding a IV level 
(highest) accreditation by Ministry of Education of Ukraine. This 
is an educational and scientific center providing undergraduate 
training for medical doctors and pharmacists. There are more 
than 12,000 undergraduate students, including almost 1,000 
international students, 107 PhD students, 66 master students, 
200 clinical residents, almost 1200 medical (pharmacology) 
doctors in post-graduate clinical training. 
University provides preparatory courses; medical training as 
well as postgraduate education.
The teaching staff is represented by 1200 teachers. Of these, 204 
are doctors of medical science (142 professors), 855 – candidate 
of medical science (204 associate professors). There are 27 full 
members of state Academies of Sciences, and 31 corresponding 
members of the public Academies of Sciences, 64 members 
of foreign academies, associations and other international 
associations, 43 honored workers and sciences and technology, 1 
Honored inventor of Ukraine, 36 winners of state prizes of Ukraine.

Національний Фармацевтичний 
Університет
National University of Pharmacy 

Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
53, Pushkinska Srt., Kharkiv, 61002, Ukraine 
+380 (57) 341-51-61, 706-30-68 
mail@nuph.edu.ua
www.nuph.edu.ua

Рік заснування – 1805. Рівень акредитації – IV.
Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста та освітніми 
ступенями бакалавра і магістра за спеціальностями: 
«Фармація», «Технології медичної діагностики та 
лікування», «Біотехнології та біоінженерія», «Економіка»,  
«Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та 
адміністрування», «Науки про освіту»
Форми фінансування: - за рахунок коштів державного 
бюджету; - за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.
Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура.
Коледж НФаУ здійснює підготовку молодших спеціалістів 
за спеціальністю «Фармація».

Year of foundation – 1805. Level of accreditation – IV.
The University trains specialists at the educational and 
qualifications level of “Specialist” and the educational level 
of “Bachelor” and “Master” in the following specialties: 
«Pharmacy», «Technologies of Medical Diagnostics and 
Treatment», «Biotechnology and Bioengineering», «Economics», 
«Marketing», «Management», «Public Management and 
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Administration», «Education Sciences». Forms of financing: - at 
the expense of State Budget; - at the expense of individuals and 
legal entities. Postgraduate education: Institute of Pharmacy 
Professionals Qualification Improvement, PhD programme, 
Doctoral programme. College of the NUPh provides training of 
Junior Specialists in “Pharmacy” specialty. 

Ужгородський національний університет, 
ДВНЗ
Uzhhorod National University, SHEI

Україна, 88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. Народна, 3
3, Narodna Square, Uzhgorod, 
Zakarpats’kyi region, 88000, Ukraine
+380 (3122) 3-33-41
+380 (3122) 3-42-02
official@uzhnu.edu.ua
www.uzhnu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет» належить до класичних 
університетів України. Має найвищий – IV-й рівень 
акредитації. Ректор – доктор медичних наук, професор 
Володимир Іванович Смоланка.
Гордість університету – 134 доктори наук, професори, 
675 кандидатів наук, доценти, 12 лауреатів Державних 
премій, 57 заслужених діячів, 2 члени-кореспонденти 
Національної академії наук, 2 члени-кореспонденти 
державних галузевих академій наук України.
Університет співпрацює з 70 партнерами з 17 країн. 
Він є відповідальним від України за освітньо-наукову 
взаємодію з Придунайськими країнами.

The state higher educational institution, “Uzhhorod National 
University”, belongs to classic universities of Ukraine. It holds 
the highest accreditation level. Rector – Professor, Doctor of 
Sciences (Medical) Smolanka Volodymyr Ivanovych.
The University takes pride in its 134 doctors of sciences, 675 
candidates of sciences, 12 laureates of State prize, 57 Doctors 
Honoris Causa, 2 corresponding members of the National 
Academy of Science, 2 corresponding members of the branches 
of the National Academy of Science of Ukraine, and numerous 
professors and associate professors.
The University keeps friendly ties with 70 partners from 17 
countries. It represents Ukraine in the educational and scientific 
cooperation with the PreDanube countries.

Харківська медична академія 
післядипломної освіти
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education

Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
58, Korchagintsiv Str., Kharkiv, 61176, Ukraine
+380 (57) 711-35-56
+380 (57) 711-80-25
office@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти 
(ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в 

інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних 
циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 
спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, 
магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, 
країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з 
отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні 
здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться 
підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за 
спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і 
для далекого зарубіжжя.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education  
(KhMAPE) provides training courses for doctors and 
pharmacists in internship, specialization courses, 
qualification test preparatory courses and advanced 
training courses in 109 specialities. The Academy trains 
specialists in clinical residency, master courses, PhD and 
Doctor of Medical sciences courses as for Ukraine and also 
for foreign countries.
The KhMAPE also provides the second higher education in 
speciality Management in Healthcare. Medical College of the 
Academy graduates junior specialists and bachelors (nurse) in 
the speciality “Medical nurse” as for Ukraine and also for foreign 
countries.

Харківський національний медичний 
університет
Kharkiv National Medical University

Україна, 61022, м. Харків, пр-т Науки, 4
4, Prospekt Nauky., Kharkiv, 61022, Ukraine
+380 (57) 707-73-80
+380 (57) 700-41-32
meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Харківський національний медичний університет – 
один з лідерів вищої медичної освіти України, у складі 
якого 7 факультетів, навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти, 70 кафедр, два інститути, 
медичний коледж. В університеті працюють 132 доктори 
та 548 кандидатів наук, один академік і чотири члени–
кореспонденти НАМН України, 34 співробітники, які 
удостоєні почесних звань, 9 лауреатів Державної премії 
України в галузі науки і техніки. Навчається понад 7 000 
студентів, серед яких понад 3000 – іноземні громадяни 
з 72 країн світу. ХНМУ є членом Міжнародної асоціації 
університетів.

Kharkiv National Medical University (KhNMU) is one of the 
leading academiccentres in the field of medicine in Ukraine. 
It comprises 7 faculties, Institute of Postgraduate Education, 
70 departments, 2 Research Institutes, medical college. 
132 MD and 548 PhD work at the University including: 1 
full member and 4 corresponding members of National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine; 34 Honored 
Persons of Ukraine, 9 laureates of State Prize of Ukraine in 
Science and Technology. More than 7000 students study at 
the University, including 3000 citizens of 72 countries of the 
world. KhNMU is a member of International Association of 
Universities.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE

Донецький фізико-технічний інститут 
ім. О.О. Галкіна НАН України
Donetsk Institute for Physics and Engineering

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 524-04-80
donfti.nanu@ukr.net
www.donphti.kiev.ua

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН 

України заснований у 1965 році. Переміщений до Києва у 

2014 році. Основні напрямки діяльності – фізика високих 

тисків, нанотехнології, фізика технологічних процесів у 

виробництві, магнетизм.

Donetsk Institute for Physics and Engineering founded in 1965. 

Relocated to Kyiv in 2014. Main fields of activity – physics of 

high pressure, nanotechnologies, physics of technical processes 

in production, magnetism.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН 
України
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of 
Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 234-59-74
+380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua
www.biochemistry.org.ua

Основні напрями наукової діяльності: дослідження 

структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних 

функцій складних протеїнів та надмолекулярних систем; 

вивчення молекулярної організації метаболічних 

процесів та механізмів їх регуляції біологічно 

активними речовинами; розробка біотехнологій 

та нанобіотехнологій для медицини, сільського 

господарства, екології та промисловості.

The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at 

the following areas: investigation of the structure, physical-

chemical properties and biological functions of the complex 

protein and supramolecular systems; mechanisms of 

metabolic regulation by biologically active substances of 

low-molecular weight; development of biotechnologies and 

nanobiotechnologies for medicine, agriculture, ecology and 

industry.

Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, 
Mineralogy and Ore Formation of the NASU

Україна, 03680, м. Київ, 
пр-т Ак. Палладіна, 34
34, Ac. Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-12-70
igmr@ignof.gov.ua
www.igmof.org.ua

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
М.П. Семененка Національної Академії наук України 
був створений 9 січня 1969 р. з метою вивчення складу 
і еволюції літосфери; виявлення закономірностей 
формування і локалізації родовищ корисних копалин; 
розробки геохімічних, мінералогічних і петрологічних 
критеріїв прогнозування і пошуків родовищ і 
рудопроявів; синтезу мінералів і виявлення нових видів 
мінеральної сировини.

M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and 
ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine, 
was founded on January 9, 1969 with the purposes of study 
of lithosphere composition and evolutions; investigation 
of mechanisms of formation and localization of mineral 
deposits; discovery of geochemical, mineralogical and criteria 
for prediction and exploration of mineral deposits and ore 
occurences; the synthesis of minerals and discovery of new 
types of mineral resources.

Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology, 
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 45
45, Vasylkivska Str., 03022, 
Kyiv, Ukraine
+380 (44) 258-16-56
nauka@onconet.kiev.ua
www.iepor.org.ua

ІЕПОР - академічний центр з досвідом роботи у 
галузі експериментальної патології, біотехнології і 
молекулярної онкології. Виконання НДР, в рамках 
пріоритетних напрямків, дало змогу досягти вагомих 
результатів у з’ясуванні клітинних особливостей та 
молекулярно-генетичних змін, асоційованих з пухлинною 
хворобою; розробці новітніх технологій диференційної 
діагностики; створенні методів терапії із використанням 
нанотехнологій.

IEPOR is an academic center with experience of work in 
experimental pathology, biotechnology and molecular 
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oncology. Carrying out of scientific work in frames of priority 
trends gave to Institute possibility to achieve weighty advances 
in investigations aimed at study of cellular peculiarities and 
molecular-genetic changes of cancer disease; investigations 
of new technologies of differential diagnostics; generation of 
methods of therapy using nanotechnologies 

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of the NAS of 
Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
пр-т Перемоги, 56
56, Peremogy Ave., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-01-51, 366-24-01
+380 (44) 456-94-94
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа 
України у галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень, спрямованих на підвищення ефективності 
та надійності функціонування електроенергетичних 
об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних 
та вимірювальних комплексів, сучасних систем 
електроприводу, регулювання та керування, 
енергозберігаючих технологій і обладнання. 
Одним з напрямків роботи інституту є розробка 
біомедичної апаратури та обладнання.

The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution 
of Ukraine in the field of fundamental and applied researches, 
aimed at increasing efficiency and reliability of functioning 
of electric power objects and networks, development of 
information-diagnostic and measuring complexes, modern 
electric drive systems, control and management of energy-
saving technologies and equipment.
One of the areas of work of the Institute is developing 
biomedical devices and instruments.

Інститут електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН України
E.O. Paton Electric Welding Institute 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Казиміра Малевіча, 11
11, Kazimira Malevicha Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 200-82-77, 205-23-85
office@paton.kiev.ua
www.paton.kiev.ua

Інститут здійснює наукові дослідження за такими 
напрямами: 
-  прогресивні технології зварювання та з’єднання 

матеріалів; 
- міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; 
- інженерія поверхні;
- спеціальна електрометалургія;
- технічна діагностика та неруйнівний контроль.

The Institute does research into:

– advanced technologies of welding and joining of materials;
– strength, reliability and fatigue life of welded structures;
– surface engineering;
– special electrometallurgy processes;
– technical diagnostics and non-destructive testing.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова 
НАН України
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the 
NAN of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkov Ave., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-20-08
icyb@public.icyb.kiev.ua
www.icyb.kiev.ua

-  розробка загальної теорії та методів системного 
аналізу, математичного моделювання, оптимізації та 
штучного інтелекту;

-  розробка загальної теорії керування, методів та 
засобів побудови інтелектуальних систем керування 
різного рівня та призначення;

-  створення загальної теорії обчислювальних машин 
та розробка перспективних засобів обчислювальної 
техніки, штучного інтелекту та інформатики;

-  створення перспективних систем математичного 
забезпечення загального та прикладного 
призначення.

-  Development of the general theory and methods of system 
analysis, mathematical simulation, optimization and 
artificial intelligence;

-  Development of the general control theory, as well as 
methods and remains to construct various-purpose 
intelligent control systems of different levels;

-  Creation of the general theory of computers and 
development of the advanced facilities used in computer 
science  and engineering, artificial intelligence  and 
information science;

-  Creation of advanced general-purpose and application-
oriented mathematical support system.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова 
НАН України
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of NAS 
of Ukraine

Україна, 03142, м. Київ, 
бул-р Ак. Вернадського, 36
36, Ac. Vernadsky Blvd., 
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-31-10
+380 (04) 424-25-61
metall@imp.kiev.ua
www.imp.kiev.ua

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України є 
одним з найбільших в Україні та Європі наукових центрів 
з фундаментальних досліджень в галузі фізики металів. 
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Наукові напрями: електронна структура та властивості 
металів і сполук на їх основі, атомна будова металів і 
металовмісних гетерофазних структур, наномасштабні 
та наноструктуровані системи, фізика міцності та 
пластичності металів і сплавів.

G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine is 
one of the largest in Ukraine and Europe research centers of 
basic research in the physics of metals. Scientific areas: elec-
tronic structure and properties of metals and metal-based 
compounds, atomic constitution of metals and metal-contain-
ing hetereophase structures, nanoscale and nanostructured 
systems, physics of strength and plasticity of metals and alloys.

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and 
Virology of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Заболотного, 154
154, Zabolotny Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-11-79
+380 (44) 526-23-79
Podgorsky@serv.imv.kiev.ua 
www.imv.net

Інститут мікробіології і вірусології – один з найбільших 
наукових центрів досліджень в галузі систематики, 
фізіології, біохімії, генетики та екології мікроорганізмів, 
біотехнології і загальної вірусології. Фундаментальні 
дослідження вчених інституту стають основою для 
створення нових біотехнологій для промисловості, 
сільського господарства, охорони здоров’я й захисту 
навколишнього середовища. В інституті створена одна з 
найбільших у світі Українська колекція мікроорганізмів.

The Institute of Microbiology and Virology is the greatest 
scientific center of research in the field of systematics, 
physiology, biochemistry, ecology and genetics of 
microorganisms, biotechnology and general virology. 
Fundamental investigations of the Institute researchers become 
the basis for creation of the novel bio-technologies for industry, 
agriculture, public health and environment protection. The 
Ukrainian collection of microorganisms, one of the greatest in 
the world, has been created at the Institute.

Інститут молекулярної біології і генетики 
НАН України
Institute of Molecular Biology and Genetics of 
the NAS of Ukraine

Україна, 03143, м. Київ, 
вул. Ак. Заболотного, 150
150, Ac. Zabolotnogo Str., 
Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526-11-69
+380 (44) 526-07-59
inform@imbg.org.ua
www.imbg.org.ua

Директор – ак. НАНУ Г.В. Єльська. Установа налічує 300 
співробітників. Діяльність: структурна та функціональна 

геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні 
та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне 
моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють з 
вченими більш ніж 30 країн та мають десятки міжнародних 
грантів (NATO, STCU, HORIZON 2020, та ін.). Підтримуються 
двосторонні зв’язки з установами Франції та Польщі.

IMBG is headed by Academician of NASU, Prof. Ganna Elskaya. 
Staff is comprised of 300 employees. The main scientific 
interests are: structural and functional genomics; proteomics 
and protein engineering; molecular and cellular biotechnology; 
bioinformatics, computational modeling and design. Scientists 
collaborate with colleagues more than 30 countries. IMBG 
participates in international projects (NATO, STCU, HORIZON 
2020, etc.). Вilateral relations IMBG has with the institutions of 
France and Poland.

Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В. М. Бакуля
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials

Україна, 04074, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32
alkon@ism.kiev.ua
s.riabchenko@ukr.net
www.ism.kiev.ua

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 
– один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих 
центрів Європи. В інституті проводяться фундаментальні 
наукові дослідження фізико-хімічних процесів утворення 
і росту моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових 
алмазних та алмазоподібних матеріалів в широкому 
діапазоні температур і тисків; розробляються методи 
спонтанного і спрямованого регульованого синтезу 
надтвердих матеріалів.

V.N. Bakul Institute for Super hard Materials NAS of Ukraine 
is one of the largest scientific and technological European 
centers on material science. The fundamental scientific 
researches of physical and chemical processes of mono and 
polycrystalline, disperse and film diamond and diamond-like 
materials creation and growth in the wide temperature and 
pressure range are carrying out in the Institute; the methods of 
spontaneous and directed controlled synthesis of super hard 
materials are developing.

Інститут прикладних проблем фізики і 
біофізики НАН України
Institute of Applied Problems of Physics and 
Biophysics of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Василя Степанченка, 3
3, V. Stepanchenko Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 432-08-45
biophys@ukr.net
www.iappb.kiev.ua

В Інституті синтезовані силіка-магнетитові препарати для 
виділення ДНК та високоефективного очищення нативної 
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РНК. Створено прилад для контролю отруєння чадним 
газом та прилад для визначення киснеспоживання 
тканин. Створені полімерні покриття для модифікації 
полікапроамідних шовних ниток чим досягається 
зниження капілярності ниток. Розроблено технологію 
виготовлення пов’язок та стрічок з біологічно активним 
покриттям комплексної дії та захисту від інфекційної 
враженості

The Institute synthesized silica-magnetite preparations for 
DNA isolation and purification of high-performance native 
RNA. A device for monitoring carbon monoxide poisoning, 
and a device for determining kysnespozhyvannya tissues. 
Created polymer coating to modify polikaproamidnyh suture 
thread thus achieving reduction of capillarity threads. The 
technology of manufacture of bandages and tapes coated 
with a bioactive complex action and protection against 
infectious affect by.

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials of 
the NAN of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Кржижановського, 3
3, Krzhyzhanovskyi Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-20-71
+380 (44) 424-21-31
dir@ipms.kiev.ua
www.materials.kiev.ua

I.  Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні 
властивості неорганічних матеріалів; дослідження 
фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ 
в багатокомпонентних системах; водневі технології 
синтезу та обробки матеріалів;

II.  Фізика деформування і руйнування; структурні основи 
створення конструкційних матеріалів з високою 
питомою міцністю; комп’ютерне моделювання 
структури матеріалів;

ІІІ.  Синтез тугоплавких сполук і фаз високого тиску; 
високотемпературні, надтверді та функціональні 
безкисневі і оксидні керамічні матеріали на їх основі;

ІV.  Новітні технології порошкової металургії; комп’ютерне 
проектування та оптимізація технологічних процесів; 
спечені металеві і композиційні матеріали та 
порошкові покриття з заданими властивостями для 
різних умов експлуатації;

V.  Нанокристалічні метали, нанокераміка та 
нанокомпозити; синтез нових наноструктурних форм 
тугоплавких речовин та матеріалів на їх основі.

I.  Physicochemical fundamentals of materials science; phase 
equilibrium research, surface and contact phenomena in 
the multicomponent systems; technologies of synthesis and 
treatment of materials;

II.  Physical metallurgy, physics of strength and plasticity; 
structure engineering of structural materials with extreme 
specific strength; computer modeling of materials 
structure;

ІІІ.  Materials science of high melting compounds and high 
pressure phases; high melting point, superhard and 
functional non-oxide and oxide ceramic materials on their 
basis;

ІV.  Novel powder metallurgy processes and technologies; 
computer engineering modeling and optimization of 
technological processes; sintered metallic and composite 
materials and powder coatings with given properties for 
various applications;

V.  Nanostructured materials; synthesis and characterization 
of new nanostructures, study of size effects, technology 
development.

VI.  Materials for Hydrogen energy engineering systems; 
hydrogen production, storage, applications.

Інститут проблем реєстрації інформації 
НАН України
Institute for Information Recording of the NAS of 
Ukraine

Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89
+380 (44) 456-3318
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та 
систем оптичної реєстрації інформації, створення 
технології довгострокового зберігання цифрової 
інформації; теоретичні основи і прикладні методи 
створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних 
систем. 
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з 
мікропризмовою структурою Френеля для діагностики 
лікування косоокості.

The research of physical backgrounds, principles, methods and 
systems for optical information recording, the creation of long-
term digital information storage technology; the theoretical 
foundations and applied methods of creating computer 
information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for 
manufacturing the optical elements with micro-prism Fresnel 
structures for diagnosing and treatment of strabismus.

Інститут сорбції і проблем ендоекології
Institute for Sorption and Problems of 
Endoecology

Україна, 03164, м. Київ, 
вул. Ген. Наумова, 13
13, Gen. Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 452-93-28
+380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe-ua.com

Основні напрямки діяльності:
-  розробка теоретичних основ селективної сорбції, синтез 

та фізико-хімічні дослідження вуглецевих і неорганічних 
сорбентів із заданими властивостями;
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-  створення сорбентів і сорбуючих препаратів для 
детоксикації організму, а також корекції його 
біохімічних показників та екологічного захисту 
внутрішнього середовища (ендоекологія); синтез 
і дослідження нанодисперсних матеріалів для 
каталізу і фотокаталізу, а також для використання в 
електрохімічних пристроях;

-  розробка сорбційних технологій і обладнання для 
промисловості, захисту довкілля та медицини.

Main activities:
-  development of the theoretical foundations of selective 

sorption, synthesis and physico-chemical studies of carbon 
and inorganic sorbents with desired properties; 

-  creation of sorbents and sorbent products for detoxification 
of the body, and also correction of its biochemical parameters 
and environmental protection of the internal environment 
(endoecology);

-  the synthesis and study of nanodispersed materials for 
catalysis, and photocatalysis, and for use in electrochemical 
devices;

-  development of sorption technologies and equipment for 
industry, environmental protection and medicine.

Інститут термоелектрики НАН та МОН 
України
Institute of Thermoelectric of the NAS and 
Ministry of Education and Science of Ukraine

Україна, 58029, м. Чернівці, вул. Науки, 1
1, Nauky Str., Chernivtsi, 58029, Ukraine
+380 (3722) 4-44-22
+380 (3722) 4-19-17
anatych@gmail.com
www.ite.inst.cv.ua

Інститут проводить комплексні фундаментальні та 
прикладні дослідження з фізики термоелектричних 
явищ, теорії термоелектричного перетворення енергії, 
термоелектричного матеріалознавства, технології 
термоелектричних матеріалів та приладів, комп’ютерних 
технологій проектування термоелектричної апаратури. 
Виготовляє термоелектричні генератори, прилади 
термоелектричного охолодження та вимірювальної 
техніки. Проводить дослідження щодо застосування 
термоелектричного охолодження в різних галузях науки 
і техніки, зокрема в медицині. Розробляє та виготовляє 
різноманітні термоелектричні прилади медичного 
призначення.

The Institute pursues complex basic and applied research 
on physics of thermoelectric effects, theory of thermoelectric 
energy conversion, thermoelectric material research, 
technology of thermoelectric materials and devices, computer 
technologies of thermoelectric equipment design. The 
thermoelectric generators, thermoelectric cooling devices 
and measuring instruments are produced. Studies on the 
application of thermoelectric cooling in various fields of science 
and technology, in particular, medicine, are pursued. Various 
thermoelectric devices of medical application are developed 
and produced.

Інститут технічної теплофізики НАН 
України
Institute of Engineering Thermophysics of the 
NAS of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, 
вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabov Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82, 456-92-72
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

Основні напрямки науково-технічної діяльності:
1.  Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів 
в теплоенергетичному обладнанні, використання 
традиційних джерел енергії.
2. Технології та обладнання для:
-  переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської 

продукції;
-  отримання концентрованих молочних, овочевих та 

фруктових продуктів;
-  отримання профілактичного лікувально-оздоровчого 

харчування для імунослабких та гормональнозалежних 
осіб.

3. Новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології 
та обладнання для малої і муніципальної енергетики, 
будівельної, харчової, парфумерної, фармацевтичної та 
інших галузей промисловості.
4. Теплофізичні прилади та системи вимірювання.

The main directions of engineering and research activity
1. Fundamental research works on thermophysical processes 
in heat power equipment; utilization of conventional sources 
of energy
2. Technologies and equipment for: 
-  Processing, drying and storage of agricultural products;
-  Production of concentrated dairy, vegetable and fruit 

products; 
-  Production of prophylactic sanative foods for people suffering 

imm suffering immune sickness and hormone dependency
3. Modern power- and resource saving technologies and 
equipment for small and municipal power , for construction, 
food, perfumery, pharmaceutical and other branches of 
industries
4. Thermophysical measurement devices and systems.

Інститут фізики НАН України
Institute of Physics of the NAS of Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, 
пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України заснований в 1929 році. 
Основна діяльність: фундаментальні наукові дослідження. 
Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого 
середовища, нанофізика та нано-електроніка; фізика 
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поверхні, фізика плазми; фізика лазерів і нелінійна 
оптика, голографія, біофізика. Прикладні розробки 
в галузі лазерних технологій, сегнетоелектриків, 
рідкокристалічних систем, кріогенних, електронно-
променевих і плазмових технологій.

Institute of Physics of NAS of Ukraine was founded in 1929. 
Primary activity is Fundamental Research. The Main Areas 
of Research: Physics of Condensed Matter; Nanophysics and 
Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser 
Physics and Nonlinear Optics, Holography, Biophysics. Applied 
Research in the Areas of Laser Technologies, Segnetoelectrics, 
Liquid Crystals System, Cryogenics, Electron Beam and Plasma  
Technologies.

Інститут фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics 
of the NAN of Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50
+380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
НАН України проводить фундаментальні і прикладні до-
слідження та займається створенням розробок в області 
оптики і фотоелектроніки напівпровідників, оптоелек-
троніки і напівпровідникового матеріалознавства.

The Institute of Semiconductors carries out fundamental 
and applied investigations and developments in such 
areas as optics and photoelectronics of semiconductors, 
microelectronics, optoelektronics and semiconductor 
material sciеnce.

Інститут фізико-органічної хімії та 
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic 
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of 
Ukraine

Україна, 02160, м. Київ, 
Харківське шосе, 50, оф. 209
Off. 209, 50, Kharkivske highway, 
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-66-75
+380 (44) 559-66-86
office.ipocc@nas.gov.ua

Основні напрямки наукових досліджень:
-  дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у 

тому числі тих, що відбуваються в умовах гомогенного 
і міжфазного каталізу;

-  вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей 

вугілля і його компонентів з метою розробки методів 
раціонального використання вугілля та продуктів його 
переробки;

-  синтез і дослідження структури та властивостей 
гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно 
активних.

Main directions of scientific researches are:
-  studying of mechanisms of reactions of organic compounds, 

including reactions carrying out under conditions of 
homogenous and phase transfer catalysis;

-  analysis of chemical and physical-chemical properties 
of coal and its components with a view of developing 
the method of rational using of coal and products of its 
processing;

-  synthesis and investigating of the structure and properties of 
heterocyclic compounds, including biologically active ones.

Інститут хімії високомолекулярних сполук 
НАН України
Institute of macromolecular chemistry of the 
NAS of Ukraine

Україна, 02160, м. Київ-160, 
Харківське шосе, 48
48, Kharkivske shausse, 
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень: хімія та фізико-
хімія полімерних композиційних матеріалів. Одним 
з пріоритетних напрямів є розробка полімерних 
композицій медичного призначення та токсикологічна 
оцінка полімерних матеріалів.

Main field of scientific research: chemistry and physical 
chemistry of polymer composite materials including 
elaboration of polymer composites for medical applications, 
and toxicology tests of polymer materials.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 
України
Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Ген. Наумова, 17
17, General Naumov Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-85
+380 (44) 424-35-67
office@isc.gov.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями:
- теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні 
твердих тіл;
- медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
- фізико-хімія поверхневих явищ;
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- хімія, фізика і технології наноматеріалів.
Розробки:
- ентеросорбенти; 
- дієтичні добавки «Бальзасил» та «Фітосил»; 
- функціональний харчовий продукт «Целісорб»;
- кремнеземні наповнювачі;
-  нанокомпозиція ПАТЕЛЕН (PATHELEN®) для лікуван- 

ня ран
-  бактерицидний матеріал для надання першої 

долікарської допомоги при ранах та опіках.

Major research directions:
- Theory of chemical structure and reactivity of solid surfaces
- Medical-biological and biochemical problems of surfaces
- Physico-chemistry of surface and interfacial phenomena
- Chemistry, physics, and technology of nanomaterials
Developments:
- Enterosorbents;
- Dietary supplements “Balzasil” and “Fitosil”;
- Functional foodstuff “Tselisorb”;
- Silica fillers;
- Nanocomposite “Pathelen” for treatment of wounds;
-  Bactericidal material to provide first aid in wounds and 

burns.

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН 
та МОН України
The International Research and Training Center 
for Information Technologies and Systems of the 
NAS and MES of Ukraine

Україна, 03680, Київ-680, 
МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkova Ave., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України, 
у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна, 
учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики, 
інформаційних та телекомунікаційних технологій. 
Основні напрямки діяльності: створення нових 
інтелектуальних інформаційних технологій та систем для 
науки та освіти, інформатизації суспільства, економіки та 
промисловості, медицини.

The International Center is a body of National Academy of 
Sciences of Ukraine. Its running combines naturally scientific 
and research, training and international activities in the field 
of informatics, information technologies and computer-based 
education methods.
The main areas of activities: creation of new intelligent 
information technologies and systems for science and 

education, society informatization, economy and industry, 
medicine.

Фізико-технологічний інститут металів та 
сплавів НАН України 
Physico-technological Institute of Metals and 
Alloys of the NAS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, 
бул-р Вернадського, 34/1
34/1, Vernadskogo Blvd., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-35-15
+380 (44) 424-35-10
metal@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua.

Інститут здійснює дослідження гідродинамічних, 
тепломасообмінних та кристалізаційних процесів при 
приготуванні, обробці і твердненні сплавів. Розробляє 
нові матеріали, нові технології, обладнання для 
обробки металевих розплавів та виготовлення виробів 
машинобудівного та оборонного комплексу та ливарних 
виробів загального використання і спеціального 
призначення.

Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and 
mass transfer and crystallization processes at preparation, 
treatment and solidification of alloys. It ensures the 
development of new technologies and equipment for metalic 
melts treatment and manufacturing articles for machine-
building defence industry and general use as well as for 
application in defence.



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

MASS MEDIA
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2Event.com

Україна, 79005, м. Львів, 
вул. Коперника, 12/10
12/10, Kopernika Str., 
Lviv, 79005, Ukraine
+380 (32) 253-93-00
support@2event.com
www.2event.com

2Event.com - це єдина в СНД повна платформа для 
продажу квитків і до нетворкінгу.
З безкоштовним мобільним додатком для відвідувачів.
Допомагаємо знайомитися не тільки на самій події, а й 
за її межами, завдяки пошуку попутників і співмешканців 
між відвідувачами - в поїздах, літаках, таксі і готелях.

2Event.com - this is the only platform in the CIS for tickets and 
networking at the events.
With free app for visitors.
We help to meet each other not only at the event - but before 
and after the event.
Visitors can search for travel mates and cohabitants - in trains, 
airplanes, taxis and hotels.

4 Seasons Croatia

6, Roginina, Zagreb, Croatia
+385 (1) 770-13-90
info@naturala.hr
www.4seasonscroatia.com

4 Seasons Хорватія за короткий час став першим 
порталом, де можна знайти все, що пов’язано зі 
здоров’ям, оздоровчим туризмом, велнес, красою, 
розкішними готелями і чудовою гастрономією в Хорватії. 
Цей унікальний проект сприяє розвитку оздоровчого 
туризму в Хорватії. З недавнього часу 4 Seasons Хорватія 
видає і спеціалізовані журнали на іноземних мовах, 
підготовлені цілеспрямовано для певних ринків. Портал 
4 Seasons створено за підтримки фірми «Nativa медіа» - 
видавця одного з найпопулярніших порталів про стиль 
життя та здоров’я в Хорватії www.naturala.hr.

Over a short period of time, 4 Seasons Croatia became the 
first stop for subjects related to health and medical tourism, 
wellness, beauty, luxury accommodations, and high-end 
gastronomy in Croatia. 4 Seasons Croatia has in 2015 begun 
issuing specialized magazines in other languages, targeted at 
specific markets. Behind 4 Seasons Croatia is the Nativa media 
company, the author of one of the most visited lifestyle portals 
in Croatia, Naturala.hr www.naturala.hr.

101 стоматолог, стоматологічний портал
101 stomatolog, dental portal

Україна, м. Київ
Ukraine, Kyiv
+380 (93) 849-00-22
101stomatolog@mail.ru
www.101stomatolog.com.ua

Стоматологічний портал у Києві «101 стоматолог» - це 
сучасний медичний інтернет каталог, на сторінках якого 
зібрані стоматологи і стоматологічні клініки Києва. Таким 

чином, кожен може з легкістю вибрати відповідний 
стоматологічний кабінет, поліклініку або фахівця з 
переліком послуг, що надаються, розташування і рівнем 
цін на послуги, що надаються. Крім того можна вибрати 
фахівця, або клініку за спеціалізацією або недалеко до 
певної станції київського метро. Завдяки нашому порталу 
пацієнти завжди можуть здійснити пошук стоматології 
по різним критеріям: акції; ціна; район; послуги; відгуки; 
популярні; на карті метро; на карті міста Києва. 
А також у нас є векторна будова зуба, розташування 
зубів дорослого і дитини, і різна інформація про лікарів 
і хвороби, поради для пацієнтів.

Dental portal “101 stomatolog” Kiev - is a modern medical 
online catalog, the pages of which are collected dentists 
and dental clinics in Kiev. Website dental clinics of Kiev “101 
stomatolog” - www.101stomatolog.com.ua

Alldental

33, 1st fl., blvd. “Vasil Levski”, 
Sofia, Bulgaria
+359 (897) 519-076
+359 (889) 557-726
office@alldental.bg
www.alldental.bg

Alldental.bg належить Фонду ORAL HEALTH AND 
AWARENESS. Це відкрита і безкоштовна онлайн платформа 
для надання корисних і практичних стоматологічних 
порад, представлених в зрозумілій формі, для людей 
без стоматологічної освіти. На порталі www.alldental.bg 
будь-яка людина може отримати інформацію про гігієну 
порожнини рота, умови і причини її погіршення, наслідки 
неправильної діагностики та виправлення існуючих 
проблем.

Web platform for oral health www.alldental.bg is owned by the 
Foundation “ORAL HEALTH AND AWARENESS”. It is open and 
free online platform to provide useful and practical dental tips 
presented in an understandable way for people without dental 
education. On www.alldental.bg anyone can get adequate 
information on oral health, the conditions and causes of its 
deterioration, the consequences of inadvertent diagnosing and 
correcting existing problems.

AllDental Travel

33, 1st fl., blvd. “Vasil Levski”, 
Sofia, Bulgaria
+359 (897) 519-076
+359 (889) 557-726
info@alldentaltravel.com
www.alldentaltravel.com

AllDental Travel Ltd. є найбільшим стоматологічним 
турагентством Болгарії. Ми можемо запропонувати 
найнижчі ціни на лікування зубів і стоматологічні 
турпакети. AllDental Travel Ltd. є компанією-посередником, 
що динамічно розвивається і надає повний спектр послуг 
для стоматологічного туризму в Болгарії. Ми пропонуємо 
доступ до широкого спектру стоматологічних пакетів, 
проживання, проїзні квитки і туристичні послуги. Всі 
послуги до, під час і після особистого стоматологічного 
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візиту, консультації з нашою висококваліфікованою 
командою по телефону та електронною поштою!

AllDental Travel Ltd. is Bulgaria’s largest dental travel 
agency. We are able to offer the lowest prices for dental 
treatment and dental travel packages. AllDental Travel 
Ltd. is a dynamic company and a full-service facilitator for 
dental tourism in Bulgaria. We offer access to a wide range of 
dental packages, accommodation, travel tickets and tourism 
services. All services before, during and after your dental 
holiday- in-person, telephone and email consultations with 
our highly experienced team!

Aquae

39, Avenue de la Marne, 
Biarritz, 64200, France
+33 (559) 24-73-60
+33 (760) 03-40-01
aquae@palindrome-edition.fr
www.aquae-officiel.fr

AQUAE є французьким професійним ЗМІ, що присвячений 
охороні здоров’я і велнес індустрії.
AQUAE представлений:

Santé&Bien-être

двох мовах

Завдяки унікальному позиціонуванню, об’єднуючи 
курорти, таласотерапію і велнес індустрію, журнал AQUAE 
відповідає потребам клієнтів в конкретній інформації.

огляд медичного спа-сектору у Франції.

AQUÆ is a French professional media dedicated to health and 
wellness sectors. AQUÆ is represented by:

être

With its unique positioning bringing together spas, 
thalassotherapy and wellness sectors, AQUÆ answers to their 
need of specific information.

of the medical spa sector in France.

BELODENT.ORG, стоматологічний 
інформаційно-освітній портал
BELODENT.ORG

+375 (29) 665–02–08 
+375 (17) 363–63–30
belodentorg@mail.ru
www.belodent.org

Перший стоматологічний інформаційно-освітній портал 
www.belodent.org - це унікальний інтернет-ресурс, який 
об’єднує найкращих фахівців світу. На порталі воєдино 
зібрані найактуальніші стоматологічні події Росії, Білорусі, 
України та світу: курси, виставки, вебінари, представлена 
практично значуща відеоінформація, статті відомих 
авторів, фото- та відеозвіти з освітніх заходів. Портал є 

ексклюзивним представником російського видавничого 
дому «АБЕТКА СТОМАТОЛОГА» в Білорусі, організатором 
і інформаційним партнером численних освітніх заходів в 
Білорусі і за її межами.

BELODENT.ORG – You can find the most exciting and interesting 
news from the world of dentistry right here. The first dental 
informational portal. www.belodent.org

CanBiotech Inc

11-1155, North Service, 
Oakville, Ontario, L6M 3E3, Canada
+1 (877) 524-6249
info@canbiotech.com
www.canbiotech.com

CanBiotech є відкритою інноваційною платформою 
для біотехнологічної і фармацевтичної промисловості. 
Відвідайте CanBiotech, щоб дізнатися більше про 
найкращу співпрацю з галузевими партнерами та 
пацієнтами. Беріть участь в обговоренні, будьте 
присутніми на майбутніх подіях та дізнайтеся про 
можливості навчання, що надаються CanBiotech і 
нашими партнерами в області інноваційних розробок, 
біоінновацій, дизайн мислення для здоров’я пацієнта.

CanBiotech is an open innovation and patient engagement 
platform for the biotech and pharmaceutical industries. 
Visit CanBiotech to learn more about best practices for 
collaboration with industry stakeholders and patients. 

training opportunities provided by CanBiotech and our 
partners in the areas of innovation program development, 
open bioinnovation, design thinking for health and patient 
engagement. 

CLocate.com

Netanya, Israel
info@clocate.com
www.clocate.com

CLocate.com є провідним міжнародним каталогом про 
всесвітні конференції і виставки, містить унікальну і 
всеосяжну пошукову систему.

CLocate.com is a leading international directory for worldwide 
conferences and exhibitions, equipped with a unique and 
comprehensive search.

Copybook

1, Victor Lane Heavitree Exeter, Devon, 
EX1 3BJ, United Kingdom
+ 44 (1884) 252-246
info@copybook.com
www.copybook.com

Метою Copybook є об’єднання бізнес-спільноти через 
унікальну платформу спілкування для покупців і 
продавців усіх товарів і послуг. Copybook є одним зі 
світових лідерів в області B2B онлайн-медіа, надаючи 
новини та інформацію в різних галузях промисловості, 
які мають глобальний вплив на всі важливі питання, що 
зачіпають світ сьогодні.

Can�����

�����������

Ca���a�����

C������������n�
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Copybook’s aim is to bring business communities together 
through providing a unique platform of communication for 
buyers and sellers of all products and services. Copybook is 
among the world’s leaders in online business-to-business 
media, providing news and information in a variety of different 
industries, which have a global bearing on all of the important 
issues affecting the world today.

Dentalgeek

Moscow, Russia
+7 (495) 500-98-02
info@dentalgeek.ru
www.dentalgeek.ru

Dentalgeek - це найактуальніший журнал та інтернет-
портал про цифрову стоматологію, інноваційні матеріали 
і технології в стоматології, 6 друкованих номерів на рік. 
Місія та ідея журналу: формування спільноти фахівців, 
що використовують цифрові технології в повсякденній 
практиці, створення конкурентного відкритого 
середовища для розвитку і просування цифрових 
технологій в сфері стоматології. На сторінках Dentalgeek 
ви знайдете огляди СAD/CAM систем, новітні медичні 
дослідження з використанням цифрових технологій, 
огляди програмного забезпечення для стоматологів, 
інновації, практичні статті з фотозвітами і багато іншого. 
Ми віримо, що інформація, яка освітлюється на наших 
ресурсах дасть новий імпульс стоматологічному бізнесу, 
підвищить якість наданих послуг і дасть нові технологічні 
можливості професіоналам.

The Dentalgeek is the most relevant magazine and web 
portal about digital dentistry, innovative materials and 
technologies in dentistry, 6 printed issues per year. Mission 
and idea of the magazine: developing a community of 
professionals, who use digital technology in their workflow, 
building a competitive environment for the development and 
promotion of digital technologies in the dentistry field. On 
pages of The Dentalgeek you will find reviews of CAD/CAM 
systems, latest medical researches with the use of digital 
technology, software reviews, innovations, practical articles 
with photo reviews etc. We believe that information we share 
will give a new boost for the dental business, and improve 
the quality of provided services and new technological 
capabilities for professionals.

Dental-revue – інформаційний 
стоматологічний сайт
Dental-revue

Росія, Russia
info@dental-revue.ru
www.dental-revue.ru

Наукові статті, опис методик і огляди з різних проблем 
стоматології. Резюме і вакансії для стоматологів. Форум 
для стоматологів і пацієнтів. Стоматологічні відеофільми 
та анімація. Каталог стоматологічних клінік і лабораторій 
з реєстрацією і самостійним додаванням анкет.

Scientific articles, description of methods and reviews 
on various dental problems. Summary and vacancies 

for dentists. Forum for dentists and patients. Dental 
videos and animation. Catalogue of dental clinics and 
laboratories with the registration and individual addition 
of applications.

Dentist-club

Україна, 08131, Київська обл., 
Софіївська Борщагівка, 
вул. Боголюбова, 16, оф. 3
Off. 3, 16, Bogolyubova Str., 
Kyiv region, Sofіїvska Borshchahivka, 
08131, Ukraine
info@dentist-club.com.ua
www.dentist-club.com.ua

Каталог стоматологічних клінік dentist-club - зручний 
сервіс пошуку стоматологій в місті Києві та Київській 
області. Довіртеся нам при виборі клініки для діагностики 
або комплексного лікування, адже у нас зібрана 
найактуальніша і корисна інформація про різні заклади 
– будь-то стаж лікарів, використовуване обладнання 
або свіжі доступні акції. Щотижневі статті, постійні 
рубрики, гумор, а також корисні наукові матеріали - все 
це зібрано в одному місці. Підписавшись на наші профілі 
в соціальних мережах, Ви щодня зможете отримувати 
корисну і свіжу інформацію про новини стоматологічної 
індустрії.

dentists in Kiev and of the Kiev region. Trust us when choosing 
a clinic for the diagnosis or treatment of complex, because 
we collected the most topical and useful information about 
the various institutions - whether experience of doctors used 
equipment or fresh stocks available. Weekly articles, regular 
columns, humor and useful research materials - all in one place. 
By subscribing to our profiles on social networks every day you 
can get useful information and fresh news about the dental 
industry.

Depharm, сервіс пошуку виробників 
і постачальників

suppliers

Україна, 61038, м. Харків, 
вул. Л. Ландау, 239
239, L. Landau Str., 
Kharkiv, 61038, UKRAINE
+380 (57) 738-27-85
depharm.portal@gmail.com
www.depharm.net

Depharm.net – сервіс пошуку виробників і 
постачальників, пропонує вашій увазі міжнародний 
майданчик з актуальною поновлюваною базою компаній, 
що постачають якісне обладнання, продукцію та послуги 
у фармацевтичній та медичній галузях.
Для зручності користування розроблена, зібрана та 
структурована така інформація:
- діюча база виробників і постачальників
-  каталог фармацевтичного обладнання і сировини. 

Новинка! pharmacat.net

DENTALGEEK
D I G I T A L  D E N T I S T R Y
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-  щорічне друковане видання «Справочник 
фармацевтического работника»*

-  галузеві події: виставки, семінари, конференції, 
тренінги тощо

- головні новини національного і світового масштабу
*Щорічне довідково-інформаційне видання для ТОП-
менеджерів підприємств, технічних фахівців і відділу 
закупівель, що поширюється персональною адресною 
доставкою на всі провідні підприємства заданої галузі.

Depharm — the search service of manufacturers and 
suppliers, offers you an international platform with an always 
up-to-date base of companies that supply quality equipment, 
products, and services in the pharmaceutical and medical 
industries.
The following information is designed, assembled, and 
structured for your convenience: 
- a valid base of manufacturers and suppliers
- a catalog of pharmaceutical equipment and raw materials. 
New! pharmacat.net
- an annual Russian language printed edition «Handbook of a 
pharmaceutical worker»*
- industry events such as exhibitions, seminars, conferences, 
training, etc
- main news of national and global scale

enterprises, technical experts, and purchasing departments. It 
is spread through personal addresses delivered to all leading 
enterprises of a given industry.

DOC.UA – сервіс пошуку лікарів
DOC.UA – doctor Search Service

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 17
17, Hlybochytska Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
y.demtsova@doc.ua
www.doc.ua

DOC.UA – сервіс пошуку лікарів. Є найуспішнішим 
стартапом України, що об’єднує більше 800 приватних 
та державних клінік, 5400 лікарів у 14 містах України. 
Щорічно пів мільйону людей користуються сервісом 
для пошуку лікаря за критеріями ціни, розташування, 
якості та більш ніж 68 тисяч відгуків інших користувачів.

DOC.UA - Service search for doctors, the most successful startup 
that brings together more than 800 public and private clinics, 
5,400 physicians in 14 cities of Ukraine. Each year half a million 
people use the Service to find a doctor on the criteria of price, 
location, quality and reviews of over 68 thousand users.

DoctorGEO&SPA

Україна, 03035, м. Київ, 
вул. Сурікова, 3, оф. 42
Off. 42, 3, Surikova Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 383-50-65
info@doctorgeo.info
www.doctorgeo.info

DoctorGEO – це російськомовний аналітичний 
майданчик, що пропонує інформацію на тему лікування 

та оздоровлення за кордоном для мешканців країн СНД.
DoctorGEO - це онлайн-портал і друкований журнал Dоc-

для професіоналів ринку, так і для пацієнтів, споживачів 
медичних та оздоровчих послуг за кордоном. Компанія 
діє з 2012 року.

DoctorGEO is analytical russian-language platform on 
treatment abroad and health topics for customers from CIS 
countries. 
DoctorGEO is online web-portal and printed journal 

market professionals as well as patients, consumers of medical 
and health services abroad. Company operates from 2012.

Doktorisrael

119, Avenue Ha-Nasi, Haifa, 34634, Israel
+972 (52) 521-18-12
patient@doktorisrael.ru
www.doktorisrael.ru

DoktorIsrael.ru - це унікальний інтернет-сервіс, що 
надає інформаційну та практичну допомогу з лікування 
в Ізраїлі пацієнтові і його родичам. Створений у 2012 
році як надійний канал зв’язку з усіма провідними 
медичними організаціями Ізраїлю, сьогодні сервіс 
виконує глобальніші функції, які не під силу більшості 
інших структур медичного туризму. Серед безлічі 
медичних компаній, приватних клінік і представників 
лікарень, готових забезпечити іноземним пацієнтам 
лікування в Ізраїлі, легко розгубитися і зробити 
неправильний вибір, так як всі постачальники медичних 
послуг ведуть наполегливу рекламну кампанію. 
Надлишок інформації на користь, як ізраїльської 
медицини в цілому, так і окремо взятих організацій, 
не дає зосередитися на головному і змушує діяти в 
інтересах досвідчених маркетологів, а не пацієнта. Сайт 
DoktorIsrael працює виключно в інтересах іноземних 
пацієнтів і співпрацює з усіма медичними організаціями 
Ізраїлю. Статус незалежного інформаційного джерела 
дозволяє об’єктивно аналізувати якість роботи компаній 
медтуризму, лікарів і лікарень, визначаючи їх сильні і 
слабкі сторони. Пропонуючи пацієнтам готове рішення, 
ми також враховуємо складнощі, що виникають 
внаслідок відсутності державного регулювання 
медтуризму в Ізраїлі - нам важливо, щоб іноземні 
громадяни лікувалися за справедливими цінами, тому 
для наших пацієнтів, навіть при лікуванні через компанію 
медтуризму, діє право прозорої оплати медичних послуг 
безпосередньо в лікарню, що виключає ймовірність 
націнок.

DoktorIsrael is a unique internet service offering information 
and practical support to patients and their relatives 
seeking medical service in Israel. Created in 2012 as a 
reliable communication channel with all leading medical 
organizations in Israel, today the website features more 
global functions, which most other medical tourism 
companies are not able to assume. It is so easy to get 
lost in the multitude of medical companies, clinics and 
hospital representatives offering to foreign patients medical 
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the right choice, since all service providers actively advertise 
themselves. Excessive information about advantages of 
israeli medicine in general and of specific companies in 
particular prevents the patients from focusing on what is 
important for them and forces them to act in the interests 
of marketing specialists, putting their own needs aside. 
DoktorIsrael acts solely in the interests of patients and 
interacts with all medical companies in Israel - the uniqueness 
of our service is defined by total independence from any of 
them. Our status of an independent informational source 
allows us to objectively evaluate the performance of medical 
companies, doctors and hospitals, defining their strengths 
and flaws. When we provide to our users a ready solution, we 

due to the absence of governmental regulation of medical 
tourism industry in Israel. It is important for us that foreign 
patients receive medical services at fair cost: even when 
they use the mediation of an agency, they get an advantage 
of paying directly to the hospital in full transparency and 
avoiding any additional charges.

El turistico

Україна, 02095, м. Київ, 
вул. Княжий Затон, 9
9, Knyazhiy Zaton Str., 
Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 575- 65-77
alexsa.plys@gmail.com
www.elturistico.com

El turistico - це повно кольоровий інформаційно-
розважальний глянсовий журнал про туризм, який 
виходить з періодичністю раз в два місяці.
Тираж: 10 000 примірників.
Мова видання: українська, російська
Канали поширення:
- за додаткову плату:

- безкоштовно:

бутіки, салони краси, спортклуби)

“El turistico” is a full-color glossy magazine about tourism, 
which comes out once every two months with a circulation of 
10,000 samples.
Our readers are successful people who love to travel.
Language: russian, ukrainian
We distribute free copies to:

Estet-portal.com, науково-популярний 
портал
Estet-portal.com, Science-popular website

Україна, 01135, м. Київ, 
вул. Шолуденка, 2, оф. 114
Off. 114, 2, Sholudenko Str., 
Kiyv, 01135, Ukraine
+380 (44) 236-67-77
+38 (097) 762-99-39
inbox@estet-portal.com
www.estet-portal.com

Estet-portal.com – унікальний майданчик комунікації 
науки і практики. Тут фахівці заощадять свій час – 
знайдуть новини про передові технології, дізнаються 
думку авторитетних експертів, зможуть поставити 
професійні питання і обговорити випадки, які викликали 
труднощі. Такий союз професорсько-викладацького 
складу, досвідчених практикуючих лікарів і молодих 
фахівців різної спрямованості дає можливість вирішувати 
проблеми естетичної медицини комплексно і професійно.

Estet-portal.com is a unique platform of communication 
where science intertwines with practice. Here experts save 
their time - they can find news on advanced technologies, 
read articles and hear an opinion of recognized experts, ask 

members, experienced practitioners and young professionals 
gives the opportunity to solve any aesthetic medicine problems 
comprehensively and professionally.

European Hospital Verlags GmbH

45, Theodor-Althoff Str., Essen, Germany
+49 (201) 871-26-853
info@european-hospital.com
www.healthcare-in-europe.com

Протягом 25 років European Hospital є інформаційним 
флагманом європейської охорони здоров’я.
Ми триматимемо вас в курсі тенденцій та інновацій на 
ринку охорони здоров’я. Експерти нададуть відповіді на 
найбільш актуальні питання в галузі охорони здоров’я.
Ви знайдете відповіді на healthcare-in-europe.com

For 25 years European Hospital has been the voice of European 
healthcare communication, both with the print edition and the 
online presence which was introduced ten years ago. 
We will keep you up-to-date on trends and innovations in 
the healthcare market: We cover the entire field from clinical 
practice through medical technology to clinical research. 
Experts will provide answers to the most pressing healthcare 
issues. You will find the answers in healthcare-in-europe.com

Eventegg

4/1, Yesilce Mah. Diken Sok., 
Istanbul, Turkey
info@eventegg.com
www.eventegg.com

Компанія створена, щоб допомогти кожному бізнесу 
або відвідувачу знайти міжнародний захід і отримати 
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достатню інформацію про нього. Ми працюємо з повною 
віддачею, щоб бути самою надійною і достовірною 
інтернет-платформою.

We are a young company that started off to help each business 
or academic event attendee find an international event 

dedication to be the most reliable online event platform to be 
consulted in this point.

Freesun News

11, Kaudenaardedreef, Dilbeek, 
Brussels, 1700, Belgium
+32 (2) 521-32-14
info@freesun.be
www.freesun.be

є одним з найстаріших журналів про туризм. З 1995 

компанією. Наш щотижневий інформаційний бюлетень 
відправляється безкоштовно більш ніж 45.000 

більш ніж 1.575.327 унікальних відвідувачів в 2016 
році). Передплатники і одержувачі електронних 
інформаційних бюлетенів це люди, які активно беруть 
участь у туристичній індустрії: туристичні агентства, 
туроператори, авіакомпанії і пароплавні компанії, мережі 
готелів, компанії-організатори конференцій.

Founded in 1982, Freesun News is today one of the oldest 
travel and tourism magazine published on the internet. 
Online since 1995 Freesun News is an independent and family 
owned Belgian company. Our weekly newsletter is sent free of 

recipients include consumers and people active in the travel 
industry: travel agencies, touroperators, airline and steamship 
companies, hotel chains, car rental companies, business 
travelers, CRS companies, incentive and conference planners.

German Medical Journal

16, Ruffini Str., Munich, 
Bavaria, 80637, Germany
+49 (89) 578-75-789
+49 (89) 13-16-30
info@bennad.com
www.german-medical-journal.eu

German Medical Journal є науковим інтернет-журналом з 
Німеччини для міжнародного медичного співтовариства. 
Журнал освітлює весь спектр медицини, представляє 
інновації в області діагностики і терапії. GMJ доступний 
на російській та англійській мовах на сайті www.german-
medical-journal.eu. German Medical Online – медичний 
портал - хто є хто в медичному світі. Щоб ви не шукали 
в медичній сфері – це можна знайти на інтернет-порталі 
www.german-medical-online.com

German Medical Journal is the scientific online journal from 
Germany for the international medical community. The Journal 
keeps you up to date about the whole spectrum of medicine, it 

presents innovations in diagnostics and therapy. GMJ Russian-
English is available at www.german-medical-journal.eu. 

who of the medical world. Whatever you are looking for in the 

www.german-medical-online.com

Go-Dentist.com - платформа для просування 
лікарів і стоматологічних клінік
Go-Dentist.com

+38 (044) 379-28-62
+7 (499) 403-15-18 
plus@go-dentist.com
www.Go-Dentist.com

Ми допомагаємо пацієнтам знайти лікарів і стоматологічні 
клініки, робимо все, щоб пацієнт дзвонив прямо Вам - 
минаючи посередників. Кожному лікарю і стоматологічній 
клініці надається можливість безкоштовно створити 
власне портфоліо, керувати ним, публікуючи ціни, акції, 
відео, статті, приклади робіт тощо. Все, що Ви додаєте 
на сторінці власного порт фоліо, допоможе пацієнтові 
знайти Вас в пошуку. До Ваших послуг такі сервіси як: 

лайн запис на прийом.

Health Travel

Україна, 02154, м. Київ, вул. Давидова, 6
6, Davydova Str., Kyiv, 02154, Ukraine
+380 (44) 295-46-96
marina.chekmak@healthtravel.pro
www.healthtravel.pro

Видавничий дім «Медіа Мастер» є видавцем багатьох 
медіа-проектів: міжнародний журнал та портал Health 
Travel www.healthtravel.pro, міжнародний журнал MAN, 
портали itogi.ua та shkola.ua.

media projects: International magazine “Health Travel” and 
Internet portal www.healthtravel.pro, International magazine 
“MAN”, Internet portals http://itogi.ua and http://shkola.ua.

Infodent Srl

Strada Cassia Nord km 86, 
300, Vitebro, 01100, Italy
+39 (0761) 35-21-98
+39 (0761) 35-21-33
infomedix@infomedix.it
www.infomedix.it

ресурсом для компаній, які знаходяться в пошуку 
дистриб’юторів по всьому світу і експортують свою 
продукцію за кордон. Журнал акцентує увагу на 
міжнародних тенденціях ринку, сертифікатах і правилах, 
виробах медичного призначення, міжнародних 
експонентів, комерційних оголошеннях та новинки. 

націлений на різні регіони світу - Північна і Латинська 
Америка/Європа і Африка/Близький і Середній Схід 
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та Азія для цільової аудиторії 35000 контактів в 162 

включає маркетингові послуги і індивідуальні послуги 
B2B і консультування з надання допомоги медичним 
компаніям в створенні мережі бізнес читацької аудиторії.

INFOMEDIX INT magazine is an indispensable resource for 
companies looking for distributors worldwide and exporting 
their products abroad. The magazine focuses on international 
market trends, certificates and regulations, medical products, 
international exhibitors, commercial announcements and 
novelties. INFOMEDIX is published three times a year each 
issue targeting a different area of the world. North and Latin 
America/Europe and Africa/Mіddle East and Asia, for a global 
readership of 35,000 contacts in 162 countries. Infomedix 
International media portfolio also includes inline marketing 
services and customized B2B services and consultancy to assist 
medical companies create a network of business readerships.

InfoMed Malaysia

Unit A-3-3 (Block A), 1 Jalan PJS 8/15, 
Dataran Mentari, Petaling Jaya, 
Selangor, 41560, Malaysia
info@infomed.com.my
www.infomed.com.my

охоплює актуальні статті про інноваційні медичні методи 
лікування, фармакологічні помилки і відкриття, а також 

виходить 4 рази на рік накладом в 10000 примірників. 
Кожен випуск доставляється індивідуально лікарям, 
керівникам та медичним організаціям безкоштовно. 
Журнал спрямований на всіх представників керівних кіл 
та військовослужбовців і осіб, що приймають рішення в 
системі охорони здоров’я Малайзії.

Malaysia magazine brings a comprehensive up-to-date 
coverage of articles on the sciences behind innovative 
medical therapies, disease awareness and discoveries, and 
management topics to give medical organizations and 
professionals a broad overview on improving their services to 
their patients and clients. InfoMed published 4 times a year and 
12,000 copies per issue. Each issue is delivered individually to 
the doctors and administrators FOC. The distribution includes 
medical related organizations. This gives your brand a higher 
visibility and awareness profile to people who make decisions 
on contracts, tenders and listing.

Intuition Communication LTD

3, Churchgates, Berkhamsted, 
Herts, HP4 3LF, United Kingdom
+44 (1442) 81-78-17
+44 (1442) 81-78-18
mariageorga@treatmentabroad.com
www.imtj.com
www.treatmentabroad.com

Компанія Intuition забезпечує засобами масової 
інформації, аналітики та маркетингових рішень 

міжнародний сектор медичних подорожей, керує 
порталами, які стосуються медичних подорожей 

Журнал – B2B ресурс для сектору медичних подорожей. 
Компанія також проводить дослідження та консультації 
по медичному туризму, забезпечує інформацією про 
лікарні, клініки і напрями розвитку медико-туристичного 
бізнесу.

Intuition provides media, intelligence and marketing solutions 
for the international medical travel sector, managing 

Travel Journal – a business to business resource for the medical 
travel sector. The company also undertakes research and 
consultancy for medical tourism businesses providing advice 
to hospitals, clinics and destinations that wish to grow their 
medical tourism.

iVrach.com, клуб практикуючих лікарів

Росія, 109012, м. Москва, вул. Ільїнка, 4
4, Iliynka Str., Moscow, 109012, Russia
+7 (495) 249-90-35
info@ivrach.com
www.ivrach.com

Клуб практикуючих лікарів iVrach - це професійна 
лікарська мережа, яка об’єднує еліту практичної 
медицини з ближнього і далекого зарубіжжя. З 2012 року 
входить до міжнародного альянсу лікарських мереж 
Networksin Health.
Основні завдання Клубу - сприяти професійному 
спілкуванню і підвищенню якості інформаційного 
забезпечення лікарів. На сайті публікується інформація 
з безпеки ліків, клінічні розбори, в рамках «Журнального 
Клубу» обговорюються наукові публікації. Також лікарям 
пропонується безкоштовний курс вивчення медичної 
англійської мови.

iVrach is a professional online community for Russian-

observations and questions about clinical issues, as well as 
participate in various educational activities. 
iVrach members use their real identities. This enables each 
member verification and creates an atmosphere of trust 
necessary for effective professional collaboration.
By applying emerging web trends and technologies iVrach 
not only enhances physician to physician interactions but also 

industry.

Korean Spa Society

Seoul, 135010, South Korea
+82 (10) 325-48-069
song7878@empal.com
www.korspa.net

співтовариств спа і велнес професіоналів в Кореї. 
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Заснована у 2004 році, покликана сприяти обміну ідеями 
та громадськими зв’язками для своїх членів, включаючи 
спа і велнес-власників, операторів, професійних 
працівників і B2B провайдерів.

and wellness professionals in Korea. Established in 2004, it has 
served as an instrument for exchange of ideas and community 

operators, professional workers, and business-to-business 
providers.

Likar.info

Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Щекавицька, 9-А
9-А, Schekavitska Str., 
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 206-11-70
admin@likar.info
www.likar.info

у 2001 році для лікарів та пацієнтів, що висвітлює 
найактуальніші проблеми сучасної медицини і є надійним 
джерелом інформації.
У більш ніж сорока тематичних розділах зібрані новини 
та статті про здоров’я, новітні технології та методи 
лікування хвороб в Україні та світі, а також, довідники 
медичних засобів, лікарень, аптек, аналізів та хвороб, що 
постійно доповнюються. 

“Likar.info” - a nation wide online publication launched in 2001 
for doctors and patients, highlighting the most topical problems 
of modern medicine and is a reliable source of information.
In more than forty thematic sections contains news and articles 
about health, new technologies and treatments for diseases 
in Ukraine and abroad, as well as guides medicines, hospitals, 
pharmacies, analyzes and diseases is constantly improved.

Med36.com

reklama@med36.com
www.med36.com

Med36.com — український інформаційно-довідковий 
ресурс про медицину.
Необхідний партнер для більшості організацій, 
які бажають оперативно і легко донести аудиторії 
інформацію про свою діяльність. Онлайн друг для 
провідних клінік і лікарів, які консультують читачів в 
інтерактивному режимі. Вся інформація зібрана в єдиний 
каталог і скористатися ним можна, не виходячи з дому, 
не витрачаючи часу на пошуки адреси та контактних 
даних.

Med36.com – Ukrainian reference and information resource 
about medicine. Essential partner for most organizations 
that want quickly and easily bring the audience information 
about its activities. Online friend for each of leading clinics 
and doctors that consult readers online. All information is 
collected in a single catalog, and you can use it without leaving 
your home, not spending time for searching for addresses and 
contact information.

Medcentre.com.ua

Україна, 03151, м. Київ, 
вул. Сім’ї Ідзиковських, 39, оф. 502
Off. 502, 39, Families Idzykovskyh Str., 
Kyiv, 03151, Ukraine
+38 (063) 880-05-33
info@medcentre.com.ua
www.medcentre.com.ua

Медичний портал Medcentre.com.ua - все про 
медикаменти, клініки і медичні установи, лікарів, а також 
про здоров’я та лікування.

Medical portal Medcentre.com.ua - all about medicines, clinics 
and medical institutions, doctors, and also about health and 
treatment.

Medi Trends Today

39 Sector, Gurgaon, 
Haryana, 122001, India
+91 (965) 023-76-03
meditrendstoday@gmail.com
www.meditrendsmagazine.com

Medi Trends Today перший і єдиний в Індії журнал про 
медичний туризм. Журнал виходить раз на два місяці і 
фокусується на новітніх розробках в сфері медичного 
туризму, медичного обладнання та технологій галузі. 
Видання також сфокусовано на клініках та інших 
медичних послугах. Мета журналу інформувати лікарів, 
фахівців сфери медичного туризму про останні тенденції 
і технології; навчити пацієнтів знаходити безпечне, 
ефективне і економічно обґрунтоване рішення для їх 
медичних та оздоровчих потреб.

Medi Trends Today is India’s 1st and Only Medical Tourism, 

tourism and health care industry. It is Bi-monthly and 
focuses on the latest developments in the Medical tourism, 
health care equipment and technology segment. It also 
focuses on hospitals and other allied medical services. 
The aim is to make aware doctors, medical tourism 
professionals about latest trends and technology of their 
reputed field and to educate the patients to find a safe, 
effective and cost-saving solution for their medical and 
healthcare needs.

Medical alphabet

Росія, 129344, м. Москва, 
вул. Верхоянська, 18/2
18/2, Verhojanskaja Str., 
Moscow, 129344, Russia
+7 (495) 616-48-00
+7 (495) 221-76-48
medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

Щоквартальний повнокольоровий журнал, що 
рецензується для стоматологів різних спеціальностей, 
публікує статті з імплантології, хірургії, ортопедії. Є 
розділ для зубних техніків. Висвітлює новинки в області 
стоматологічного обладнання, матеріалів і технологій. 
Видається з 2002 року, включений до переліку ВАК,  
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ISSN 2078-5631. Підписка через редакцію та Роспечать 
індекс 36228.

Dentistry - scientific journal, intended for professionals. 
Articles about implantology, surgeries, orthopedics, articles for 
tooth technicians. report about novelties in the stomatology 

year. ISSN 2078-5631.

Medical Events Info

M block vikas puri, Delhi, India
+91 (11) 432-22-698
+1 (800) 102-5-112 (Toll Free)
+91 (11) 455-45-172
info@medical-events.info
www.medical-events.info

займається дослідженнями і бізнесом у медицині. Саме 
тут є інформація про останні події у галузі медицини. 
Вчені, які займаються науково-дослідною роботою, 
можуть отримати велику користь від нашого ресурсу. 
Ми, також, надаємо інформацію про різні медичні 
заходи, включаючи ярмарки, конференції і послуги, 
пов’язані з ними. До послуг входить інформація про 
готелі, перевезення, забудовників стендів для компаній, 
перекладачів тощо.

We provide a common platform to all those who are engaged 
in research and business of all sorts of Medical / Hospital 
devices. It is a one stop platform where information regarding 
the latest developments in the medical field are available. 
The scholars, engaged in research work, can benefit greatly. 
The platform will also provide information regarding various 
medical events including the trade fairs/conferences and 
the services related to them. These services include hotel 
information, transportation, stand construction companies, 
interpreters, etc.

Medical Travel Today

777, Terrace Avenue, 6th Floor, 
Hasbrouck Heights, New Jersey, 07604, USA
+1 (201) 641-19-11
editor@medicaltraveltoday.com
www.medicaltraveltoday.com

Medical Travel Today портал новин про індустрію 
медичного туризму. Розсилка новин Medical Travel 
Today пишеться і публікується експертами в області 
міжнародної охорони здоров’я, дає можливість читачам 
залишатися в курсі останніх тенденцій, угод, нового 
бізнесу, конкуренції, медичних досягнень, правових 
питань, а також тенденцій у сфері просування догляду 
для швидко зростаючої кількості туристів.

Medical Travel Today is the FREE newsletter of the medical 
tourism industry. Written and edited by experts in international 
healthcare, Medical Travel Today keeps its readers abreast of 
trends, deals, new business, competition, medical advances, 
legal issues, and the advancement of care for the rapidly 
growing ranks of medical travelers.

MedQueen.com

Україна, 02139, м. Київ, бул-р Перова, 36
36, Perova Blvd., Kyiv, 02139, Ukraine
+38 (098) 485-50-18
medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

Сайт MedQueen.com - інформаційний медичний портал, 
де Ви знайдете відповіді на питання, які вас цікавлять в 
області медицини, здоров’я і краси. На сайті Ви отримаєте 
інформацію про різні медичні установи і фахівців у галузі 
охорони здоров’я та рекреації. Також, скориставшись 
порталом MedQueen.com, Ви зможете записатися 
на прийом до висококваліфікованих фахівців різних 
напрямів медицини як в Україні, так і за кордоном.

Site MedQueen.com - information medical portal, where 
you will find answers to many of your questions in the field 
of medicine, health and beauty. On the site you can get 
information about various medical institutions and specialists 
in the field of health and recreation. If you use the portal 
MedQueen.com, you can make an appointment with specialists 
in different fields of medicine both in Ukraine and abroad.

NaviStom.com

+380 (44) 573-97-73, 
+380 (67) 460-86-78
navistom@navistom.com
www.navistom.com

Стоматологічний інформаційний портал: новини 
стоматології, статті, прес-релізи виробників 
стоматологічної і зуботехнічної продукції, анонси 
заходів, оголошення стоматологів, зубних техніків, 
постачальників обладнання та матеріалів.

Stomatological information portal: dentistry news, articles, 
press releases of dental manufacturers, events announcements, 
advertisements of dentists, dental technicians, suppliers of 
equipment and materials.

Need BG LTD

Off. 35, fl. 2, ent. B, 10, Ami Bue Str., 
Sofia, 1606, Bulgaria
+359 (2) 980-80-90
+359 (88) 416-96-61
office@platformamedica.com
www.PlatformaMedica.com

мережа в області гуманної та альтернативної 
медицини, стоматології, ветеринарії та фармації. Вона 
обслуговує інтереси всіх членів медичної спільноти, а 
також виробників, торговельні компанії, що надають 
послуги, пов’язані з діяльністю медичних працівників. 
Комунікаційний і презентаційний канали спрямовані на 
створення умов для співпраці на професійному рівні, 
доступу до інформації та реклами.

in the field of human   and alternative medicine, dentistry, 
veterinary medicine and pharmacy. It is intended to be for 
the benefit of all members of the medical community, as well 
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as manufacturers, retailers and service companies directly 
connected with the activities of medical professionals. 
Communication and presentation channel aimed at creating 
conditions for cooperation on a professional level, access to 
information and publicity.

Ochre-Media/Hospitals-Management

Secunderabad, Hyderabad, 
Telangana, 500003, India
+91 (40) 496-14-567
+91 (40) 496-14-555
info@hospitals-management.com
www.hospitals-management.com

Ochre Media пропонує електронні маркетингові онлайн 
рішення в B2B сегменті через провідні друковані і веб 
ресурси. Ми пропонуємо послуги для різних галузей 
промисловості. Нашими клієнтами є топ-менеджери 
управління і ключові особи, що приймають рішення, 
покупці і продавці по всьому світу. Ochre Media на 
даний час керує низкою довідкових порталів, випускає 
друковану продукцію та електронні бюлетені. Ochre 

Ochre Media offers Digital Online Marketing solutions in the B2B 
arena, through our leading products in print, web, custom solu-
tions. We offer services to vivid industrial sectors and customers 
are the top management executives and key decision makers of 
buyer and seller organizations worldwide across varied industrial 
sectors. Ochre Media currently operates industry reference por-
tals, print products and e-Newsletters in several verticals with its 
firm presence. Ochre has the requisite infrastructure and talent in 
place to leverage its diverse capabilities and grow its reach an de-

of the iLabs Group of companies.

Olympia Global Co., LTD

11 F-8, No. 500,Shizheng Rd., 
Taichung City, Situn Dist, 407, Taiwan
+886 (4) 225-86-850
+886 (4) 225-86-852
info@tradewinds.com.tw
www.tradewinds.com.tw

включаючи повну інформацію про виробників та 
постачальників медичного та стоматологічного 
обладнання. Ми приймаємо участь у більш ніж 30 
міжнародних медичних та стоматологічних виставках. 
Якщо ви хочете просувати свою продукцію по всьому 
світу, MHS це ваш кращий вибір.

medical and dental manufacturers. We participate in more than 
30 medical and dental shows around the globe. This magazine 
is closest to world market trends. We provide the most effective 
vehicle for promoting your visibility and exploring new markets. 
Your product information is delivered direct to buyers, and 
buyers’ information is provided to you.

Pharma.net.ua, спеціалізований портал

Україна, 04210, м. Київ, 
вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, Obolonska embankment Str., 
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал 

українського фармацевтичного ринку та світової 
фармацевтичної індустрії.

net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical market 
and of the global pharmaceutical industry.

PharmaVOICE

P.O. Box 327, Titusville, USA
+1 (609) 730-01-96
+1 (609) 730-01-97
feedback@pharmavoice.com
www.pharmavoice.com

індустрії медико-біологічних наук, що охоплюють широке 
 

це більше ніж 41 000 кваліфікованих спеціалістів-читачів, 
які також постійно отримують інформацію про останні 
тенденції галузі за допомогою додаткових ресурсів, 
у тому числі веб-семінарів, відеокастів, авторитетних 
доповідей.

challenges and trends impacting the life-sciences industry, 
covering a range of issues from molecule through market. 

also kept abreast of the latest trends through additional media 

PlacidWay

8008 East Arapahoe Court, 
Denver, Colorado, 80112, USA
+1 (303) 500-38-21
+1 (720) 496-17-40
info@placidway.com
www.placidway.com
www.placidsolutions.com

туризму з присутністю в більш ніж 30 країнах по 
всьому світу. Пропонує найбільш повні рішення для 

допомагає медичним працівникам підвищити свою 

галузі і спрямований на залучення іноземних пацієнтів.

presence in over 30 countries worldwide, offering most 
comprehensive solution to over 250 medical providers 
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competitive positioning while improving top line performance. 

providing globally deployed industry best practices, focused to 
attract international patients.

PROVEN TRADE CONTACTS

Narang Tower, 46 Community Centre, 
Naraina Industrial Area Phase-I, 
New Delhi, 110028, India
+91 (11) 455-54-00 (100 Lines)
+91 (11) 455-54-001
ptc@webptc.com
www.webptc.com

Крім експорту медичної продукції, ми також з 1992 року, 
публікуємо довідник торгових контактів - це щомісячний 
журнал, який охоплює медичну галузь по всьому світу.
Журнал доступний в паперовому вигляді, в Інтернеті і в 

покупців і постачальників послуг ближче один з одним. 
Розділ БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ створює ідеальну 
платформу зустрічі бізнесу.
Ви можете відвідати сайт www.webptc.com, щоб 
ознайомитися з виданням, зареєструвавши свою 

версію щомісяця. Тверда копія журналу також може бути 
відправлена на безкоштовній основі.

Apart from export of medical products, we also since 1992, 

serves the medical sector worldwide in an enormous way.
The magazine is available in Hard Copies, online and in pdf 

sellers, buyers and service providers closer to each other, thus 
creating more business for all. Free advertisements facility gives 
an ideal meeting platform for all.

Trade Contacts or register your E-mail address at www.webptc.

every month. A hard copy of the magazine can also be sent on 
complimentary basis.

The Healthcare Holiday

London, United Kingdom
+44 (777) 887-56-47
editor@thehealthcareholiday.com
www.thehealthcareholiday.com

The Healthcare Holiday є британським інтернет-порталом, 
який спеціалізується в галузі охорони здоров’я та 
медичного туризму. Функції порталу полягають в наданні 
посилань за медичними напрямками людям, які шукають 
лікування. Відібрані акредитовані медичні і оздоровчі 
установи містять прямі посилання з контактами для 
забезпечення довіри і конфіденційності, направляючи 
пацієнта в сторону кращих рішень серед численно 
існуючих у всьому світі опцій. На сайті представлені 
новини та спеціалізовані електронні журнали.

The Healthcare Holiday is a UK-based, global online portal 

researched links to assist individuals searching for the right 
health treatment and destination. Selected accredited facilities 
are listed and sponsored direct contact links are provided to 

the best solutions among the numerous worldwide options. The 
site features news and specialist e-magazines.

Tourism around the World Monthly

71, Blandford Road, 
Aegean House, Teddington, 
Middlesex, TW110LG, UK
+44 (208) 943-94-49
editor@tourismaroundtheworld.co.uk
www.tourismaroundtheworld.co.uk

Tourism around the World Monthly є світовим електронним 
журналом про подорожі та туризм, зустрічі, конференції, 
виставки. Журнал містить докладні, інформативні та 
корисні новини і публікується англійською мовою. З 1997 
року він має постійно зростаючий обіг, є офіційним медіа 
партнером для декількох ключових виставок галузі.

e-magazine for the tourism, m.i.c.e, business, exhibitions, 
luxury and aviation industries. It provides accurate, detailed 
and useful information on the many aspects that make up the 
world’s largest industry, tourism. Started in 1997 it has an ever-

for several key exhibtions within the industry.

Tourism-Insider

15-В, Schweden Str., Berlin, 13357, Germany
+49 (30) 887-666-45
+49 (3212) 137-63-78
j.fischer@tourism-insider.com
www.tourism-insider.com

Туризм - Insider є найбільшим і найвідомішим німецько-, 
китайсько-, англомовним онлайн-журналом для 
керівників туристичної сфери. Згідно Google Analytics 
наша аудиторія складає приблизно 81 000 читачів 
в 143 країнах світу. Наш основний акцент робиться 
на туристичній рекламі і світових взаємозв’язках. 
Ми публікуємо актуальні знання у галузі туризму з 
найсвіжішими новинами про поточні тенденції та події, 

тенденції політичних подій, пов’язаних з просуванням і 
розвитком туризму. Наша читацька аудиторія пов`язана з 
індустрією туризму і цінує інформацію з перших джерел, 
яка редагується професійними журналістами. Наше 
бачення: Ми пишемо про туризм, так як це основна 
частина нашого життя! Наша мета - успіх наших партнерів!

Tourism-Insider is the largest and best known German-Chinese 
and English speaking online-magazine for tourism executives. 
According to google analytics we have over 81.000 readers 
in 143 countries of the world. Our main focus is on authentic 
advertising-free reporting in the tourism branch with a close 
view to worldwide interconnections. We publish highly topical 
and explosive insider-knowledge out of the tourism branch 
with the fastest news about current trends and events, as well 
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with the trends in political developments pertaining to the 
promotion and development of tourism. Our readership works 
and represents the tourism industry and appreciates our first-
hand reporting which is edited by professional journalists. Our 
Vision: We write about Tourism because it is the main part of 
our life! Our target: is the success of our partners.

Trade-Shows.EU

150, Postbus, Heemstede, 
2100 AD, Netherlands
info@trade-shows.eu
www.trade-shows.eu

Календар виставок Європи.
Пошук торгових шоу і виставок по країнах, галузях, датам.
Додавайте свій захід безкоштовно!

Trade Show Calendar of Europe.
Search Fairs Shows and Exhibitions by Country, Industry and 
Date.
Add your shows for Free!

Wellness Today Korea

Seoul, 135010, South Korea
+82 (10) 325-48-069
edit@wellnesstoday.kr
www.wellnesstoday.kr

Wellness Today це цифровий портал, що знаходиться 
в Сеулі і спеціалізується на спа- і велнес індустрії. 
Орієнтуючись як на споживачів, так і на професіоналів, 
портал прагне розміщувати актуальну і корисну 
інформацію, яка охоплює такі теми, як спа, охорона 
здоров’я, краса і туризм. WT публікується у співпраці 

співтовариством спа- і велнес професіоналів в Кореї. З 

ідеями та контактами.

Wellness Today is a Seoul-based digital news media 
specializing in spa and wellness industry. Targeting for both 
consumers and professionals, it strives to deliver the most 
up-to-date and useful information, covering such themes 
as spa, healthcare, beauty and tourism. WT is published in 

community of spa and wellness professionals in Korea. Since 
2004, the KorSpa has served as a hub for the exchange of ideas 
and connections.

Амазонки, журнал

Україна, 21000, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 2-A
2-A, Hmelnicke Shosse, 
Vinnitsa, 21000, Ukraine
+380 (432) 55-51-11
amazonkymag@gmail.com
www.amazonky.com.ua

«Амазонки» - перше українське онлайн видання про 
профілактику та запобігання раку молочної залози. 

Поради провідних спеціалістів та живе спілкування жінок 
на одному порталі.

Аптечний аудит, журнал

Україна, 61184, м. Харків, 
вул. К. Корки, 4, оф. 226
Off. 226, 4, Com. Cork’s Str., 
Kharkiv, 61184, Ukraine
+380 (57) 751-69-30
+380 (57) 712-19-31
audi@avista.kh.ua
www.farmaudit.com.ua

Настільний журнал для керівника і бухгалтера аптеки.

The indispensable for manager and accountant of pharmacies.

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної 
медсестри, журнал (Наша родина плюс, ТОВ)

Україна, 04074, м. Київ, 
вул. Кіквідзе, 26, оф. 73
Off. 73, 26, Kikvidze Str., 
Kyiv, 04074, Ukraine
+38 (067) 428-99-82
+380 (44) 288-10-34
sim.likar@gmail.com
www.sim-likar.com.ua

Спеціалізоване медичне видання, розраховане 
на сімейних лікарів, медсестер, фахівців вузьких 
спеціальностей. Статті, поради, практичні рекомендації, 
консультації спеціалістів, а також новини медицини, 
офіційні нормативні документи, медичні стандарти, 
традиційні й нетрадиційні методи діагностики тощо. 
Журнал виходить раз на 2 місяці. На ринку періодичних 
видань – від 2005 року.

Specialized medical publication, designed for family physicians, 
nurses, specialists in narrow fields. Articles, tips, practical advice, 

standards, traditional and alternative methods of diagnostics 
and more. The magazine is published every 2 months. The 
market periodicals - from 2005.

БІЗРЕЛІЗ, інформаційна агенція

Україна, Київ-Полтава
Kyiv-Poltava, Ukraine
+380 (44) 332-32-56
biz@bizreliz.com
www.bizreliz.com

Інтернет-видання «БІЗРЕЛІЗ» висвітлює новини компаній 
та ринків України. Більшість основних галузей економіки 

«Гроші», «Агро», «ІТ», «Пром», «Авто», «Телеком», «Алко», 
«Техно». Є також розділи, які висвітлюють Медицину, 
Право, Освіту, Торгівлю, Культуру, Спорт, Здоров’я та 
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Відпочинок. Не оминає портал і проблеми Екології, 

новини Політики та зв’язків України зі світом. Регулярно 
оновлюється розділ Анонси: форуми, конференції, 
семінари, майстер-класи тощо. На сайті розміщуються, 
як авторські матеріали, так і прес-релізи компаній, які 
публікуються щоденно і безкоштовно.

Ваше здоров’я, редакція газети, ТОВ 

Україна, 04210, м. Київ, 
Оболонська набережна, 11, корп. 1
Bldg. 1, 11, Obolon embankment, 
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
+380 (44) 428-02-20
vz@vz.kiev.ua
www.vz.kiev.ua

Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я» - офіційний 
друкований орган МОЗ та галузевої профспілки, а також 
найдавніше медичне видання України. «Ваше здоров’я» - 
це 28 років партнерства, довіри та професійних відносин 
із представниками сфери охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» - це завжди актуальна та об’єктивна 
інформація, максимальна відкритість до дискусій, 
постійний діалог із читачами, нові цікаві проекти, 
сучасний та зручний формат.

printed organ of the Ukrainian Ministry of Health and sectoral 
Trade union, as well as the oldest medical newspaper in 
Ukraine. “Your Health” represents 28 years of partnership, 
trust and professional relationships with representatives of the 
health sector.
“Your Health” is always relevant and objective information, 
maximum openness to discussions, ongoing dialogue with 
readers, new interesting projects, modern and convenient 
format.

ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. М. Коцюбинського, 8-А
8-А, M. Kotsyubynskoho Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 465-30-83
journals@vitapol.com.ua
www.vitapol.com.ua

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» — одна з провідних 
компаній у галузі науково-медичної інформації. Діяльність 
компанії розпочалася у 1995 році. Сьогодні вона об’єднує 
понад 50 висококваліфікованих спеціалістів у сфері 
охорони здоров’я, журналістики, видавничої справи, 
реклами та дизайну.
Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» — це вісім всеукраїнських 
науково-практичних журналів, комунікаційні проекти 

репринти).

in the sphere of scientific and medical information. Activity of 
the company began in 1995. Today it unites more than 50 highly 
skilled professionals in healthcare, journalism, publishing, 

eight Ukrainian scientific journals, communication projects 

Дентаклуб, журнал

Україна, 61023, м. Харків, а/с 10302
P.O. Box 10302, Kharkiv, 61023, Ukraine
+380 (50) 300-91-33
+380 (57) 716-03-07
dentaclub@i.ua
www.dentaclub.com.ua

Перший клубний стоматологічній журнал для 
практикуючого стоматолога. Усе включено! Лише 
практика! Максимум візуалізації — мінімум «води». 
Щомісяця Ви отримуєте більше ніж 50 повнокольорових 
сторінок багатопрофільної ексклюзивної інформації. 
Запрошуємо до ДЕHТАКЛУБУ!

First club dental magazine for dentists. Everything included! 
Just practice! More visualization and minimum useless 
information. Every month you receive more than 50 full color 
pages of exclusive multi-media. Welcome to DENTACLUB!

ДентАрт, журнал

Україна, 36021, м. Полтава, 
вул. Степного Фронту, 29
29, Stepnogo Fronta Str., 
Poltava, 36021, Ukraine
+380 (532) 630595, 508889 
+380 (532) 613322
info@dentart.org
www.dentart.org

ДентАрт виходить з 1996 року. Присвячений естетичним 
аспектам прямої та непрямої реставрації, ортодоксії, 
ендодонтії, пародонтології і хірургії. Журнал має 
практичну спрямованість, містить відомості про сучасні 
технології і матеріали. ДентАрт допомагає стоматологам 
в організації власного бізнесу, узагальнює світовий досвід 
в області естетичної стоматології.

Домашній кардіолог, журнал

Україна, 21000, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str., 
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+380 (44) 55-51-11
medic.ria@gmail.com
www.issuu.com/domashniykardiolog

«Домашній Кардіолог» - це планшет видання про 
здоров’я серця і судин. Медичні факти, корисні поради, 

КЛКЛКЛКЛУБУБУБУБДЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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захоплюючі історії та рекомендації на кожен день. Наші 
експерти відповідають на актуальні запитання читачів. 
Здоров’я доступне в один клік!
Журнал робить більш простим і швидким пошук 
інформації з будь-якого питання щодо проблем з ССС.
Ми пишемо доступно і зрозуміло для тих, хто хоче знати 
все про своє серце і піклується про нього, хто хоче бути в 
курсі інновацій та новинок в медицині.

“Domashniy Kardiolog” - is a tablet edition dedicated to 
health of heart and blood vessels. Here you can find medical 
facts, useful tips, interesting stories and recommendations for 
everyday life. Our experts answer urgent questions of readers. 
Health is available in one click! 
Magazine makes the search of useful and necessary information 
concerning problems of cardio-vascular system easy and fast. 
We write clear and simple for those who want to know 
everything about their heart and cares about it, who wants to 
be aware of new products and innovations in medicine.

ЕКСПЕРТ ЛТД, ТОВ

Україна, 04210, м. Київ-210, 
вул. Оболонська 35, оф. 17
Off. 17, 35, Obolonska Str., 
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 230-27-19
med_expert@ukr.net
www.dentalexpert.com.ua

Науково-практичні, стоматологічні журнали для лікарів-
стоматологів, імплантологів, ортодонтів та зубних 
техніків.

Scientific and practical, dental magazines for dentists, 
implantologists, orthodontists and dental technicians.

Журнал головної медичної сестри

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, оф. 101
Off. 101, 11-B, Eugene Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (044) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.med-sestra.com

Журнал головної медичної сестри – спеціалізоване, 
інформаційно-довідкове видання для ефективної 
роботи молодшого персоналу медичних закладів усіх 
форм власності. На сторінках журналу публікуються 
новини законодавства, практичні поради, консультації 
спеціалістів, професійні відповіді на запитання.

Magazine of Chief Nurse - specialized, information-reference 
book for the effective operation of junior personnel of medical 
institutions of all forms of ownership. The magazine published 
news of legislation, practical tips, expert advice, answer all your 
questions.

ЗаграNица, міжнародний портал
ZAGRANITSA, International portal

Suite 6048, 128 Aldersgate Str., 
Barbican, London, ЕС1А4АУ, United Kingdom
+38 (093) 578-07-69
info@zagranitsa.com
www.zagranitsa.com

Проект «ЗаграNіца» - міжнародна серія міських порталів: 
Лондону, Парижу, Лос-Анджелесу, Афін, Москви, Санкт-
Петербургу, Алмати, Києва, Паттайя, Пхукету та інших. 
Ресурс містить найсвіжішу інформацію про активність 

розваг, ресторанів, пам’яток, нічних клубів тощо, а також 
карта і навігація), «Новини», «Публікації» і «Події».

The ZAGRANITSA project is the international series of portals 

resource contains the latest information about the city activities 

of hotels, entertainment, restaurants, tourist attractions, night 

Заславський, Видавничий дім

Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. Box 74, Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 223-27-42
info@mif-ua.com
www.mif-ua.com

Видавничий дім «Заславський» — провідне в Україні 
видавництво професійної медичної літератури.
Наші періодичні видання — газета «Новини медицини 
і фармації», журнали «Актуальна інфектологія», 
«Артеріальна гіпертензія», «Біль. Суглоби. Хребет», а також 
рекомендовані ВАК України для публікації дисертаційних 
досліджень журнали «Медицина невідкладних 
станів», «Здоров’я дитини», «Нирки», «Травма», 
«Міжнародний неврологічний журнал», «Міжнародний 
ендокринологічний журнал», «Гастроентерологія», 
«Український журнал хірургії» — мають найвищий індекс 
читацької активності серед лікарів України.
Також ми представляємо інтернет-магазин медичної 

of professional medical literature. Our periodical issues — the 

and the issues that are recommended by State Commission for 
Academic Degrees and Titles of Ukraine for publishing dissertation 
research papers, namely “International Neurological Journal”, 
“Kidneys”, “International Journal of Endocrinology”, “Emergency 
Medicine”, “Child’s Health”, “Trauma”, “Gastroenterology”, 
“Ukrainian Journal of Surgery” – have the highest index of readers’ 
activity among the Ukrainian physicians.

zagranitsa.com
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Also we present the internet-shop of medical literature 

ЗДОРОВ-ІНФО, медичний портал України

Україна, 03065, 
пр-т Космонавта Комарова, 40, оф. 3
Off. 3, 40, Cosmonaut Komarov Ave., 
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 497-25-00
+380 (67) 524-01-02
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України «ЗДОРОВ-ІНФО» – 
спеціалізована довідкова служба, що об’єднує інформацію 
про всі заклади охорони здоров’я: поліклініки, лікарні, 
діагностичні та медичні центри, диспансери, лабораторії, 
стоматології, аптеки, університети, ліцеї, санаторії, 
виробників медичного обладнання, постачальників 
товарів медичного призначення. Портал «ЗДОРОВ-ІНФО» 
співпрацює з обласними та міськими управліннями 
охорони здоров’я, громадськими організаціями, діячами 
науки, є Генеральним інтернет партнером Міжнародного 
Медичного Форуму, офіційним партнером Медичної 
Виставки «Охорона Здоров’я», Щорічної конференції 
«Приватний медичний заклад: організація та управління», 
Виставок «Імунітет» та «ЕкспоДентал».
Ми об’єднуємо професіоналів, працюючих для здоров’я 
України. Приєднуйтесь!

Medical portal of Ukraine “ZDOROV-INFO” - specialized 
reference service that combines information about all health 
facilities: clinics, hospitals, diagnostic and medical centers, 
laboratories, dentistry, pharmacy, universities, high schools, 
health centers, medical equipment manufacturers, suppliers 

with regional and city health departments, community 

institution: the organization and management”, Exhibition 
“Immunity” and “ExpoDental”. We bring together professionals 
working for the Health of Ukraine. Join!

Здоров’я України. Медичні видання, 
Видавничий дім

house

Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
2, Mekhanizatoriv Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» 
- одне з провідних видавництв медичної періодики 

і літератури в Україні. Місія нашої компанії - сприяти 
поліпшенню здоров’я громадян України шляхом 
інформування лікарів про ефективні методи діагностики і 
лікування, а також поширення і популяризації актуальної 
медичної інформації.

leading publishing house of medical periodicals and literature 
in Ukraine. Our mission is to improve the health of citizens of 
Ukraine by informing of doctors about the effective methods 
of diagnostics and treatment, as well as by distribution and 
popularization of actual medical information.

Інфекційні хвороби, всеукраїнський 
науково-практичний медичний журнал

Україна, 46001, м. Тернопіль, 
Майдан Волі, 1
1, Freedom Square, 
Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-47-25
infecdis@ukr.net 
www.tdmu.edu.ua
www.ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol

Видання заслужено отримало широке визнання і 
популярність не лише в Україні, але й далеко за її межами. 
Редакція систематично замовляє статті у провідних учених 
і організаторів охорони здоров’я, до співпраці залучаються 
вітчизняні та зарубіжні вчені й практикуючі лікарі 
різних спеціальностей. Журнал входить у міжнародні 
наукометричні бази Google Scholar, Index Copernicus, 

стаття отримує міжнародний ідентифікатор DOI.

not only in Ukraine but also abroad. Editorial systematically 
orders the article from the leading scientists and organizers 
of healthcare, in cooperation involved domestic and foreign 
scientists and practitioners of various specialties. The journal 
is included in international scientometric database of Google 
Scholar, Index Copernicus, Ulrichswebtm Global Serials 

identification DOI.

Казахстанський Фармацевтичний Вісник

Казахстан, 050042, м. Алмати, 
вул. Жандосова, 98, оф. 603
Off. 603, 98, Zhandosova Str., 
Almaty, 050042, Kazakhstan
+7 (727) 393-67-45, 385-85-69
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання для учасників сфери обігу 
ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з проблематики 
фармбізнесу, лікзабезпечення; аналітичні огляди; НПА; 
клінічний досвід застосування ЛЗ, а також зарубіжний 
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досвід організації медичної та лікарської допомоги, 
ведення фармбізнесу. Видання виходить з листопада 
1995 року, два рази на місяць. Розповсюджується за 

професійних фармацевтичних веб-ресурсів СНД, що 
висвітлює світові і республіканські новини фармації та 
охорони здоров’я; оперативну та актуальну інформацію.

The specialized periodical for participants of the sphere 
of medicine circulation. The content includes issues of the 
pharmaceutical business, medicine coverage, analytical 
reviews, laws, clinical experience in using drugs, together 
with the foreign experience of the medical and medicine 
help organization, and management of the pharmaceutical 
business. The periodical is issued from November 1995, two 
times per month, and distributed by subscription. Website is a 
professional internet-resource with news of pharmacy and to-
date information.

КОМПАСС Україна, ПрАТ 

Україна, 61072, м. Харків, а/с 3122
P.O. Box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 758-78-30
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» 
51 500 компаній. Безкоштовна демо-версія — www.demo.
kompass.ua
Пошук замовників по 60 країнах. Електронні розсилання.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua 

Ukrainian companies. 
Free demo - http://database.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers with 
EasyBusiness.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua 

МедДовідка, довідково-пошукова служба

service

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Тимофія Шамрило, 21, оф. 167
Off. 167, 21, Timothy Shamrylo Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 583-17-65
+380 (44) 500-26-47
km@meddovidka.ua
www.meddovidka.ua

Довідково-пошукова служба «МедДовідка» є лідером 
українського ринку з надання інформаційних послуг в 
області медицини, фармацевтики, косметології, сфери 
обслуговування. Надаючи допомогу у пошуку потрібного 
медичного препарату, профільного спеціаліста, 
обладнання та виду послуг за місцем запиту, наша 

служба зарекомендувала себе надійним помічником та 
партнером в широкому колі користувачів та клієнтів.
«МедДовідка» – це щоденно близько 5000 унікальних 
тематичних відвідувачів, більше 14000 переглядів та 3000 
дзвінків на 12 безкоштовних телефонних ліній.

Informational and searching service MedDovidka holds 

service in the sphere of medicine, pharmacy, cosmetology 
and consumer’s service. Assisting in a search of the required 
medicines, profile specialists, equipment according to the place 
of inquiry our service has acquired the reputation of a reliable 
assistant and partner in the wide circle of users and clients.
MedDovidka has about 5000 unique subject visitors, more than 
14000 web views and 3000 calls on 12 free phone lines every 
day.

МедЕксперт, група компаній

Україна, 04211, м. Київ, а/с 80
P.O. Box 80, Kyiv, 04211, Ukraine 
+380 (44) 498-08-34, 80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Група компаній «МедЕксперт»: проведення семінарів 
та конференцій для лікарів і фармацевтів; видавництво 
науково-практичних медичних журналів «Современная 
педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье 
женщины», «Реабілітація та паліативна медицина», 
«Соціальна педіатрія та реабілітологія», а також газети 
«Столица: Здоровье и Спорт»; проведення маркетингових 
досліджень.

Group of companies “MedEkspert”: a lead through of seminars 
and conferences for doctors and farmacologists; scientific 

and pediatrics”, “Woman’s health”, “Rehabilitation and 
palliative medicine”, “Social pediatrics and rehabilitation” and 
newspaper “The Capital. Health and sport“; lead through of 
marketings researches.

Медицина и здоровье, журнал

Россия, 620086, г. Екатеринбург, а/я 3
P.O. Box 3, Yekaterinburg, 620086, Russia
+7 (343) 268-78-38
+7 (343) 205-06-80 (81, 82)
medicinarf@mail.ru
medicinarf@yandex.ru
www.medicinarf.ru

Журнал «Медицина и здоровье» і інформаційний 

напрямків медицини та забезпечують інформацією 
про науково-практичні заходи, нові технології, 
медобладнання і засоби медичного призначення 
лікувально-профілактичні, наукові та освітні медичні 
установи, а також органи управління охорони здоров’я.
Публікують матеріали про досягнення в сфері медицини 
організацій, колективів і окремих персон.
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Сприяють формуванню єдиного інформаційного 
простору між регіонами, медичними установами та 
медпрацівниками. Є учасниками та дипломантами 
медичних виставок і заходів в різних регіонах Росії.

modern medicine and provides with the information on the 
scientifically-practical actions, new technologies, medical 
equipment and means hospitals, scientific and educational 
medical institutions, and also controls of public health services. 

uniform information space in sphere of medicine between regions, 
hospitals and doctors. Is the participant of medical exhibitions 

Extends across the Russian Federation. Quantity 10000.

Медицина України, 
Видавничо-інформаційний центр, ТОВ

Center, LTD

Україна, 02094, м. Київ, 
вул. Попудренка, 34
34, Popudrenka Str., Kyiv, 02094, Ukraine
+380 (44) 485-27-74
medicine_ukraine@ukr.net

Видавничо-інформаційний центр «Медицина України» 
спільно з установами охорони здоров’я видає медичні 
журнали: 
- «Променева діагностика, променева терапія»
- «Радіологічний вісник»
- «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної 
безпеки»
- «Проблеми харчування»
Займається підготовкою та розповсюдженням медичних 
видань: підручників, посібників, атласів, монографій з 
різних галузей медицини.

jointlywith the institutions of public health publishes medical 
journals:
- Radialdiagnostics, radiotherapy;
- Radiological Gazette;

Medicine of Ukraine involved in the preparation and 
distribution of medical publications: textbooks, handbooks, 
atlases and monographs on various branches of medicine.

Медичний вісник України, газета

Україна, 65045, м. Одеса-45, а/с 9
P.O. Box 9, Odessa-45, 65045, Ukraine
+380 (44) 360-43-05
+380 (48) 798-45-93
medvestnik@yandex.ru
www.medvestnik.com

Видавництво газет «Медичний вісник України», «Пацієнт», 
журналу «Інфекційний контроль» та іншої поліграфічної 

продукції, розробка сайтів, вебдизайн, техпідтримка та 
СЕО.

«Infectional control» magazine, working out and technical 
support of sites, webdesign and SEO.

МЕДКНИГА, Видавничий дім

Україна, 04073, м. Київ, 
вул. Сирецька, 31
31, Syrezka Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 485-15-86
medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

«МЕДКНИГА» - провідне українське видавництво 
медичної літератури.
Напрямки діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків: 

-
rology.kiev.ua).

- профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка 

про здоров’я).

“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of 
medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:

МЕДФАРМКОННЕКТ, інтернет-портал

Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 72
72, Velyka Vasylkivska Str., 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 568-59-24
+380 (44) 568-59-19
+380 (44) 568-59-21
info@medpharmconnect.com
www.medpharmconnect.com

МЕДФАРМКОННЕКТ це інформаційний портал для 
професіоналів медицини і фармацевтики. Метою 
МЕДФАРМКОННЕКТ є формування інформаційного 
простору для лікарів, фармацевтів та представників 
фармацевтичного бізнесу України, Росії та інших країн. 
Портал пропонує «стрічку» міжнародних та українських 
новин фармацевтичної та медичної галузей, яка постійно 
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оновлюється протягом дня, підбірку актуальних статей, 
відео та інтерв’ю на галузеві теми, а також останні 
результати маркетингових досліджень ринку.

the common information space of doctors, pharmacists and 
representatives of pharmaceutical business in Ukraine, Russia 
and other countries. Internet portal www.medpharmconnect.
com is a unique informational space that offers constantly 
updated news, interviews, videos and articles covering current 
events in both international and Ukrainian pharmaceutical 
industry and medical field.

Мир Отдыха и Бизнеса, журнал

Україна, 01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська, 23-А, оф. 29
Off. 29, 23-A, Chervonoarmyiska Str., 
Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 332-85-65, 223-35-38
+380 (44) 228-97-91
Mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua

Журнал «Мир Отдыха и Бизнеса» - туристичний журнал, 
на сторінках якого щомісяця видається весь спектр 
послуг у сфері туристичного бізнесу.

“World of leisure and business” Magazine – is the travel 
magazine, on the pages of which is presented monthly the full 
range of services of the tourism business field.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал

Україна, 01021, м. Київ, 
Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 254-51-90, 93
welcome@intour.com.ua
intour_magazine@mail.ru
www.intour.com.ua

Журнал «Міжнародний туризм» — провідне туристичне 
видання України. Розповідає про подорожі, відпочинок 
та пригоди. Приваблює ефектним дизайном, якісним 
друком та яскравими авторськими матеріалами. 
«Міжнародний туризм» — володар багатьох професійних 
нагород. 
Журнал виходить з 1992 року. 
Мова видання: українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.

The International Tourism Magazine is the leading tourist 
periodical in Ukraine.
The magazine features articles about life and tourist lures of 
many countries of the world, suggests the best places to go to 
for rest and recreation, publishes interviews with celebrities. It 
is enhanced by its highly attractive design and insightful and 
well-written articles.
The Magazine is a holder of numerous professional awards. 

Моріон, ТОВ
Morion, LTD

Україна, 02140, м. Київ, 
пр-т Бажана, 10-А
10-A, M. Bazhana Ave., 
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 585-97-10
public@morion.ua
www.morion.ua

підприємство, яке спеціалізується: на систематизації 
інформації щодо лікарських засобів та сервісу по питанням 
аналітики, управління та маркетингу на фармацевтичному 
ринку, а саме: Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА 
online. www.apteka.ua; Спеціалізовані видання: газета 
«Щотижневик АПТЕКА», довідник «КОМПЕНДІУМ – лікарські 
засоби»; Гео-Аптека - онлайн-сервіс з пошуку фармацевтичних 
продуктів; Програмні продукти для автоматизації аптек: 
інформаційна система «Лікарські засоби», облікова система 
«Аптека», система замовлення «Фармзаказ АПТЕКА»; 
Інформаційно-аналітичні продукти: система дослідження 

синдикативна база даних фахівців та закладів охорони 

серед лікарів, фармацевтів, споживачів.

Company which specializes in systematization of information 
about medicines and service on issues of intelligence, 
management and marketing in the pharmaceutical market, 

service on search of pharmaceutical products; Software 
products for pharmacy automation: Likarski Zasoby — 

BI-solution on the QlikView platform; aXioma – syndicated 
database of medical professionals and medical institutions; 
ETMS class software for marketing management of 

researches among doctors, pharmacists and consumers.

Практика управління медичним закладом, 
журнал, ТОВ «Пресс Альянс»

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, оф. 101
Off. 101, 11-B, Eugene Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.med-info.net.ua

Журнал «Практика управління медичним закладом» 
- щомісячне спеціалізоване, інформаційно-довідкове 
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видання для керівників закладів охорони здоров’я різного 
профілю усіх форм власності. Головним завданням видання 
є - стати надійним помічником керівника медичного 
закладу у всіх без винятку сферах його діяльності.

a monthly specialized, informative and reference edition for the 
managers of healthcare institutions with different profiles and of 
all forms of property. The aim of the edition is to help the managers 
of the medical institutions in all spheres of their activity.

Професійні видання, видавництво

Республіка Білорусь, м. Мiнськ, 
вул. Кнорiна, 17
Україна, 03067, м. Київ, 04116, 
вул. Старокиївська, 10, буква “Г”, 
ОЦ “VECTOR”
17, Knorin Str., Minsk, Republic of Belarus
+375 (17) 322-16-78
+375 (17) 322-16-85
+380 (94) 91-01-704
+380 (44) 338-87-04
profidom@ukr.net
office@recipe.by
www.recipe.by

Видавництво «Професiйнi видання» спеціалізується на 
випуску міжнародної науково-практичної періодики 
медичної тематики. Особливістю видань є наповнення 
їх статтями авторів з різних країн. Поєднання медичного 
досвіду і медичних шкіл, в рамках одного видання, дає 
читачеві можливість отримати максимально широку 
інформацію професійного напрямку.

in international medical scientific and practical magazines 
release. The national editorial boards are the peculiarity of 
the publications which work at the parity basis and contribute 
it’s own part of the materials in editions. The combination 
of medical experience and medical schools in the frame of 
one publication gives an opportunity for a reader to get the 
maximum of the professional information.

Путешественник, журнал

Україна, 03056, м. Київ, 
пр-т Перемоги, 23, оф. 57
Off. 57, 23, Peremogy Ave., 
Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 223-8171
+38 (098)159-2375
ptplus.ua@gmail.com

«Путешественник» - туристичний журнал, необхідний 
кожному, хто закоханий у подорожі. Журнал містить 
інформацію про нові напрямки і види відпочинку, дає 
поради у галузі страхування, вибору країн, готелів і 
туристичних компаній. На українському ринку видання 
існує вже більше 10-ти років.

“The Traveler” is the travel magazine, necessary for anyone who 
is in love with traveling.  The magazine is issued on the Ukrainian 

market for over 10 years. “The Traveler” contains information 
about new destinations and kinds of leisure, gives advice on 
insurance, the choice of countries, hotels and travel companies.

РОБІНЗОН, журнал

Україна, 02166, м. Київ, пр-т Лісний, 35
35, Lisnoy Ave., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (50) 375-90-15
reklama-robinzon@ukr.net
www.robinzon.kiev.ua

«Робінзон» – це повнокольорове інформаційно-
розважальне видання у сфері туризму, виходить 
щомісяця українською мовою, має наклад 10 тисяч 
примірників та розповсюджується безкоштовно.

“Robinson” - a full color infotainment publication in the field of 
tourism, is published monthly in Ukrainian, has a circulation of 
10,000 copies and is distributed free of charge.

СЕС. Профілактична медицина, журнал

Україна, 04119, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 25/1
25/1, Dehtiarivska Str.,Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (93) 809-67-26
sesprof@ukr.net

«СЕС. Профілактична медицина» – науково-виробниче 
видання Державної санітарно-епідеміологічної служби 
України. Спрямоване на фахівців різних галузей гігієни, 
епідеміологів, імунологів, дезінфекціоністів. Друкує 
матеріали наукових досліджень, інформаційно-аналітичні 
статті, висвітлює досвід роботи фахівців цих галузей.
Передплатники – заклади СЕС різних рівнів, профільні 
науково-дослідні інститути та ВУЗи, лікувальні заклади, 
лабораторії, дезстанції, виробники і постачальники 
медичної продукції.

the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine. It’s 
issued for professionals of hygiene, epidemiology, immunology, 
and for experts on disinfection. Research results, analytical 
articles and information about experience of specialist are 
published in the journal. Its’ subscribers – SES institutions, 
academic institutions and medical universities, hospitals, 
laboratories, producers and vendors of medical products.

Слово о здоровье, журнал

Україна, 04119, м. Київ, 
вул. Зоологічна, 4
4, Zoologichna Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+38 (099) 781-62-72
info@ozdorovie.com.ua
www.Ozdorovie.com.ua

Журнал «Слово о здоровье» – науково-практичне 
видання для практикуючих лікарів, що публікує науково-
практичні статті на медичну тематику, огляди наукової 
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медичної літератури, новини сфери охорони здоров’я, 
інформацію про соціальні та правові аспекти медичної 
діяльності, інформацію про конференції, семінари 
та майстер-класи для лікарів, інтерв’ю з провідними 
фахівцями медичної галузі.

Стоматология для всех, міжнародний 
стоматологічний журнал

International Dental Review

Росія, 127473, м. Москва, а/с 109
P.O. box 109, Moscow, 127473, Russia
+7 (495) 609-24-40
sdvint@mail.ru
www.sdvint.com

Журнал «Стоматология для всех» видається з 1997 
року. Міжнародний стоматологічний журнал. 
Різноманітна загальна і спеціальна інформація для всіх, 
що працюють в стоматології. Інформація для широкого 
кола читачів, пов`язана із стоматологією. Підписка 
через агентство «Роспечать» та інші агентства. Пряма 
підписка через редакцію. Повна версія журналу в 
інтернеті – в Науковій електронній бібліотеці на сайті 
www.elibrary.ru

Magazine “Stomatology for all” - International Dental Review. 
Founded in 1997.
Various special and general information for all employees in 
dentistry. Information for the general reader. Associated with 
dentistry. Subscription via “Rospechat” Agency and other 
agencies/Direct subscription via editorial.
The full version of the magazine on the Internet – in the 
Scientific Electronic Library at www.elibrary.ru

Сучасна ортодонтія, журнал

ФЛП Сидоренко В.С
Private businessman Sydorenko V.S.
+380 (67) 449-31-24
w_sidorenko@outlook.com

Журнал «Сучасна ортодонтія» представляє інтерес як 
для практикуючих ортодонтів, так і для тих, хто тільки 
збирається зайнятися ортодонтією.
На сторінках журналу можна ознайомитися з передовими 
науковими напрямками і проблемами у вітчизняній і 
світовій ортодонтії. Важливе значення в даному виданні 
приділяється сучасним ортодонтичним методикам, які 
використовуються в ортодонтичній практиці. Так само ви 
можете дізнатися і обговорити цікаві випадки з практики, 
знайдете інформацію про роботу Асоціації ортодонтів 
України та зарубіжних ортодонтичних товариств, 
відомості про проведення конференцій та навчальних 
семінарів.
Велика увага приділяється однієї з актуальних проблем 
сучасної медицини - правовим аспектам взаємин лікаря 
і пацієнта.
Корисним буде журнал не тільки для лікаря-ортодонта, а 
й зубним технікам, так як на його сторінках розглядаються 

лабораторні етапи виготовлення ортодонтичної 
апаратури.
Журнал виходить щоквартально. Підписатися можна 
через редакцію журналу, а також у всіх відділеннях 
Укрпошти. Передплатний індекс – 99714. Підписка також 
проводиться в інших країнах СНД.

The new journal of the Orthodontists Association of Ukraine is 
interest as for practicing orthodontists so for those, who only 
intends to study of orthodontia. 
On the pages of journal it is possible to be acquainted 
with the foremost scientific directions and the problems 
of domestic and world orthodontia. Important value in 
this journal is given to the contemporary orthodontic 
procedures, to the information about the new materials and 
tools used in the orthodontic practice. Also you can learn 
and discuss the interesting cases from the practice, you 
will find information about the work of the Orthodontists 
Association of Ukraine and foregin orthodontic  
sosieties, the information about conferences and training 
seminars.
Considerable attention will be given by one of the vital 
problems of contemporary medicine - to legal aspects of the 
interrelations between doctor and patient.
The journal will be useful not only to orthodontists but 
also to dental technicians because on its pages exanined 
the laboratory stages of the production of orthodontic 
equipment.
There is an information for the patients about the hygieneof the 
cavity of mouth during the orthodontic treatment.
Journal publishes per quarter. To sign the journal is possible 
throught the editorial stuff and also throught the subscribed 
agencies of Ukraine.

Сучасна фармація, журнал 

Україна, 61072, м. Харків, 
вул. Тобольська, 42, оф. 622
Off. 622, 42, Tobolska Str., 
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 780-70-77
publicpharmacy@gmail.com
www.modern-pharmacy.com.ua

Журнал «Сучасна фармація» - спеціалізоване видання для 
фахівців фармації та медицини. 
Наклад: 8000 примірників.

Об’єм: 88 сторінок;
Періодичність виходу: 1 раз на місяць
Редакційну раду видання складають професори 
провідних медичних і фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах основна увага приділяється 
лікарським препаратам, їх створенню, інноваційним 
технологіям виробництва, просування та дистрибуції, 
контролю якості, реалізації в аптеках та раціонального 
використання у практичній медицині.

pharmacy and medicine.
Circulation: 8000 copies.
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Volume: 88 pages;
Frequency: 1 time per month
Editorial board of the publication consists of professors leading 
medical and pharmaceutical universities in Ukraine.
The articles and reviews focusing on drugs, their creation, 
innovative technologies for the production, promotion and 
distribution, quality control, implementation in pharmacies 
and rational use in the practice of medicine.

Сучасні медичні технології, 
науково-практичний журнал
Modern Medical Technology, Scientific journal

Україна, 69096, м. Запоріжжя, 
бул-р Вінтера, 20
20, Vintera Blvd., 
Zaporizhzhya, 69096, Ukraine
+380 (61) 289-80-82
mmtzmapo@gmail.com
www.mmt.zmapo.edu.ua

Науково-практичний журнал «Сучасні медичні 

академія післядипломної освіти МОЗ України») 
присвячений широкому колу питань сучасної 
медицини. Мета видання – представити українським 
лікарям і науковцям можливості сучасної медицини 
для застосування їх в практичній діяльності. 
Журнал видається змішаними мовами: українською, 
російською та англійською; у паперовому та 
електронному варіантах і розповсюджується на 
безоплатній основі.

to a wide range of modern medicine aspects. The purpose of 
publishing is to present for Ukrainian doctors and researchers 
the modern medicine opportunities for applying them in 
practice. The journal is published on Ukrainian, Russian and 
English, in paper and electronic versions and is distributed free 
of charge.

ТопМедКлiнiк, ТОВ
TopMedClinic, LTD

Росiя, 123103, м. Москва, 
вул. набережна Новикова-Прибою, 9/2
9/2, Novikova-Priboya Str., 
Moscow, 123103, Russia
+7 (495) 664-92-13
info@topmedclinic.com
www.topmedclinic.com

TopMedClinic.com - інформаційний ресурс щодо 
лікування й оздоровлення в Росії та за кордоном, це 
можливість заявити про себе на ринку медичних послуг 
і знайти нові можливості ведення бізнесу. Запрошуємо до 
співпраці медичні установи, лікарів, медичні агентства та 
туроператорів.

TopMedClinic.com - is an informative resource, which 
provides information about medical treatment and health 

improvement abroad. We provide a catalogue of clinics, 
health improving resorts and diagnostic centers, orientated on 
Russian speaking patients. Our company offers promoting full 
range of services of clinic abroad on the Internet. We select the 
corresponding package for presentation of clinic individually 
for each partner.

Український медичний вісник, ТОВ
Ukrainian Medical Bulletin

Україна, 03142, м. Київ, 
вул. Кржижановського, 4, БЦ «Наука»
4, Krzhizhanovskogo Str., 
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 498-06-73
+380 (44) 498-06-74
www.therapia.ua

Журнал «Therapia. Український медичний вісник»
Наклад — 20 000 прим., 11 номерів на рік.
Спеціалізоване медичне видання для лікарів 
терапевтичних спеціальностей. Засноване в 2006 р. з 

на принципах доказової медицини) інформацію, 
необхідну для щоденної роботи.

“Therapia. Ukrainian Medical Bulletin” journal. Рrint-run 20 000 
copies, 11 is suesper year. 
Specialized medical journal aimed for therapists. Founded in 
2006 with the goal to provide Ukrainian doctors with cutting-

today work. 

Управління закладом охорони здоров’я, 
журнал

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Марини Раскової, 11-А
11-A, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Головний журнал для головного лікаря та його 
заступників. Для державних та приватних закладів 
охорони здоров’я. Щомісяця: нормативно-правові акти і 
коментарі до них; локальні документи закладів охорони 
здоров’я; ліцензування й акредитація; обіг лікарських 
засобів; перевірки; дистанційне навчання; робота з 
кадрами; оплата праці; банк посадових інструкцій; 
охорона праці. А також: медичне право; консультації 
експертів. Передплатний індекс у «Каталозі видань 
України» – 95722.

The chief journal for a chief physician and their deputies. 
For public and private health care institutions. Monthly: 
Legal documents commented by experts; Healthcare local 
documents; Licensing and accreditation; Circulation of 
Medicines; Inspections; Distance Learning; HR management; 
Renumeration; Labour instructions; Occupational Health. 
Also: Health Law; Answers by experts. Subscription index in the 
“Catalogue of publications in Ukraine” - 95722
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Участковый врач, журнал 
РедМед Агентство популярних медичних 
видань, ТОВ

LTD

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Сім´ї Стешенків, 1, оф. 2
Off. 2, 1, Steshenkiv Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-68-45
+380 (44) 500-67-03
Redmed.dm@gmail.com
www.redmed.com.ua

ТОВ «РедМед» - це маркетингова організація, основним 
напрямком якої є створення науково-популярних 
видань, орієнтованих на професійну медичну та 
фармацевтичну спільноту. Флагманським продуктом є 
видання «Участковый врач», який є першим журналом 
унікального формату для лікарів терапевтичної ланки та 
посідає перше місце в рейтингах серед інших медичних 
видань для цієї цільової аудиторії. Але основною місією 
агентства «РедМед» є розробка та втілення різноманітних 
рішень для реалізації задач клієнта.

“RedMed Ltd” is a marketing organization. The main activity 
of RedMed is focused on the producing scientific and popular 
editions for professional medical and pharmaceutical 
community. The flagship product is the magazine “The local 
doctor”, which is the first edition of a unique format for medical 
therapeutic level and takes the first place in the rankings 
among other medical editions for this target audience. But 
the main mission of the agency RedMed Ltd. is to develop and 
implement a variety of solutions for implementing tasks of the 
client.

ФАРМА ПЕРСОНАЛ

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, оф. 180
Off. 180, 2-B, Mykilsko-Slobidska Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 517-34-89
info@ph-p.com.ua
www.pharma-personnel.com.ua

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» — перше спеціалізоване агентство 
в Україні. «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» надає комплекс кадрових 
послуг для медичного та фармацевтичного бізнесу.
Основа нашої політики. Головним і вирішальним 
принципом роботи нашого агентства є спеціалізація. 
Глибинне знання професійних вимог до кандидатів, 
потреб клієнтів, а також особливостей ринку дозволяє 
нашим консультантам більш ефективно вирішувати 
завдання, що стоять перед ними.

complex of staff services for medical and pharmaceutical 
businesses.

is specialization. Deep knowledge of the professional 
requirements to candidates, clients’ needs and features of the 
pharmaceutical market allows our consultants to work more 
effectively.

personnel for medical and pharmaceutical market.

Фармакоша

Україна, 21021, м. Вінниця
Vinnitsa, 21021, Ukraine
farmakosha@gmail.com
www.farmakosha.com

Популярний медичний сайт як для медичних працівників 
та студентів, так і для пересічного користувача. Постійно 
свіжа інформація по лікам, теоретичні матеріали для 
студентів медичних закладів, статті медичного та 
інформаційного характеру.

The popular medical website for health professionals and 
students, and for the average visitor. Regularly updated 
information about the drugs, the theoretical material for 
medical students, medical and informational articles.

Фармика - Pharmika.RU

Чеська Республіка, 14800, м. Прага 11, 
вул. Розтильська 1860/1, 
Бізнес-центр R1D1
R1D1 Office House, Roztylska 1860/1, 
Prague 11, 14800, Czech Republic
+420 (603) 271-178
pharmika@gmpnews.net
www.pharmika.ru

система пошуку інформації по ресурсах фармацевтичної 

фармацевтичного інжинірингу.
В системі проіндексовані сайти фармацевтичних 
компаній, виробників ліків та виробів медичного 
призначення, а так само новинні портали, що 
відображають актуальну інформацію у фармацевтичній 
промисловості Росії і країн СНД. Крім цього, читачам 
сайту надаються щодня оновлені новини, що стосуються 
розвитку фармацевтики та медицини.

information retrieval system resource pharmaceutical industry, 

engineering.
The system indexed websites of pharmaceutical 
companies, enterprises, manufacturers of drugs, as well as 
pharmaceutical portals, news sites, reflecting the actual 
information in the pharmaceutical industry in Russia and the 
CIS countries. In addition, readers of the site is available daily 
updated news regarding the development of pharmaceutical 
and medical.
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Шпитальна хірургія, журнал 
ім. Л. Я. Ковальчука, науково-практичне 
видання
Hospital Surgery, The journal named 

Україна, 46001, м. Тернопіль, 
Майдан Волі, 1
1, Maydan Voli, 
Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 43-49-56
+380 (352) 52-80-09
journaltdmy@gmail.com
www.tdmu.edu.te.ua
www.ojs.tdmu.edu.ua

Журнал заснований у 1998 році та спрямований на 
поширення інформації про основні наукові проблеми й 
результати наукових робіт у сфері медицини. У науково-
практичному виданні публікуються статті науковців, 
практичних лікарів за спеціальностями: клінічна 
хірургія; операційна та експериментальна хірургія; 
реконструктивна і пластична хірургія; трансфузіологія і 
хірургічна гематологія; урологія;  нейрохірургія; клінічна 
анестезіологія та реаніматологія.
Журнал включено до Переліку наукових фахових 
видань України, в яких можуть публікуватись результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
кандидата і доктора медичних наук, згідно з наказом 
МОН України від 07.10.2015 р. № 1021.

Періодичність виходу – 4 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21518–
11418Р від 18. 08. 2015 р.
Журнал включено до Міжнародних наукометричних баз 

-

Мови видання: українська, англійська, російська.
Передплатний індекс у каталозі «Укрпошти» – 22610.

The journal was founded in 1998 and aimed of information 
spreading on basic scientific problems and results of scientific 
works in the fields of medicine.
The scientific practical edition publishes the articles of 
scientists, practical doctors, by the following specialties: Clinical 
surgery; Operative and experimental surgery; Reconstructive 
and anaplastic surgery; Transfusisurgical and surgical 
haematology;  Urology;  Neurosurgery;  Clinical anesthesiology 
and critical care medicine
The journal is included to the List of scientific professional 
editions of Ukraine, where the results of dissertation works on 
Candidate and Doctor of Medicine scientific degrees achieving 
can be published according to the Order of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine of October, 7, 2015, No.1021.

of August, 8, 2015. The journal is included to the International 

Language: Ukrainian, English, Russian. Subscription index in 
the directory of “Ukrposhta” – 22610.

















PRINT & 
WEB

MONITORING 
TOOLS  

OF YOUR 
INDUSTRY

Bi-monthly Newsletter Bilingual Special Issue

Website E-newsletter

the Information Network
for Professionals

from Health & Wellness

www.aquae-officiel.fr



















www.recipe.by











 
 
   
   

CANBIOTECH INNOVATIONS 
BIOPHARMACEUTICAL  
OPEN INNOVATION PLATFORM 
Engage. Source. Learn. 
 

CANBIOTECH INNOVATIONS 
SERVICES  

 
open innovation strategy 
 
bioconvergence innovation  
 
knowledge management 
 
knowledge mapping 
 
competence mapping 
 
technology roadmaps 
 
organizational learning 
 
innovation networks  
 
IP management 
 
OI portal development 

engage  
CanBiotech  

Innovations and its 
global partners to   

 
develop  

your organizational  
open innovation strategy 

 
source new partners 

 
participate in the  
biopharma open  

innovation training  
workshops 

WWW.CANBIOTECH.COM 
Dr. Minna Damani damani@canbiotech.com 





ME
How to find  

distributors worldwide:

1 – Cut on dotted line.
2 – Rotate 180 degrees.

3 – Let’s write together the story of your success. 

Everytime you are looking for distributors.
For your advertising in international newspapers, special Medica  
and Arab Health issue, co-exhibitions, web and digital services 

write to infomedix@infomedix.it

www.infomedixinternational.com
Connecting distributors with manufacturers worldwide since 2002.







ДЛЯ ВСЕХ
СТОМАТОЛОГИЯ

М е ж д у н а р о д н ы й  с т о м а т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л
С т о м а т о л о г и я  д л я  в с е х  /  I n t e r n a t i o n a l  D e n t a l  R e v i e w

Издается с 1997 г. Founded in 1997

Разнообразная специальная и общая информация для всех работающих в стоматологии
Информация для широкого круга читателей, связанная со стоматологией
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через редакцию.
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Редакция журнала "Стоматология для всех".
Телефон/факс: +7 (495) 609-24-40, E-mail: sdvint@mail.ru, Интернет: www.sdvint.com







МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ’Я»

INTERNATIONAL FORUM 
“HEALTHCARE 
MANAGEMENT”

X МІЖНАРОДНА 
ВИСТАВКА LABCOMPLEX. 

АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. 
БІОТЕХНОЛОГІЇ. HI-TECH

X INTERNATIONAL 
EXHIBITION LABCOMPLEX. 
ANALYTICS. LABORATORY. 
BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH

VIII МІЖНАРОДНА 
ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ 

ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
PHARMATECHEXPO

VIII INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGIES FOR 
THE PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY 
PHARMATECHEXPO

Організатор: ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій»
Organizer: Laboratory of marketing technology Ltd.

Місце проведення: Україна, Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б
Venue: 2-B, Salyutna Str., EC “KyivExpoPlaza”, Kyiv, Ukraine

 +380 (44) 206-10-99, 206-10-16    marketing@lmt.kiev.ua, med@lmt.kiev.ua

www.lmt.kiev.ua

КАЛЕНДАР ПОДІЙ • EVENTS CALENDAR

17-19 ЖОВТНЯ • 2017 • OCTOBER 17-19

18-20 ТРАВНЯ • 2017 • MAY 18-20

20-22 ВЕРЕСНЯ • 2017 • SEPTEMBER 20-22

МІЖНАРОДНИЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

INTERNATIONAL 
DENTAL FORUM

II МІЖНАРОДНИЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

II INTERNATIONAL 
DENTAL FORUM


