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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

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

Шановні друзі!
Вітаю вас із відкриттям Міжнародного медичного форуму «Інновації в
медицині – здоров`я нації».
За роки існування захід набув визнання серед повноважних представників
медичної спільноти, став професійною платформою для обміну досвідом між
провідними вітчизняними та іноземними фахівцями у галузі охорони здоров`я.
Переконаний, що актуальність питань, винесених для обговорення, дасть
новий імпульс удосконаленню практики управління якістю медичної допомоги,
консолідує зусилля держави, науки та бізнесу у прийнятті конструктивних рішень
щодо подальшої модернізації сфери.
Щиро бажаю усім плідної роботи та нових творчих здобутків для збереження
здоров`я громадян нашої країни.

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

Dear friends!
I sincerely congratulate you on the opening of the International Medical Forum
“Medicine Innovations – the Nation’s Health.”
Over the years, this event has gained recognition among reputable representatives
of the medical community, becoming a professional platform for the exchange of
experience between leading domestic and foreign healthcare specialists.
I am convinced that the relevance of the issues brought up for discussion will
give a new impetus to the improvement of quality management in healthcare and
consolidate the efforts of the state, science and business in making constructive
decisions on further modernization of the industry.
I sincerely wish you all fruitful work and new achievements for the health of our
citizens.

Petro Poroshenko,
President of Ukraine

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Шановні колеги!
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я вітаю
учасників та відвідувачів ІХ Міжнародного медичного форуму!
Зміцнення здоров’я нації має бути одним з найголовніших пріоритетів
соціальної держави, якою має стати Україна. Завдання влади — побудувати
соціальну систему охорони здоров’я, коли кожна людина, незалежно від її статків,
матиме можливість отримувати медичну допомогу безоплатно та на найвищому
рівні. Тільки здорові люди є запорукою сильної держави, тому відродження
людського потенціалу України — моя головна мета на найближчі роки.
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 громадян, 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 для 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.
Дякую учасникам, гостям, організаторам цієї знакової для української
медицини події за їх спільні зусилля у боротьбі за здоров’я нації!
Бажаю усім натхнення та продуктивної роботи протягом усіх трьох днів!

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 ІХ International Medical Forum!
Promotion of public health must be one of the main priorities of Ukraine as
a welfare state. The task of the authorities is to build a social healthcare system, so
that any person would have the opportunity to receive medical care free of charge
and at the highest level regardless of their wealth. Only healthy people are the key
to a strong state, so the revival of human potential of Ukraine is my main goal for the
coming years.
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 effective,
because here experts can exchange experience, present innovative research and
developments for diagnosis, treatment, and prevention of diseases, and advance their
professional level.
I firmly 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 a 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 efforts in the fight for the nation’s health!
I wish you all inspiration and productive work during these three days!

Olha Bohomolets,
MP, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Public Health

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Шановні учасники та гості, вітаю Вас із відкриттям
IX Міжнародного медичного форуму!
Кілька років тому, розпочинаючи свій шлях на законодавчій ниві, я часто чула,
що змінити українську систему охорони здоров’я неможливо. Що це утопія.
Проте спільними зусиллями професіоналів галузі, народних депутатів,
громадськості поступово «викорінюються» радянські стереотипи, розвінчуються
міфи. Вітчизняна медицина, хоч і повільно, та наближається до європейських
стандартів надання допомоги.
Я вірю, що скоро українці приходитимуть до сучасних лікарень та
амбулаторій і знову, як і раніше, довірятимуть медикам. Що якісна допомога
буде доступною скрізь – від мегаполіса до найвіддаленішого поліського села.
Що держава забезпечить лікарів гідною заробітною платою, а пацієнтів – дійсно
безкоштовною допомогою. Саме у цьому суть медичної реформи.
Те, якою стане українська медицина через 3, 5 чи 20 років, залежить від влади
і медичної спільноти, від нашої особистої відповідальності, готовності працювати
й самовдосконалюватися, обмінюватися досвідом із колегами на авторитетних
профільних заходах.
Бажаю, щоб під час фахових дискусій у рамках Міжнародного медичного
форуму народилося багато неординарних ідей і дієвих рішень, щоб кожен із вас
повернувся на своє робоче місце з новими знаннями та використав їх у практиці
на користь пацієнтам.
Наш спільний обов’язок – створити Європу тут, в Україні. Тому не чекайте змін,
а будьте їх частиною!

Ірина Сисоєнко,
Народний депутат України, заступник голови комітету ВР України з питань
охорони здоров'я, голова підкомітету з питань контролю реалізації медичної
реформи Комітету ВР України з питань охорони здоров’я
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Dear participants and guests, I congratulate you on
the opening of the IX International Medical Forum!
When starting my own path in the field of law a few years ago, I would often hear
that it is impossible to change the Ukrainian health system. That this is a utopia.
However, Soviet stereotypes are gradually being “eradicated,” and myths
debunked, thanks to joint efforts of industry professionals, people’s deputies, and
the public. Domestic medicine, albeit slowly, approaches the European standards of
medical care.
I believe that Ukrainians will soon go to modern hospitals and clinics and will
trust the doctors as before. That quality help will be available everywhere, from cities
to the most remote Polissia village. That the state will provide doctors with decent
wages, and patients – with truly free-of-charge medical care. That is the essence of
the medical reform.
What will become of the Ukrainian medicine in 3, 5 or 20 years depends on the
authorities and the medical community, on our personal responsibility, our readiness
to work and to improve ourselves, to exchange experiences with our colleagues at
reputable specialized events.
I hope for many innovative ideas and effective decisions coming from the
professional discussions at the International Medical Forum so that each of you would
return to your workplace with new knowledge and use it in practice for the benefit
of patients.
Our shared responsibility is to create Europe here, in Ukraine. So, do not wait for
changes, be part of them!

I. Sysoienko,
People’s Deputy of Ukraine, Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine
Healthcare Committee, Chairman of the Subcommittee on Monitoring the
Implementation of the Medical Reform of the Verkhovna Rada of Ukraine Healthcare
Committee
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA

13

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Вітаю всіх учасників
ІХ Міжнародного медичного форуму!
Радий, що такий форум проходить вже дев’ятий раз і збирає велику кількість
фахівців у сфері охорони здоров’я.
Це важливий майданчик для спілкування та обговорення актуальних питань
у галузі. Тішить, що форум щороку стає більшим і коло учасників розширюється.
Щоразу на численних майданчиках Форуму обговорюються різні напрямки в
системі охорони здоров’я, проходять тематичні семінари: з тактичної медицини,
стоматології, медичної реабілітації, з організації та управління охороною
здоров’я та ін.
Хочу подякувати за напрям «управління в охороні здоров’я», адже
автономізація закладів викликає дуже багато питань, і добре, що є майданчик для
обговорення простих і складних питань.
Але питання реформи фінансування охорони здоров’я зараз є
найактуальнішим, бо вона торкнеться кожного українця вже цього року.
Змінюється принцип оплати медичних послуг. Тепер держава буде платити
за конкретного пацієнта, за конкретну послугу. І вже триває кампанія з вибору
свого лікаря “Лікар для кожної сім’ї”, тепер кожен українець може обрати саме
того лікаря, в якого хоче лікуватись.
Бажаю всім плідних обговорень, конструктивних дискусій задля кращої
медицини в Україні!

Павло Ковтонюк,
Заступник Міністра охорони здоров’я України
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Congratulations to all participants
of the IX International Medical Forum!
I am glad that this forum has been taking place for the ninth time and is gathering
a large number of professionals in the health sector.
This is an important platform for communication and discussion of industry
topical issues. I am glad that the forum is getting bigger every year and the circle of
participants is expanding.
Different areas in the healthcare system are discussed at various platforms of
the Forum, thematic seminars are held: from tactical medicine, dentistry, medical
rehabilitation, organization and management of health care, etc.
I want to thank for the direction of "management in health care", since the
autonomy of institutions causes a lot of questions, and it is good that there is a
platform for discussion of simple and complex issues.
But the issue of financing health care reform is now the most urgent, because it
will affect every Ukrainian this year.
The principle of payment for medical services is changing. Now the state will pay
for a particular patient, for a specific service. And the campaign for choosing its doctor
"The Doctor for Every Family" is underway, now every Ukrainian can choose exactly
the doctor he wants to be treated.
I wish all fruitful discussions, constructive discussions for the best medicine in
Ukraine!

Pavel Kovtonyuk,
Deputy of the Ministry of Health of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
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Шановні учасники Форуму!
Сердечно вітаю вас з початком роботи IX Міжнародного Медичного Форуму
«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Галузь охорони здоров’я є відображенням соціально-економічного,
демографічного та духовного потенціалу країни, яка потребує постійного
вдосконалення, впровадження нових методів профілактики, діагностики та
лікування захворювань.
Міжнародний медичний Форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»
є професійною платформою, яка дає змогу організувати прямі контакти між
науковцями, виробниками та споживачами високотехнологічних розробок в
медичній галузі. Таке поєднання сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів,
вдосконаленню методів лікування, розширенню фахових зв’язків учасників та
гостей заходу, а також надає можливість пошуку рішень у найактуальніших
питаннях охорони здоров`я. Сподіваюсь, що наукові розробки, які установи
Національної академії наук України виносять на розгляд фахівців, викличуть
зацікавленість та отримають подальше впровадження в систему охорони
здоров’я.
Бажаю усім учасникам Міжнародного медичного Форуму наукових
звершень, плідної співпраці та нових ідей!

Б.Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
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Dear participants of the Forum!
I wholeheartedly congratulate you on the opening of the IX International Medical
Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health”!
Healthcare industry reflects the socio-economic, demographic and spiritual
potential of the country and needs constant improvement and introduction of new
methods of prevention, diagnosis and treatment of diseases.
The International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health” is a
professional platform that enables direct contact between scientists, manufacturers
and consumers of high-tech developments in healthcare. Such a combination
contributes to the enhancement of specialists’ skills, improvement of treatment
methods, expansion of professional network for participants and guests of the event,
and also provides an opportunity to find solutions to the most urgent healthcare
issues. I hope that the scientific developments presented to the specialists by the
National Academy of Sciences of Ukraine will spark their interests and are further
implemented into the healthcare system.
I wish scientific achievements, fruitful cooperation and new ideas to all participants
of the International Medical Forum!

B.Ye. Paton,
President of the National Academy of Sciences of Ukraine, Member of NAS of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
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Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук України радий вітати вас
з відкриттям ІХ Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині —
здоров’я нації».
Сьогодні медична наука стає не лише підґрунтям, а й запорукою
започаткованих реформ охорони здоров’я країни, метою яких є створення
системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування
для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав.
Як один з організаторів заходу НАМН вважає своєю місією ознайомлення
лікарів-практиків зі здобутками наших висококваліфікованих і авторитетних
фахівців, а також сприяння подоланню технологічного відставання національної
системи охорони здоров'я від зарубіжних країн.
Маючи значний науковий та кадровий потенціал, більшість наших
інститутів долучилися до формування науково-практичної програми Форуму
– VIІ Міжнародному медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень
медичної науки у практику охорони здоров’я України».
За роки існування Міжнародний медичний форум став найпотужнішою
платформою, де створено умови для комплексного підходу до вирішення
актуальних проблем галузі.
У рамках цьогорічного Конгресу усі зацікавлені сторони цього процесу –
представники органів державної та місцевої влади, а також вітчизняні та зарубіжні
науковці й лікарі – матимуть змогу взяти участь у конструктивному діалозі на
конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах. А спеціалізовані
виставки долучать до нього виробників і дистриб’юторів медичного обладнання,
фармацевтичної продукції, компанії, що надають послуги у сфері охорони
здоров’я.
Упевнений, успіх реформ у сфері охорони здоров’я країни залежить не лише
від рівня фінансування галузі, а й насамперед від щирого прагнення небайдужих
фахівців досягти справді якісних змін.
Тому бажаю усім плідно провести ці три дні, професійного й особистісного
зростання, радості від живого спілкування з колегами і взаємовигідних ділових
зв’язків!

В. Цимбалюк,
Президент Національної академії медичних наук України, академік
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Dear colleagues!
I am pleased to congratulate you on the opening of the IX International Medical
Forum “Medicine Innovation — the Nation’s Health” on behalf of National Academy of
Medical Sciences of Ukraine.
Modern medical science is not only the foundation of, but also key to the country’s
healthcare reforms, aimed at creating a patient-centred system that can provide medical
care at the level of advanced European countries for all Ukrainian citizens.
As one of the event organizers, NAMS considers it its mission to familiarize medical
practitioners with the achievements of our highly skilled and reputable specialists and
help overcome the technological inferiority of the national healthcare system as compared
to foreign countries.
Most of our institutes have joined the scientific and practical programme of the Forum
— the VII International Medical Congress “Implementation of Modern Achievements of
Medical Science in Healthcare of Ukraine,” bringing their significant scientific and talent
potential.
Over the years, International Medical Forum has become the most powerful platform,
allowing for integrated approach to the solution of urgent problems of the industry.
All those interested in this process — representatives of the state and local government
bodies, as well as local and foreign scholars and doctors — will have the opportunity to
engage in a meaningful dialogue at conferences, seminars, round tables and workshops
as part of this year’s Congress, while specialized exhibitions will engage manufacturers
and distributors of medical equipment and pharmaceuticals, as well as healthcare service
providers.
I am convinced that the success of healthcare reforms in the country depends not only
on the level of the industry financing, but also, first of all, on the true desire of passionate
professionals to make real quality changes.
Therefore, I wish you all fruitful work during these three days, professional and
personal growth, joyous communication with colleagues and mutually beneficial business
connections!

V. Tsymbaliuk,
President and Member of National Academy of Medical Sciences of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Вельмишановні колеги!
Прийміть мої теплі вітання з відкриттям ІХ Міжнародного медичного форуму!
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
щороку докладає значних зусиль до забезпечення актуальності науковопрактичної програми Форуму, в тому числі залучає у якості доповідачів
зарубіжних колег — висококомпетентних експертів медичної науки і практики
з США, європейських та інших країн. І з року в рік міжнародні зв’язки Форуму
розширюються.
Цього року викладачі академії традиційно брали активну участь у формуванні
програми VIІ Міжнародного медичного конгресу, а також Міжнародного форуму
«Менеджмент в охороні здоров’я» та Міжнародного стоматологічного конгресу,
який вже вдруге відбудеться в рамках Форуму.
Форум — це унікальний масштабний проект. Його оптимальний формат
дає змогу вченим-медикам і практикуючим спеціалістам ділитися один з
одним своїми здобутками, підвищувати свій професійний рівень. Крім того,
фахівці можуть дізнатися тут про світові досягнення у галузі медичного і
стоматологічного обладнання, технологій та іншої продукції медичного
призначення на спеціалізованих виставках. Ці зустрічі є дуже корисними для усіх
учасників і, безсумнівно, пришвидшують впровадження інновацій у сьогоденну
практику надання медичної допомоги.
Тож, колеги, бажаю усім продуктивно провести ці три дні на Форумі!

Юрій Вороненко,
Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік
Національної академії медичних наук України
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Dear Colleagues!
Please accept my warmest congratulations on the opening of the IX International
Medical Forum!
Each year, P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
makes significant efforts to ensure the relevance of the scientific and practical
programme of the Forum, including the involvement of foreign colleagues, highly
qualified experts in medical science and practice from the United States, Europe and
other parts of the world as speakers. And the international connections of the Forum
are expanding more and more each year.
This year, the Academy professors have traditionally taken an active part in the
formation of the VII International Medical Congress, as well as the International Forum
“Management in Healthcare” and the International Dental Congress, which will take
place for the second time during the Forum.
The Forum is a unique large-scale project. Its optimal format allows medical
scientists and practitioners to share their achievements with one another, and to
advance their professional skills. In addition, here at the specialized exhibitions
experts can find out about the world’s achievements in the field of medical and dental
equipment, technologies and other medical products. These meetings are very useful
for all participants and, of course, accelerate the introduction of innovations into the
current health care practice.
So, dear colleagues, I wish everyone to work productively during these three days
at the Forum!

Yurii Voronenko,
Rector of P.L. Shupyk NMAPE, Holder of Post-Doctoral Degree in Medicine, Professor,
Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Дорогі друзі!
Вже дев’ятий рік поспіль столиця гостинно приймає учасників Міжнародного
медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Ми з гордістю і радістю вітаємо вас на київській землі – фахівців, що рушать
уперед медичну науку, практику, освіту!
Щороку під куполом Форуму відбувається безліч цікавих зустрічей,
професійних знайомств, корисних дискусій та нових особистих відкриттів!
Під час цього унікального заходу кожен з нас не лише поповнює свій багаж
знань та вмінь, а й набуває натхнення працювати на благо співвітчизників!
Вважаю, що така особливість Форуму – надихати ентузіастів медичної галузі
– надзвичайно важлива!
Тож від імені Департаменту охорони здоров’я міста Києва бажаю вам плідної
роботи, ефективних діалогів, а головне – свіжих ідей та рішень, втілення яких
стане реальним внеском у розбудову та процвітання вітчизняної системи
охорони здоров’я!

Валентина Гінзбург,
Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва, доктор медичних наук
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Dear friends!
For the ninth year in a row, the capital hospitably welcomes the participants of the
International Medical Forum "Medicine Innovations – the Nation’s Health"!
We are proud and glad to congratulate you on the Kyiv land - professionals
moving forward medical science, practice, education!
Every year under the dome of the Forum there are many interesting meetings,
professional acquaintances, useful discussions and new personal discoveries!
During this unique event, each of us not only replenishes our luggage of
knowledge and skills, but also gets inspiration to work for the benefit of compatriots!
I believe that such a feature of the Forum is to inspire the enthusiasts of the
medical industry - it is extremely important!
Therefore, on behalf of the Department of Health of Kyiv, I wish you fruitful
work, effective dialogues, and most importantly - fresh ideas and solutions, the
implementation of which will make a real contribution to the development and
prosperity of the domestic health care system!

Valentina Ginzburg,
Director of the Department of Health of Kyiv, PhD in Medicine
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
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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 «Теорія та практика
лабораторної медицини», яка присвячена 100-річчю заснування НМАПО імені
П. Л. Шупика МОЗ України і відбудеться в рамках IX Міжнародного Медичного
Форуму «Інновації в медицині – здоров'я нації».
Підготовка програми науково-практичної конференції відбувалась у
співпраці кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л.
Шупика, Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
(ВАКХЛМ) та координаційною радою Європейської Федерації з Лабораторної
Медицини (EFLM). Міжнародний Медичний Форум об'єднує науково-практичну
конференцію, майстер-класи, виставкові заходи та спеціалізовані експозиції, що
створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації
фахівців лабораторної медицини. В роботі конференції приймуть участь
провідні спеціалісти лабораторної медицини України та європейських країн.
Особливу увагу буде приділено європейському досвіду в питаннях використання
лабораторних тестів в сучасній доказовій медицині, оцінки аналітичної
достовірності клінічних лабораторних досліджень. На пленарних засіданнях
також будуть обговорюватися клінічні та сучасні діагностичні аспекти цукрового
діабету та його ускладнень, підходи до пренатального скринінгу та алгоритми
оцінки чоловічої фертильності. Дуже важливим буде обмін досвідом фахівців
лабораторної медицини в питаннях цитологічної діагностики в доопераційному
прогнозуванні поведінки пухлин та вибору адекватної терапії та використанні
новітніх лабораторних технологій в онкогематології.
Основним завданням Конференції є формування єдиного підходу
і консолідація зусиль, спрямованих на надання доступних і якісних
лабораторних послуг населенню країни.
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.Г. Луньова,
Президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
професор
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Dear participants and guests of the scientific and
practical conference!
On behalf of the Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of
Ukraine and myself, I would like to congratulate you on the opening of the scientific
and practical conference with international participation “Theory and Practice of
Laboratory Medicine,” which is dedicated to the centenary of P. L. Shupyk NMAPE of
the Ministry of Health of Ukraine and will be held during the IX International Medical
Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health.”
The program of the scientific and practical conference was prepared by the
Department of Clinical Laboratory Diagnostics of P.L. Shupyk NMAPE in collaboration
with the Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine
(ACCLMU) and the Communication Committee of the European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). The International Medical Forum brings
together the scientific and practical conference, master classes, events and specialized
exhibitions, creating an international platform for exchange of experiences and
advanced training of specialists in laboratory medicine. The conference will be
attended by leading specialists in laboratory medicine from Ukraine and Europe.
Special focus of the conference will be on the European experience in the use of
laboratory tests in modern science-based medicine and evaluation of the analytical
reliability of clinical laboratory studies. The plenary sessions will also discuss the
clinical and modern diagnostic aspects of diabetes mellitus and its complications,
approaches to prenatal screening and algorithms for assessing male fertility. It will
be very important that specialists in laboratory medicine exchange experiences in
the issues of cytological diagnostics in preoperative prediction of tumor behavior and
the choice of adequate therapy and latest laboratory technology in oncohematology.
The main task of the conference is to define a unified approach and consolidate
the efforts aimed at providing affordable and high-quality laboratory services to the
population.
I hope that the scientific forum will become a source of knowledge for specialists
in laboratory medicine, facilitate the exchange of information, experience and
formation of new perspectives on the most urgent issues of laboratory medicine.
I wish the organizers and all the participants of the conference to continue using
their talent and professional skills to make remarkable progress for the development
of laboratory medicine. I wish you good health, creative success, and loyal friends and
colleagues.

H. Lunova,
Professor, President of Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні колеги!
Вітаю вас з великою подією у житті фахівців лабораторної служби – не тільки
клінічної, а й наукових співробітників лабораторних відділів, з відкриттям IX
Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»! Форум
протягом багатьох років робить вагомий внесок у підвищення кваліфікації
лабораторних працівників, допомагає у вирішені проблемних питань сучасних
напрямів лабораторної медицини. Під час низки заходів спеціальної програми
«Дні лабораторної медицини» ми обговорюємо найважливіші та найактуальніші
науково-практичні проблеми галузі. За роки нашої співпраці з Форумом
Українська лабораторна школа стала брендом. Майстер-класи, які щороку
відбуваються у рамках школи, направлені на представлення новітніх розробок,
удосконалення методів роботи, отримання фахових консультацій від відомих
експертів лабораторної галузі. Потужна експозиція «Лабораторна медицина»
успішно доповнює науково-практичну частину Форуму. На цій платформі можна
ознайомитися з продукцією світових лідерів в області поставок обладнання
і розробок для лабораторій, встановити ділові контакти, зробити вибір,
попередньо дізнавшись переваги обладнання, взявши участь у презентаціях.
Форум протягом багатьох років робить вагомий внесок у підвищення кваліфікації
лабораторних працівників, допомагає у вирішенні проблемних питань сучасних
напрямів лабораторної медицини. Отже, бажаю всім користі від живого
спілкування, більше працювати над вдосконаленням своєї роботи, і, звичайно,
міцного здоров’я.

Т.І. Гавриленко,
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України,
куратор Референтної лабораторії НАМН України
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Dear colleagues!
I would like to congratulate you on the opening of a huge event not only for clinical
laboratory specialists, but also for research staff of laboratory departments, the IX
International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health”! The Forum
has been making a significant contribution to advancing the laboratory staff skills
and solving the issues of modern laboratory medicine for many years. During various
events of a special program “Days of Laboratory Medicine,” we are going to discuss
the most important and most topical scientific and practical issues of the industry.
Over the years of our cooperation with the Forum, the Ukrainian Laboratory School
has become a brand. The master classes which take place at the School every year
are aimed at presenting the latest developments, improving the work methods, and
obtaining professional opinions from well-known experts in the laboratory industry.
A powerful exhibition “Laboratory Medicine” successfully complements the scientific
and practical part of the Forum. Here you can see products from world leaders in the
field of equipment supplies and developments for laboratories, establish business
contacts, select the equipment by knowing its advantages beforehand, and take part
in presentations. So, I wish everyone to benefit from the face-to-face communication,
work harder to improve your results, and, of course, stay healthy.

T.I. Havrylenko,
Chief Specialist in Laboratory Diagnostics of NAMS of Ukraine, Adviser of the Reference
Laboratory Centre of NAMS of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Вельмишановні організатори,
учасники та гості Форуму!
Вітаю Вас на щорічному Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в
медицині – здоров’я нації»!
Безумовно, розвиток радіології (рентгенологія), ядерної медицини
(радіонуклідна діагностика) та радіологічної онкології (променева терапія)
неможливий без міждисциплінарного підходу до вирішення актуальних проблем
галузі. Освоєння сучасних методів та методик у цьому напряму неможливий без
розвитку технологічного потенціалу медичних закладів.
Щорічно Форум збирає на своїй платформі провідних експертів галузі
охорони здоров’я, зарубіжних вчених, 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.
Активна участь компаній укріплює і розширює співпрацю між ними і
практикуючими лікарями.
Глибоко переконана, що робота на Форумі стимулюватиме розвиток
радіології, ядерної медицини та радіологічної онкології в Україні та дозволить
виробити нові підходи до діагностики і лікування захворювань.
Бажаю всім продуктивних знайомств, розвитку і процвітання!

Т.А. Ялинська,
Член групи експертів МОЗ України з напрямку «Радіологія. Ультразвукова
діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»
завідувач відділенням променевої діагностики ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», д.мед.н.,
доцент кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика, Президент
Асоціації Радіологів України
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IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Dear organizers, participants
and guests of the Forum!
I am delighted to welcome you to the annual International Medical Forum
“Medicine Innovations – the Nation’s Health”!
Undoubtedly, the development of radiology (roentgenology), nuclear medicine
(radionuclide diagnostics) and radiological oncology (radiotherapy) is impossible
without a multidisciplinary approach to the current issues of the industry. The
development of modern methods and techniques in this direction is possible only
with the development of technological capacity of medical institutions.
Every year, the Forum gathers leading healthcare experts, foreign scientists and
manufacturers of medical equipment 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.
Active participation of the companies strengthens and broadens the cooperation
between them and practicing doctors.
I am convinced that the work at the Forum will promote the development of
radiology, nuclear medicine and radiological oncology in Ukraine and will allow the
creation of innovative approaches to the diagnosis and treatment of diseases.
I wish you all fruitful contacts, development and prosperity!

Т. А. Yalynska,
Member of the Ministry of Health of Ukraine Expert Group on Radiology, Ultrasound
Diagnostics, Radiotherapy, Radiology and Radionuclide diagnostics, Head of the
Department of Radiology at the Scientific 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, President of the
Association of Radiologists of Ukraine, NGO
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Шановні учасники
та гості ІХ Міжнародного медичного форуму!
Міжнародний медичний форум вже дев’ять років поспіль є важливою
інформаційною платформою для професійного спілкування фахівців
ультразвукової і функціональної діагностики (УЗД і ФД), виробників сучасного
діагностичного обладнання з клініцистами в межах «Всеукраїнської школи
ультразвукової та функціональної діагностики».
Найліпший фаховий персонал згуртовано в профільних національних
асоціаціях: ГО «Українська асоціація фахівців УЗД» (УАФУД) та ГО «Асоціація
радіологів України» (АРУ), що забезпечують контакти зі світовими та
європейськими асоціаціями, зокрема ESR і EFSUMB.
Інструментальна діагностика охоплює усі клінічні напрямки. Так, до
сучасних технологій УЗД віднесені: базовий В-режим з технологіями
акустичної та інтелектуальної оптимізації, допплерівська оцінка гемодинаміки
та мікроциркуляції, інтервенційні процедури з УЗ навігацією та з Fusionнавігацією, 3D/4D-реконструкції, компресійна та зсувнохвильова еластографія,
фіброеластометрія, стеатометрія і віскозиметрія печінки, контрасти та інші.
Для сучасного етапу розвитку УЗД та ФД характерна ще й мініатюризація
пристроїв, що часто використовують процесори, екрани та комунікації сучасних
персональних «гаджетів»: смартфонів, планшетів та подібне. Сучасні прилади УЗД
та ФД є досить складними і вимагають навчання у експертів. Щороку з’являються
десятки нових УЗ і інших інструментальних технологій. Галузь медицини в цілому
стрімко прогресує і фахівець з УЗД та ФД має бути в курсі таких інновацій і
знати морфологію та фізіологію, гідродинаміку фізіологічних рідин та механічні
і акустичні властивості тканин організму в нормі і при патологічних змінах.
Тісна взаємодія інструменталіста та клініциста повинна базуватись на концепції
мультидисциплінарного підходу для оптимального менеджменту пацієнта на всіх
рівнях системи організації охорони здоров’я.
Постійна інформаційна підтримка галузі, розвиток дистанційного
консультування та комунікації фахівців ведуться через український портал
ультразвукової діагностики www.ultrasound.net.ua та сайт АРУ www.aru-ua.org.
На цьому ресурсі доступні електронні випуски фахових журналів «Променева
діагностика, променева терапія», «Радіологічного вісника» і «Національного
Керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження».
Важливим етапом для спільноти українських фахівців є вектор євроінтеграції
та впровадження міжнародних керівництв і настанов до національних та
локальних клінічних протоколів. Зокрема зусиллями АРУ та УАФУД перекладено
та видано Керівництво EFSUMB з клінічного використання УЗ еластографії
печінки. Готуються до видання міжнародні усталені категорії доказової
медицини: US-BIRADS, ThiRADS, PiRADS, LiRADS. Нагальним для національної УЗД
є впровадження Рекомендацій робочої групи ESR «Попередження та контроль
інфекцій при виконанні УЗД».
Сподіваємося, що спілкування клініцистів, спеціалістів з УЗД та ФД, обмін
досвідом у рамках роботи ІХ 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 сучасної і доказової
медицини.
Бажаю плідної роботи, цікавих зустрічей та нових відкриттів!

О.Б. Динник,
Президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики,
головний лікар Інституту еластографії,
член групи експертів МОЗ за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика.
Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика», заслужений
лікар України
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IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Dear participants and guests
of the ІХ International Medical Forum!
The International Medical Forum has been an important information and
communication platform for the specialists in ultrasound and functional diagnostics,
manufacturers of modern diagnostic equipment and clinicians within the Ukrainian
School of Ultrasound and Functional Diagnostics for eight consecutive years.”
The best professional staff is united in relevant national associations, Ukrainian
Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics (UASUD), and Association of
Radiologists of Ukraine (ARU), NGO, which provide contacts with world and European
associations, in particular ESR and EFSUMB.
Functional diagnostics covers all clinical areas. Thus, modern ultrasound
technologies include basic B-mode with acoustic and smart optimization, echoDoppler hemodynamics, laser Doppler flowmetry, interventions using ultrasound
volume navigation and fusion technology, 3D/4D-reconstruction, strain and shear
wave elastography, fibroelastometry, steatometry and viscosimetry of the liver,
contrasts, etc. The current stage of the development of ultrasound and functional
diagnostics is also characterized by the miniaturization of devices, often seen in
processors, screens and units of modern personal “gadgets,” i.e. smartphones, tablets
and the like. Modern ultrasound and functional diagnostic devices are quite complex,
and their use requires training from experts. Every year there are several dozens of new
ultrasound and other instrumental technologies. Healthcare in general is progressing
rapidly, and a specialist in ultrasound and FD should be aware of such innovations
and know the morphology and physiology, hydrodynamics of physiological fluids and
the mechanical and acoustic properties of body tissues by normal and pathological
changes. The close interaction between the instrumentalist and the clinician should
be based on the multidisciplinary approach for optimal patient management at all
levels of the healthcare system.
Constant information support of the industry and the development of remote
consultation and communication of specialists are carried out through the Ukrainian
Web portal for ultrasound diagnostics www.ultrasound.net.ua and the ARU website
www.aruu-ua.org. This resource provides electronic copies of field-related journals
Radiation Diagnostics and Radiation Therapy, Radiological Bulletin and National
Guidelines for Doctors Who Refer Patients for Radiological Studies.
The European integration and the introduction of international guidelines
and guidelines for national and local clinical protocols are an important stage for
the Ukrainian professional community. For instance, the ARU and UASUD have
translated and published EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical
Use of Liver Ultrasound Elastography. International standards of evidence-based
medicine, US-BIRADS, ThiRADS, PiRADS, LiRADS, are being prepared for publication.
It is urgent for the national ultrasound diagnostics to implement the Best-Practice
Recommendations of the ESR Working Group “Infection Prevention and Control in
Ultrasound.”
We hope that the communication between clinicians, ultrasound specialists
and physicians, the exchange of experience at the exhibition booths of diagnostic
equipment manufacturers during the IX International Medical Forum, and lectures
and master classes of the Ukrainian School of Ultrasound and Functional Diagnostics
will accelerate the introduction of new diagnostic and therapeutic techniques based
on the multidisciplinary, multi-parameter and multimodal principles of modern and
evidence-based medicine.
I wish you fruitful work, interesting meetings and new discoveries!

О.B. Dynnyk,
President of the Ukrainian Association of Specialists in Ultrasound Diagnostics,
Chief Doctor of the Institute of Elastography,
Member of the Ministry of Health of Ukraine Expert Group on Radiology, Ultrasound
Diagnostics, Radiation Therapy, Radiology and Radionuclide Diagnosis,
Honoured Doctor of Ukraine
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МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

Вельмишановні колеги!
Асоціація стоматологів України вітає медичну спільноту з відкриттям IX
Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині — здоров'я нації»!
Вже вдруге стоматологічна спільнота разом з медичною буде проводити
Міжнародний стоматологічний конгрес, співорганізатором якого є і наша
Асоціація.
Зміцнення здоров’я людини, первинна профілактика захворювань є
запорукою міцної України і потребує комплексного міждисциплінарного підходу
до діагностики, профілактики і лікування будь-яких захворювань, співпраці
спеціалістів різних медичних галузей, пропаганди здорового способу життя.
До
формування
науково-практичної
програми
Міжнародного
стоматологічного конгресу були залучені провідні фахівці профільних установ
і організацій — Інституту стоматології Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепнолицевої хірургії НАМН України», Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця, ГО «Асоціація стоматологів України», ГО «Академія стоматологічного
здоров’я», — а й представники Української асоціації сімейної медицини,
Всеукраїнської асоціації інфекційного контролю та антибіотикорезистентності,
стоматологічних центрів, юридичних та інших компаній.
Одним із важливих питань, що планується обговорювати на Форумі – питання
якості надання медичної і стоматологічної допомоги у сільській місцевості,
віддалених селах.
Стоматологічна спільнота святкує 15-річчя створення Інституту стоматології
в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в
рамках сторіччя формування Української наукової стоматологічної школи.
Відвідувачі Міжнародного медичного форуму та міжнародного
стоматологічного конгресу 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 відбудеться 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!

Ірина Мазур,
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика, президент громадської організації «Асоціація стоматологів
України»
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МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

Dear colleagues!
Ukrainian Dental Association congratulates you on the opening of the IX
International Medical Forum!
The dental and medical communities are hosting the International Dental
Congress for the second time this year, co-organized by our Association.
Strengthening of people’s health, primary prevention of diseases is key to a strong
Ukraine and requires a comprehensive multidisciplinary approach to the diagnosis,
prevention and treatment of any diseases, cooperation of specialists from different
medical fields, and promotion of a healthy lifestyle.
The scientific and practical programme 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, law firms and other
companies.
One of the most important issues that is planned to be discussed at the Forum is
the issue of quality of medical and dental care in rural areas in remote villages.
The dental community celebrates the 15th anniversary of the establishment of the
Institute of Stomatology of P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education within the centenary of the formation of the Ukrainian Scientific Dental
School.
Visitors of the International Medical Forum and Dental Congress have a great
opportunity to make the most of these three days for their professional development,
as they can deepen their knowledge at the scientific 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 is
International Dental Exhibition DENTALEXPO.
I am confident that the Forum will be extremely useful for event organizers,
visitors, and companies-exhibitors.
I wish you all fruitful cooperation, mutually beneficial professional and business
contacts and inspiration!

Іryna 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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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

Дорогі учасники та гості!

Вітаю всіх від імені компанії LMT із відкриттям ІХ Міжнародного медичного
форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації», VІІ Міжнародного медичного
конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику
охорони здоров’я України», Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні
здоров`я», Міжнародного стоматологічного конгресу і VІІ Міжнародної виставки
медичного туризму!
Найяскравішою ознакою нашого часу є стрімке зростання у світі кількості
наукових відкриттів та технологічних новацій. І медицина є однією з тих
галузей, де прогрес особливо відчутний. Крім того, в Україні триває глибоке
реформування сфери охорони здоров’я. Агентами цих змін є урядовці, науковці,
лікарі та медичний персонал, компанії, що виробляють товари для медицини і
надають послуги у цій сфері, пацієнти.
Саме тому організатори Міжнародного медичного форуму вбачають свою
місію у створенні умов для плідного діалогу всіх сторін процесу оновлення галузі.
Тож цього року зусиллями Національної академії медичних наук, Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця, державних установ Міністерства
охорони здоров’я, медичних асоціацій та приватних компаній, крім традиційних
заходів, було підготовлено семінари з питань впровадження у медицину, зокрема
сільську, сучасних інформаційних технологій, круглі столи з правових питань
діяльності приватних і державних лікувальних закладів, заходи, присвячені
проблемам надання населенню якісної первинної медичної допомоги, значно
збільшилася кількість заходів з напряму «Офтальмологія».
Насичена програма Форуму, високий рівень експертів-доповідачів з України
та інших держав щороку приваблюють дедалі більше фахівців-медиків, що
прагнуть постійного осучаснення професійних знань, а також представників
бізнес-середовища, які мають змогу наживо спілкуватися зі своїми потенційними
клієнтами і партнерами та укласти взаємовигідні угоди.
У рамках VІІ Міжнародного медичного конгресу відбудеться понад 70
конференцій, семінарів, круглих столів та майстер-класів. А в спеціалізованих
міжнародних виставках MEDICAEXPO, PHARMAEXPO і DENTALEXPO беруть участь
понад 400 компаній із 32 країн світу.
Вдруге на Форумі відбудеться Міжнародний стоматологічний конгрес, в
організації якого активну участь взяли також Асоціація стоматологів України,
профільні стоматологічні асоціації, стоматологічні центри та інші установи.
Неухильна глобалізація світової економіки забезпечує також велику увагу
медиків і пацієнтів до VІІ Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness
– Healthcare Travel Expo.
Тож щиро дякую організаторам Форуму — Національній академії медичних
наук України, Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика. Вони доклали найбільших зусиль, аби три дні Форуму були максимально
корисними в професійному плані для кожного відвідувача.
Надзвичайно вдячний також органам державної влади, які щороку
підтримують наші заходи, співорганізаторам, профільним асоціаціям, партнерам
— їхня допомога дуже важлива.
Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку і активну участь у виставках
та заходах.
Отже, бажаю усім цікавої та плідної роботи на ІХ Міжнародному медичного
форумі, VІІ Міжнародному медичному конгресі, Міжнародному форумі
«Менеджмент в охороні здоров`я», Міжнародному стоматологічному конгресі та
VІІ Міжнародній виставці медичного туризму!
У майбутнє віримо разом!

В. Ю. Ткаченко,
Генеральний директор компанії LMT
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Dear participants and guests!
On behalf of LMT Company, I am happy to congratulate you all on the opening of
the IX International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health”, VII
International Medical Congress “Implementation of Modern Achievements of Medical
Science in Healthcare of Ukraine,” International Forum “Management in Healthcare,”
International Dental Congress and VII International Exhibition of Medical Tourism!
The rapid global growth of scientific discoveries and technological innovations
is the striking feature of our time. Therefore, medicine is one of those fields in which
progress is particularly noticeable. In addition, profound healthcare reform is in
progress in Ukraine. The agents of these changes are the officials, academics, doctors
and medical staff, as well as medical producers and service providers.
That is why the organizers of the International Medical Forum see their mission
in creating conditions for fruitful dialogue of all parties to the process of updating
the industry.
So, this year, in addition to the traditional events, National Academy of Medical
Sciences, P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,
Bogomolets National Medical University, bodies of the Ministry of Health, medical
associations and private companies have prepared workshops on introduction of
modern information technologies into medicine, in particular, rural, round tables
on legal issues of activity of private and state medical institutions, events devoted
to the problem of providing people with high-quality primary health care, and have
significantly increased the number of events on Ophthalmology topics.
The extensive programme of the Forum and high competence of domestic and
foreign expert speakers attract more and more medical professionals every year,
who wish for a continuous update of their knowledge, as well as representatives
of businesses, who can communicate face to face with their potential clients and
partners and conclude mutually beneficial agreements.
More than 70 conferences, workshops, round tables and master classes will be
held during the VІІ International Medical Congress. While more than 400 companies
from 32 countries will take part in specialized international exhibitions MEDICAEXPO,
PHARMAEXPO and DENTALEXPO.
Ukraine Dental Association, professional dental associations, dental centres and
other institutions actively participated in the organization of the International Dental
Congress, which will be held at the Forum for the second time.
The steady globalization of the global economy also attracts great attention to
the VІІ International Exhibition of Medical Tourism, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo from doctors and patients.
I would like to express my gratitude to the organizers of the Forum, National
Academy of Medical Sciences of Ukraine and P. L. Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education. They have put every effort to make sure that these three
days of the Forum are as beneficial to each visitor profession-wise as possible.
I am deeply grateful to public authorities for their support of our annual 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 wish you all exciting and fruitful work at the ІХ International Medical Forum,
VII International Medical Congress, International Forum “Management in Healthcare,”
International Dental Congress and VII International Exhibition of Medical Tourism!
Let us believe in the future together!

V. Yu. Tkachenko,
LMT Company Director General
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ
IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ –
VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ, МІЖНАРОДНОГО
ФОРУМУ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я», МІЖНАРОДНОГО
СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ ТА VII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS
OF THE IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM –
VII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS, INTERNATIONAL FORUM
“HEALTHCARE MANAGEMENT”, INTERNATIONAL DENTAL
CONGRESS AND OF THE VII INTERNATIONAL EXHIBITION OF
MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS - HEALTHCARE TRAVEL EXPO

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ*
IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
«Інновації в медицині – здоров’я нації»
VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки
у практику охорони здоров’я України»
МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
«Менеджмент в охороні здоров`я»
VII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
25-27 КВІТНЯ 2018 РОКУ
Конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій»,
які проводитимуться у 2018 році

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
«Medicine innovations – the nation’s health»
VII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS
«Introduction of medical science advances into
healthcare practice in Ukraine»
INTERNATIONAL FORUM
HEALTHCARE MANAGEMENT
VII INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
APRIL 25-27, 2018
Congress is entried to the “Register of congresses,
symposia and scientific-practical conferences”
held in 2018

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

REFORM OF PUBLIC HEALTH BRANCH

Всеукраїнська конференція
«Доступність та якість медичного
обслуговування у сільській
місцевості: сьогодення та
перспективи. Погляд регіонів»
Організатор: Компанія LMT
25 квітня
12:00-17:00 За підтримки: Адміністрації
Президента України, Верховної Ради
К/з №2
України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Науково-практична конференція
27 квітня
«Реформа і якість первинної
10:00-17:00 медичної допомоги»
Організатор: Асоціація сімейної
К/з №4
медицини

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ
ЗДОРОВ’Я
Щорічна конференція з
міжнародною участю «Організація
25 квітня
і управління охороною здоров’я
12:00-17:30 2018»
Організатори: Кафедра
К/з №4
управління охороною здоров’я
НМАПО імені П. Л. Шупика,
Компанія LMT
Круглий стіл «Освіта — основа
управлінської діяльності в охороні
25 квітня
здоров’я»
14:30-17:00 Організатор: Кафедра управління
К/з №6
охороною здоров’я НМАПО
ім. П. Л. Шупика
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April 25
12:00-17:00
Hall No. 2

All-Ukrainian Conference “Accessibility
and Quality of Medical Care in
Rural Areas: Present and Prospects.
Experience of regions”
Organizer: LMT Company
The support : Administration of the
President of Ukraine, the Verkhovna Rada
of Ukraine, the Cabinet of Ministers of
Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine,
the Ministry of Regional Development,
Construction and Housing and Communal
Services of Ukraine
Scientific-practical conference

April 27
“Reform and quality of primary health
10:00-17:00 care”
Organizer: Association of Family
Hall No4
Medicine

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF
HEALTHCARE
April 25
12:00-17:30
Hall No. 4

April 25
14:30-17:00
Hall No. 6

Annual scientific-practicsl conference
with the international participation
“Organization and management of
healthcare 2018”
Organizers: Department Of Public Health
Management of Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education,
Company LMT
Round table “Education - the basis
of management activities in health
care”
Organizer: Department Of Public Health
Management of Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education
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ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Науково-практична конференція
«Реформування системи
26 квітня
фінансування охорони здоров’я в
12:00-17:00 Україні: виклики сьогодення»
Організатор: Національний медичний
К/з №4
університет імені О.О. Богомольця,
Інститут післядипломної освіти,
кафедра менеджменту охорони здоров’я

ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ
IX Практична конференція «Приватна
25 квітня
медицина: реалії практики»
10:00-17:30 Організатори: Компанія Health
К/з №3
promo, Компанія LMT
Семінар-практикум «Правове
26 квітня
регулювання стоматологічної
10:00-12:00 практики: зміни в законодавстві»
Організатор: Юридична компанія
К/з №1
«Медконсалтинг»
Семінар «Правове регулювання
офтальмологічної практики:
26 квітня
взаємовідносини з пацієнтом,
13:00-16:00 вирішення конфліктних ситуацій»
К/з №1
Організатор: Юридична компанія
«Медконсалтинг»

ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
25 квітня
10:00-17:30
К/з №5
26 квітня
10:00-12:30
К/з №5

26 квітня
10:00-12:30
бізнес-зона

26 квітня
10:00-17:00
К/з №12

Науково-практична конференція
з міжнародною участю «Теорія та
практика лабораторної медицини»
(до 100-річчя заснування НМАПО імені
П. Л. Шупика МОЗ України)
Організатори: Міністерство
охорони здоров’я України, Національна
медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика,
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини
Робоча нарада опорної
кафедри за фахом «Клінічна біохімія»
з представниками однопрофільних
кафедр післядипломної освіти
ВНМЗ України
Організатор: кафедра клінічної
лабораторної діагностики НМАПО
імені П. Л. Шупика
Науково-практична конференція
«Актуальні питання лабораторної
медицини в діагностичній роботі
сімейних лікарів»
Організатори: НАМН України,
ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН
України, Лабораторна та
метрологічна служба НАМН України,
міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН України
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April 26
12:00-17:00
Hall No. 4

CHIEF PHYCISIAN SHOOL
Scientific-practical conference
“Reforming the health care financing
system in Ukraine: the challenges of
today”
Organizer: O.O. Bohomolets National
Medical University, Institute of
Postgraduate Education, Department of
Healthcare Management

DAYS OF PRIVATE MEDICINE IN UKRAINE

April 26
10:00-12:00
Hall No. 1

IX Practical conference “Private
medicine: realities of practice”
Organizers: Health promo Company, LMT
Company
Workshop “Legal regulation
of dental practice: changes in
legislation”
Organizer: Medconsulting, LLC

April 26
13:00-16:00
Hall No. 1

Seminar “The legal regulation of
ophthalmology practice: relationship
with patient, resolution of conflict
situations”
Organizer: Medconsulting, LLC

April 25
10:00-17:30
Hall No. 3

DAYS OF LABORATORY MEDICINE
April 25
10:00-17:30
Hall No. 5
April 26
10:00-12:30
Hall No. 5

April 26
10:00-12:30
business
zone

April 26
10:00-17:00
Hall No.12

Scientific-practical conference with
international participation “Theory and
practice of laboratory medicine” (On the
100th anniversary of the foundation of
the NMAPE named after P. L. Shupyk,
Ministry of Health of Ukraine)
Organizers: Ministry of Health of Ukraine,
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education, All Ukrainian
Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine
Working meeting of the supporting department
on the specialty “Clinical biochemistry” with
representatives of one-profile departments
of post-graduate education of the Ukrainian
Academy of Medical Sciences of Ukraine
Organizer: Department of Clinical
Laboratory Diagnostics of the NMAPO
named after P. L. Shupyk
Scientific-practical conference
“Topical issues of laboratory medicine
in the diagnostic work of family
doctors”
Organizers: NAMS of Ukraine;
Acad. M.D. Strazhesko Institute of
Cardiology National Scientific
Center of the NAMS of Ukraine, SI;
Metrological and Laboratory
Service of NAMS of Ukraine; Inter-branch
Referential laboratory of NAMS
of Ukraine
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Загальні збори Всеукраїнської

26 квітня
Асоціації клінічної хімії та
13:00-15:30 лабораторної медицини
Організатор: Всеукраїнська Асоціація
К/з №5

клінічної хімії та лабораторної медицини
Всесвітній тиждень імунізації.
Круглий стіл «Наш спільний захист вакцинація»
Науково-практична конференція
26 квітня
«Інфекційні хвороби у сучасному
10:00-18:00 світі: епідеміологія, діагностика,
К/з №10
лікування, профілактика»
Організатор: ДУ «Інститут
епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України;
Лабораторна та метрологічна
25 квітня
служба НАМН України;
10.00-16.00 міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН України;
К/з №12
Всеукраїнська Асоціація клінічної
27 квітня
10:00-14:30 хімії та лабораторної медицини; ДУ
«Національний науковий
К/з №12
центр «Інститут кардіології
ім. акад. Н.Д. Стражеска НАМН
України»; Компанія LMT

РАДІОЛОГІЯ:
ультразвукова діагностика, конвенційна
рентгенодіагностика, променева діагностика,
комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна
томографія, променева терапія, ядерна
медицина, радіаційна безпека
Круглий стіл членів експертної групи
МОЗ України за напрямками «Радіологія.
Ультразвукова діагностика. Променева
25 квітня
терапія. Протезування. Радіонуклідна
10:00-11:30 діагностика»: «Проблемні питання
К/з №8
радіологічної служби України»
Організатор: Асоціація Радіологів
України
Науково-практична конференція
26 квітня
«Сучасна променева діагностика в
10:00-12:30 моніторингу лікування»
Організатор: Кафедра променевої
К/з №8
діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика
Науково-практична конференція
«Інноваційні методи у променевій
26 квітня
діагностиці»
13:00-14:30 Організатор: ДУ «Інститут ядерної
К/з №8
медицини та променевої діагностики
НАМН України»
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General meeting of the All-Ukrainian

April 26
Association of Clinical Chemistry and
13:00-15:30 Laboratory Medicine
Organizer: All-Ukrainian Association of
Hall No. 5

April 26
10:00-18:00
Hall No.10

April 25
10:00-16:00
Hall No.12
April 27
10:00-14:30
Hall No.12

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
World Immunization Week.
Round-table “Our common defense is
vaccination”
Scientific-practical conference
“Infectious Diseases in the Modern
World: Epidemiology, Diagnosis,
Treatment, Prevention”
Organizer: L.V. Gromashevsky Institute of
Epidemiology and Infectious Diseases of
the NAMS of Ukraine, SI
UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine; Laboratory
and Metrological Service of
NAMS of Ukraine; Inter-branch
Referential laboratory of NAMS
of Ukraine; All Ukrainian Association
of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine; Acad. M.D. Strazhesko
Institute of Cardiology National Scientific
Center of the NAMS of Ukraine, SI; LMT
Company

MEDICAL RADIOLOGY:
ultrasound diagnostics, conventional
X-ray diagnostics, computed tomography,
magnetic resonance imaging, radiation
therapy, nuclear medicine,
radiation security

April 25
10:00-11:30
Hall No8

April 26
10:00-12:30
Hall No8
April 26
13:00-14:30
Hall No8

Round table of the expert group MOH
Ukraine for directions “Radiology.
Ultrasound diagnostics. Radiation
therapy. Prosthetics. Radioucnucid
diagnosis”: “Problematic Issues of the
Radiological Service of Ukraine”
Organizer: Association of Radiologists of
Ukraine
Scientific-practical conference “Modern
radiation diagnosis in the monitoring
of treatment”
Organizer: Department of Radiodiagnostics
of Shupyk NMA of Postgraduate Education
Scientific-practical conference
“Innovative methods in radiation
diagnosis”
Organizer: Institute of Nuclear Medicine
and Radiodiagnostics of NAMS of Ukraine,
SI
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26 квітня
14:30-18:00
К/з №7

27 квітня
13:30-15:30
К/з №1
27 квітня
10:00-14:00
К/з №8
25 квітня
15:00-18:00
К/з №8
26 квітня
15:00-18:00
К/з №8

Науково-практична конференція
«Сучасна стратегія променевої
діагностики та оцінки ефективності
лікування пухлин органів малого таза»
Організатори: Національний
інститут раку, Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ
України
Науково-практична конференція
«Вибір метода діагностичної
візуалізації в кардіології в
залежності від клінічної ситуації»
Організатор: ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України»
Семінар «Інтервенційна радіологія в
діагностиці та лікуванні»
Організатор: ДУ «Інститут медичної
радіології ім. С.П. Григор’єва НАМНУ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Асоціація радіологів
України; Українська Асоціація
фахівців ультразвукової
діагностики; кафедра променевої
діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика;
компанія LMT

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
IV ШКОЛА З КЛІНІЧНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ
«Актуальні питання клінічної
нейрофізіології. ЕЕГ діагностика
пароксизмальних станів».
«Викликані потенціали»
27 квітня
Організатори: Відділення функціональної
10:00-17:00 діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»;
К/з №7
Відділення функціональної діагностики
з групою рентгенології ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН
України», ГО «Товариство клінічних
нейрофізіологів»

April 26
14:30-18:00
Hall No7

April 27
13:30-15:30
Hall No1
April 27
10:00-14:00
Hall No8
April 25
15:00-18:00
Hall No8
April 26
15:00-18:00
Hall No8

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS

April 27
10:00-17:00
Hall No7

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
IV Науково-практична конференція
«Впровадження наукових розробок
НАМН України та особливості надання
медичної допомоги учасникам АТО і
25 квітня
постраждалому населенню»
10:00-14:00 Сучасні методи надання медичної
допомоги при бойових ушкодженнях
К/з №11
та медико-соціальна реабілітація
учасників АТО
Організатор: Національна академія
медичних наук України
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Scientific-practical conference
“Modern strategy of radiation
diagnostics and evaluating the
effectiveness of tumors treatment in
pelvic organs”
Organizers: National Cancer
Institute, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Scientific-practical conference
“Choosing the method of diagnostic
visualization in cardiology, depending
on the clinical situation”
Organizer: SI “Scientific-practical medical
center of pediatric cardiology and
cardiosurgery of the MoH of Ukraine”
Seminar “Interventional Radiology in
Diagnostics and Treatment”
Organizer: Grigoriev Institute for medical
Radiology NAMS of Ukraine, SI
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
IV SCHOOL OF CLINICAL
NEUROPHYSIOLOGY
“Actual Problems of Clinical
Neurophysiology”
Organizers: Department of Functional
Diagnostics of the Romodanov
Neurosurgery Institute of NAMS of Ukraine,
SI; Department of functional diagnostics
with the X-ray group of the Institute of
Traumatology and Orthopedic of the
Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI;
Society of Clinical Neurophysiologists, NGO

MILITARY MEDICINE

April 25
10:00-14:00
Hall No11

IV Scientific-practical conference
“Implementation of scientific
developments of NAMS of Ukraine
and features of medical aid provision
to the ATO participants and affected
population”
Organizer: National Academy of Medical
Sciences of Ukraine
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МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

EMERGENCY OF MEDICINE

Симпозіум «Уніфікований підхід
до надання екстреної медичної
допомоги в галузях цивільної
та військової медицини, який
відповідає міжнародним
стандартам»
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
Майстер-клас «Стандартизація
27 квітня
домедичної та первинної медичної
10:00-17:00 допомоги на догоспітальному етапі»
Організатори: Національна
К/з №10
медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика (інститут
сімейної медицини, кафедра медицини
катастроф і військової медичної
підготовки, кафедра медицини
невідкладних станів); ДЗ «Український
науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф МОЗ України»; Українська
військово-медична академія

ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ,
ЕНДОСКОПІЯ
Науково-практична конференція
«Сучасні клітинні технології в
26 квітня
лікуванні хронічної серцевої і
10:00-14:00 судинної недостатності»
Організатор: ДУ «Національний
К/з №7
інститут хірургії і трансплантології
ім. А.А. Шалімова НАМН України»
Науково-практична конференція
«Помилки та ускладнення в хірургії
27 квітня
верхньої кінцівки»
10:00-13:00 Організатор: ДУ «Інститут
К/з №3
травматології та ортопедії НАМН
України»
IV ШКОЛА З КЛІНІЧНОЇ
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ
«Актуальні питання клінічної
нейрофізіології. ЕЕГ діагностика
пароксизмальних станів».
«Викликані потенціали»
Організатори: Відділення
27 квітня
функціональної діагностики
10:00-17:00 ДУ «Інститут нейрохірургії
К/з №7
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН
України»; Відділення функціональної
діагностики з групою рентгенології
ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України»,
ГО «Товариство клінічних
нейрофізіологів»
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Symposium “A Unified
Approach to Emergency
Medical Care in the Field
of Civil and Military Medicine
that meets International
Standards”

April 27
10:00-17:00
Hall No10

SCHOOL OF EMERGENCY
MEDICINE
Workshop “Standardization of
premedical and primary care at the
pre-hospital stage”
Organizers: P. L. Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education
(Institute of Family Medicine, Department
of Disaster Medicine and Military Medical
Training, Department of Emergency
Medical Conditions); Ukrainian Scientific
and Practical Center of Emergency Medical
Care and Disaster Medicine of the Ministry
of Health of Ukraine, SI; Ukrainian Military
Medical Academy

SURGERY, NEUROSURGERY, CARDIO SURGERY,
ENDOSCOPY
April 26
10:00-14:00
Hall No7

April 27
10:00-13:00
Hall No3

April 27
10:00-17:00
Hall No7

Scientific-practical conference
“Modern cell technologies in the
treatment of chronic cardiologocal
and vascular insufficiency”
Organizer: A.A. Shalimov National
Institute of Surgery and
Transplantation, SI
Scientific-practical conference “Mistakes
and complications in upper limb
surgery”
Organizer: Institute of Traumatology
and Orthopedics of the NAMS
of Ukraine, SA
IV SCHOOL OF CLINICAL
NEUROPHYSIOLOGY
“Actual Problems of Clinical
Neurophysiology”
Organizers: Department of Functional
Diagnostics of the Romodanov
Neurosurgery Institute of NAMS of Ukraine,
SI; Department of functional diagnostics
with the X-ray group of The Institute of
Traumatology and Orthopedic of the
Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI;
Society of Clinical Neurophysiologists, NGO

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Науково-практична конференція
«Досягнення ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії в лікуванні
27 квітня
хворих з судинною патологією»
10:00-12:00 Організатор: ДУ «НауковоК/з №1
практичний Центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМН України»

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ І ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ
Науково-практична конференція
«Сучасні технології реабілітаційної
медицини»
Організатори: Комітет Верховної
Ради України з питань охорони
26 квітня
здоров’я, ГО «Всеукраїнська асоціація
10:00-18:00 фізіотерапевтів та курортологів»,
К/з №2
ДУ «Український науково-практичний
медичний центр неврології та
реабілітації МОЗ України», ГО
«Українська Академія реабілітації та
здоров’я людини»

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
26 квітня
14:30-18:00
К/з №6

Науково-практичний семінар «Сучасні
принципи ендопротезування
суглобів»
Організатор: ДУ «Інститут
патології хребта та суглобів ім. проф.
М.І. Ситенка НАМН України»

Науково-практична конференція
«Помилки та ускладнення в хірургії
27 квітня
верхньої кінцівки»
10:00-13:00 Організатор: ДУ «Інститут
К/з №3
травматології та ортопедії НАМН
України»

April 27
10:00-12:00
Hall No1

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

April 26
10:00-18:00
Hall No2

Науково-практична конференція

інститут раку

Науково-практична конференція
«Сучасна стратегія променевої
діагностики та оцінки ефективності
26 квітня
лікування пухлин органів малого
14:30-18:00 таза»
Організатори: Національний
К/з №7
інститут раку, Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ
України
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Scientific-practical conference “Modern
technologies of rehabilitation
medicine”
Organizers: Committee of the Verkhovna
Rada of Ukraine on Health Care; AllUkrainian Association of Physiotherapists
and Resorts, PO; Ukrainian ScientificPractical Medical Center of Neurology and
Rehabilitation of the Ministry of Health
of Ukraine, SI; Ukrainian Academy of
Rehabilitation and Human Health, PO

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS
April 26
10:00-18:00
Hall No6

Scientific-practical seminar
“Modern principles of joints
endoprosthesis”
Organizer: Sytenko Institute of spine
and joint pathology of the NAMS of
Ukraine, SЕ

April 27
10:00-13:00
Hall No3

Scientific-practical conference
“Mistakes and complications in upper
limb surgery”
Organizer: Institute of Traumatology
and Orthopedics of the NAMS
of Ukraine, SA

ОНКОЛОГІЯ
25 квітня
«Онкологія сьогодення: сучасні
10:00-15:00 підходи та аспекти»
Організатор: Національний
К/з №10

The scientific-practical conference
“Achievement of endovascular neuroradiological surgery in the treatment
of patients with vascular pathology”
Organizer: SI «Scientific-Practical Center
of Endovascular Neurorthogosurgery of
the National Academy of Medical Sciences
of Ukraine»

ONCOLOGY
Scientific-practical conference

April 25
“Oncology of the present: modern
10:00-15:00 approaches and aspects”
Organizer: National Cancer Institute
Hall No10

April 26
14:30-18:00
Hall No7

Scientific-practical conference
“Modern strategy of radiation
diagnostics and evaluating the
effectiveness of tumors treatment in
pelvic organs”
Organizers: National Cancer Institute,
Kharkiv Medical Academy of Post-graduate
Education
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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ТЕРАПІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ,
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ,
ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ,
ФАРМАКОЛОГІЯ
IV ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА
«Сучасні підходи до діагностики,
лікування та профілактики
25 квітня
захворювань внутрішніх органів»,
10:00-14:00 присвячена 60-річчю кафедри
терапії
К/з №6
Організатор: кафедра терапії
Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Симпозіум «Проблеми діагностики

25 квітня
та лікування хвороб органів
14:30-18:00 травлення»
Організатор: ДУ «Інститут
К/з №11

гастроентерології НАМН України»

II Науково-практичний семінар
«Сучасні підходи в діагностиці та
25 квітня
лікуванні неврологічної патології»
14:30-18:00 Організатор: Кафедра неврології
№ 2 Національної медичної академії
К/з №7
післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА
ШКОЛА ім. акад. М.Д. Стражеска
«Серцево-судинні захворювання:
від профілактики до сучасних
технологій лікування»
Організатори: Національна академія
медичних наук України; Міністерство
26 квітня
охорони здоров’я України; ДУ
10:00-18:00 «Національний науковий центр
К/з №9
«Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України;
Департамент охорони здоров’я
Київської ОДА; Асоціація кардіологів
України; Асоціація дослідників України;
Всеукраїнська асоціація превентивної
кардіології та реабілітації
Науково-практична конференція
«Профілактика неінфекційних
захворювань. Медико-соціальні та
27 квітня
клінічні аспекти»
10:00-16:00 Організатор: Державна наукова
установа «Науково-практичний
К/з №11
центр профілактичної та клінічної
медицини» Державного управління
справами
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THERAPY, CARDIOLOGY, NEUROLOGY,
GASTROENTEROLOGY, ENDOCRINOLOGY,
HAEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY,
PHARMACOLOGY

April 25
10:00-14:00
Hall No6

IV THERAPEUTIC SCHOOL
“Current approaches to diagnostics,
treatment and prevention of diseases
of internal organs”, dedicated to the
60th anniversary of the Department of
therapy
Organizer: Department of therapy of
P. L. Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education
Symposium “Problems

April 25
of diagnosis and treatment of
14:30-18:00 digestive diseases”
Organizer: Institute of Gastroenterology of
Hall No11
NAMN of Ukraine, SI

April 25
14:30-18:00
Hall No7

II Scientific-Practical seminar “Modern
approaches in the diagnosis and
treatment of neurological pathology”
Organizer: Department of Neurology
№ 2 of the National Medical Academy of
Postgraduate Education named after.
P. L. Shupika

April 26
10:00-18:00
Hall No9

UKRAINIAN CARDIOLOGICAL SCHOOL
named after M.D. Strazhesko
“Cardiovascular disease: from
prevention to modern treatment
technologies”
Organizers: Organizers: National
Academy of Medical
Sciences of Ukraine; Ministry of Health of
Ukraine; National Scientific Center «M.D.
Strazhesko institute of cardiology, MAS of
Ukraine»; Department of Health of Kyiv
Oblast State Administration; Association
of cardiologists of Ukraine; Association
of researchers of Ukraine; All-Ukrainian
Association of Preventive Cardiology and
Rehabilitation

April 27
10:00-16:00
Hall No11

Scientific-practical conference
“Prevention of Noncommunicable
Diseases. Medico-social and clinical
aspects”
Organizer: State Scientific Institution
«Scientific and Practical Center of
Preventive and Clinical Medicine» of the
State Department of Affairs

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Науково-практична конференція
«Трансфузіологія та гематологія:
новітні тенденції розвитку та
прикладні питання»
Організатори: ДУ «Інститут
гематології та трансфузіології НАМН
України»; ДУ «Інститут патології
27 квітня
крові та трансфузійної медицини
10:00-16:00 НАМН України»; Національна медична
К/з №6
академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика: кафедра гематології
та трансфузіології; Проект з
безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні
Американського міжнародного альянсу
охорони здоров’я, ВГО «Асоціація
служби крові України»
Науково-практична конференція
«Сучасний стан та перспективи
розвитку в Україні нанотехнологій
та нанофармакології»
Організатори: ДУ «Інститут
27 квітня
фармакології та токсикології НАМН
14:30-17:00 України», Всеукраїнська громадська
К/з №8
організація «Асоціація фармакологів
України», Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка,
«Нано Технології в Медицині» (ТОВ
«НаноМедТех»)

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
Науково-практична конференція

April 27
10:00-16:00
Hall No6

Scientific-practical conference
“Transfusion and Hematology: the
latest development trends and
practical issues”
Organizers: Institute of Haematology
and Transfusiology of the NAMS of
Ukraine, SI; Institute of Blood Pathology
and transfusion medicine of the NAMS of
Ukraine, SI; P.L. Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education,
Department of Hematology and
Transfusiology; Blood safety
Project (CDC/PEPFAR) in Ukraine, the
American International Health Alliance;
Association of Blood Service of Ukraine,
NGO

April 27
14:30-17:00
Hall No8

Scientific-practical conference “Current
state and prospects of development
in Ukraine of nanotechnologies and
nanopharmacology”
Organizers: Institute of Pharmacology
and Toxicology of the National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, SI; AllUkrainian public organization «Association
of pharmacologists of Ukraine»; Taras
Shevchenko National University of
Kyiv; «Nano Technologies in Medicine»
(NanoMedTech LLC)

GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE
Scientific-practical conference

25 квітня
«Сьогодення первинної медичної
10:00-14:00 допомоги на засадах сімейної медицини»
Організатор: Інститут сімейної
К/з №7

April 25
“The primary medical care of modernity
10:00-14:00 on the principles of family medicine”
Organizer: Institute of Family Medicine
Hall No7

ГІНЕКОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, АКУШЕРСТВО,
ПЕРИНАТОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ

GYNECOLOGY, REPRODUCTION, OBSTETRICS,
PERINATOLOGY, NEONATOLOGY, PEDIATRICS

медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

Науково-практична конференція
«Сучасні технології в діагностиці та
27 квітня
лікуванні гіперпроліферативних
13.30–16.30 захворювань статевих органів у
жінок репродуктивного віку»
К/з №3
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМН України»

NMAPE named after P.L. Shupika

April 27
13:30-16:30
Hall No3

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Науково-практична конференція
«Актуальні питання офтальмології»
Організатори: ДУ «Інститут очних
25 квітня
хвороб і тканинної терапії ім. В.П.
10:00-18:00 Філатова НАМН України»; Товариство
К/з №9
офтальмологів України
Спонсор заходу:

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Scientific-practical conference “Modern
technologies in the diagnosis and
treatment of hyperproliferative
genital tract haemorrhages in women
of reproductive age”
Organizer: Institute of Pediatrics, Obstetrics
and Gynecology of NAMS of Ukraine, SI

OPHTHALMOLOGY

April 25
10:00-18:00
Hall No9

Scientific-practical conference “Actual
problems of ophthalmology”
Organizers: The Filatov Institute of Eye
Diseases and Tissue Therapy of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI;
Ukrainian Society of Ophthalmologists
Event sponsor:
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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26 квітня
10:00-16:00
к/з №11

Семінар «Дайджест інновацій в
офтальмології»
Організатор: Кафедра офтальмології
НМАПО імені П. Л. Шупика

Семінар «Правове регулювання
офтальмологічної практики:
26 квітня
взаємовідносини з пацієнтом,
13:00-16:00 вирішення конфліктних ситуацій»
К/з №1
Організатор: Юридична компанія
«МЕДКОНСАЛТИНГ»

April 26
10:00-16:00
Hall No11

Seminar “Digest of innovations in
ophthalmology”
Organizer: Department of Ophthalmology
of NMAPE named after P. L. Shupyk

April 26
13:00-16:00
Hall No1

Seminar “The legal regulation of
ophthalmology practice: relationship
with patient, resolution of conflict
situations”
Organizer: Medconsulting, LLC

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
Науково-практична конференція,
присвячена 25-річчю НАМН України
«Прогрес в сучасній діагностиці
інфекцій, що передаються
25 квітня
статевим шляхом, інфекційних,
15:30-18:00 розповсюджених та тяжких
дерматозів. Досягнення в
К/з №10
лікуванні»
Організатор: ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМН
України»

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ
ФАРМАЦІЄЮ
Науково-практичний семінар

26 квітня
«Практичні аспекти менеджменту
10:00-14:00 та економіки аптечної мережі»
Організатор: ДП «Український
К/з №6

фармацевтичний інститут якості»

DERMATOVENEROLOGY

April 25
15:30-18:00
Hall No10

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF
PHARMACY
The scientific and practical seminar

April 26
“Practical aspects of management and
10:00-14:00 economics of pharmacy network”
Organizer: State Enterprise «Ukrainian
Hall No6
Pharmaceutical Institute of Quality»

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

27 квітня
МЕДСЕСТРИНСТВА
10:00-17:00 Організатор: Компанія LMT
За підтримки: Асоціації медичних
К/з №5
сестер України

Scientific-practical conference devoted
to the 25th anniversary of NAMS of
Ukraine “Progress in the modern
diagnosis of sexually transmitted
infections, infectious,
widespread and severe
dermatoses. Achievements in
treatment”
Organizer: Institute of Dermatology and
Venereology of NAMS of Ukraine, SI

NURSING CARE
UKRAINIAN NURSING SCHOOL

April 27
Organizer: LMT Company
10:00-17:00 With the support of: Association of Nurses
of Ukraine
Hall No5

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ

MEDICAL TOURISM

IX Практична конференція «Приватна
медицина: реалії практики»
Секція «Міжнародний досвід у
25 квітня
розвитку медичного туризму:
10:00-17:00 в’їзний та виїзний медичний
К/з №3
туризм»
Організатори: Українська Асоціація
медичного туризму, Компанія LMT

April 25
10:00-17:00
Hall No3

25 квітня
17.00-19.00 В2В VIP Hosted Buyers Programm
Організатори: Українська Асоціація
бізнес-зона медичного туризму, Компанія LMT

April 25
17:00-19:00 В2В VIP Hosted Buyers Programm
Organizers: Ukrainian Association of
business
Medical Tourism, LMT Company
zone
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IX Practical conference “Private
medicine: realities of practice”
Section “International Experience in
the Development of Medical Tourism:
Incoming and Outgoing Medical
Tourism”
Organizers: Ukrainian Association of
Medical Tourism, LMT Company

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

СТОМАТОЛОГІЯ
Симпозіум «Фармакотерапія в
25 квітня
стоматології»
10:00-14:00 Організатори: НМАПО
імені П. Л. Шупика, ГО «Асоціація
К/з №1
стоматологів України»
Конференція, присвячена 15-річчю
26 квітня
Інституту стоматології
9.30-18.00 Організатор: Інститут
стоматології НМАПО
К/з №3
імені П. Л. Шупика
Семінар-практикум «Правове
26 квітня
регулювання стоматологічної
10:00-12:00 практики: зміни в законодавстві»
Організатор: Юридична компанія
К/з №1
«Медконсалтинг»

STOMATOLOGY
April 25
10:00-14:00
Hall No1
April 26
9:30-18:00
Hall No3
April 26
10:00-12:00
Hall No1

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ
Науково-практичний семінар
«Особливості імуноферментних та
27 квітня
молекулярних методів діагностики
10:00-17:00 кліщових інфекцій»
К/з №9
Організатор: ТОВ «Вектор-БестУкраїна»

*У програмі можливі зміни та доповнення
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Symposium “Pharmacotherapy in
dentistry”
Organizers: Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education,
Ukrainian Dental Association, NGO
Conference dedicated to the 15th
anniversary of the Institute of
Dentistry
Organizer: Institute of Dentistry of NMAPO
of the name P. L .Shupika
Workshop “Legal regulation
of dental practice: changes in
legislation”
Organizer: Medconsulting, LLC

ACCOMPANYING EVENTS
April 27
10:00-17:00
Hall No9

Scientific-practical seminar “Features
of immunoenzyme and molecular
methods for diagnosis of tick
infections”
Organizer: Vector-Best-Ukraine, LLC

* Program’s changes and additions are possible
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ, МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я» ТА МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ
EXHIBITORS OF INTERNATIONAL MEDICAL FORUM, INTERNATIONAL FORUM
“HEALTHCARE MANAGEMENT” AND INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
4Life Трансфер Фактор центр в Україні
Agel
AMPri Ukraine, Компанія
Aurafix, Belsana
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
DEVA COMPANY
Doktoram.com
Dr. Yilmaz Herbs & Supplements
DX-СИСТЕМИ, НВП
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
INSTRUMENTS CO. LTD
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Kaps
Likarni.com, компанія (Лікарні)
Medlife.pro
RH
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
System Medicals – Свармед
VR DENTAL
WHITE STUDIO
Winncare Polska
АВІС – МЕД
Аламед, ТОВ
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БIШОФIТ Mg ++
БЕСТМЕД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛабТех, ЛТД
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
Браш, ТОВ
БТЛ-Україна
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
Ваше Здоров’я Трейдинг
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
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4Life Transfer Factor Center in Ukraine
AFS Medizintechnik, LLC
Agel
Alamed, LTD
AMPri Ukraine, Company
Aurafix, Belsana
AVIS – MED
BESTMED, LTD
Bio Test Med, LLC
BioLabTech, LTD
BIOMED, LTD
BISHOFIT Mg ++
BRASH, LTD
BTL Ukraine
CARDIO, MC, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
ChistoTel
Daily Trade, LTD
Dana MC, LLC
DEVA COMPANY
Dialogue Diagnostics, LLC
Doktoram.com
DOMINANTA, LTD
Dr. Yilmaz Herbs & Supplements
DX-SYSTEMS, RPE, LLC
Elitemedica
EMCIMED
Empirica, Medical Company, LLC
Epson Europe B.V., Representative office
Erba Diagnostics Ukraine
ErgoLife
EXDIA PLUS, LLC
EXIM, LTD
EximCargoTrade, LTD
OFFICIAL CATALOGUE

•
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Вінмедікал, ТОВ
Віола Медтехніка
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Водолій
ВОЛЕС, ТОВ
Волсмарт, ТОВ
Гельтек – Україна
Глобал – Медика, ТОВ
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
ГНЦЛС, Дослідний завод, ТОВ
ГОЛНИТ, ТОВ
Групотест, ПП
Дана МС, ТОВ
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Джонсон і Джонсон Україна, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ДОМІНАНТА, ТОВ
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
ЕКСІМ, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Елітмедіка
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ
ЕМСІМЕД
Епсон Європа Б.В., Представництво
Ерба Діагностікс Україна
ЕргоЛайф
ЗДРАВО, ТОВ
ІМЕСК, ТОВ
ІН МЕДІКАЛ, ТОВ
ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ
ІНТЕЛМЕД, ТОВ
Інтермедика
Інтерпроект, Асоціація
КАРДІО, МК, ТОВ
КАТРОНІК, ТОВ
Квайссер Фарма Україна, ТОВ
КВАНТ, ЗРО, ТОВ
Київський вітамінний завод
Ксенко
Лабпартнер
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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FARMLINK
Felicit-Diagnostics, NPP, LTD
FELIZATA UKRAINE, LTD
Geltek – Ukraine
Global – Medica, CLL
Global Translation Services 1+1
GNCLS, Experimental plant, LTD
GOLNIT, LTD
Grupotest, PE
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
HEALTHY STYLE, LTD
Healthy Tonsils, ENT-Center
Heel
IMESC, LLC
In Medical, LLC
INMED UKRAINE, LLC
INSTRUMENTS CO. LTD
INTELMED, LLC
Intermedica
Interproject, Association
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Johnson & Johnson Ukraine, LLC
Kaps
KATRONIC, LLC
Ksenko
KVANT, LTD
Kyiv Vitamin Factory
Labpartner
Lada-Med, LTD
LIFEMEDICA, LLC
Likar, LTD
Likarni.com
LORAN, Company
MEDACADEMY, LLC
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation
Medconsulting, LLP
Medekal-pro, LTD
MEDEXIM
Medgarant, LTD
Medgroupinvest - TM Cherokee
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Лада-Мед, ТОВ
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
Лікар
ЛОРАН, Компанія
Мед Ексім
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
МЕДАПАРАТУРА,
Київське виробниче об’єднання, ТДВ
Медгарант, ТОВ
Медгрупінвест, ТОВ – TM Cherokee
Медекал-про, ТОВ
Медилайн, ТОВ
Медікалазер
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
МЕДІТОРГ
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
Медмаркетинг
Медсервісгруп
Медтехснаб, ТОВ
МІЗ-МА, ТОВ
Міт – Медика, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Модем1
МУКОС Фарма, Представництво в Україні
Натуральні есенції, ТОВ
Нектар, ПП
Никатор, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
Одєтекс, ТОВ
ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ
ОНІКО, МПТВП
ОСД Східна Європа, ТОВ
ПЕ-КО, ТОВ
Полікс Групп, ТОВ
Поліпромсинтез, ТОВ
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
Протек Солюшнз Україна, ТОВ
Профімед-Сервіс, ТОВ
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Medicalaser
MEDICOM-UKRAINE, LLC
Mediline, LTD
MEDITORG
Medlife.pro
MedMarketing
Medservicegroup
Medtechsnab, LTD
Mit – Medica, LTD
MIZ-MA, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, ТОВ
Modem1
MUCOS Pharma,
Representative office in Ukraine
Nektar, PE
New Medical Group, LLC
Nikator, LLC
ODAMED, LLC
ODETEX, LTD
OLIMP, Research and production center, LLC
ONIKO, PE
OSD Shidna Evropa, LTD
PE-KO, LTD
Phytopharmacology
Polix Group, LTD
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE
Polypromsyntes, LTD
Profimed-Service, LTD
Protech Solutions Ukraine, LLC
Queisser Pharma Со
RADMIR
Rain International
Reagent, PJSC
RH
Salutis Print
SELKOM, LTD
SERVOLAB, LTD
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
Simesta VAAL, LLC
SIRONA, LTD
OFFICIAL CATALOGUE
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РАДМІР
Реагент, ПрАТ
Рейн Інтернешнл
Салютіс Прінт
СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ
СЕРВОЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СІРОНА, ТОВ
Смарт Мед
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
СПІКАРД, ПП
Терра-Мед, ТОВ
ТІ ДЖІ ХЕЛС, ТОВ
ТІСА Київ
Топлайн
ТРАНСМЕД, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
БІОЛОГІЧНОЇ МЕДИЦИНИ,
Приватний навчальний заклад
Українська медична дистриб’юторська компанія
Український медичний центр сертифікації, ДП
Український науковий інститут сертифікації, ТОВ
УкрМедСпектр
Ультрасайн, ТОВ
УМТ+, ТОВ
ФАРМЛІНК
ФЕЛІЦАТА Україна, ТОВ
Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
Фітофармакологія
Хеель
ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ
Хелсі Тонзілс, Лор-Центр
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
ЧистоТіл
ЮБІАЙ, медичний центр
ЮТАС, Компанія, ТОВ

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Smart Med
Spicard
System Medicals – Svarmed
Terra-Med, LTD
TG Health, LTD
The true essence, LTD
TISA Kiev
Topline
TRANSMED, LLC
UBI, Medical Center
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD
UKRAINIAN ACADEMY OF BIOLOGICAL
MEDICINE, Private educational institutions
Ukrainian Medical Center of Certification, SE
Ukrainian Medical Distribution Company
Ukrainian Scientific
Institute of Certification, LLC
UkrMedSpectr
Ultrasign, LLC
UMT+
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
UTAS Co., LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS
Vashe Zdorovie Trading
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Vinmedical, LTD
Viola Medtechnika
VKF Medtechnika, LTD
Vodoliy
VOLES, LTD
Volsmart, LLC
VR DENTAL
WHITE STUDIO
Winncare Polska
ZDRAVO, LLC
Zepter International Ukraine, SE
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VII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
VII INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
EXHIBITORS OF INTERNATIONAL EXHIBITION
OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS
Австрія
ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE
Торговий відділ Посольства Австрії
healthPi
Mondial GmbH & Co. KG
PremiQaMed Privatkliniken GmbH
Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH
Віденська Приватна Клініка
Білорусь
Мати і дитя, Республіканський
науково-практичний центр,
ДУ МОЗ Республіки Білорусь
Грузія
Evex Medical Corporation
Латвія
Baltic care, центр медичного туризму
Jūrmala, туристичний інформаційний центр
Клініка Лазерної медицини Д-ра Мауріньша
Латвійське агентство інвестицій
та розвитку (LIAA)
Латвійсько Американський центр ока (LAAC)
Малайзія
МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ

116
116
116
116
116
116

Austria
ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE
Commercial Section / Austrian Embassy
healthPi
Mondial GmbH & Co. KG
PremiQaMed Privatkliniken GmbH
Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH
Wiener Private Clinic
Belarus

117

Mother and Child,
the Republican Scientific
and Practical Centre

117

118
118

Georgia
Evex Medical Corporation
Latvia
Baltic care, Medical tourism center
Jūrmala, Tourism Information Center
Dr.Mauriņa Vein & Laser surgery clinic
The Investment and Development
Agency of Latvia (LIAA)
Latvians American eye center, LTD

119

Malaysia
MATRADE – MALAYSIA

119

Winncare Polska

117
117
117
118

Польща
Winncare Polska

116
116
116
116
116
116

117
117
117
118
118
118
119

Poland
119

Словаччина
Посольство Словацької Республіки в Україні 119
Закордонне представництво по туризму
Словацької Республіки у РФ і СНД Міністерство
транспорту та будівництва Словацької Республіки 119

Slovakia
Embassy of the Slovak Republic to Ukraine
Slovak tourist Office in Russia and CIS
Ministry of Transport and Construction
of the Slovak Republic

119

Україна
Асклепіон, Медичний центр, ТОВ,
Клініка «Мануфактура»
Етуаль Флора
Наш Дом, Welness Center
Українська Асоціація Медичного Туризму

Ukraine
Asklepion, LLC, Medical center,
Manufactura, clinic
Etoile Flora
Our Home, Health Center
Ukrainian Association of Medical Tourism

120
120
120
121
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Фінляндія
HYKSin - ГЕЛЬСІНСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА
ЛІКАРНЯ
ЛАТТЕПС, ТОВ ТМ Amber Life
Чехія
CzechTrade, агентство з питань
підтримки торгівлі Чехії

121
122

Finland
HYKSin - HELSINKI UNIVERSITY
HOSPITAL
LATTEPS, LLC TM Amber Life

121
122

122

Czech Republic
CzechTrade,
Czech Trade promotion agency

122

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
Інститут гастроентерології НАМН України, ДУ
Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України, ДУ
Інститут дерматології та венерології
НАМН України, ДУ
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМНУ, ДУ
Інститут медицини праці НАМН України, ДУ
Інститут медичної радіології
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ
Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ
Інститут патології крові та трансфузійної
медицини НАМН України, ДУ
Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Інститут педіатрії, акушерства
і гінекології НАМН України, ДУ
Інститут травматології та ортопедії
НАМН України, ДУ
Інститут урології НАМН України, ДУ
Інститут фармакології та токсикології
НАМН України, ДУ
Науково-практичний Центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМН України, ДУ
Національний інститут серцево-судинної
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ
Національний науковий центр «Інститут кардіології
ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ
Національний інститут хірургії і трансплантології
ім. О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ
Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України, ДУ
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NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL
SCIENCES OF UKRAINE
Grigoriev Institute for Medical Radiology
of the NAMS of Ukraine, SI
Institute for Occupational Health of the NAMSU, SI
Institute of Blood Pathology and transfusion
medicine of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of dermatology and venereology of the
NAMS of Ukraine, SI
Institute of Gastroenterology of the NAMSU, SI
Institute of Haematology
and Transfusiology of NAMS of Ukraine, SE
Institute of Neurosurgery named after academican
A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of Pediatrics, Obstetrics and
Gynecology of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of Pharmacology and Toxicology
of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of traumatology and orthopedics
of the NAMS of Ukraine, SI
Institute of Urology of the NAMS of Ukraine, SI
L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and
Infectious Diseases of the NAMS of Ukraine, SI
National Institute of Surgery and Transplantology
of the NAMS of Ukraine name after A.A. Shalimov, SI
National M.M. Amosov Institute of Cardiovascular
Surgery of the NAMS of Ukraine, SI
National Scientific Center, M.D. Strazhesko
institute of cardiology of the NAMS of Ukraine, SI
Research-Practical Centre of Endovascular
Neuroradiosurgery of the NAMS of Ukraine, SI
Sytenko Institute of spine
and joint pathology of NAMS of Ukraine, SI
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue
Therapy of the NAMS of Ukraine, SI
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НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ім. П.Л. ШУПИКА ТА ІНСТИТУТИ НМАПО ім. П.Л. ШУПИКА
SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION
AND INSTITUTES OF NMAPE NAMED AFTER P.L. SHUPYK
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Інститут сімейної медицини НМАПО
імені П. Л. Шупика
Інститут стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика

131
132

Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education
Institute of Family Medicine, Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate Education
Institute of Dentistry of NMAPE

131
132
132

132

МЕДИЧНI ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ
ОБ’ЄДНАННЯ, ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
PROFESSIONAL MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS,
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION
Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»
Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО
Асоціація педіатрів України
Асоціація по вивченню та лікуванню
хвороб органів травлення в Україні, ГС
Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО
Асоціація радіологів України
Асоціація служби крові України, ВГО
Асоціація стоматологів України
Асоціація Урологів України, ВГО
Асоціація хірургів України, ГО
Всеукраїнська асоціація головних лікарів, ВГО
Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини
Науково-практичний центр профілактичної
та клінічної медицини, Державного
управління справами, ДНУ
Національна наукова медична бібліотека України
Національний інститут раку
Національний музей медицини України
Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО
Товариство офтальмологів України (ТОУ)
Українська Академія Реабілітації
та Здоров’я Людини
Українська Асоціація Медичного Туризму
Українська Асоціація Нейрохірургів
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Association “Cardiovascular Surgeons of Ukraine”
Association of Blood Service of Ukraine,
Ukrainian Public Organization
Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of Ukraine
Association of Physicians in Medical Tourism
Association of radiologists of Ukraine
Association of Surgeons of Ukraine, PA
Association of workers of sickness funds
of Ukraine, All-Ukrainian PO
Health Center “PJSC “Ukrzaliznytsya”, Branch
National Cancer Institute
National Scientific Medical Library of Ukraine
Scientific Practical Center for Prophylactic and
Clinical Medicine, State Administration, SSE
Society of Clinical Neurophysiologists, PO
The National Museum of Medicine of Ukraine
The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostic
Ukrainian Academy of Rehabilitation and Human Health
Ukrainian association for the study and
treatment of digestive system diseases, PC
Ukrainian Association of chief physicians, NGO
Ukrainian Association of Endoscopy
Ukrainian Association of Family Medicine
Ukrainian Association of Medical Tourism
Ukrainian Association of Neurosurgeons
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO
OFFICIAL CATALOGUE

•

133
134
137
133
134
136
134
142
138
138
137
139
139
141
139
134
136
136
140
140
140
141

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Українська асоціація репродуктивної медицини
Українська Асоціація Сімейної Медицини
Українська асоціація фахівців
ультразвукової діагностики, ГО
Українська Асоціація фізичної терапії, ГО
Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф МОЗ України, ДЗ
Український фармацевтичний інститут якості,
ДП (ДП «УФІЯ»)
Центр охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця», Філія

140
140
141
141
141
142
142

Ukrainian association of reproductive medicine
Ukrainian Dental Association
Ukrainian Pediatric Association
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute,
SE (SE «UPQI»)
Ukrainian scientifically-practical center emergency
medical help and medicine of the catastrophes
Ministry of Public Health of Ukraine, SI
Ukrainian Society of Ophthalmologists
Ukrainian Urological Association,
All-Ukrainian non-Governmental Organization

140
135
133
142
141
139
135

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES
NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Донецький фізико-технічний інститут
ім. О.О. Галкіна НАН України
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ
Інститут експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Інститут електродинаміки НАН України
Інститут електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України (ІЗНХ НАНУ)
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ
Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля
Інститут прикладних проблем фізики
і біофізики НАН України
Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ
Інститут проблем штучного інтелекту
МО України і НАН України
Інститут термоелектрики НАН та МОН України
Інститут технічної теплофізики НАНУ
Інститут фізики НАН України
Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
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Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NASU
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology
and Virology of the NAS of Ukraine
Donetsk Institute for Physics and Engineering
of the NAS of Ukraine
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NASU
Frantsevich Institute of Problems
of Materials of the NAN of Ukraine
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of NASU
Institute for Information Recording of the NASU
Institute for Nuclear Research NAS of Ukraine
Institute of Applied Problems of Physics
and Biophysics of the NAS of Ukraine
Institute of Artificial Intellince Problems
MES of Ukraine and NAS of Ukraine
Institute of Engineering Thermophysics of the NASU
Institute of macromolecular chemistry of the NASU
Institute of Molecular Biology and Genetics
of the NAS of Ukraine
Institute of Physics of the NAS of Ukraine
Institute of Thermoelectric of the NAS and
Ministry of Education and Science of Ukraine
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NASU
M.M. Gryshko National Botanic Garden of the NASU
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry,
Mineralogy and Ore Formation of the NASU
Palladin Institute of Biochemistry of the NASU
Physico-technological Institute of Metals
and Alloys of the NAS of Ukraine
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Інститут фізико-органічної хімії
та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ
Інститут ядерних досліджень НАН України
Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем
НАН та МОН України
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка
НАН України (НБС НАН України)
Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України

148
148
149
149
149
150
150

R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine
The Institute of Electrodynamics of the NASU
The International Research and Training Center
for Information Technologies and Systems
of the NAS and MES of Ukraine
V. Lashkaryov Institute of semiconductor
physics of the NAN of Ukraine
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NANU
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials
Vernadsky Institute of General and Inorganic C
hemistry NAS Ukraine (IGIC NAS Ukraine)

143
144
149
148
144
145
144

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Буковинський державний медичний університет,
Вищий державний навчальний заклад України
Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
Донецький національний медичний університет
Житомирський медичний інститут, КВНЗ,
Житомирської обласної ради
Київський медичний університет, ПВНЗ
Луганський державний медичний університет, ДЗ
Львівський національний медичний
університет ім. Д. Галицького
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Українська військово-медична академія

150
151
151
151
152
152
152
153
153

Bogomolets National
Medical University
Bukovinian State Medical
University, Higher State Educational
Establishment of Ukraine
Danylo Halytsky Lviv National
Medical University
Donetsk National Medical University
Kyiv Medical University
Lugansk State Medical University, SE
National Pirogov Memorial Medical
University, Vinnytsya
Ukrainian Military Medical Academy
Zhytomyr Medical Institute, HMEI, ZhRC

153
150
152
151
152
152
151
153
151

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА / MASS MEDIA
2Event.com
DOC.UA – сервіс пошуку лікарів
DoctorGEO&SPA
El turistico, журнал
iLikar.com
ITMED, міжнародний медичний портал
Labprice.ua, український науковий портал
Likar.info
Med36.com
Medblog.in.ua
Medcentre.com.ua
Medicina.ua
MedQueen.com
OCHKI.com
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2Event.com
Actual Optometry Ukraine
Amazonky, magazine, Media Corporation RIA
BIZRELIZ, News agency
Dentaclub, magazine
DOC.UA – doctor Search Service
DoctorGEO&SPA
Domashniy Kardiolog, magazine,
Media Corporation RIA
El turistico, magazine
EXPERT LTD, LLC
Farmakosha
Health and Beauty, magazine
Health of Ukraine. Medical editions,
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PHARMA MAGAZINE, журнал
Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Амазонки, журнал, Медіа Корпорація RIA
БІЗРЕЛІЗ, Інформаційна агенція
Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ
Веко – Україна
ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група
Дентаклуб, журнал
Довідник головної медичної сестри
Домашній Кардіолог, журнал,
Медіа Корпорація RIA
ЕКСПЕРТ ЛТД, ТОВ
Журнал головної медичної сестри
Заславський, Видавничий дім
ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
Здоровье и Красота, журнал
Здоров’я України. Медичні видання,
Видавничий дім
КОМПАСС Україна, ПрАТ
МедДовідка, довідково-пошукова служба
МедЕксперт, Група компаній
МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ
Медичний вісник України, газета
МЕДКНИГА, Видавничий дім
Мир Отдыха и Бизнеса, журнал
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
Моріон, ТОВ
Практика управління медичним закладом,
журнал ТОВ «Пресс Альянс»
Професійні видання. Україна, ТОВ
Путешественник, журнал
СахарОК, журнал
Світ офтальмології, Інтернет-журнал
Слово о здоровье, журнал
Современная оптометрия - Україна
Сучасна фармація, журнал
Сучасні медичні технології,
науково-практичний журнал
ТопМедКлiнiк, ТОВ
Управління закладом охорони здоров’я, журнал
Участковый врач, журнал, РедМед Агентство
популярних медичних видань, ТОВ
ФАРМА ПЕРСОНАЛ
Фармакоша
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Healthcare management, magazine
iLikar.com
INTERNATIONAL TOURISM, magazine
ITMED, international medical portal
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal
Likar.info
Magazine of Chief Nurse
Med36.com
Medblog.in.ua
Medcentre.com.ua
MedDovidka, informational and searching service
MedEkspert, Group of companies
Medical herald of Ukraine, newspaper
Medicina.ua
MEDICINE OF UKRAINE, LTD
MEDKNYHA, Publishing house
MedQueen.com
Modern Medical Technology, Scientific journal
Modern Pharmacy, magazine
Morion, LTD
OCHKI.com
PHARMA MAGAZINE
PHARMA PERSONNEL
Pharma.net.ua, Specialized web-site

167
156
164
157
162
157
157
161
157
157
158
163
163
163
158
163
163
158
166
166
164
158
159
167
159

Practice of Management
of the Medical Institution, magazine

165

Professional publications, Publishing house
Publishing house
SaharOK, magazine, Media Corporation RIA
Slovo o zdorovie, magazine
The Guide for Chief Matrons
The local doctor, magazine, RedMed
Agency of the Popular Medical Editions, LTD
The Traveler, magazin
The world of Ophthalmology, internet magazine
TopMedClinic, LTD
Veko Ukraine
VIT-A-POL, Publishing Group
World of leisure and business, magazine
Your Health, Newspaper editorial office, LTD
Zaslavsky, Publishing house
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
WWW.MEDFORUM.IN.UA

165
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165
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160
167
165
166
167
160
160
164
159
161
162
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ,
МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»
ТА МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ ЗА
НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS
OF THE IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM,
INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE MANAGEMENT”
AND INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
Медичне обладнання, техніка та технології,
комплексне оснащення лікувальних установ
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
DX-СИСТЕМИ, НВП
RH
System Medicals – Свармед
Аламед, ТОВ
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БЕСТМЕД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
Браш, ТОВ
БТЛ-Україна
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вінмедікал, ТОВ
Віола Медтехніка
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Глобал – Медика, ТОВ
Дана МС, ТОВ
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕКСІМ, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Епсон Європа Б.В., Представництво
Ерба Діагностікс Україна
ЕргоЛайф
ЗДРАВО, ТОВ
ІМЕСК, ТОВ
ІН МЕДІКАЛ, ТОВ
ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ
ІНТЕЛМЕД, ТОВ
Інтермедика
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75
76
78
78
79
79
80
80
81
81
81
82
83
83
83
84
86
86
87
88
88
89
89
90
90
90
91
91
91
91

Medical devices, technics and technology,
complex equipping of medical institutions
AFS Medizintechnik, LLC
Alamed, LTD
BESTMED, LTD
Bio Test Med, LLC
BIOMED, LTD
BRASH, LTD
BTL Ukraine
CARDIO, MC, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
Daily Trade, LTD
Dana MC, LLC
Dialogue Diagnostics, LLC
DX-SYSTEMS, RPE, LLC
Epson Europe B.V., Representative office
Erba Diagnostics Ukraine
ErgoLife
EXIM, LTD
EximCargoTrade, LTD
Global – Medica, CLL
Healthy Tonsils, ENT-Center
IMESC, LLC
In Medical, LLC
INMED UKRAINE, LLC
INTELMED, LLC
Intermedica
Interproject, Association
KATRONIC, LLC
Ksenko
KVANT, LTD
OFFICIAL CATALOGUE

•

79
79
80
80
81
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92
112
75
86
86
87
76
89
89
90
88
88
84
112
90
91
91
91
91
92
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93
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Інтерпроект, Асоціація
КАРДІО, МК, ТОВ
КАТРОНІК, ТОВ
КВАНТ, ЗРО, ТОВ
Ксенко
Лабпартнер
Лада-Мед, ТОВ
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
Лікар
ЛОРАН, Компанія
Мед Ексім
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
МЕДАПАРАТУРА,
Київське виробниче об’єднання, ТДВ
Медгарант, ТОВ
Медекал-про, ТОВ
Медилайн, ТОВ
Медікалазер
МЕДІТОРГ
Медсервісгруп
Медтехснаб, ТОВ
Міт – Медика, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Модем1
Нектар, ПП
Никатор, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
ОНІКО, МПТВП
ОСД Східна Європа, ТОВ
Поліпромсинтез, ТОВ
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
Протек Солюшнз Україна, ТОВ
Профімед-Сервіс, ТОВ
РАДМІР
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Смарт Мед
Терра-Мед, ТОВ
ТІ ДЖІ ХЕЛС, ТОВ
ТРАНСМЕД, ТОВ
Українська медична дистриб’юторська компанія
УкрМедСпектр
Ультрасайн, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•
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92
93
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93
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95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
101
101
102
103
104
104
104
104
104
106
106
107
107
108
109
110
110

Labpartner
Lada-Med, LTD
LIFEMEDICA, LLC
Likar, LTD
LORAN, Company
MEDACADEMY, LLC
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation
Medekal-pro, LTD
MEDEXIM
Medgarant, LTD
Medicalaser
Mediline, LTD
MEDITORG
Medservicegroup
Medtechsnab, LTD
Mit – Medica, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, ТОВ
Modem1
Nektar, PE
New Medical Group, LLC
Nikator, LLC
ODAMED, LLC
ONIKO, PE
OSD Shidna Evropa, LTD
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE
Polypromsyntes, LTD
Profimed-Service, LTD
Protech Solutions Ukraine, LLC
RADMIR
RH
Simesta VAAL, LLC
Smart Med
System Medicals – Svarmed
Terra-Med, LTD
TG Health, LTD
TRANSMED, LLC
Ukrainian Medical Distribution Company
UkrMedSpectr
Ultrasign, LLC
UMT+
UTAS Co., LTD
VEGA MEDICA, LTD
Vinmedical, LTD
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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113
82
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УМТ+, ТОВ
Хелсі Тонзілс, Лор-Центр
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
ЮТАС, Компанія, ТОВ

110
112
112
113
113

Лабораторне обладнання, техніка
та технології, комплексне оснащення
медичних лабораторій
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
INSTRUMENTS CO. LTD
БЕСТМЕД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛабТех, ЛТД
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
Браш, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Віола Медтехніка
ВКФ Медтехніка, ТОВ
ВОЛЕС, ТОВ
Глобал – Медика, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ
Епсон Європа Б.В., Представництво
Ерба Діагностікс Україна
ЕргоЛайф
ЗДРАВО, ТОВ
ІНТЕЛМЕД, ТОВ
Інтермедика
Лабпартнер
Лада-Мед, ТОВ
Лікар
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
МІЗ-МА, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
Реагент, ПрАТ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Смарт Мед
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Viola Medtechnika
VKF Medtechnika, LTD
ZDRAVO, LLC
Zepter International Ukraine, SE

83
83
90
113

Laboratory equipment, technics and
technology, complex equipping of medical
laboratories
77
80
80
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81
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82
83
83
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84
87
87
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90
90
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95
97
99
100
104
105
106
106

BESTMED, LTD
Bio Test Med, LLC
BioLabTech, LTD
BIOMED, LTD
BRASH, LTD
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
Empirica, Medical Company, LLC
Epson Europe B.V., Representative office
Erba Diagnostics Ukraine
ErgoLife
EXDIA PLUS, LLC
EximCargoTrade, LTD
Felicit-Diagnostics, NPP, LTD
Global – Medica, CLL
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
INSTRUMENTS CO. LTD
INTELMED, LLC
Intermedica
Labpartner
Lada-Med, LTD
Likar, LTD
MEDACADEMY, LLC
MEDICOM-UKRAINE, LLC
MIZ-MA, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, ТОВ
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE
Reagent, PJSC
Simesta VAAL, LLC
Smart Med
Terra-Med, LTD
TRANSMED, LLC
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
OFFICIAL CATALOGUE

•

80
80
81
81
81
112
87
89
89
89
90
87
88
111
84
77
91
91
93
94
94
95
97
99
100
104
105
106
106
107
108
108
82

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Терра-Мед, ТОВ
ТРАНСМЕД, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

107
108
108
111
112

Медичний інструментарій,
вироби для лікарської практики
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Аламед, ТОВ
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БЕСТМЕД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
Віола Медтехніка
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Дана МС, ТОВ
Елітмедіка
ЗДРАВО, ТОВ
Інтерпроект, Асоціація
Лікар
ЛОРАН, Компанія
Мед Ексім
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
Медекал-про, ТОВ
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
Медтехснаб, ТОВ
Міт – Медика, ТОВ
Нектар, ПП
Никатор, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СІРОНА, ТОВ
ТРАНСМЕД, ТОВ
Українська медична
дистриб’юторська компанія
ФАРМЛІНК

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•
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VEGA MEDICA, LTD
Viola Medtechnika
VKF Medtechnika, LTD
VOLES, LTD
ZDRAVO, LLC
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Medical instruments,
devices for medical practice
77
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AFS Medizintechnik, LLC
Alamed, LTD
BESTMED, LTD
Bio Test Med, LLC
BIOMED, LTD
Dana MC, LLC
Elitemedica
FARMLINK
Interproject, Association
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Likar, LTD
LORAN, Company
MEDACADEMY, LLC
Medekal-pro, LTD
MEDEXIM
MEDICOM-UKRAINE, LLC
Medtechsnab, LTD
Mit – Medica, LTD
Nektar, PE
New Medical Group, LLC
Nikator, LLC
ODAMED, LLC
OLIMP, Research and production center, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIRONA, LTD
TRANSMED, LLC
Ukrainian Medical Distribution Company
VALEANT PHARMACEUTICALS
Viola Medtechnika
VKF Medtechnika, LTD
ZDRAVO, LLC
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Фізіотерапія та реабілітація
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Kaps
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
Winncare Polska
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БIШОФIТ Mg ++
БЕСТМЕД, ТОВ
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
Браш, ТОВ
БТЛ-Україна
Ваше Здоров'я Трейдинг
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Волсмарт, ТОВ
Гельтек – Україна
ЗДРАВО, ТОВ
ІМЕСК, ТОВ
Інтерпроект, Асоціація
КАРДІО, МК, ТОВ
Лабпартнер
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
ЛОРАН, Компанія
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
Медгарант, ТОВ
Медилайн, ТОВ
Натуральні есенції, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
ОСД Східна Європа, ТОВ
Поліпромсинтез, ТОВ
РАДМІР
Рейн Інтернешнл
СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ
Смарт Мед
ТІСА Київ
Фітофармакологія
Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
ЧистоТіл
ЮБІАЙ, медичний центр

Physiotherapy and Rehabilitation
77
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AFS Medizintechnik, LLC
BESTMED, LTD
BIOMED, LTD
BISHOFIT Mg ++
BRASH, LTD
BTL Ukraine
CARDIO, MC, LLC
ChistoTel
Geltek – Ukraine
IMESC, LLC
Interproject, Association
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
Kaps
Labpartner
LIFEMEDICA, LLC
LORAN, Company
MEDACADEMY, LLC
Medgarant, LTD
Mediline, LTD
ODAMED, LLC
OSD Shidna Evropa, LTD
Phytopharmacology
Polypromsyntes, LTD
RADMIR
Rain International
SELKOM, LTD
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
Smart Med
The true essence, LTD
TISA Kiev
UBI, Medical Center
Vashe Zdorovie Trading
VKF Medtechnika, LTD
Volsmart, LLC
Winncare Polska
ZDRAVO, LLC
Zepter International Ukraine, SE

Офтальмологія
Аламед, ТОВ
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Ophthalmology
79

Alamed, LTD
OFFICIAL CATALOGUE

79
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БЕСТМЕД, ТОВ
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ

80
82
95
101

Emergency medicine,
resuscitation and intensive care
79
79
81
83
86
88
90
92
92
93
93
94
95
95
96
101
101
101
106
107
112
113

Фармацевтична продукція,
парафармацевтика, вироби медичного
призначення, космецевтика
4Life Трансфер Фактор центр в Україні
Agel
AMPri Ukraine, Компанія
Aurafix, Belsana
DEVA COMPANY
Dr. Yilmaz Herbs & Supplements
АВІС – МЕД
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•
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80
95
101
102
82

102

Екстрена медична допомога,
реанімація, інтенсивна терапія
Аламед, ТОВ
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БІОМЕД ЛТД, ТОВ
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Дана МС, ТОВ
ЕКСІМ, ТОВ
ЗДРАВО, ТОВ
КАРДІО, МК, ТОВ
КАТРОНІК, ТОВ
Ксенко
Лабпартнер
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
Мед Ексім
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
Медгарант, ТОВ
Никатор, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
Смарт Мед
ТІ ДЖІ ХЕЛС, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ЮТАС, Компанія, ТОВ

BESTMED, LTD
MEDACADEMY, LLC
New Medical Group, LLC
OLIMP, Research and production center, LLC
VALEANT PHARMACEUTICALS

AFS Medizintechnik, LLC
Alamed, LTD
BIOMED, LTD
CARDIO, MC, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dana MC, LLC
EXIM, LTD
KATRONIC, LLC
Ksenko
Labpartner
LIFEMEDICA, LLC
MEDACADEMY, LLC
MEDEXIM
Medgarant, LTD
New Medical Group, LLC
Nikator, LLC
ODAMED, LLC
Smart Med
TG Health, LTD
UTAS Co., LTD
VKF Medtechnika, LTD
ZDRAVO, LLC

79
79
81
92
112
86
88
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93
93
94
95
95
96
101
101
101
106
107
113
83
90

Pharmaceutical products,
parapharmaceutics, medicaldevices,
cosmeceutics
74
74
74
74
76
76
79

4Life Transfer Factor Center in Ukraine
Agel
AMPri Ukraine, Company
Aurafix, Belsana
AVIS – MED
BESTMED, LTD
BISHOFIT Mg ++
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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БIШОФIТ Mg ++
БЕСТМЕД, ТОВ
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
Волсмарт, ТОВ
Гельтек – Україна
ГНЦЛС, Дослідний завод, ТОВ
ГОЛНИТ, ТОВ
Групотест, ПП
Джонсон і Джонсон Україна, ТОВ
ДОМІНАНТА, ТОВ
Інтермедика
Квайссер Фарма Україна, ТОВ
Київський вітамінний завод
Медекал-про, ТОВ
МУКОС Фарма, Представництво в Україні
ОДАМЕД, ТОВ
Одєтекс, ТОВ
ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ
ПЕ-КО, ТОВ
Рейн Інтернешнл
СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ
СІРОНА, ТОВ
ТІСА Київ
ФАРМЛІНК
Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
Фітофармакологія
Хеель
Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
ЧистоТіл
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Естетична медицина
БIШОФIТ Mg ++
БТЛ-Україна
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
ВКФ Медтехніка, ТОВ
Гельтек – Україна
Мед Ексім
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
Медекал-про, ТОВ
Медікалазер
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
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ChistoTel
DEVA COMPANY
DOMINANTA, LTD
Dr. Yilmaz Herbs & Supplements
FARMLINK
Felicit-Diagnostics, NPP, LTD
Geltek – Ukraine
GNCLS, Experimental plant, LTD
GOLNIT, LTD
Grupotest, PE
Heel
Intermedica
Johnson & Johnson Ukraine, LLC
Kyiv Vitamin Factory
Medekal-pro, LTD
MUCOS Pharma,
Representative office in Ukraine
ODAMED, LLC
ODETEX, LTD
OLIMP, Research and production center, LLC
PE-KO, LTD
Phytopharmacology
Queisser Pharma Со
Rain International
SELKOM, LTD
SIRONA, LTD
TISA Kiev
VALEANT PHARMACEUTICALS
Volsmart, LLC
Zepter International Ukraine, SE

113
76
87
76
111
111
84
85
85
86
112
91
87
93
96
100
101
102
102
103
111
92
105
105
106
107
82
84
113

Aesthetic Medicine
80
81
82
83
84
95
95
96
97
97

BISHOFIT Mg ++
BTL Ukraine
ChistoTel
FARMLINK
Geltek – Ukraine
MEDACADEMY, LLC
Medekal-pro, LTD
MEDEXIM
Medicalaser
MEDICOM-UKRAINE, LLC
OFFICIAL CATALOGUE
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Натуральні есенції, ТОВ
Нектар, ПП
Нова медична група, ТОВ
ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ
Українська медична
дистриб’юторська компанія
ФАРМЛІНК
Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
ЧистоТіл

100
101
101
102
109
111
113
113

Телекомунікаційні
та інформаційні технології
Likarni.com, компанія (Лікарні)
Medlife.pro
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
АФС Медицинтехнік, ТОВ
ЕКСІМ, ТОВ
ЕМСІМЕД
ЗДРАВО, ТОВ
Медгарант, ТОВ
Никатор, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
ОНІКО, МПТВП
СЕРВОЛАБ, ТОВ
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
ЮТАС, Компанія, ТОВ
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AMPri Ukraine, Company
Doktoram.com
Medgroupinvest - TM Cherokee
MEDICOM-UKRAINE, LLC
Simesta VAAL, LLC
Spicard
Topline
WHITE STUDIO

74
76
96
97
106
107
108
78

Disinfection and sterilization
80
80

•

AFS Medizintechnik, LLC
EMCIMED
EXIM, LTD
Likarni.com
Medgarant, LTD
Medlife.pro
Nikator, LLC
ODAMED, LLC
ONIKO, PE
SERVOLAB, LTD
Shenzhen Creative Industry Co., LTD
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
UTAS Co., LTD
ZDRAVO, LLC

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

Дезінфекція та стерилізація
БЕСТМЕД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ

101
101
102
100
109
82
83
113

Telecommunication
and Information Technology

Чисті приміщення, клінінг, спецодяг
та засоби індивідуального захисту
AMPri Ukraine, Компанія
Doktoram.com
WHITE STUDIO
Медгрупінвест, ТОВ – TM Cherokee
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СПІКАРД, ПП
Топлайн

Nektar, PE
New Medical Group, LLC
OLIMP, Research and production center, LLC
The true essence, LTD
Ukrainian Medical Distribution Company
VALEANT PHARMACEUTICALS
VKF Medtechnika, LTD
Zepter International Ukraine, SE

BESTMED, LTD
Bio Test Med, LLC

80
80
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БІОМЕД ЛТД, ТОВ
Віола Медтехніка
Елітмедіка
Лікар
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
МІЗ-МА, ТОВ
Нова медична група, ТОВ
ОДАМЕД, ТОВ
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ФАРМЛІНК
ФЕЛІЦАТА Україна, ТОВ

81
83
88
94
97
99
101
101
104
106
111
111

Послуги для компаній фармацевтичного
та медичного ринків
БIШОФIТ Mg ++
ДОМІНАНТА, ТОВ
ІНТЕЛМЕД, ТОВ
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
Медмаркетинг
Рейн Інтернешнл
СІРОНА, ТОВ
Український медичний
центр сертифікації, ДП
Український науковий
інститут сертифікації, ТОВ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ
МЕДИЦИНИ, Приватний навчальний заклад
ЧистоТіл

80
87
91
98
98
105
106
109
110
109
113

78
87
112

Інше
Winncare Polska
Браш, ТОВ
ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
Вінмедікал, ТОВ
ВКФ Медтехніка, ТОВ
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81
88
111
111
94
97
99
101
101
104
106
83

Services for companies of pharmaceutical
and medical markets

Стоматологічне і зуботехнічне обладнання,
інструментарій, матеріли, послуги
VR DENTAL
Джонсон і Джонсон Україна, ТОВ
ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ

BIOMED, LTD
Elitemedica
FARMLINK
FELIZATA UKRAINE, LTD
Likar, LTD
MEDICOM-UKRAINE, LLC
MIZ-MA, LLC
New Medical Group, LLC
ODAMED, LLC
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE
Simesta VAAL, LLC
Viola Medtechnika

BISHOFIT Mg ++
ChistoTel
DOMINANTA, LTD
INTELMED, LLC
Medconsulting, LLP
MedMarketing
Rain International
SIRONA, LTD
UKRAINIAN ACADEMY OF BIOLOGICAL
MEDICINE, Private educational institutions
Ukrainian Medical Center of Certification, SE
Ukrainian Scientific
Institute of Certification, LLC

80
113
87
91
98
98
105
106
109
109
110

Dental equipment, instruments, materials,
medical products and services
HEALTHY STYLE, LTD
Johnson & Johnson Ukraine, LLC
VR DENTAL

112
87
78

Other
79
81
82
83
83

BRASH, LTD
CHEMLABORREACTIV, LTD
ChistoTel
Epson Europe B.V., Representative office
ErgoLife
OFFICIAL CATALOGUE
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Водолій
ВОЛЕС, ТОВ
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Групотест, ПП
Епсон Європа Б.В., Представництво
ЕргоЛайф
Медгарант, ТОВ
Медгрупінвест, ТОВ – TM Cherokee
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
ОДАМЕД, ТОВ
Одєтекс, ТОВ
ОНІКО, МПТВП
ПЕ-КО, ТОВ
Полікс Групп, ТОВ
Салютіс Прінт
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІОЛОГІЧНОЇ
МЕДИЦИНИ, Приватний навчальний заклад
Український медичний центр
сертифікації, ДП
Український науковий інститут
сертифікації, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ЧистоТіл
ЮБІАЙ, медичний центр
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Global Translation Services 1+1
Grupotest, PE
Medconsulting, LLP
Medgarant, LTD
Medgroupinvest - TM Cherokee
ODAMED, LLC
ODETEX, LTD
ONIKO, PE
PE-KO, LTD
Polix Group, LTD
Salutis Print
Simesta VAAL, LLC
UBI, Medical Center
UKRAINIAN ACADEMY OF BIOLOGICAL
MEDICINE, Private educational institutions
Ukrainian Medical Center of Certification, SE
Ukrainian Scientific
Institute of Certification, LLC
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
VALEANT PHARMACEUTICALS
Vinmedical, LTD
VKF Medtechnika, LTD
Vodoliy
VOLES, LTD
Winncare Polska
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ
IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
ТА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
OF THE IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
AND INTERNATIONAL FORUM
“HEALTHCARE MANAGEMENT”

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
INTERNATIONAL HEALTHCARE EXHIBITION

МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ВИСТАВКА
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL EXHIBITION

МІЖНАРОДНА СТОМАТОЛОГІЧНА ВИСТАВКА
INTERNATIONAL DENTAL EXHIBITION

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

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: Трансфер Фактор®, TRIФактор®.
4Life Research, LLC (USA) – світовий лідер із розробки,
дослідження та виробництва Трансфер Факторів та TRIФакторів, добутих з молозива корів та жовтків курячих
яєць. Інноваційні технології, висока якість продукції та
доведена ефективність є основою зростаючого попиту
на імунокоректори Трансфер Фактори та TRI-Фактори –
продукти нового покоління для підтримки та значного
покращення функціонального стану імунної системи.
Продукція має реєстрацію, Методичні рекомендації
НАМН та МОЗ України. Виробництво 4Life дотримується не
лише стандартів GMP, але й фарміндустрії, у відповідності
до вимог FDA. Продукція 4Life понад 10 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 TriFactors – 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!

Agel
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Р. Окіпної 4-Б, оф. 23
Off. 23, 4-B, R. Okipnoi Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (067) 715-11-97
alyonaminakova@gmail.com
www.agel.ua

Суспендовані гелі Agel - натуральне функціональне
харчування з вираженим терапевтичним ефектом за
технологією NASA!
Концентрована витяжка з фруктів, овочів та інших
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натуральних джерел в безкисневому середовищі володіє
максимальною біодоступністю і зберігає властивості
живих клітин.
Багато продуктів удостоєні світовими нагородами.
Усувають причини захворювань і відновлюють основні
функції організму!
Сертифікати більше 50 країн, Антидопінговий, Халяль,
кошерне, GMP. Виробництво США з 2006 року.
Agel Suspended Gels - Natural Functional Nutrition with
Extreme Therapeutic Effect on NASA Technology!
A concentrated extract of fruits, vegetables and other
natural sources in an oxygen-free medium has a maximum
bioavailability and retains the properties of living cells.
Many products are awarded with world awards. Eliminate the
causes of diseases and restore the basic functions of the body!
Certificates from more than 50 countries, Antidoping, Halal,
Kosher, GMP. Production from the USA since 2006.

AMPri Ukraine, Компанія
AMPri Ukraine, Company
Україна, 02121, м. Київ,
вул. Харківське шосе, 201/203
201/203, Kharkivske Shose Str.,
Kyiv, 02121, Ukraine
+380 (44) 337-39-97
info@ampri.com.ua
www.ampri.com.ua

Представлені торгові марки: AMPri, Med Comaort, Style.
Компанія AMPri Ukraine пропонує широкий спектр
одноразової продукції для медичної, стоматологічної та
санітарно-гігієнічної областей: одноразові рукавички,
маски, бахіли, шапочки, білизна, жгути, стаканчики, зубні
щітки, простерадла, халати, різноманітні контейнери,
слиновідсмоктувачні відсоси та інше.
The company AMPri Ukraine offers a wide range of disposable
products for medical, dental and sanitary hygiene areas:
disposable gloves, masks, shoe covers, hats, lingerie, harnesses,
cups, toothbrushes, prostadails, bathrobes, various containers,
saliva suction pumps, etc.

Aurafix, Belsana
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. В. Великого, 15-А
15-А, V. Velykogo Str.,
Dnipro, 49000, Ukraine
+380 (56) 749-73-54
+38 (096) 640-41-69
+380 (562) 38-60-90
medskladkirova@gmail.com
www.medsklad.com.ua
www.aurafix.com.ua

Представлені торгові марки: Aurafix, Belsana.
Бренд Aurafix.
Компанія СВК Медікус - офіційний представник ТМ
Aurafix в Україні з 2016 року. В даний час є однією з
провідних компаній з продажу ортопедичних товарів.
За допомогою своєї продукції ми підвищуємо якість
OFFICIAL CATALOGUE
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життя споживачів: вона призначена для профілактики
і лікування захворювань хребта, суглобів, стоп і вен, а
також реабілітації після травм і операцій.
Наша компанія бере активну участь в процесі
розвитку українського ринку ортопедичних виробів.
Асортиментний портфель відмінно підійде для
ортопедичних салонів, медичних магазинів, аптечних
мереж, медичних клінік.
Ми готові підтримувати партнерів по всій території країни
і поставляти якісні ортопедичні вироби, збільшуючи
продаж у всіх регіонах України.
Сертифікація: вироби Aurafix виробляються згідно
з європейським стандартом для медичних виробів
TS ENV 12718. Трикотаж проводиться відповідно до
міжнародного стандарту Oeko-Tex Standard 100. Гарантія
якості виробів забезпечується також виробництвом
продукції відповідно до міжнародних стандартів
управління якістю DIN EN ISO 9001: 2000/DIN EN 13485.
Товари Aurafix:
Асортиментний портфель включає такі категорії товарів:
• Ортопедичні устілки
• Бандажі, фіксатори суглобів
• Компресійний трикотаж
• Компресійна білизна після ліпосакції
• Ортопедичні подушки
Бренд Belsana.
Компанія СВК Медікус - офіційний представник ТМ
Belsana в Україні з 2018 року. В даний час є однією з
провідних компаній з продажу компресійного трикотажу.
За допомогою своєї продукції ми підвищуємо
якість життя споживачів: вона призначена для
профілактики і лікування захворювань вен, а також
реабілітації після травм і операцій. Наша компанія
бере активну участь в процесі розвитку українського
ринку компресійних виробів. Асортиментний
портфель відмінно підійде для медичних магазинів,
аптечних мереж, медичних клінік. Ми готові
підтримувати партнерів по всій території країни і
поставляти якісні компресійні вироби, збільшуючи
продаж у всіх регіонах України.
Сертифікація: вироби Belsana виробляються згідно з
європейським стандартом для медичних еластичних
компресійних виробів RAL-GZ 387.
Brand Aurafix.
The company SVK Medicus is the official representative of TM
Aurafix in Ukraine since 2016. Now he is one of the leading
companies selling orthopedic goods.
With the help of its products, we improve the quality of life of
consumers: it is designed for the prevention and treatment
of diseases of the spine, joints, feet and veins, as well as
rehabilitation after injuries and surgeries.
Our company actively participates in the development of the
Ukrainian market of orthopedic products. Assortment portfolio
is perfect for orthopedic salons, medical stores, pharmacy
chains, medical clinics.
We are ready to support partners throughout the country and
supply quality orthopedic products, increasing sales in all
regions of Ukraine.
Certification: Aurafix products are manufactured according
to the European standard for medical products TS ENV 12718.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Knitwear is produced in accordance with the international
standard Oeko-Tex Standard 100.
The quality assurance of products is also ensured by the
production of products in accordance with international
quality management standards DIN EN ISO 9001: 2000 / DIN
EN 13485.
Aurafix products:
Assortment portfolio includes such categories of goods:
• Orthopedic insoles
• Bandages, joint fixators
• Compression hosiery
• Compression after Liposuction
• Orthopedic pillows
Brand Belsana.
The company SVK Medicus is the official representative of TM
Belsana in Ukraine since 2018. Currently, he is one of the leading
companies in the sale of compression knitwear.
With the help of our products, we improve the quality of life
of consumers: it is designed for the prevention and treatment
of vein diseases, as well as rehabilitation after injuries and
surgeries.
Our company actively participates in the development of
the Ukrainian market of compression products. Assortment
portfolio is perfect for medical stores, pharmacy chains, medical
clinics.
We are ready to support partners throughout the country and
supply high-quality compression products, increasing sales in
all regions of Ukraine.
Certification: Belsana products are manufactured according
to the European standard for medical elastic compressive
products RAL-GZ 387.

CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD
+86 (510) 852-71-308
+86 (510) 853-10-021
Helen_shi@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, userfriendly 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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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DEVA COMPANY
Güzelyurt District Medium-Sized Industrial Area,
5779 Street No:98/A, Yunusemre/MANISA, Turkey
+90 (236) 231-21-21
+90 (507) 450-11-37
info@yesildeva.com
www.devacompany.net
www.biolifecompany.com

Зараз компанія виробляє всі типові добавки під брендом
замовників з індивідуальними етикетками за контрактним
виробництвом. В наших виробничих лініях компанії ми
виробляємо рослинні продукти (рослинні, порошкові та
рідкі екстракти) та дієтичні добавки (сиропи, таблетки,
краплі, пакетики).
At this time we make all typical additions under the
brand of customers with private labels and contract
manufacturing. We produce vegetable products (plants,
powder and liquid extracts) and dietary supplements
(syrups, pills, drops, bags) in our production lines of the
company.

Doktoram.com
Україна, м. Київ, ТЦ Мармелад,
вул. Борщагівська, 154
154, “Marmelad” SC,
Borschagivska Str., Kyiv, Ukraine
Україна, м. Одеса, ТЦ Кристал,
вул. Середньофонтанська, 19Г
19-G, Srednefontanskaya Str.,
“Crystal” SC, Odessa, Ukraine
Україна, м. Харків, ТЦ Торговий квартал,
пр-т Незалежності, 10
10, Nezalezhnosti Ave., TTS “Torhovyy kvartal”,
Kharkiv, Ukraine
Україна, м. Дніпро, ТЦ Галерея,
пр-т Яворницького, 60
60, Javornitskogo Ave., TC “Gallery”,
Dnipro, Ukraine
+38 (098) 106-03-03
+38 (066) 106-03-03
doktoram.kyiv@gmail.com
www.doktoram.com

Представлені торгові марки: Doktoram.com, Cherokee,
Coqui, Crocs.
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 пошитих 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.
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Dr. Yilmaz Herbs & Supplements
Blok No: 22, Matbaacilar Sit. 2,
Yenidogan Mh., Kayseri, Turkey
+90 (352) 332-40-42
info@dryilmazilac.com.tr
www.dryilmazilac.com.tr

Наш заклад, створений д-ром Мустафою Мукахітом
Йілмаз, розпочав свою діяльність у 2014 році в Кайсері,
Туреччина, з огляду на його досвід роботи в галузі
фітотерапії протягом 15 років. Наш бренд заснований
на принципі, починаючи від вирощування лікарських
рослин в землі, перетворюючи їх на кінцеві продукти,
такі як рослинні капсули, трав’яні суміші з медом,
холодні масла, ефірні масла та ароматичні води. Наша
компанія відкрита для імпорту/експорту та має відповідні
сертифікати.
Our facility, established by Dr. Mustafa Mucahit Yilmaz has
become operational in 2014 in Kayseri, Turkey in the light of his
experience over 15 years in the field of phytotherapy. Our brand
is based on principle of starting from cultivation of medicinal
plants in the ground to turning them into final products such
as herbal capsules, herbal mixes with honey, cold pressed oils,
essential oils and aromatic waters. Our company is open for
import/export and has proper certifications.

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.
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 echosignals, doppler analysers of blood flow, ultrasound scanners
etc.
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GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL
INSTRUMENTS CO. LTD
102, Kaiyuan Avenue, Science City,
Guangzhou Economic&Technological
Development District, Guangzhou, China
+86 (20) 323-126-16
+86 (20) 323-126-11
andrey@improve-medical.com
www.improve-medical.com

Представлена торгова марка: Improve.
Компанія GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS
CO. LTD. (Китай) з 1996 року виробляє системи для взяття
крові та лабораторне діагностичне обладнання. Бренд
«Improvacuter» добре відомий на міжнародному ринку і
зарекомендував себе як провідний китайський виробник
за даним напрямком. Відпрацьована роками якість,
конкурентна ціна і регулярність поставок дозволяють
продукції займати лідируючі позиції на ринку.
GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD.
(China) since 1996 produces blood collection systems and
laboratory diagnostic equipment. The brand Improvacuter is
well-known in the international market and has established
itself as a leading Chinese manufacturer in this field. The
quality, competitive price and regularity of deliveries that have
been worked out over the years allow the products to take the
leading position in the market.

Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., LTD
2, Longqing Road, Wujin District,
Changzhou, 213168, China
+86 (519) 887-69-966
+86 (519) 887-38-899
info@trauhui.com
www.trauhui.com

Виробник ортопедичних пластин, цвяхів, гвинтів,
хребтових гвинтів, шийних пластин, кліток.
Orthopedic manufacturer of plate, nail, screw, spine screw,
cervical plate, cage.

Kaps
Україна, 65000, м. Одеса,
вул. Пантелеймонівська, 25
25, Panteleimonivska Str.,
Odesa, 65000, Ukraine
+38 (095) 546-21-19
kaps.ukraine@gmail.com
www.kaps.com.ua

Продукція фірми KAPS широко відома як в Польщі, так і
за її межами. На сьогоднішній день це одна з передових
польських виробничих компаній і дистриб’юторів в
області аксесуарів для взуття. Головним профілем компанії
є виробництво ортопедичних устілок для взуття, а також
високоякісних засобів для догляду за взуттям, шкірою і
текстилем, переважно з натуральних компонентів.
KAPS’s products are widely known both in Poland and abroad.
Today it is one of the leading polish manufacturing companies
and distributors in the field of footwear accessories. The main
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profile of the company is the production of orthopedic shoes
for shoes, as well as high-quality materials for the care of shoes,
leather and textiles, mainly from natural components.

Likarni.com, компанія (Лікарні)
Likarni.com
Україна, 02068, м. Київ,
вул. О. Пчілки 5, оф. 271/3
Off. 271/3, 5, O. Pchilki Str.,
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 500-69-55
pm@likarni.com
www.likarni.com

Likarni.com — онлайн-сервіс запису пацієнтів до
приватних клінік і діагностичних центрів України. Усі
послуги для відвідувачів сайту безкоштовні. Переваги
сервісу Likarni.com: зручний онлайн-пошук лікарів,
клінік, перевірена інформація про клініки та лікарів
України, швидкий запис на прийом до лікаря в режимі
онлайн, актуальні акції клінік, допомога компетентних
консультантів кол-центру в пошуку лікаря.
Likarni.com допоможе вам знайти кваліфікованого лікаря,
записатися до нього на прийом у зручний для Вас час!
Likarni.com is an online service to record patients in private
clinics and diagnostic centers of Ukraine. All services are free for
visitors. Advantages of Likarni.com service: convenient online
search of doctors, clinics, checked information about clinics and
doctors of Ukraine, fast appointment to a doctor on-line, up-todate actions of clinics, assistance of competent counselors of
the call center in search of a doctor.
Likarni.com will help you to find a qualified doctor, sign up for
an appointment at the time convenient for you!

Medlife.pro
Україна, 03124, м. Київ,
вул. Миколи Василенка, 7
7, Mikoly Vasylenko Str.,
Kyiv, 03124, Ukraine
0 800 30 60 30
info@medlife.pro
www.medlife.pro

Основне завдання Medlife.pro - простий і швидкий вибір
відповідного лікаря або клініки. На нашому порталі
пацієнти можуть отримати вичерпну інформацію про
потрібний медичний напрям, фахівця або клініку,
орієнтуючись на систему рейтингів і відгуки.
Оператори нашого call-центру, завдяки медичній освіті,
швидко розберуться з проблемою кожного клієнта,
порадять потрібного фахівця, підберуть час і запишуть на
прийом протягом декількох хвилин.
The main task of Medlife.pro is simply and quick choosing
the right doctor or clinic. On our portal, patients can get
comprehensive information about the required medical
direction, specialist or clinic, focusing on the rating system and
feedback.
Operators of our call-center have medical education and
quickly understand the problem of each client, advise a
specialist, pick time and record for appoiment in a few minutes.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

RH
Україна, 58000, м. Чернівці,
вул. Рівненська, 5-А
5-А, Rivnenska Str.,
Chernivtsi, 58000, Ukraine
0 800 21-18-75
rh.net.ua@gmail.com
www.rh.ua

Компанія RH представляє високоякісні і надійні
ультразвукові апарати та комплектуючі від найкращих
світових виробників: Toshiba, Siemens, Philips, Medison.
Широкий вибір обладнання бездоганної якості, його
налаштування і запуск, відмінний гарантійний та
постгарантійний сервіс, можливість навчання персоналу
- це ті переваги, які дозволять клієнту придбати
ультразвукову систему швидко і легко. Наш досвід - 11
років успішної роботи на ринку УЗ-обладнання. RH - те,
що відрізняє.
The RH company offers reliable high quality ultrasonic devices
and accessories from the worlds best manufacturers: Toshiba,
Siemens, Philips, Medison. A wide range of impeccable quality
equipment, launching, setting, personal instruction and
training possibility, excellent warranty and out-of- warranty
service, 11 years of own experience on ultrasound market - these
are advantages that allow customers to purchase ultrasound
system quickly and easily. RH - what makes you different.

Shenzhen Creative Industry Co., LTD
2/F, Block 3, Nanyou Tian’an Industry Town,
Shenzhen, 518054, P.R. China
+86 (755) 264-33-514
info@creative-sz.com
www.creative-sz.com

Заснована у січні 2000 року, компанія Creative присвятила
свою роботу турботі про здоров’я людини та допомозі
покращити якість життя. Основне значення Creative
- це запровадження жорсткої системи контролю
якості, з метою забезпечення надійності продуктів
конкурентоспроможними цінами.
Протягом останніх 17 років компанія Creative розробила
свою лінійку продуктів від моніторингу пацієнтів,
пульсоксиметра до реабілітації. Зараз вона охоплює
епоху мобільного медичного обслуговування з
найсучаснішими технологіями.
На сьогодні Creative працює з діловими партнерами, щоб
допомагати тисячам лікарень та домашнім користувачам
у більш ніж 80 країнах та регіонах.
Founded in January 2000, Creative has been dedicating to its
vision of “care for human health and help improve quality of life”.
The core value of Creative is to adopt strict quality control system
in order to provide reliable products with competitive prices.
For the past 17 years, Creative developed its product line
from Patient Monitoring, Pulse Oximeter to Rehabilitation.
Now it is embracing the era of mobile health care with latest
technologies.
Up to date, Creative is working with its business partners to help
thousands of hospitals and home users in over 80 countries and
regions.
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System Medicals – Свармед
System Medicals – Svarmed
Україна, м. Харків/ м.Київ
+38 (063) 599-93-34
info@smed.com.ua
www.smed.com.ua

Представлені торгові марки: Свармед, Медин, Medstar,
Sometech, Karl Kaps, Ouman, Stryker, Dmetec.
Дистриб’юція та виробництво медичного обладнання для:
відкритої та лапароскопічної хірургії, Лор-діагностики та
хірургії, терапії та медичних меблів.
Manufacturing and distribution of medical equipment for:
open and laparoscopic surgery, ENT-diagnostic and ENTsurgery, therapy and medical furniture.

VR DENTAL
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Сагайдачного, 29-А
29-А, Sagaydachnogo Str.,
Kyiv, 04070, Ukraine
+38 (097) 137-88-98
+38 (073) 074-71-28
info@vr-dental.com
www.vr-dental.com

Представлена торгова марка: VR DENTAL RELAX.
ВР ДЕНТАЛ - перша в Україні компанія, що надає унікальну
програму по зниженню стресу і підвищення комфорту
у пацієнта через шолом віртуальної реальності. Її
назва - ВР ДЕНТАЛ РЕЛАКС. Дана програма легко може
бути застосована в різних сферах стоматології та
використовується з будь-якою автономною ВР гарнітурою
або з шоломом Самсунг Гіар ВР. Завдяки ВР ДЕНТАЛ
РЕЛАКС у пацієнта відбувається швидке зниження страху
перед лікуванням та підвищення емоційного комфорту.
Відмінний результат!
VR DENTAL is the first company in Ukraine that provides a
unique program to reduce stress and increase patient comfort
through the helmet of virtual reality. It’s name is VR DENTAL
RELAX. This program is easily applicable in various areas of
dentistry and is used with any standalone VR headset or with
a Samsung Gear VR helmet. Thanks to the VR DENTAL RELAX,
the patient quickly decreases fear of treatment and increases
emotional comfort. The result is excellent!

WHITE STUDIO
Україна, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 50
50, Mezhygirskaya Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 503-22-33
info@whitestudio.ua
www.whitestudio.ua

Представлені торгові марки: Pastelli, Сolor4health, Dian,
Сreyconfe, Jasmine.
Медичний одяг більше ніколи не буде нудним - настав
час модних лікарів! Від натуральної бавовни до
надсучасної мікрофібри, від визнаної класики до цікавих
експериментальних моделей – все це WHITE STUDIO.
OFFICIAL CATALOGUE
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WHITE STUDIO: магазин високоякісного медичного одягу,
комфортного взуття та стильних аксесуарів. В магазині
представлені такі всесвітньо відомі бренди як Pastelli
(Італія), Сolor4health (Іспанія), Dian (Іспанія).
Medical clothes will never be boring again, it’s high time
for trendy doctors to come out! WHITE STUDIO comprises a
wide range of products from natural cotton to ultra-modern
microfiber, from recognized classics to interesting experimental
models.
WHITE STUDIO is a store of high-quality medical clothing,
comfortable shoes and stylish accessories. World-famous
brands like Pastelli (Italy), Сolor4health (Spain), Dian (Spain)
are presented in the shop.

Winncare Polska
17, Lubska, Jasien, 68-320, Poland
+48 (506) 303-608
daf@ergolet.pl
www.ergolet.com

Ви, можливо, раніше знали нас, як Ерголет. Зараз ми є
частиною французької Winncare Group і змінили своє ім’я
на Winncare.
Ми, як і раніше, пропонуємо наші відомі, високоякісні
продукти для підняття пацієнтів, розливу туалетів та
купання. Тепер, додатково, ми можемо запропонувати
широкий спектр матраців, подушок, меблів та медичних
ліжок для лікарень, будинків для престарілих та догляду
за домом.
Ми є міжнародною корпорацією, що має офіси у Данії,
Великобританії, Польщі, Франції, Іспанії та дистриб’юторів
по всьому світу.
Тому ми можемо сміливо сказати - ми піднімаємо світ!
You may have formerly known us as Ergolet. Now we are a part
of the French Winncare Group and have changed our name to
Winncare.
We still offer you our well-known, high quality products for
patient lifting, toileting- and bathing solutions. And now, as a
plus, we can also offer you a wide range of mattresses, cushions,
furniture and medical beds for hospitals, nursing homes and
home care.
We are an international corporation with offices in Denmark /
UK / Poland /France/ Spain and distributors all over the world.
Therefore, we can safely say - We lift the world!

АВІС – МЕД
AVIS – MED
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Сім`ї Стешенків, 3, оф. 165
Off. 165, 3, Steshenko Str.,
Kyiv, 03134, Ukraine
+380 (44) 403-25-24
+380 (44) 403-20-60
Avismed@ukr.net
www.avismed.uaprom.net

Представлені торгові марки: Ultragel, ТОВ «Солар», ТОВ
«Елімед», ТОВ «ТВЕЛ», UNIMED.
ЕКГ аксесуари (електроди, гель, крем, ремені, кабелі); гель
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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.

Аламед, ТОВ
Alamed, LTD
Україна, 04080,
м. Київ, вул. Межигірська
Mezhygirskaya Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 361-87-50
alamedkiev@i.ua
www.alamed-kiev.com.ua

Представлені торгові марки: KaWe, Biomedical.
Офіційний представник компанії KaWe (Німеччина), що
виробляє отоскопи, офтальмоскопи, дерматоскопи,
ларингоскопи, стетоскопи, неврологічні молоточки та
інший інструментарій для лікарів.
Офіційний представник компанії Biomedical (Італія) –
виробництво голок для біопсії.
The official representative of company KaWe (Germany), which
manufactures otoscopes, ophthalmoscopes, dermatoscopes,
laryngoscopes, stethoscopes, neurological hammers and other
tools for doctors.
The official representative of company Biomedical (Italy) is the
production of needles for biopsy.

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.
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
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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• 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
poltbishofit@gmail.com
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:
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- 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.

БЕСТМЕД, ТОВ
BESTMED, LTD
Україна, 61107, м. Харків, вул. Чуйківська, 93
93, Сhuikivska Str., Kharkiv, 61107, Ukraine
+38 (066) 031-37-81
+380 (57) 700-44-13
info@bestmed.com.ua
www.bestmed.com.ua

Представлені торгові марки: Точмедприлад, SHIN
NIPPON, KEELER, JS Medical Material, Неман і інші.
Торгівля медичною технікою та виробами медичного
призначення. Весь спектр виробів медичного призначення одноразового застосування для всіх сфер медицини.
Весь спектр діагностичного та лікувального обладнання
для офтальмології. Встановлення, налагодження, гарантійне і післягарантійне обслуговування.
Trade in medical technolog and medical products. The entire
spectrum of medical products for single use for all spheres of
medicine. The entire spectrum and therapeutic equipment for
ophthalmology. Installation, adjustment, warranty and service.

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.
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БіоЛабТех, ЛТД
BioLabTech, LTD

Браш, ТОВ
BRASH, LTD

Україна, 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4
4, Bohomolets Str., Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 492-81-88
+380 (44) 494-21-09
info@biolabtech.com.ua
www.biolabtech.com.ua

Представлені торгові марки: Thermo Fisher Scientific,
Greiner, Cytocell.
ТОВ «Біолабтех ЛТД» вже понад 10 років пропонує своїм
клієнтам сучасні рішення для проведення генетичної
діагностики репродуктивного здоров’я, спадкових
захворювань, генетичного аналізу з метою проведення
персоніфікованої терапії, встановлення схильності до
певних хвороб. Наші рішення включають консультування
замовників щодо організації та оснащення лабораторії,
постачання лабораторного обладнання, реактивів,
навчання персоналу, методологічну та технічну підтримку
на всіх етапах роботи.
Biolabtech LTD has been offering its clients modern
solutions for genetic testing of reproductive health and
hereditary diseases, genetic analysis for personalized
therapy, as well as detection of underlying risk for certain
diseases for more than 10 years. We provide consulting
services in laboratory designing and equipping, supply
laboratory equipment, reagents, provide personnel
training, lend methodological and technical support at all
stages of the work.

Представлена торгова марка: Браш.
Вітчизняний виробник «Браш» з європейськими
технологіями виробляє: ліжка лікарняні з електричним
та ручним приводом з 1/3/6 функціями, тумба
приліжкова, ширма, матрас в водовологостійкому
чохлі, кушетка оглядова, стіл масажний, крісла для
лабораторії з пінополіуретану, легко миється та
витримує дезрозчин. Найновітніші технології і ціль
виготовляти якісні і комфортні товари для клієнтів,
оцінені по заслузі сертифікатами і підтверджують,
що вироби відповідають всім європейським та
українським стандартам.
Ukrainian company LTD “BRASH” with European high-quality
technologies produces goods for medical industry. Products of
our company: medical beds with electrical actuators, that has
6 functions elements; medical beds with hand actuators with
3 or 4 functions, mattress with waterproof coating, medical
couches, table for massages, we production sofas (seats) for
laboratories with polyurethane, that can be without coating
and are very easy for cleaning and are very strong to all
desinficators liquid.

БТЛ-Україна
BTL Ukraine

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;
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.
LLC “BIOMED LTD” was established in 2012 and provides
deliveries of physiotherapeutic, cardiological, surgical,
endoscopic, laboratory, sterilization and other equipment.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Україна, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 149-Е
149-Е, Zelena Str., Lviv, 79035, Ukraine
+380 (32) 240-54-42
Brash-lviv@ukr.net
www.brash.com.ua
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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.
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ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ
VALEANT PHARMACEUTICALS
Україна, 01103, м. Київ,
вул. Професора Підвисоцького, 6-В
6-V, Professor Podvysotsky Str.,
Kyiv, 01103, Ukraine
+ 380 (44) 461-91-96
+ 380 (44) 461-91-96
office.ua@valeant.com

ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ – міжнародна компанія.
В Україні представлена продукція у областях:
дерматологія, офтальмологія, безрецептурні препарати.
Офтальмологічній портфель охоплює контактні лінзи та
розчини для них, фармацевтичну та хірургічну продукцію
під брендом Bausch+Lomb.
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. represented
worldwide. In Ukraine, offers the dermatology, eye health,
consumer healthcare products. Eye health covers a variety of
contact lenses and lens solutions, pharmaceutical and surgical
portfolio under the Bausch+Lomb brand.

Ваше Здоров’я Трейдинг
Vashe Zdorovie Trading
Україна, 02068, м. Київ,
пр-т М. Бажана, 1-М, оф. 11
Off. 11, 1-M, Bazhana Ave.,
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 221-68-20
+38 (067) 827-96-96
vzt.kiev@gmail.com
www.vztrading.com.ua

Представлені торгові марки: Orliman, DonJoy, Pedag,
Spannrit, Ossenberg, Garcia, Gi-Emme, Invacare, Mubb,
Dr.Comfort.
«Ваше Здоров’я Трейдинг» - національний дистриб’ютор
ортопедичної продукції і засобів реабілітації. На
сьогоднішній день компанія представляє на ринку такі
TM: Orliman, DonJoy, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Garcia, GiEmme, Invacare, Mubb, Dr.Comfort. 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 Zdorovie Trading” - the national distributor of
orthopedic and rehabilitation products. Today, the our
company introduсe on the market such TM: Orliman, DonJoy,
Pedag, Spannrit, Ossenberg, Garcia, Gi-Emme, Invacare, Mubb,
Dr.Comfort. 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
customer.
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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.
Do you build a modern laboratory? Looking for a new
immunological analyzer or HbA1c analyzer? Do you sell
glucometers and test-strips? Then you’re the customer of
VEGA MEDICA! Exclusive distributor of world leaders in
manufacturing - Tosoh Corporation (Japan), Acon Laboratories
inc. (USA) - offers you immunological analyzers, HPLC analyzers
HbA1c and blood glucose monitoring systems, as well as testsystems and consumables for them.

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 реагентів для
діагностики захворювань людини методом ІФА та ПЛР.
Ексклюзивний дистриб’ютор продукції: дозаторів Sartorius
(Фінляндія), допоміжного обладнання Biosan (Латвія),
ІФА-аналізаторів Dynex Technologies (США), обладнання
для ПЛР-діагностики Bio-Rad (США), 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), the
equipment “Biosan” (Latvia), IFA analyzers Dynex Technologies
(USA), the equipment for PCR- diagnostics Bio-Rad (USA),
laminar systems POZNAŃ sp. z o.o. (Poland), hematologic
analyzers and reagents, analyzers ESR SFRI (France).
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Вінмедікал, ТОВ
Vinmedical, LTD

ВКФ Медтехніка, ТОВ
VKF Medtechnika, 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
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 Medtechnika
Україна, 36000, м. Полтава, вул. Комарова, 5
5, Komarova Str., Poltava, 36000, Ukraine
+380 (532) 610-593
+380 (532) 615-890
sale@viola.net.ua
www.viola.net.ua

Компанія «Віола Медтехніка» - сучасне підприємство,
що динамічно розвивається. Компанія позиціонується
на ринку України як виробник якісного медичного
обладнання, так і ведуча торгівельна організація, що
має власну широку дилерську мережу по всій країні. До
складу компанії входять 6 філій у різних містах України.
За 20 років роботи склалися продуктивні і довгострокові
торговельні відносини з понад 35 зарубіжними
виробниками медичного обладнання.
The company “Viola Medtekhnika” is a modern enterprise
that dynamically develops. The company is positioned
in the Ukrainian market as a manufacturer of highquality medical equipment, as well as a leading trade
organization that has its own wide dealer network
throughout the country. The company includes 6 branches
in different cities of Ukraine. Over 20 years of work, there
have been developed a productive and long-term trade
relations with more than 35 manufacturers of foreign
medical equipment.
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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.

Водолій
Vodoliy
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 25/17
25/17, Vasylkivska Str.,
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 357-70-70
marketing@vodoliy.kiev.ua
www.vodoliy.kiev.ua

Компанія «Водолій» вже понад 18 років забезпечує
доставку питної води в Україні. Артезіанська вода
«Водолій» видобувається з Сеноманського водоносного
горизонту зі свердловини 128 м в с. Ворзель Київської
обл.
Асортимент продукції включає чай, каву, цукор, стакани,
паперові вироби та інші товари за помірними цінами.
Серед клієнтів компанії: держ. організації, лікувальні
заклади, загальноосвітні школи, заклади громадського
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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харчування, спортклуби, коворкінги, а також юридичні та
фізичні особи м. Києва.
“Vodoliy” company has been supplying drinking water in
Ukraine during last 18 years. Artesian water “Vodoliy” is
extracted from 128 m well in the Senomanian aquifer in the
village Vorzel, Kiev region.
The range of products includes tea, coffee, sugar, glasses, paper
items and other products with reduced prices.
Among the clients of the company are: state organizations,
hospitals, schools, coffee shops, sports clubs, coworkings, other
companies and people in Kyiv.

ВОЛЕС, ТОВ
VOLES, LTD
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграду, 2 - Г, корпус 1
Off. 1, 2 - G, Geroev Stalingrada Ave.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 581-11-38
sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua

Компанія «ВОЛЕС» протягом багатьох років займається
виробництвом і реалізацією медичних виробів.
В асортименті компанії продукція під власною
торговою маркою «ВОЛЕС»: ємності для аналізів,
лабораторний пластик, одноразовий одяг, калоприймачі,
сечоприймачі, товари для гінекології. Крім того, ТОВ
«ВОЛЕС» є дистриб’ютором компанії «3М» (США),
ексклюзивним представником українського заводу ПрАТ
«СКЛОПРИЛАД», який виробляє лабораторний посуд і
вимірювальні прилади.
Company “VOLES” has been produced and sold medical devices
since 2001. In the brand portfolio “VOLES” are: urine containers,
laboratory plastic, disposable clothing, ostomy bags, urine
bags, gynecological products. Moreover, LLC “VOLES” is a
main distributor of the company “3M” (USA), the exclusive
representative of the Ukrainian factory PJSC “STEKLOPRIBOR”,
which produces glass products and measuring instruments for
laboratories.

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 у 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,
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підп`яточники, силіконові вставки та інші види
продукції по догляду за стопою;
• ТМ «Ortop» www.ortop.com.ua - ортопедичні бандажі,
корсети, наколінники, ортези та багато іншого;
• ТМ «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.

Гельтек – Україна
Geltek – Ukraine
Україна, 04080, м. Київ
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 537-03-09
+380 (44) 537-03-11
os@geltek-medica.com.ua
www.geltek-medica.com.ua

Представлені торгові марки: Гельтек, Блефарогель,
Демотен.
«Гельтек-Україна» офіційний дистриб’ютор компанії
«Гельтек Медика» - найбільшого російського виробника
медичних контактних середовищ для ультразвукової та
функціональної діагностики, професіональної косметики,
препаратів для офтальмології та дерматологічних гелів,
під торговими марками Гельтек, Демотен, Блефарогель.
“Geltek- Ukraine” is an official representative of “GeltekMedica” - Russia’s largest manufacturer of medical contact
gels for ECG, diagnostic and therapeutic medical ultrasound,
ophthalmological and dermatological medical care products,
professional cosmetics, under trademarks Geltek, Demoten,
Blefarogel.

Глобал – Медика, ТОВ
Global – Medica, CLL
Україна, 61058, м. Харків, пр-т Науки, 12
12, Nauky Ave., Kharkov, 61058, Ukraine
+380 (57) 759-14-18
+380 (57) 758-12-26
global-lab@ukr.net
www.globalmedica.com.ua

Представлені торгові марки: Carl Zeiss, HEINE, KLS Martin
(Німеччина), Biosan (Латвія), Olympus (Японія) та інші.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

ТОВ «Глобал – Медика» - українська компанія, яка
займається комплексним оснащенням медичних установ
та науково-дослідних лабораторій.
ТОВ «Глобал- Медика» - ексклюзивний представник
науково-виробничого підприємства «Біотех-М» (Росія),
виробника апарату для плазмаферезу та гемосорбції
«Гемос-ПФ», а також науково-виробничої фірми «Біола»
(Росія), виробника новітнього аналізатору основних
показників фертильності сперми АФС-500. Ми є
дистриб’ютором компаній: Carl Zeiss, HEINE, KLS Martin
(Німеччина), Biosan (Латвія).
CLL “Global –Medica” is a Ukrainian company, engaged in
complex equipment for medical establishments and research
laboratories.
CLL “Global –Medica” is an exclusive representative of: SPE*
“Biotech-m” (Russia), producer of the plasmapheresis and
gemosorption device “GEMOS-PF”, and SPF** “Biola” (Russia),
producer of the newest basic rates analyzer for sperm fertility
AFS-500. We distribute such companies as: Carl Zeiss, HEINE,
KLS Martin (Germany), Biosan (Latvia).
*SPE - Scientific Production Enterprise
**SPF - Scientific Production Firm

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!
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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
підприємство, що спеціалізується на розробці
промислових технологій готових лікарських форм
високої якості для реализації на внутрішньому
ринку України та в країнах ближнього зарубіжжя. На
сьогоднішній день номенклатура завода має більш ніж
80 найменувань лікарських засобів різних напрямків дії
і різних лікарських форм.
Наше професійне кредо: висока якість та доступні ціни.
The company Research factory is a pharmaceutical
enterprise specializing in development of drug products’
manufacturing technologies as well as in production of high
quality medicines for sale on domestic market of Ukraine
and neighboring contries. 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.

ГОЛНИТ, ТОВ
GOLNIT, LTD
Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48
48, Kharkovskoe shosse, Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-11-96
+380 (44) 296-19-82
info@golnit.ua
www.golnit.ua

Представлена торгова марка: Golnit.
ТОВ «ГОЛНИТ» займається виробництвом хірургічних
шовних матеріалів з 1987 року. Ми виготовляємо
всі види матеріалів, що розсмоктуються та не
розсмоктуються. Завдяки нашій спеціалізації в
хірургічному виробництві шовного матеріалу і
багаторічний досвід роботи в цій галузі, ми можемо
гарантувати нашим клієнтам високу якість продукції.
Ми знаходимося у Києві, але поставляємо нашим
клієнтам у всьому світі. Наша продукція виробляється
відповідно до національних і міжнародних стандартів
якості.
GOLNIT LTD has been manufacturing surgical sutures
since 1987. We produce all types of absorbable and
non-absorbable sutures. Thanks to our specialization
in surgical suture manufacture and long experience
in this field, we can guarantee our clients the highest
product quality. We are based in Kiev, Ukraine, but
deliver to our clients all over the world. Our products
are manufactured in accordance with the national and
international standards of quality.
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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
+380 (57) 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 від 01 лютого 2018 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 28.02.2017 р.
Production of Set of diagnostic monoclonal reagents for human
blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and immune
antibodies “Grupotest”.
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 as of 01/02/2018
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, LLC
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: Nouvag, BIOMETRIX, EDAN,
Allied, Imtmedical, Sumi.
Компанія «Дана МС» була заснована у 1998 році і на
сьогодні є одним з провідних постачальників медичного
ринку України.
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«Дана МС» є офіційним дилером в Україні таких відомих
у всьому світі виробників як: Nouvag, BIOMETRIX, EDAN,
Allied, Imtmedical, Sumi та інших. Пропозиція компанії
«Дана МС» охоплює широкий спектр медичної техніки
та витратних матеріалів: діагностичне та терапевтичне
устаткування, техніка для електромедицини, мед.
устаткування 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, виготовлені світовими лідерами.
Dana MC Company was founded in 1998 and for nowadays is
one of the leading providers of medical market in Ukraine.
Dana MC LLC is an authorized representative of the following
worldwide famous companies such as
“Nouvag”, “BIOMETRIX”, “EDAN”, “Allied”, “Imtmedical”, “Sumi”
and others.
Dana MC companies’ supply 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
room, intensive care rooms and reanimation, heart vascular
surgery, disposables for reanimation, anesthesiology, surgery,
cardiosurgery, gynecology, urology, made by worldwide leaders.

ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Daily Trade, LTD
Україна, 04073, м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 21, оф. 423
Off. 423, 21, Stepan Bandera Ave.,
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 490-35-41
sales@dailytrade.com.ua
www.dailytrade.com.ua

Представлена торгова марка: Daily Trade.
Компанія ДЕЙЛІ-ТРЕЙД є офіційним уповноваженим
представником:
- рентгенівських систем ARCOM International S.r.l. та
IMAGO Radiology S.r.l;
- плоскопанельних рентгенівських детекторів DRTECH;
- рентгенівських випромінювачів I.A.E. S.p.A;
- медичних моніторів JUSHA.
Також ми є офіційним дилером канадського виробника
рентгенівських генераторів СРІ та партнером компанії
VAREX (HV-кабелі, коліматори та AEC-камери).
Вся продукція, яку ми представляємо, сертифікована та
відповідає європейським стандартам якості.
Daily Trade, ltd. is the official authorized representative of:
- X-ray systems ARCOM International S.r.l. and IMAGO
Radiology S.r.l.;
- Flat-panel detectors DRTECH;
- X-ray tubes I.A.E. S.p.A;
- Medical monitors JUSHA.
We are also an official dealer of the Canadian manufacturer of
X-ray generators CPI and VAREX partner (HV cables, collimators
and AEC-chambers).
All products that we represent are certified and meet European
quality standards.
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МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS

Джонсон і Джонсон Україна, ТОВ
Johnson & Johnson Ukraine, LLC
Україна, 02152, м. Київ,
пр-т Павла Тичини, 1-В, оф. 702, 7 поверх
Off. 702, 7th floor, 1-V, Paul Tychyna Ave.,
Kyiv, 02152, Ukraine
+380 (44) 498-08-88
+380 (44) 498-73-91
www.jnj.com

Представлені торгові марки: LISTERINE®, REACH®,
Metrogil DENTA®.
Компанія «Джонсон & Джонсон», заснована у 1886
році, на рівні всієї своєї історії керується принципами
відповідальності, професіоналізму і найвищого рівня якості.
Завдяки цьому «Джонсон & Джонсон» стала однією з
провідних світових компаній в галузі охорони здоров’я.
Сьогодні в її склад входить 250 фірм, а продукція
корпорації продається в 175 країнах.
Продукція компанії з широким асортиментом засобів
по догляду за шкірою дитини, косметичні засоби по
догляду за обличчям і тілом, засоби особистої гігієни,
безрецептурні лікарські препарати, а також засоби
по догляду за порожниною рота такими, як Listerine®,
Метрогил ДЕНТА®, Reach®.
Johnson & Johnson, founded in 1886, at the level of its history,
is guided by the principles of responsibility, professionalism and
the highest level of quality.
Thanks to this, Johnson & Johnson has become one of the
world’s leading healthcare companies.
Today, it includes 250 firms, and the corporation’s products are
sold in 175 countries.
Products of the company with a wide range of skin care products
for the child, cosmetics for face and body care, personal care
products, non-prescription drugs, as well as oral care products
such as Listerine®, Метрогил ДЕНТА®, Reach®.

Діалог Діагностікс, ТОВ
Dialogue Diagnostics, LLC
Україна, 04209, м. Київ,
вул. Лебединська, 10
10, Lebedinskaya Str.,
Kyiv, 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, Norma, Sebia.
ТОВ «Діалог Діагностікс» є офіційним представником
таких компаній, як Roche Diagnostics GmbH (Німеччина),
Sebia (Франція), та Becton Dickinson (США) - 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.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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LLC “Dialogue Diagnostics” is the official representative of
such companies as Roche Diagnostics GmbH (Germany), Sebia
(France), Becton Dickinson (USA) - global market leaders in
producing of laboratory equipment.
The company offers a wide range of products which are required
for every modern laboratory, namely, automatic analyzers for
immunochemistry, clinical chemistry, IHC, PCR diagnostics,
diabetology, modular systems, and much more.

ДОМІНАНТА, ТОВ
DOMINANTA, LTD
Україна, 04107, м. Київ,
вул. Багговутівська, 17/21
17/21, Baggovutovskaya Str.,
Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 483-77-03 /09/13/18
office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua

Фірма ДОМІНАНТА з 1997 року успішно працює на ринку
України, представляючи світових лідерів-виробників
різноманітного обладнання: DOMINO (Великобританія)
– маркуюче обладнання, KEY TECHNOLOGY (США)
– сортувальники, інспектори, спецконвеєри, LOMA
(Великобританія) – інспектуюче, зважувальне обладнання
та металодетектори, INTREX (Польща) – аплікатори
самоклеючих етикеток, MECKELBORG (Фінляндія) –
аплікатори самоклеючих етикеток з можливістю їх друку.
Company DOMINANTA has been successfully working in the
Ukrainian market since 1997, representing various world
leading equipment manufacturers: DOMINO (UK) -coding and
marking equipment,
KEY TECHNOLOGY (USA) – sorting, inspecting equipment
and special conveyors, LOMA (UK) –inspection, weighing
equipment and metal detectors, INTREX (Poland) self-adhesive
labels applicators, MECKELBORG (Finland) – self-adhesive
labels equipment with the label print option.

ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
EXDIA PLUS, LLC
Україна, 02160, м. Київ,
пр-т Возз’єднання, 15, оф. 605
Off. 605, 15, Vozz’yednannya Ave.,
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 223-96-35
exdia@ukr.net
www.exdia.com.ua

Представлені торгові марки: WONDFO, ФАКТОР-МЕД.
Спеціалісти ЕКСДІА ПЛЮС понад 10 років постачають
на територію України високоякісні та доступні експрестести.
Компанія є ексклюзивним представником Guangzhou
Wondfo Biotech Co., Ltd (WONDFO) – провідного
китайського виробника засобів експрес-діагностики, та
ФАКТОР-МЕД – найбільшого виробника швидких тестів
в країнах СНД. В асортименті продукції є смужки, панелі
та набори для виявлення: вагітності, овуляції, алкоголю,
наркотиків, інфекцій, гастро-, кардіо-, онкомаркерів.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Specialists of EXDIA PLUS have been supplying in Ukraine highquality rapid diagnostic tests for over 10 years.
The company is the exclusive representative Guangzhou
Wondfo Biotech Co., Ltd (WONDFO), a leading chinese
manufacturer of in vitro diagnostic products, and FAKTORMED, the largest manufacturer of rapid tests in CIS region.
The company’s product range are strips, panels and test kits
for pregnancy, alcohol, DOA tests, infections, gastro-, cardio,
tumor markers.

ЕКСІМ, ТОВ
EXIM, LTD
Україна, 03127, м. Київ,
пр-т Голосіївський, 120, корп. 1
Housing 1, 120, Golosiivsky Ave.,
Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 209-20-96
+380 (44) 221-45-47
exim@exim.com.ua
www.ultrasound-probe.com
www.exim.com.ua

Представлені торгові марки: EXIM, SonoFly.
ТОВ «ЕКСІМ» працює на медичному ринку України з 1991
року. Сьогодні ми є високотехнологічним підприємством,
що спеціалізується на обладнанні для ультразвукової
діагностики.
З 2000 року ми розробляємо та виготовляємо власні
високоякісні апарати УЗД під маркою SonoFly®. З 2014
року, після кооперації з компанією ТЕЛЕМЕД (Литва),
було суттєво розширено модельній ряд апаратів УЗД під
маркою SonoFly® (в тому числі і ветеринарних). Апарати
сертифіковані FDA, CE, ISO.
ТОВ «ЕКСІМ», також, постачає та ремонтує ДАТЧИКИ
до УЗД апаратів різних брендів. Ми пропонуємо як
оригінальні, так і збіжні датчики до УЗД апаратів Acuson,
Aloka, ATL, Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens,
Toshiba, Philips, GE, Hitachi, тощо.
Все обладнання та запасні частини відповідають вимогам
та сертифіковані FDA, CE, ISO.
Асортимент продукції для медичного ринку:
- Апарати УЗД нові та ті, що були у використанні;
- Датчики до УЗД апаратів майже усіх брендів, нові та ті,
що були у використанні;
- Витратні матеріали до УЗД.
EXIM Ltd. has been working in the medical market of Ukraine
since 1991. Today it is a high-tech enterprise specializing in
equipment for ultrasound diagnostics.
Since 2000, we develop and produce our own high-quality
ultrasound machines under the brand SonoFly®. Since 2014,
after cooperation with TELEMED (Lithuania), the model range
of ultrasound machines under the brand SonoFly® (including
veterinary) has been significantly extended. The devices are
certified by FDA, CE, ISO.
EXIM Ltd., also supplies and repairs sensors to ultrasound
devices of different brands. We offer both original and
replacement ultrasound transducers for Acuson, Aloka, ATL,

88

WWW.HCM.IN.UA

Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens, Toshiba,
Philips, GE, Hitachi, etc.
All equipment and spare parts meet the requirements and are
certified by FDA, CE, ISO.
Assortment of products for the medical market:
- Ultrasound scanners new and those that were in use;
- Transdecers for ultrasound scanners of almost all brands, new
and those that were in use;
- Consumables for ultrasound scanners.

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

Представлена торгова марка: ЕximLab.
Компанія ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» з 2009 року на
ринку контрольно-вимірювальних приладів, хіміколабораторного 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
Elitemedica
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Іллінська, оф. 27
Off. 27, Illinska Str.,
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 331-45-35
+380 (44) 490-66-10
info@elitmedica.com.ua
www.elitemedica.ua

Представлені торгові марки: Asanus, Ethicon,
JOHNSON&JOHNSON.
ЕЛІТМЕДІКА - постачальник хірургічних інструментів,
апаратів і матеріалів ASANUS, Ethicon. Ми забезпечуємо
медустанови якісними, сучасними інструментами та
високотехнологічною продукцією провідних світових
виробників. ЕЛІТМЕДІКА - офіційний дистриб’ютор
медичних виробів Johnson & Johnson: шовні,
перев’язувальні, гемостатичні матеріали, дренажні
системи, ендопротези для герніопластики, продукція для
жіночого здоров’я, зшиваючі апарати.
Elitemedica is a supplier of surgical instruments, devices and
materials to ASANUS, Ethicon. We provide medical facilities
with high-quality, modern tools and high-tech products
from the world’s leading manufacturers. Elitemedica is the
official distributor of Johnson & Johnson medical products:
suture, bandaging, haemostatic materials, drainage systems,
OFFICIAL CATALOGUE
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endoprostheses for hernioplasty, products for women’s health,
staplers.

ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ
Empirica, Medical Company, LLC
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Є. Коновальця, 26, літера А, оф. 3/1
Off. 3/1, 26 letter A, Y. Konovalets Str.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 223-14-06
office@empiricahealthcare.com
www.empiricahealthcare.com

Представлені торгові марки: DiaSys, Convergent
Technologies, Edan, Motic, Eppendorf, DAS.
Наша компанія орієнтована на потреби користувача,
ми прагнемо бути надійним, гнучким і компетентним
партнером Вашої лабораторії.
Ми пропонуємо лабораторне обладнання, реактиви та
витратні матеріали від провідних світових виробників,
що давно зарекомендували себе на міжнародному рівні.
ТОВ Медична компанія «Емпіріка» гарантує:
- Своєчасні поставки
- Професійне сервісне обслуговування
- Постійну консультаційну підтримку
Our company is oriented on user’s needs, we are looking to be
reliable, flexible and professional partner for your laboratory.
We offer laboratory equipment, regents and consumables
from world-lead manufacturers, who have already proven
themselves in international level.
Medical company “Empirica” guarantees:
- Timely supplying
- Professional service
- Continuous consulting support

ЕМСІМЕД
EMCIMED
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Митрополита А. Шептицького, 4
4, Metropolitan A. Sheptytsky Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72-71
info@mcmed.ua
support@mcmed.ua
www.mcmed.ua
www.mymedcabinet.com.ua
www.mclab.ua

Представлені торгові марки: ЕМСІМЕД, ЕМСІЛАБ,
МійМедКабінет.
Медична інформаційна система ЕМСIМЕД призначена
для комплексної автоматизації більшості процесів, що
відбуваються в лікувально-профілактичних закладах.
Переваги: зменшення витрат часу на підготовку
звітності, спрощення та оптимізація документообігу,
зменшення кількості помилок медперсоналу, підвищення
ефективності роботи ЛПЗ, покращення якості наданих
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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пацієнтам послуг, підключення до центрального
компоненту E-Health МОЗ України.
Medical information system EСIMED is intended for complex
automation of the majority of processes taking place in medical
and prophylactic establishments. Advantages: reduction of
time spent on preparation of reporting; simplification and
optimization of document circulation, reducing the number
of medical staff errors; improving the efficiency of treatment
facilities and the quality of services provided to patients,
connection to the central component of the E-Health Ministry
of Health of Ukraine.

Епсон Європа Б.В., Представництво
Epson Europe B.V., Representative office
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Пимоненка, 13, 5-A, оф. 41
Off. 41, 5-A, 13, Pimonenko Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 290-81-51
office@epson.ua
www.epson.ua

Представлені торгові марки: EPSON.
Японська техніка Epson, що поставляється в Україну,
включає матричні, струменеві принтери або МФУ,
витратні матеріали до них, сканери, касове обладнання,
проектори, документ-камери та інше.
За роки роботи компанія Epson зайняла та успішно
утримує лідерські позиції на українському ринку
проекційного та струменевого друкарського
обладнання. Вся техніка, що відповідає високим
стандартам якості, надійності, екологічності, активно
використовується в корпоративному і державному
секторі, в т.ч. в медицині.
Japanese technology and equipment Epson that supplies to
Ukraine includes matrix, inkjet printers or SPC, consumables to
them, scanners, projectors, document cameras, etc.
Over the years company Epson has successfully achieved
leading positions at Ukrainian market of projection and inkjet
printing equipment. All equipment, corresponding to high
standards of quality, reliability, environmental friendliness,
is actively used in the corporate and public sectors, incl.
medicine.

Ерба Діагностікс Україна
Erba Diagnostics Ukraine
+38 (050) 448-34-56
a.ievseienko@erbamannheim.com

Представлена торгова марка: Erba Manncheim.
Історія виробництва діагностичних наборів починається
з 1967 року, з виробництва першого біохімічного
набору для клінічної біохімії. Поступово виробництво
розширювалося і доповнювалося випуском нових
діагностичних тест-систем (діагностичних смужок,
наборів для мікробіології та імунології).
У 1986 році було відкрито нове виробниче приміщення,
яке в 2003 році було реконструйовано і переоснащено.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Модернізація була необхідна для дотримання жорстких
вимог при виробництві наборів відповідно до норм
Європейського Співтовариства. Якість виробництва
підтверджено сертифікатом системи якості ISO 9001:
2000, виданим Lloyd Registered Quality Assurance і ISO
13485.
Продукція компанії Erba Lachema налічує понад 400
найменувань, призначених для клінічної біохімії,
мікробіології, імунології, гематології, а також для
приватних практикуючих лікарів і самоконтролю.
The history of the production of diagnostic kits begins in 1967,
with the production of the first biochemical kit for clinical
biochemistry. Gradually, production was expanded and
supplemented by the release of new diagnostic test systems
(diagnostic strips, kits for microbiology and immunology).
In 1986, a new production facility was opened, which in
2003 was reconstructed and re-equipped. Modernization
was necessary to comply with stringent requirements for
the production of kits in accordance with the norms of the
European Community. Quality of production is confirmed
by the certificate of the quality system ISO 9001: 2000,
issued by Lloyd Registered Quality Assurance and ISO
13485.
Erba Lachema products include more than 400 products for
clinical biochemistry, microbiology, immunology, hematology,
as well as for private practitioners and self-monitoring.

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!”
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ЗДРАВО, ТОВ
ZDRAVO, LLC
Україна, 04114, м. Київ,
вул. Автозаводська, 54/19
54/19, Avtozavods’ka Str.,
Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 377-52-87
info@heaco.ua
www.zdravo.in.ua

Представлені торгові марки: Heaco, Mindray, SLE,
Wandong.
ТОВ «ЗДРАВО» - успішна компанія, яка є ексклюзивним
представником кращих лікарських брендів і сучасного
медичного обладнання в Україні. Запорукою успіху
компанії є інноваційність, гнучкість, маркетинг відносин
та сервіс. Компанія пропонує широкий вибір якісного
обладнання від провідних виробників, починаючи з
термометрів і пульсоксиметрів до рентгенапаратів та
комплексного оснащення операційних. Головними
характеристиками обладнання є надійність та точність за
доступною ціною.
LLC “Zdravo” is a successful company, which is the exclusive
representative of the best medicinal brands and modern
medical equipment in Ukraine. The key to the success of the
company is innovation, flexibility, relationship marketing and
service. The company offers a wide range of quality equipment,
starting with thermometers and pulse oximeters to X-ray
machines and complex operating room equipment. The main
characteristics of the equipment are reliability and accuracy at
an affordable price.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, LLC
Україна, 03118, м. Київ,
пр-т Лобановського, 126-Г, оф. 2
Off. 2, 126-G, Lobanovskogo Str.,
Kyiv, 03118, Ukraine
+380 (44) 585-82-51
ecgpro@imesc.com
www.imesc.com
www.ecgpro.ua

Представлені торгові марки: ECGpro, ABPpro, Ergoline.
ТОВ «ІМЕСК» є виробником та ексклюзивним
дистриб’ютором багатофункціонального електрокардіографічного комплексу експертного класу ECGpro,
професійної системи добового моніторингу АТ ABPpro та
кардіореабілітаційного обладнання Ergoline.
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
Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне
навчання забезпечують ефективну і надійну роботу
обладнання з першого дня.
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“IMESС” Llc is the manufacturer and exclusive distributor of
multifunctional expert-level ECG system “ECGpro”, professional
ABPM system “ABPpro” and cardio rehabilitation equipment
Ergoline. 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
Qualified technical support and free training provide an
effective and reliable performance of equipment starting from
the first day of use.

ІН МЕДІКАЛ, ТОВ
In Medical, LLC

ІНТЕЛМЕД, ТОВ
INTELMED, LLC

Україна, 03061, м. Київ,
вул. М. Шепелева, 6
6, Shepeleva Str., Kyiv, 03061, Ukraine
+38 (050) 388-41-01
info@inmedical.com.ua
www.inmedical.com.ua

Представлена торгова марка: Vinno.
Компанія «Ін Медікал» постачальник інноваційних УЗД
апаратів Vinno і сучасних медичних меблів від відомих
світових виробників. «Ін Медікал» пропонує апарати УЗД
за доступною ціною, від перевіреного виробника, який
відмінно зарекомендував себе на ринку, відрізняючись
вигідним співвідношенням якості та ціни. Основною
цінністю і місією компанії є індивідуальний підхід до
кожного клієнта та професіоналізм в кожному аспекті
роботи. Компанія має свій сервісний центр.
The company “In Medical” is a supplier of innovative
ultrasound machines Vinno and modern medical furniture
from well-known manufacturers in the world. “In Medical”
offers ultrasound machines at an affordable price, from a
manufacturer that has proven itself in the market, differing in
the favorable ratio of quality and price. The main value and
mission of the company is an individual approach to each client
and professionalism in every aspect of the work. The company
has its own service center.

ІНМЕД УКРАЇНА, ТОВ
INMED UKRAINE, LLC
Україна, 03058, м. Київ,
вул. Борщагівська, 204-В
204-V, Borschagivska Str.,
Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 338-00-95
+380 (44) 338-00-96
info@inmedua.com
www.canon-medical.com.ua

Представлена торгова марка: Canon Medical Systems.
Компанія ІНМЕД УКРАЇНА – провідна компанія України
та офіційний дистриб’ютор провідного світового бренду
Canon Medical Systems. Компанія спеціалізується на
постачанні та обслуговуванні високотехнологічного
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

медичного обладнання, а також організовує навчальні
заходи для медичних працівників. ІНМЕД УКРАЇНА
поставляє сучасні діагностичні рентгенорадіологічні
системи, включаючи КТ, МРТ, УЗД, рентгенівські та ангіосистеми, а також відновлені системи Secondlife.
INMED UKRAINE is a leading supplier in the Ukrainian medical
equipment market and general distributor of top medical
brand Canon Medical Systems. 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
Secondlife refurbished systems.
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Україна, 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 11/6
11/6, S. Petefi Sq., Uzhgorod,
Transcarpathian region, 88000, Ukraine
+38 (050) 428-80-01
Intlmed@intlmed.com.ua
www.Intelmed.uz.ua

Представлені торгові марки: Siemens Healthcare
Diagnostics GmbH (Австрія).
ТОВ «ІНТЕЛМЕД» є офіційним дистриб’ютором компанії
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH (Австрія) з виробів
медичного призначення для діагностики in vitro на
території України. Надійний постачальник якісного
лабораторного обладнання та реагентів компанії Siemens
із забезпеченням повного спектру послуг з сервісного
обслуговування обладнання.
LLC “INTELMED” is the official distributor of Siemens Healthcare
Diagnostics GmbH (Austria) for medical devices for in vitro
diagnostics in Ukraine. Reliable supplier of high-quality
laboratory equipment and reagents from Siemens with a full
range of service equipment services.

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 у 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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA

91

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»
INTERNATIONAL FORUM «HEALTHCARE MANAGEMENT»

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
+38 (050) 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, MC, LLC
Україна, 08630, Київська обл.,
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 43
43, Vokzalna Str., Glevaha,
Kyiv region, 08630, Ukraine
+38 (04571) 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).
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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.

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: Bexen Cardio, Kartsana,
Hersill, Optomic, GMI, Apelem DMS Group, Medsource,
Vakuform, Ertunc Ozcan, Etkin, Mespa, AGFA, Flamor, SAM
Medical, DeVilbiss, Chison, Oricare, OSKO.
ТОВ «КАТРОНІК» є провідним дистриб’ютором медичних
виробів та обладнання на ринку України. Ми здійснюємо
поставку, монтаж, гарантійне та післягарантійне технічне
обслуговування для наших клієнтів. Компанія пропонує
нашим користувачам надійні рішення від відомих
світових брендів у галузі хірургії, реанімації, гінекології,
урології, травматології, екстреної медичної допомоги,
рентгенології.
KATRONIC LLC is the leading distributor of medical products
and equipment on the Ukrainian market. We carry out delivery,
installation, warranty and post-warranty service to our customers.
The company offers our users reliable solutions from the worldfamous brands in the field of surgery, resuscitation, gynecology,
urology, traumatology, emergency medical care, X-Ray.

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: Доппельгерц, Протефікс.
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
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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 (57) 293-91-19
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.

Київський вітамінний завод
Kyiv Vitamin Factory
Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38
38, Kopylivska Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 461-03-08
+380 (44) 461-03-08
secretary@vitamin.com.ua
www.vitamin.com.ua

Представлені торгові марки: Опткис, Оптикс Форте,
Візивіт, Дорзітім.
Національна фармацевтична компанія – виробник
«Київський вітамінний завод».
- Більше 70 років займає стабільні позиції на ринку країни
та світу.
- Портфель компанії нараховує 125 препаратів та 7
лікарських засобів для ветеринарії.
- При виготовленні продукції використовуються
високоякісні субстанції ведучих європейських країн.
- Виробництво відповідає стандартам якості ДСТУ ISO
9001: 2009 та ISO 9001: 2008 та GMP.
- Компанія має власну сертифіковану лабораторію.
- Благодійність та гуманітарна допомога – постійна
частина роботи компанії.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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- Основний принцип компанії - якість без компромісів!
National pharmaceutical manufacturer – manufacturer Kyiv
Vitamin Factory.
- history of more than 70 years
- product portfolio covering 125 medical preparations and 7
veterinary products
- high-quality substances supplied from the leading European
countries
- the team of professionals holding the same views and having
common ambitious aims, who are oriented towards best results
- correspondence of manufacturing to the standards of quality
SSU ISO 9001:2009 and ISO 9001:2008 and GMP.
- own certified QC laboratory
- charity and humanitarian aid for needy people
- social responsibility to the society and to every Ukrainian
- implementation of the mission stated in the corporate slogan
– QUALITY WITHOUT COMPROMISES!

Ксенко
Ksenko
Україна, 02002, м. Київ, вул. Флоренції, 1/11
1/11, Florencii Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 541-08-00
info@ksenko.com
www.ksenko.com

Компанія Ксенко створена у 2003 році і на даний момент
входить в число лідерів на ринку медичного обладнання.
Співробітники компанії працюють у Києві, Вінниці, Дніпрі,
Львові та з 2016 року в Одесі. Стратегічні напрямки
роботи компанії - потреби професіоналів в області
радіології, анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії
та хірургії для пацієнтів всіх вікових категорій, включаючи
неонатальних.
Важливою також є сфера екстреної медицини.
П’ять сервісних центрів компанії забезпечують швидкість
обслуговування по всій території України.
Ksenko is a developing company, which started its work in the
medical equipment sphere in 2003.
Today employees of company work in Kyiv, Vinnytsia, Dnipro,
Lviv and Odesa.
The strategic directions are formed of products aimed at the
needs of professionals in the field of radiology, anesthesiology,
resuscitation, intensive care and surgery for patients of all
categories, including neonatal.
Important areas are also products aimed at emergency
medicine.

Лабпартнер
Labpartner
Україна, 61003, м. Харків,
майдан Павлівській, 10, оф. 309
Off. 309, 10, Pavlivskyi Square,
Kharkiv, 61003, Ukraine
info@labpartner.com.ua
www.labpartner.com.ua

Компанія «ЛабПартнер» постачає медичне і лабораторне
обладнання, реагенти та витратні матеріали провідних
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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світових виробників. Професійна команда і досвід роботи
дозволяє оснастити під ключ медичну лабораторію і
вирішити завдання будь-якої складності.
The company “LabPartner” supplies medical and laboratory
equipment, reagents and consumables of the world’s leading
manufacturers. Professional team and work experience allows
to equip a medical laboratory on a turn-key basis and solve the
problem of any complexity.

Лада-Мед, ТОВ
Lada-Med, LTD
Україна, 61057, м. Харків,
вул. Чернишевська
Chernyshevska Str., Kharkiv, 61057, Ukraine
+380 (57) 766-71-36
+380 (57) 766-71-35
info@ladamed.com
www.ladamed.com

Представлені торгові марки: Новамед (Ізраїль),
Групотест (Україна), Хема-Медіка (Україна), Рамінтек
Інваційно-виробнича
компанія
(Україна),
ДАКСпектромед (Молдова), Аспект (Україна).
Компанія ТОВ «Лада-Мед» пропонує широкий спектр
товарів медичного призначення. Ми рекомендуємо
тільки передові технології для роботи лабораторії.
ТОВ «Лада-Мед» є офіційним представником:
- NovaMed, Ізраїль.
- ГРУПОТЕСТ, Україна.
- ХЕМА, Україна.
- РАМІНТЕК, Україна.
- Ерба-Лахема, Чехія.
- DAC-SPECTROMED, Молдова.
- АСПЕКТ, Україна.
The company LLC Lada-Med offers a wide range of medical
products. We recommend only the most advanced technology
for laboratory work.
LLC “Lada-Med” is the official representative:
- Novamed, Israel.
- GROUPPOTEST, Ukraine.
- HEMA, Ukraine.
- RAMINTEK, Ukraine.
-ERBA-LAHCEMA, Czech Republic.
-DAC-SPECTROMED, Moldova.
- ASPECT, Ukraine.

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
LIFEMEDICA, LLC
Україна, 03124, м. Київ,
вул. Миколи Василенка, 7-A, оф. 3-05
Off. 3-054, 7-A, N. 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), Votem
Co., LTD (Корея), ASPEL S.A. (Польща), LESS AS (Норвегія).
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ТОВ «ЛАЙФМЕДИКА» - офіційний представник провідних
європейських компаній-виробників: Oscar Boscarol srl
(Італія), S.I.E.M. srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина),
Votem Co., LTD (Корея), ASPEL S.A. (Польща), LESS AS
(Норвегія).
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), Votem Co.,
LTD (Korea), ASPEL S.A. (Poland), LESS AS (Norway).
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.
Guarantee maintenance and post-warranty service of
equipment, customer’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), ECOTRON
(Корея), Beyond Medical (Корея), iiSM (Корея).
Компанія «Лікар» працює на медичному ринку України з
1994 року.
Наша спеціалізація:
Поставка:
- обладнання для кардіохірургії, онкології, травматології,
інтервенційної хірургії, гінекології тощо;
- витратних матеріалів для різних областей медицини;
- лабораторного обладнання для кількісної експресдіагностики.
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:
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- Supply:
- Equipment for cardiac surgery, oncology, traumatology,
interventional surgery, gynecology 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

ЛОРАН, Компанія
LORAN, Company
Україна, 03151, м. Київ,
вул. Ушинського, 40, оф. 222
Off. 222, 40, Ushinsky Str.,
Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (93) 119-69-55
info@loran.kiev.ua
www.loran.kiev.ua

Представлені торгові марки: Fire Fly, Gigaa Laser,
Contex, NSE, Shenda, Huifeng, Illuco.
Компанія «ЛОРАН» займається постачанням медичного
обладнання та витратних матеріалів.
The company “LORAN” is engaged in medical equipment and
consumables supplying.

Мед Ексім
MEDEXIM
Україна, 01032, м. Київ,
вул. Hазарівська, 1
1, Nazarivska Str.,
Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 234-48-28
+380 (44) 234-36-28
medexim@medexim.ua
www.medexim.ua

Представлені торгові марки: Esaote, Medispeс,
Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub,
Owandy.
«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
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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the company are guaranteed by having their own storage
availabilities.

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
MEDACADEMY, LLC
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Кошиця, 1/38
1/38, Koshitsa Str.,
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 227-30-27
info@medacademy.org.ua
www.medacademy.org.ua

Представлені торгові марки: Ультразвукові системи
Sonoscanner (Франція), ультразвукові системи eZono
(Німеччина), хірургічні лазери Neo-laser (Ізраїль), лазерні
літотриптери LISA laser (Німеччина).
ТОВ «МЕДАКАДЕМІЯ» спеціалізується на комплексному
забезпеченні медичних установ сучасним обладнанням і
всім необхідним для роботи. Компанія є представником
в Україні таких провідних світових виробників медичного
обладнання, як Sonoscanner, eZono, Neo-laser, LISA laser та
інші. Компанія проводить навчання фахівців як в Україні,
так і в провідних медичних закладах світу. Ми завжди
готові обговорити з нашими клієнтами їхні вимоги і
побажання, щоб запропонувати найкраще рішення.
LLC MEDACADEMY specializes in the comprehensive provision
of medical facilities with modern equipment and everything
necessary for work. The company is the representative in Ukraine
of such leading world manufacturers of medical equipment as
Sonoscanner, eZono, Neo-laser, LISA laser and others. The company
trains specialists in Ukraine as well as in the leading medical
institutions of the world. We are always ready to discuss with our
customers their requirements and wishes to offer the best solution.

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 (44) 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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Медгарант, ТОВ
Medgarant, LTD
Україна, 02132, м. Київ,
вул. Дніпровська набережна, 26
26, Dneprovs’ka Naberezhna Str.,
Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-10-70
+380 (44) 585-10-71
sales@medgarant.net.ua
www.medgarant.net.ua

Представлені торгові марки: ТОВ Медгарант –
ексклюзивний представник компаній: ENRAF NONIUS
(Нідерланди) - фізіотерапевтичне обладнання; DIMAP
s.r.o (Чехія) - магнітотерапія, СО2 ванни, СО2 ін’єкції;
Zimmer Medizin Systeme (Німеччина) – апарати для
ударнохвильової терапії; Dantschke Medizintechnic
GmbH&Co KG (Німеччина) - обладнання для діагностики
та лікування в отоларингології; gbo Medizintechnik AG
(Німеччина) – обладнання для фракційного витяжіння;
SometechInc - апарати для радіочастотної електрохірургії;
MEDEXIM spol. s r.o. (Словаччина), TRAUTWEIN (Німеччина) – повний спектр бальнеологічного обладнання,
грязелікування,
озокеритолікування;
HERRMANN
(Німеччина) – гідроколонотерапія, озонотерапія; GMM
(Італія) – рентгенографічне обладнання; Agfa Health
Care (Бельгія) - сучасні технології отримання цифрового
зображення та інформаційні рішення в області охорони
здоров’я.
Медгарант – ексклюзивно представляє в Україні
провідних світових виробників, здійснює гарантійне і
сервісне обслуговування, навчання персоналу.
Medgarant exclusively represents in Ukraine the leading world
producers, performs guarantee and service, trains the staff of
the client.

Медгрупінвест, ТОВ – TM Cherokee
Medgroupinvest - TM Cherokee
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

Представлені торгові марки: Cherokee, dickies.
Офіційний представник американського медичного
одягу ТМ Cherokee, Dickies та взуття Suecos Іспанія, Toffeln
Англія.
Official representative of American medical clothing TM
Cherokee, Dickies and Suecos Spain shoes, Toffeln England.
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Медекал-про, ТОВ
Мedekal-pro, LTD
Україна, 08141, Київська обл.,
с. Святопетрiвське,
вул. Центральна, 123, оф. 2-4
Off. 2-4, 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 GmbH - 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 GmbH” - 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.
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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
office@ml.kiev.ua
www.ml.com.ua

Представлені торгові марки: Reck Technik GmbH
(Німеччина), Akces-MED (Польща), Altimate Medical Inc.
(CША), QAL Medical (США), Sprintex Trainningsgerate
(Німеччина), Guldmann V/S (Данія), DPE Medical (Ізраїль),
Ledraplastic (Італія) та ін.
Ми працюємо на ринку реабілітаційного обладнання
України ще з 2003 року. За довгі роки роботи ми
накопичили великий досвід в області поставок
обладнання для реабілітації та відновлення.
Наші співробітники завжди готові підібрати Вам необхідне
обладнання за найкращою ціною і в найкоротші терміни.
До Ваших послуг – консультації висококваліфікованих
фахівців, індивідуальний підбір обладнання, ми
доставляємо та безкоштовно встановлюємо обладнання.
При введенні в експлуатацію наші інженери проводять
детальний інструктаж щодо функціонування обладнання
з демонстрацією усіх можливостей реабілітаційного
обладнання.
We have been working on the market of rehabilitation
equipment of Ukraine since 2003. For many years of work, we
have gained extensive experience in the field of rehabilitation
and recovery equipment.
Our employees are always ready to pick up the necessary
equipment at the best price and in the shortest possible time.
At your service - consultations of highly skilled specialists,
individual selection of equipment, we deliver and install the
equipment for free.
When commissioned, our engineers carry out a detailed
instruction on the operation of the equipment demonstrating
all the possibilities of rehabilitation equipment.

Медікалазер
Medicalaser
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграду, 20
20, Heroes Stalingrad Str.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 500-85-62
contact@medicalaser.com.ua
www.medicalaser.ua

Представлена торгова марка: Medicalaser.
Компанія Medicalaser - український виробник обладнання
для естетичної медицини, існує на ринку України з 2008
року. За 10 років роботи компанія стала впевненим
лідером на ринку України. Medicalaser- компанія повного
циклу - крім розробки і виробництва обладнання, наші
фахівці проведуть якісне навчання, а інженери сервісного
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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відділу завжди готові надати підтримку. Особлива увага
приділяється контролю якості апаратів, щоб наші Клієнти
завжди були задоволені роботі з ними.
The company Medicalaser - the Ukrainian manufacturer of
the equipment for aesthetic medicine, exists in the market
of Ukraine since 2008. For 10 years of work the company has
become a confident leader in the Ukrainian market. Medicalaser
is a full - cycle company, apart from the development and
production of equipment, our specialists will provide quality
training, and the engineers of the service department are
always ready to support. Particular attention is paid to quality
control of devices, so that our Clients are always happy with
working with them.

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
sales@medicom-ua.com
www.medicom-ua.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 у 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, поліетиленові;
- Маски захисні 3-шарові;
- Шапки-берети;
- Стерилізаційні пакети і рулони;
- Бахіли поліетиленові;
- Нарукавники;
- Серветки медичні/стоматологічні;
- Пакети поліетиленові;
- Простирадла одноразові «спанбонд».
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, polyethylene:
- Protection face masks (3 ply);
- Bouffant caps;
- Sterilization pouches and reels;
- PE shoe covers;
- Sleeves;
- Medical/dental bibs;
- Sheet one-time;
- Packages polyethylene “spanband”.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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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, ALOKAHITACHI (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.

МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
Medconsulting, LLP
Україна, 03151, м. Київ,
вул. Ушинського, 40, оф. 219
Off. 219, 40, Ushynskogo Str.,
Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (67) 796-11-36
director@medconsulting.com.ua
www.medconsulting.com.ua

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ - юридична фірма, яка
спеціалізується на захисті інтересів закладів охорони
здоров’я та приватнопрактикуючих 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 сфері медичного права та
правового забезпечення діяльності медичних центрів.
Основні напрямки діяльності: акредитація, ліцензування
медичної практики, проведення юридичного аудиту
діяльності закладів охорони здоров’я, нострифікація,
правові консультації з медичного права.
MEDCONSALTING is a law firm specializing in the protection of
interests of the health care institutions and private practitioners.
The complex of legal and consulting services provided by our
company enable our clients to carry out activities in a lawful

98

WWW.HCM.IN.UA

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.
The key business lines are: accreditation, licensing and
executing of due diligence of health care institution’s activity,
nostrification and obtaining the permits for medical activities in
the Ministry of Health of Ukraine, legal advice on medical law.

Медмаркетинг
MedMarketing
Україна, 02105, м. Київ,
пр-т Миру, 15-А, БЦ «Інтелект», оф. 302-305
Off. 302-305, BC Intellect, 15-A,
Myra Ave., Kyiv, 02105, Ukraine
+380 (44) 360-28-23
kc@medmarketing.com.ua
www.medmarketing.ua

Перша українська компанія, орієнтована на просування
медичного бізнесу в мережі Інтернет, яка надає широкий
спектр основних і додаткових послуг: створення та
просування веб-сайтів, консалтинг в сфері медичних
проектів та розміщення інтернет-реклами різного типу,
створення відео- і фото- оформлення сайту, розробку
фірмового стилю.
It’s the first Ukrainian company oriented toward promoting
medical business on the Internet. We provide a wide range of
basic and additional services: creation and promotion of web
sites, consulting services in the field of medical projects and
online advertisement placement, creation of video and photo
website design, elaboration of corporate style.

Медсервісгруп
Medservicegroup
Україна, 03141, м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 4
4, General Rodimtsev Str.,
Kyiv, 03141, Ukraine
+380 (44) 200-02-10
medsg@ukr.net
www.medsys.com.ua

Представлені торгові марки: Neusoft Medical System,
SIUI, GEMSS Medical System, Mindrayt, Aeonmed,
Medcaptain, Oricare.
На ринку України з 2012 року.
Успішно реалізуємо та обслуговуємо комп`ютерні
та магнітно-резонансні томографи, рентгенівські
комплекси, С-дуги та мобільні апарати, флюорографи,
ультразвукові діагностичні системи, монітори пацієнта,
наркозно-дихальні та апарати ШВЛ, хірургічні столи та
світильники, шприцеві дозатори та інфузійні насоси.
Тільки прямі поставки від виробників.
Сертифіковані сервісні спеціалісти.
Гарантія своєчасності постачання та інсталяції, а також
навчання медичного персоналу.
OFFICIAL CATALOGUE
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Since 2012 we successfully sell, install and service CT, MRI and
X-ray systems, C-arms and mobile X-ray, fluorography and
ultrasound diagnostic systems, patient monitors, anesthetic
machines, ventilators, operating tables and surgical lights,
syringe and infusion pumps. Only first-hand sales from
manufacturer. Certified service specialists. We guarantee
delivery and installation in time as well as training for medical
personal.

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.

МІЗ-МА, ТОВ
MIZ-MA, LLC
Україна, 67701, Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Маяковського, 59
59, Mayakovsky Str.,
Belgorod-Dnestrovskiy,
Odessa region, 67701, Ukraine
+380 (4849) 2-22-07, 6-55-11
+380 (4849) 2-22-07
vika@mizma.od.ua
main@mizma.od.ua
www.mizma.od.ua

Представлена торгова марка: МІЗ-МА.
ТОВ «МІЗ-МА» - сучасне підприємство, яке спеціалізується
на випуску стерилізаторів повітряних, парових,
термостатів, які використовуються для стерилізації
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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виробів медичного призначення. Підприємство має
регістраційне посвідчення МОЗ України та сертифікат
якості ISO. Вироби зареєстровані в Росії, Білорусі,
Казахстані.
LLC “MIZ-MA” - the modern enterprise, which specializes on
issue hot air, steam sterilizer and closet dry-sterile, intended
for sterilisation product medical purpose. All products,
including development of the last years, correspond to the
modern standard and requirements. The Enterprise has a
registration certificate Ministry Guard of Health of the Ukraine
on production hot air, steam sterilizers, product are registered
in Russia, Belarus, Kazachstan.

Міт – Медика, ТОВ
Mit – Medica, LTD
Україна, 73000, м. Херсон,
вул. Параджанова, 11-А
11-А, Parajanov Str.,
Kherson, 73000, Ukraine
+38 (098) 028-76-69
info@mit-medica.com
www.mit-medica.com

ТОВ Міт - Медика - компанія, яка веде роботу з
адміністраторами лікувальних установ і медпрацівниками
з пошуку, продажу, ремонту та обслуговування
(гарантійного та післягарантійного) медичного
обладнання, інструменту та витратних матеріалів
для малоінвазивних методик у хірургії, гінекології,
травматології, ЛОР, нейрохірургії та ендоурології.
З початку 2016 року Міт-Медика є офіційним
представником компанії Vanhe, що підтверджено
українським сертифікатом відповідності належної
якості продукції цієї компанії і відгуками самих лікарів,
які вже працюють на нашому інструменті. Основними
перевагами якого є висока якість. Особливо потрібно
відзначити, що на всю продукцію виробник дає
гарантію 1 рік; модульний принцип стикування
інструменту, що робить можливим взаємозамінність
всіх складових частин інструментарію; зручність і
ергономічність.
LTD Mit-Medica is a company that works with administrators of
medical institutions and medical personnel to find, sell, repair
and service (guarantee and post-warranty) medical equipment,
tools and supplies for minimally invasive techniques in
surgery, gynecology, traumatology, ENT, neurosurgery and
endourology.
Since the beginning of 2016 Mit-Medica is the official
representative of the company “Vanhe”, which is confirmed
by the Ukrainian certificate of compliance with the proper
quality of the products of this company and the responses
of the doctors themselves, who are already working on our
instrument. The main advantages of which are:
High quality. Especially it should be noted that for all products
the manufacturer gives a guarantee of 1 year;
The modular principle of docking the tool, which makes
possible the interchangeability of all the components of the
tool; Convenience and ergonomics.
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МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, ТОВ
Україна, 61052, м. Харків,
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, Genrui,
TopScien, DiaSys, Start Project S.a.s, ICOE, МЕАНДР, КвертиМед, Bio-Maxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного
обладнання та витратних матеріалів: автоматичні
аналізатори гематологічні, електролітів, глюкози, газів
крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри,
біохімічні аналізатори та пристрої для електрофорезу
білків, дозатори, лічильники 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.

Модем1
Modem1
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 3, к. 26
3/26, Mezhygirskaya Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 461-82-24
+380 (44) 461-82-27
info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua

Представлена торгова марка: General Electric.
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.
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МУКОС Фарма, Представництво в Україні
MUCOS Pharma, Representative office in Ukraine
Німеччина, 03148, м. Київ,
вул. Василя Верховинця, 12, оф. 109
Off. 109, 12, Visalia Verhovintsa 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.
51 рік на фармринку!
Поліензимотерапія - ефективний і безпечний метод
лікування, що полягає у застосуванні сумішей ензимів
рослинного і тваринного походження.
Показання:
• остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит, хвороба
Бехтєрєва, розсіяний склероз
• тромбофлебіти, варикозна хвороба, лімфатичний
набряк
• синусит, бронхіт, пневмонія
• аднексит, мастопатії, хронічні інфекції
• до- і післяопераційні запальні процеси, посттравматичні
набряки, пластичні і реконструктивні операції
• цистит, простатит
• ІХС, інфаркт міокарда
• підвищення ефективності антибіотиків
51 years on the Pharma market!
Polyenzyme therapy is an effective and safe method of
treatment, consisting in the use of mixtures of enzymes of plant
and animal origin.
Indications:
• Osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, Bechterew’s disease,
multiple sclerosis
• Thrombophlebitis, varicose veins, lymphatic edema
• Sinusitis, bronchitis, pneumonia
• Adnexitis, mastopathy, chronic infections
• Pre- and postoperative inflammatory processes, posttraumatic edema, plastic and reconstructive operations
• Cystitis, prostatitis
• IHD, myocardial infarction
• Increasing the effectiveness of antibiotics

Натуральні есенції, ТОВ
The true essence, LTD
Україна, 54038, м. Миколаїв,
вул. Морехідна, 2-А, оф. 213
Off. 213, 2-A, Morehidna Str.,
Mikolayiv, 54038, Ukraine
+380 (512) 360-795
thetrueessenceltd@gmail.com
www.essencii.com

Компанія працює з 2009 року.
Український виробник 100% чистих ефірних олій та
гідролатів преміум класу методом парової дистиляції.
The company has been operating since 2009.
Ukrainian producer of 100% pure essential oils and premium
class hydrolates.
OFFICIAL CATALOGUE
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Нектар, ПП
Nektar, PE
Україна, 03062, м. Київ,
вул. Чистяківська, 2-А, оф. 429
Off. 429, 2-A, Chystyakivs’ka Str.,
Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 451-44-68
pv@nektarmed.com.ua
www.nektarmed.com.ua

Представлені торгові марки: Медин, Tekno, Dr.Mach,
Burmeier, Stiegelmeyer.
ПП «Нектар» одна з провідних компаній на медичному
ринку України, здійснюємо поставку, обслуговування
та ремонт медичного обладнання. Займаємося
комплексним оснащенням медичних установ і кабінетів
у всіх існуючих напрямках: хірургічні відділення,
гінекологічні, урологічні, відділення реанімації та
анестезіології, репродуктивні центри та пологові
будинки, діагностичні та ветеринарні амбулаторії
та клініки. Кваліфіковані інженери сервісної служби
навчають лікарів правилам експлуатації приладів на місці
монтажу обладнання, забезпечують гарантійне сервісне
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
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.

Никатор, ТОВ
Nikator, LLC

Нова медична група, ТОВ
New Medical Group, LLC
Україна, 02152, м. Київ,
вул. Дніпровська набережна, 1-А
1-A, Dniprovska Naberezhna Str.,
Kyiv, 02152, Ukraine
+380 (44) 295-74-14
+380 (44) 295-74-18
info@nmg.kiev.ua
www.nmg.kiev.ua

Представлені торгові марки: BOWA, Choyang, FUJIFILM,
ITD, Cantel, Merivaara, Mitsubishi, MTW, PHILIPS, RUDOLF,
Vivolight, Sterylab, Surgimax, Ziehm, ТахатАкси.
ТОВ «Нова медична група» пропонує обладнання та
інструменти для ендоскопії та малоінвазивної хірургії,
інструменти для гнучкої ендоскопії та загальної хірургії,
голки та пристрої для біопсії, мобільні ангіографи
та С-арочні рентгенівські апарати, ультразвукове та
рентгенівське обладнання, системи комп’ютерної
радіографії, медичні принтери та витратні матеріали,
рентгенівську плівку, медичні меблі, кардіомоніторне
обладнання та багато іншого.
New Medical Group LLC offers equipment and instruments for
endoscopy and minimally invasive surgery, instruments for
flexible endoscopy and general surgery, biopsy needles and
devices, mobile angiographs and C-arms, ultrasound and X-ray
equipment, computed radiography systems, medical printers
and accessories, x-ray films, medical furniture etc.

ОДАМЕД, ТОВ
ODAMED, LLC

Україна, 03115, м. Київ, вул. Серпова
Serpova Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 232-13-45
+380 (44) 232-13-45
nikatorllc@gmail.com
www.nikator.com.ua

Представлені торгові марки: MDH, Sonoscape.
ТОВ «Никатор» надійний постачальник медичного
обладнання. Робота компанії орієнтована на клієнта:
гнучка система знижок, індивідуальний підхід. В
асортименті медичне обладнання європейської якості за
доступними цінами.
Компанія є ексклюзивним представником в Україні
торгових марок MDH та Sonoscape, має сертифікованих
інженерів. Основний напрямок – ендоскопічне
обладнання, ультразвукове діагностичне обладнання,
ендоскопічні інструменти та комплектуючі.
LLC “Nikator” is a reliable supplier of medical equipment. The
company’s work is focused on the client: a flexible system of
discounts, an individual approach. In the range of medical
equipment of European quality at affordable prices.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

The company is the exclusive representative in Ukraine of trade
marks MDH and Sonoscape, has certified engineers. The main
direction is endoscopic equipment, ultrasound diagnostic
equipment, endoscopic instruments and accessories.
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Україна, 65005, м. Одеса
Odessa, 65005, Ukraine
+380 (48) 706-30-03
+38 (095) 631-36-16
+38 (067) 485-78-87
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 у підборі медичного
обладнання в 40 товарних категоріях.
«ОДАМЕД» - постачальник медичного обладнання зі
своїм сервісним центром.
LLC “ODAMED” is an exclusive representative of the anesthesia
and breathing units, the European manufacturer Chirana.
We also provide supplies medical equipment from different
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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manufacturers for clinical tasks of our Clients. We give
independent consultations in selection equipment in more then
40 product categories.
We are a supplier of medical equipment with our service center.

Одєтекс, ТОВ
ODETEX, LTD
Україна, 65006, м. Одеса,
вул. Краснослобідська, 1
1, Krasnoslobodskaya Str.,
Odessa, 65006, Ukraine
+38 (063)538-78-60
+380 (482)33-20-88
nataliya.meditex@gmail.com
www.odetex.com

Представлені торгові марки: SOFTEX, MEDITEX.
ТОВ «Одєтекс» було засновано у 2006 році. Ми є виробником
нетканого матеріалу (спанбонд) в Україні. Завдяки таким
якостям як міцність, легкість та екологічність, спанбонд
займає вагому позицію на ринку і використовується в різних
сферах нашого життя: медицині та косметології, в меблевій
промисловості та сільському господарстві, будівництві та
легкій промисловості. Компанія забезпечує український
ринок широким асортиментом товарів, зокрема для
індустрії краси та медичних закладів. Це гігієнічні
простирадла, пелюшки з перфорацією, вологопоглинаючі
серветки та рушники, маски медичні захисні. ТОВ «Одєтекс»
є правовласником торгових марок ТМ Softex, Meditex.
ODETEX Ltd was founded in 2006. We are a manufacturer of
nonwoven fabrics (spunbond) in Ukraine. Due to such qualities
as strength, lightness and sustainability, spunbond occupies a
significant position in the market and is used in various areas
of our lives: medicine and cosmetology, furniture industry,
agriculture, building and light industry. Our company provides
Ukrainian market with a wide range of products, in particular
for beauty industry and medical facilities. This hygienic
sheets, swaddles with perforation, moisture wipes and towels,
protective medical masks. ODETEX Ltd is the owner of such
trademarks Softex and Meditex.

ОЛІМП, дослідно-експериментальний
виробничий центр, ТОВ
OLIMP, Research and production 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 «ДЕВЦ «Олімп» з 1992 року займається виробництвом
хірургічного шовного матеріалу широкої номенклатури
для серцево-судинної хірургії, офтальмології, урології,
гінекології, стоматології, пластичної та загальної хірургії,
а також сіток поліпропіленових для герніопластики та
електродів для кардіостимуляції.
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Since 1992 LLC “RPC “OLIMP” produces the surgical sutures
of wide range for cardiovascular surgery, ophthalmology,
urology, gynecology, dentistry, plastic surgery and general
surgery, as well as polypropylene meshes for hernia repair and
temporary cardiac pacing wires.

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, CAE, Limbs&Things, MIOX
Co та іншими.
«ОНІКО» - один із лідерів на українському ринку
виробників та постачальників 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, GE Inspection Technologies, Nasco, 3B Scientific, CAE,
Limbs&Things, MIOX Co and others.
Today ONIKO is a leader in the Ukrainian market in the field of
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medical X-Ray equipment, supplies and expendables, medical
training equipment, simulators and anatomical 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.

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

•

Україна, 03022, м. Київ,
Охтирський провулок, 3, оф. 305
Off. 305, 3, Okhtyrsky Lane,
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 332-90-05
online@orthomol.life
www.orthomol.life

Представлена
торгова
марка:
Orthomol
pharmazeutische Vertriebs GmbH (Німеччина).
Вітамінно-мінеральні комплекси широкого спектру дії,
для різних вікових категорій, розроблені і засновані
на концепції ортомолекулярної медицини. Продукція
TM Orthomol підтверджена сертифікатом якості ISO
22000 та вважається однією з найкращих в світі.
Компанія «ПЕ-КО» та її 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.

Полікс Групп, ТОВ
Polix Group, LTD

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.
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!

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

ПЕ-КО, ТОВ
PE-KO, LTD
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Україна, 49081, м. Дніпро,
вул. Артільна, 9, оф. 25
Off. 25, 9, Artilna Str.,
Dnipro, 49081, Ukraine
+38 (099) 146-38-46
+380 (56) 371-42-00
info@polix.com.ua
www.polix.com.ua

ТОВ Polix Group - успішно працююча компанія у сфері
охорони здоров’я та гігієни.
Ми створюємо сучасні та безпечні товари за доступними
цінами, що відповідають потребам сьогоднішнього дня.
ТМ POLIX PRO & MED має в своєму асортименті витратні
матеріали: одноразові рукавички, простирадла, маски,
бахіли, шапочки. Наша продукція стане надійним
помічником в роботі співробітнику медичної сфери.
Забезпечить якісний захист персоналу та пацієнтів від
небажаних факторів зовнішнього середовища і захистить
обладнання.
“Polix Group” Ltd. is a successfully operating company in the
field of health and hygiene.
We create modern and safe goods at affordable prices,
corresponding to the needs of today. TM “POLIX PRO & MED”
- has in its assortment supplies: gloves, sheets, masks, shoe
covers, hats. Our products will become a reliable assistant in the
work of a medical officer. Provides high-quality protection of
personnel and patients from undesirable environmental factors
and protects equipment.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Поліпромсинтез, ТОВ
Polypromsyntes, LTD
Україна, 04136, м. Київ,
вул. Маршала Гречко, 14
14, Marshala Grechko,
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 369-59-53
+380 (44) 369-30-11
info@polypromsyntes.com
www.polypromsyntes.com

Представлена торгова марка: Polypromsyntes.
ТОВ «Поліпромсинтез» - провідний український
виробник продукції із склопластика та акрилу.
Компанію засновано у 1995 році. Обладнання для
гідротерапії TM Polypromsyntes встановлене в багатьох
санаторно-курортних та оздоровчих закладах України,
а також Білорусії, Росії, Казахстану та 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.

ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE
Україна, 36000, м. Полтава, вул. Баяна
Bayana Str., Poltava, 36000, Ukraine
+38 (067) 212-51-65
poltavamb@gmail.com

Представлені торгові марки: M0-ST, M1-ST, M4-ST, M5ST, M7-ST.
Український виробник медичного обладнання.
Стерилізатори парові.
Ukrainian manufacturer of medical equipment.
Steam sterilizers.

Протек Солюшнз Україна, ТОВ
Protech Solutions Ukraine, LLC
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Митрополита А. Шептицького,
4, 9 поверх, 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.
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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.

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-service.com.ua
www.profimed-service.com.ua

Представлені торгові марки: BioLight, Borcad Medical,
Codaco, DMS Imaging, Hitachi Medical Systems, Lawton,
Lawton, Liberec, Maquet, Medec Benelux, Medistim,
Medtronic & Covidien, Stryker, Zonare.
Компанія «Профімед-Сервіс» забезпечує комплексні
оснащення з проектування лікувальних закладів та
продаж медичного обладнання.
The company “Profimed-Service” provides complex equipment
for designing of medical institutions and sales of medical
equipment as well.

РАДМІР
RADMIR
Україна, 61054, м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 271
271, Akademika Pavlova Str.,
Kharkov, 61054, Ukraine
+38 (057) 738-05-28
radmirukraine@gmail.com
www.radmir.kharkov.com

Представлена торгова марка: RADMIR.
Фірма «РАДМІР» була заснована у 1996 році. Займається
розробкою та виробництвом ультразвукових діагностичних приладів експертного класу серії Ultima,
цифрових мамографів з високою розподільчою здатністю
стаціонарних серії SIMA та мобільних серії MADIS, та
фізіотерапевтичних приладів.
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 SIMA and mobile MADIS, physiotherapy apparatus.
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Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC
Україна, 49019, м. Дніпро,
вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str.,
Dnipro, 49019, Ukraine
+380 (562) 33-73-67, 372-35-56, 372-35-54
+380 (56) 370-38-66
reagent@ukr.net
www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою
системою та спектрофотометричному обладнанні,
комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні
лабораторії України.
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.

Рейн Інтернешнл
Rain International
Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+38 (096) 563-99-44
tetiana.baraniuk@gmail.com
www.myrainlife.com/BaraniukT

Представлена торгова марка: Rain International.
Інноваційні технології в області здорового, екологічного,
збалансованого, функціонального харчування.
Інгредієнти – кісточки й насіння рослин, унікальна
технологія холодного віджиму.
100% рослинне середовище, без ГМО, консервантів
і продуктів тваринного походження. 98% засвоєння
клітиною завдяки гелеобразній формі.
Innovation technologies in healthy and balanced nutrition.
First seed-based nutrition supplement by cold-pressed technology.
100% non- GMO, without preservatives and dairy products, based
only on plants. 98% of bioavailability because of gel.

Салютіс Прінт
Salutis Print
Україна, 04136, м. Київ,
вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets’ka Str.,
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 592-45-56, 223- 66-77
office@salutis.com.ua
www.salutis.ua

Компанія більше 15 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 POSматеріалів.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями
та медичними закладами.
The company more then 15 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.

СЕЛКОМ ЛТД, ТОВ
SELKOM, LTD
Україна, 65009, м. Одеса, вул. Дальницька, 44
44, Dalnicka Str., Odessa, 65009, Ukraine
+38 (067) 484-94-91
+380 (48) 775-05-73
selkom@ukr.net
www.chudesnik.com.ua

Представлена торгова марка: ЧУДЕСНИК.
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 турбують 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 удосконалення 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.

СЕРВОЛАБ, ТОВ
SERVOLAB, LTD
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Ігорівська, 1/8-А
1/8-А, Igorevskaya Str.,
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 333-49-31
elena.trofimenko@servolab.one
www.servolab.one

Представлена торгова марка: SERVOLAB.
Серволаб - IT компанія, яка займається розробкою
рішень, здатних внести значні зміни в індустрію охорони
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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здоров’я. Серволаб розвиває нові технології комунікації
між лікарем, пацієнтом і діагностичними лабораторіями.
За допомогою технології Серволаб ця взаємодія стає
більш ефективною і зручною для всіх учасників.
Серволаб - це гнучка технологія, яка може бути
застосована для вирішення різних завдань. Використовує
хмарне зберігання даних і призначена для обробки і
безпечного зберігання персональних даних.
Компанія заснована у 2017 році і знаходиться в Україні.
Servolab LLC is a digital company that designs and builds
outcomes-driven solutions that have measurable impact
in the healthcare industry. Servolab has developed a new
communicative technology which connects patient, doctor and
diagnostic laboratory so they can interact effectively to give
every patient the best care.
Servolab is a flexible technology that has many different
applications. It is cloud-based and compliant for the processing
of personal and healthcare data secure.
Servolab was founded in 2017 and is based in Ukraine.

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 ТМ «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.
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СІРОНА, ТОВ
SIRONA, LTD
Україна, 03058, м. Київ,
вул. Голего, 5, 121-В
Off. 121-V, 5, Golego Str.,
Kyiv, 03058, Ukraine
+38 (067) 401-25-27
info@asapgroup.com.ua
www.asapgroup.com.ua

Представлені торгові марки: Surgispon, Fecilex, Proic,
Aticare, Batais, Omisaid.
СІРОНА - ваш надійний партнер у галузі імпорту, експорту,
дистриб’юції та просування фармацевтичних продуктів,
медичних виробів, біологічно активних харчових
добавок та аюрведичних продуктів.
Також ми надаємо консалтингові послуги із пошуку
партнерів, регуляторних та маркетингових питань для
операторів фармацевтичного ринку, при їх виході на
український та закордонні ринки.
SIRONA is your reliable partner in import, export, distribution
and promotion of pharmaceutical products, medical products,
biologically active food additives and ayurvedic products. We
also provide consulting services for partner search, regulatory
and marketing issues for operators in the pharmaceutical
market, when You enter the Ukrainian and foreign markets.

Смарт Мед
Smart Med
Україна, 02230, м. Київ,
вул. Маяковского, 5-А
5-А, Mayakovsky Str.,
Kyiv, 02230, Ukraine
+380 (44) 331-71-73
info@smartmed.in.ua
www.smartmed.in.ua

Представлена торгова марка: Smartmed.
Компанія «Смарт Мед» є виробником сучасних
спеціалізованих меблів для медичних, лікувальних
і профілактичних установ. Всі вироби розроблені з
урахуванням світових стандартів і вимог до якості,
ергономіки і безпеки. Медичні меблі «СмартМед» мають
всі необхідні сертифікати та дозволи.
The company “SmartMed” is a manufacturer of modern
specialized furniture for hospital. All products are designed
taking into account world standards and requirements for
quality, ergonomics and safety. Medical furniture “SmartMed”
has all the necessary certificates and permits.

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
Україна, 03115, м. Київ,
вул. Депутатська, 16/8
16/8, Deputatska Str.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 221-38-65
unionba@ukr.net

Представлені торгові марки: 1С:Підприємство, BAS.
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – громадська
організація, яка об’єднує професіоналів в області
OFFICIAL CATALOGUE
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автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та
ефективного використання в різних галузях економіки.
Головна мета Спілки – сприяння створенню нових
інформаційних систем для автоматизації підприємств,
забезпечення якісного супроводу та впровадження таких
систем, розширення мережі професійних компаній з
автоматизації бізнесу.
“Union of Business Automation” is a public organization that
unites professionals in the field of business automation. Experts
that are interested in developing and popularizing of modern
information technology and their effective use in various
branches of the economy.
The main purpose of the Union is to facilitate a creation of new
informational systems to automate enterprises. Provide high
quality support for implementing these systems.

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.

ТІ ДЖІ ХЕЛС, ТОВ
TG Health, LTD
Україна, 03190, м. Київ, вул. Ружинська
Ruzhynska Str., Kyiv, 03190, Ukraine
+380 (44) 449-27-11
info@tghealth.org

Терра-Мед, ТОВ
Terra-Med, LTD
Україна, 03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 8, оф. 11
Off. 11, 8, Garmatnay Str.,
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),
MICROOPTIX (Австрія), Erba Lachema (Чехія), NOVATEC
(Німеччина), Randox (Великобританія), Carl Zeiss
(Німеччина), Apel (Японія), MES (Ізраїль), Medonic
(Швеція), 77 Elektronika (Угорщина), Termo Fisher Sientific
(Німеччина), NewVision Diagnostiks «Профітест» (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
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

• фотоелектроколориметри, білірубінометри, гемоглобінометри, 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
such as equipment delivery to the territory of Ukraine and its
after-sale service.
For the laboratories we propose the following equipment:
• laboratory microscopes
• photoelectrocolorimeters, bilirubinometers, hemoglobinometers, spectrophotometers
• biochemical analyzers
• immune - enzyme analyzers
• hematological analyzers
• blood gas analyzers
• urine analyzers
• sperm quality analyzers
• laboratory reagents

•
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Представлені торгові марки: Getinge, Atrium, Golem.
Компанія просуває технологію ЕКМО (Екстракорпоральної
мембранної
оксигенації),
підтримки
життєдіяльності в умовах реанімації, а також пропонує
широкий спектр обладнання та розхідних матеріалів як
для кардіохірургії, торакальної хірургії, так і для загальної
хірургії.
The company promotes ECMO technology (extracorporeal
membrane oxygenation), which supports life in conditions of
resuscitation, and also offers a wide range of equipment and
disposables for cardiosurgery, thoracic surgery, and general
surgery.

ТІСА Київ
TISA Kiev
Україна, 04080, м. Київ, вул. Терьохіна, 8
8, Terehina, 8 Str., Kyiv, 61002, Ukraine
+38 (044) 502-24-23
tisakiev2017@gmail.com
www.tisa-kiev.com

Торгові марки: TISA, MedAtlantic, MedEco, RxFit
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Українська науково-виробнича фірма «ТИСА-Київ» з
1993 року успішно працює на медичному ринку України.
Представляє продукцію власного виробництва, а саме:
корсети, пояси, бандажі, наколінники та інші вироби для
опорно-рухового апарату людини, які використовуються
в період реабілітації після травм.
Протягом 11 років представляє на ринку України
продукцію американських, німецьких компаній, що
виробляють товари медичного призначення.
Запрошуємо до співпраці зацікавлених осіб.
The Ukrainian research and production firm “TISA-Kyiv” has
been successfully operating in the medical market of Ukraine
since 1993. Represents products of its own production, namely:
corsets, belts, bandages, knee pads and other products for
human musculoskeletal system, used during the period of
rehabilitation after injuries.
For 11 years, it represents the products of American, German
companies producing medical goods on the Ukrainian market.
We invite interested persons to cooperation.

Топлайн
Topline
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Данила Галицького, 2-А
2-А, Danila Galitskogo Str.,
Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (098) 723-48-48
+38 (050) 723-48-48
+38 (063) 723-48-48
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 нашого 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
We design and produce medical clothing. Topline was founded
in 2008, since then we grow to the company with dealers in all
regions of Ukraine and customers abroad.
Our strong sides
- Personal production base
- Low price in the sector of high-quality medical clothing
- All goods are certified
- Compressed terms for the execution of orders
- Development and production of corporate clothing with logo
- Big Selection of colors
- Wise discounts for bulk orders
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ТРАНСМЕД, ТОВ
TRANSMED, LLC
Україна, 01103, м. Київ,
вул. Михайла Бойчука, 26
26, Michael Boychuk Str.,
Kyiv, 01103, Ukraine
+380 (44) 236-98-45
+380 (44) 236-98-51
office@transmed.com.ua
www.transmed.com.ua/

Представлені торгові марки: ELITechGroup B.V.
(Нідерланди), ELITech Clinical Systems SAS (Франція),
ELITechGroup Inc. (США), KABE Labortechnik (Німеччина),
Medtronic Inc (США).
ТОВ «Трансмед» - офіційний представник провідних
виробників медичного обладнання, витратних матеріалів
та реагентів, має багаторічний успішний досвід роботи на
ринку медичного обладнання та представляє в Україні:
- обладнання для клінічних досліджень
- обладнання для цитологічних досліджень
- обладнання для мікробіологічних досліджень
- реагенти для біохімічних досліджень
- системи забору крові та біологічних рідин
- обладнання та витратні матеріали для ЛОР хірургії та
нейрохірургії.
Transmed Ltd is an official representative of the leading
manufacturers of medical equipment, consumables and
reagents, has many years of successful experience in the market
of medical equipment and represents the following products in
Ukraine:
- clinical chemistry equipment
- cytology equipment
- microbiology equipment
- reagents for biochemical diagnostics
- blood collection systems and biological fluids
- equipment and consumables for ENT surgery and
neurosurgery.

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Рейтарська, 18
18, Reytarska Str.,
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 272-18-38
+380 (44) 272 18 97
ukrdiagnostika@ukrdiagnostika.ua
www.ukrdiagnostika.ua

Представлені торгові марки: Apel, Audit Diagnostics,
Dirui, Instrumentation laboratory, Helena-BioScience, ELMI,
Mindray, Micros, Rayto.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід
комплексного забезпечення клінічних лабораторій.
Наша компанія пропонує покупцеві не просто свою
продукцію, а єдину систему, що включає технічний сервіс,
навчання персоналу, постійну методичну підтримку і
своєчасну доставку реактивів та витратних матеріалів.
“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience to
providing comprehensive clinical laboratories.
OFFICIAL CATALOGUE
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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,
вул. Миколи Василенка, 7
7, Vasylenko Mykoly Str., 03124, Ukraine
+380 (44) 454-75-11
bio.metodist@gmail.com
www.uabm.org

Приватний навчальний заклад «Українська Академія
Біологічної Медицини» – тренінговий центр, який
допомагає лікарю-фахівцю отримати необхідні знання
та навички для фінансової незалежності і ефективної
конкуренції в умовах, що змінюються, створити свою
приватну практику. Навчання в УАБМ – це тренінги і курси
за такими напрямками:
Навчання ін’єкційним методам терапії - біопунктура,
гомеомезотерапія, аутогемотерапія;
Бізнес для лікаря. Створення приватної практики;
Юридичні аспекти;
Економічне та фінансове планування;
Маркетинг медичних послуг;
Навички ефективної комунікації;
Продаж медичних послуг.
The private educational institution “Ukrainian Academy of
Biological Medicine” is a training center that helps a doctorspecialist to acquire the necessary knowledge and skills to
financial independence and effective competition in changing
circumstances, to create their own private practice. The training
at UBM is training and courses for in the following areas:
Training in injection therapy methods – biopunktura,
homeomezotherapy, autohemotherapy;
Business for the doctor. Creating private practice;
Legal aspects of creating and maintaining private practice;
Economic and financial planning;
Marketing of medical services;
Effective communication skills;
Sale of medical services.

Українська медична дистриб’юторська
компанія
Ukrainian Medical Distribution Company
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Січових стрільців, 77
77, Sichovyh striltsiv Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+38 (063) 100-73-23
umdcinfo4@gmail.com
www.umdc.com.ua

З 2013 року компанія UMDC представляє професійне
медичне обладнання відомих закордонних виробників
та якісні аналоги провідних країн світу китайського
виробництва за доступними цінами та послугами
сервісу: медичні меблі та освітлення; ендоскопічні
камери, обладнання та джерела освітлення;
електрохірургія, хірургічні інструменти, аспіратори,
кардіо-респіраторний моніторинг, CPAP-терапія, холтер
ЕКГ та АТ, дерматоскопи.
Since 2013, UMDC company represents professional
medical equipment of famous foreign manufacturers
and high-quality analogues of the leading countries of
the world of Chinese production at affordable prices and
with guarantee services: medical furniture and lighting;
endoscopic cameras, equipment and light sources;
electrosurgery, surgical instruments, aspirators, cardiorespiratory monitoring, CPAP therapy, ECG and AD holter,
dermatoscopes.

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
info@umcs.org.ua
www.umcs.org.ua

ДП «УМЦС» – призначений орган з оцінки відповідності та
сертифікації.
Послуги:
- Оцінка відповідності медичних виробів (медичні
вироби; медичні вироби для діагностики in vitro; активні
медичні вироби, які імплантують)
- Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO
13485
- Сертифікація систем управління якістю згідно з ДСТУ ISO
9001
- Лабораторні випробування
- Проведення семінарів та тренінгів
SE “UMCC” –is the conformity assessment and certification
body.
Our services:
- Medical devices conformity assessment (medical devices; in
vitro diagnostic medical devices; active implantable medical
devices)
- Quality management system certification by DSTU ISO 13485
- Quality management system certification by DSTU ISO 9001
- Laboratory testing
- Trainings and seminars

Представлені торгові марки: Dermlite, Euroclinic, Acteon
Piezotome.
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Український науковий інститут
сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 320
Off. 320, 7, Kudryavsky descent,
Kyiv, 04053, Ukraine
+380 (44) 227-41-46
+380 (44) 338-07-82
office@uni-cert.ua
www.uni-cert.ua

Представлені торгові марки: TÜV SÜD, TÜV Rheinland,
BSI, DEKRA, DQS MED, ITALCERT, KIWA, LRQA, EUROFINS,
INTERTEK.
Призначений орган з оцінки відповідності медичних
виробів (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 medical devices
(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.

УкрМедСпектр
UkrMedSpectr
Україна, 61072, м. Харків,
вул. Тобольська, 42, оф. 336
Off. 336, 42, Tobolska Str.,
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 717-85-30
+380 (57) 758-10-51
ukrmedspektr@gmail.com
www.spectromed-ua.com

Представлені торгові марки: Сономед, Нейро-МВП,
Нейро-ЕМГ, Нейрон-Спектр, Спіро-Спектр, Рео-Спектр,
Полі-Спектр.
Виробництво та постачання діагностичного устаткування:
електроенцефалографи, електронейроміографи, ехоенцефалографи, електрокардіографи та системи
велоергометрії, реографи, спірографи, системи
холтерівського моніторингу ЕКГ допплерівські прилади,
магнітні стимулятори, обладнання для спортивної
медицини та психофізіологічного тестування.
Manufacturing and delivery of diagnostic equipment:
electroencephalographs, electromyographs, echoencephalographs, electrocardographs and ergometry systems,
bioimpedance plethysmographs, spirographs, ambulatory
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ECG, echosonographs, dopplers, magnetic stimulators,
equipment for sports medicine and phychophysiologic testing.

Ультрасайн, ТОВ
Ultrasign, LLC
Україна, 61002, м. Харків,
вул. Чернишевська, 46
46, Chernyishevskaya Str.,
Kharkiv, 61002, Ukraine
+38 (057) 757-20-15
info@ultrasign.com.ua
ultrasign.com.ua

ТОВ «Ультрасайн» займається розробкою й виготовленням ультразвукових діагностичних сканерів
з набором найсучасніших і передових технологій
та інноваційних OEM пристроїв для медичної та
ветеринарної ультразвукової апаратури.
Ультразвукові скануючі системи Soneus, що
виготовляються серійно, призначені для проведення
мультипараметричних досліджень в усіх областях
ультразвукової діагностики.
Ultrasign LLC develops and manufactures diagnostic ultrasound
scanners with a set of the most modern and advanced
technologies and innovative medical devices for OEM and
veterinary ultrasound equipment. Serially manufactured Soneus
ultrasound scanning systems are designed for performing multi
parametric examinations in all areas of ultrasound diagnostic.

УМТ+, ТОВ
UMT+
Україна, 04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А
8-А, Ryzka Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 404-59-99
+380 (44) 404-60-04
root@umt.net.ua
www.umt.net.ua

Представлені торгові марки: Accuray, Hologic, Mediso,
Intermedical.
Компанія УМТ+ - лідер ринку медтехніки України
і генеральний дистриб’ютор провідних світових
брендів: Hologic, Intermedical, Accuray, Mediso. Компанія
спеціалізується на постачанні та обслуговуванні
медобладнання з 1995 року, а також організовує
навчальні заходи для медпрацівників. УМТ+ поставляє
сучасну діагностичну апаратуру (рентгенівські та ангіо
- системи, ОФЕКТ/КТ/ПЕТ, маммографи, денситометри),
радіохірургічне обладнання (Кібер-Ніж, Томотерапія).
UMT+ is a leading supplier in the Ukrainian medical equipment
market and general distributor of top medical brands:
Hologic, Intermedical, Accuray, Mediso. The company started
its activity in 1995 and now it specializes in supplies and
maintenance of high-technology medical equipment. It also
develops educational programs for medical specialists. UMT+
products portfolio includes medical visualization systems (x-ray
and angiography system, SPECT/CT/PET, mammography,
densitometry) and radiosurgery equipment (Cyber-Knife,
Tomotherapy).
OFFICIAL CATALOGUE
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ФАРМЛІНК
FARMLINK

microcrystalline cellulose, additives for sport nutrition (whey
protein 80%, BCAA, carnitine, glutamine).

Україна, 04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 63/12
63/12, Konstyantynivska Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 224-54-86
glavbuch@farmlink.com.ua
www.farmlink.ua

Представлена торгова марка: HAIDA.
Компанія Фармлінк є виробником лікарських засобів та
ексклюзивним офіційним представником таких брендів як:
HAIDA (хірургічні зшиваючі апарати (степлери);
Японського бренду Sagami (презервативи люкс класу
поліуретанові (безлатексні);
Корейського бренду HyaFilia (філери на геалуроновій
кислоті);
Одноразові витратні матеріали.
Farmlink company is a manufacturer of medicinal products
and an exclusive official representative of such brands as:
HAIDA (surgical staplers);
The Sagami Japanese brand (polyurethane (non latex)
condoms of luxury class;
South Korean brand HyaFilia (fillers on hyaluronic acid);
Disposable consumables material.

ФЕЛІЦАТА Україна, ТОВ
FELIZATA UKRAINE, LTD
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Деревлянська, 17-А
17-А, Derevlyanska Str.,
Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 360-69-10
felizata@ukr.net
www.felizata.com.ua

Представлені торгові марки: Хлорель, ЛАР, Лактусан,
Прелаксан, Колаген морський Б’юті, Колаген морський
Спорт.
Феліцата Україна - надійний постачальник харчових і
фармацевтичних інгредієнтів, субстанцій і товарів для
В2В ринку з 2005 року. Ми представляємо виробників:
Fresenius Kabi Austria GmbH, Alpavit Kaiser Champignon
Hofmeister GmbH, Accent Microsell, Щучинський МСЗ.
Ми активні і допоміжні речовини постачаємо для
фармацевтики, дієтичні добавки та дезінфектантів,
лактозу, лактулозу, мкц, добавки для спортивного
харчування (сироватковий протеїн 80%, BCAA, карнітин,
глютамін).
Felicata Ukraine is supplier of kinds of food and pharmaceutical
ingredients, substances and products for B2B market since
2005. We represent manufacturers:
Fresenius Kabi Austria GmbH, Alpavit Kaiser Champignon
Hofmeister GmbH, Accent Microsell, Shchuchin MSZ.
We supply active and raw materials for pharmaceutical
industry, dietary supplements, disinfectants, lactose, lactulose,
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Філісіт-Діагностика, НВП, ТОВ
Felicit-Diagnostics, NPP, LTD
Україна, 49051, м. Дніпро,
вул. Каштанова, 32
32, Kaschtanova Str.,
Dnipro, 49051, Ukraine
+380 (56) 747-47-76
+380 (56) 747-45-34
+380 (56) 747-47-76
+380 (56) 747-45-34
felicit_d@ua.fm
www.felicit.com.ua

Представлена торгова марка: Felicit-Diagnostics.
«Філісіт-Діагностика» - найбільший в Україні виробник
усього спектру наборів для клінічної діагностики.
Перелік охоплює більше ніж 80 видів продукції. Фірма не
лише вибилася в перші ряди у своїй області, але і стала
свого роду еталоном. Разом зі звичними уніфікованими
методами визначення біохімічних параметрів ми
пропонуємо нові розробки, які дозволяють не тільки
зменшити час, необхідний для підготовки проб і
проведення аналізів, але й досягнути високої точності та
відтворюваності результатів.
Felicit-Diagnostics is the largest manufacturer of the range
of kits for clinical diagnostics in Ukraine (more than 80 types
of products). The firm not only takes a leading position in its
field, but has also become a kind of benchmark. Along with
the traditional uniform methods for determining biochemical
parameters we offer new solutions which make it possible not
only to reduce the time required for sample preparation and
analysis but also achieve high accuracy and reproducibility of
results.

Фітофармакологія
Phytopharmacology
Україна, 01133, м. Київ,
бул-р Л. Українки, 26, оф. 711
Off. 711, 26, L. Ukrainka Blvd.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 337-05-12
+380 (44) 33-02-49
mf-ua@ukr.net
www.ekoapteka.com

Представлена торгова марка: Фітофармакологія.
Центр «Фітофармакологія» пропонує унікальні препарати
рослинного походження, які можуть використовуватися
в будь-яких напрямках первинної та вторинної
профілактики захворювань.
Center Phytopharmacology offers a unique herbal drugs that
can be used in all areas of primary and secondary prevention
of diseases.
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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. Туполєва, 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), Langelica (Італія), Bionsen (Італія).
Компанія ТОВ «Хелсі СТАЙЛ» є ексклюзивним
представником на ринку України всесвітньо відомих
брендів ТМ Biorepair (Італія), Megasmile (Швейцарія),
Langelica (Італія), Bionsen (Італія).
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),
Megasmile (Switzerland), Langelica (Italy), Bionsen (Italy).
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.
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Хелсі Тонзілс, Лор-Центр
Healthy Tonsils, ENT-Center
Україна, 02081, м. Київ,
вул. Ганни Ахматової, 30, 516
516, 30, Anna Akhmatova Str.,
Kyiv, 02081, Ukraine
+38 (095) 000-95-05
lorklinikaht@ukr.net
www.lorklinika.com

Унікальна методика безопераційного лікування
хронічного тонзиліту та аденоїдиту. Виготовлення канюль
для промивання мигдалин.
A unique technique for non-surgical treatment of chronic
tonsillitis and adenoiditis. Manufacture of cannula for lavage
of tonsils.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, LTD
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 8
8, Sichovykh Striltsiv Str., Brovary,
Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
info@hlr.ua
www.hlr.ua

Представлені торгові марки: MINDRAY, Diagnosticum,
Cormay.
Практичні рішення для лабораторій.
• Понад 300 000 найменувань продукції на власному
складі:
- Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
- Лабораторні меблі власного виробництва;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
• Гнучке ціноформування через прямі договори з
провідними виробниками.
• Швидка доставка по Україні власним транспортом та
кур`єрськими службами.
Працюємо з 1995 року.
10 000 постійних клієнтів в Україні.
Solutions for laboratories.
• Specialized solutions for labs of different branches.
• The range of 300,000 products at the own stock:
- Analytical and general laboratory equipment;
- Laboratory furniture of the own manufacture;
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
• 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 in Ukraine.
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Цептер Інтернаціональ Україна, ДП
Zepter International Ukraine, SE
Україна, 01015, м. Київ,
вул. Старонаводницька, 13-Б, а/с 8
P.O. box 8, 13-B, Staronavodnitska Str.,
Kyiv, 01015, Ukraine
0 800 505-880
nsd@zepter.ua
www.zepter.ua

Світлотерапевтична техніка компанії ЦЕПТЕР заснована
на досягненнях, які отримали ТРИ Нобелівські премії.
Апарати БІОПТРОН (Медолл, Про-1, 2) призначені для
безконтактного впливу поляризованим поліхроматичним
світлом. Апарат МЕДОЛАЙТ створює пульсуюче червоноінфрачервоне випромінювання для контактного
лікування. Світлотерапія показана при пошкодженнях
або захворюваннях шкіри і слизових оболонок, больових
синдромах, запально-алергічних станах, зниженому
імунітеті, стрессорно-емоційних розладах.
Zepter Light Therapy Systems are based on the achievements
that have three Nobel Prizes. BIOPTRON devices (MedAll, Pro 1, 2)
are designed for contactless impact of polarized polychromatic
light. Medolight device creates a pulsating red and infrared
light for contact treatment. Light therapy is indicated for
injuries or diseases of the skin and mucous membranes, pain
syndromes, inflammatory and allergic conditions, reduced
immunity, stressorno and emotional disorders.

ЧистоТіл
ChistoTel
Україна, 61177, м. Харків,
пров. Симферопольський, 6, оф. 309/2
Off. 309/2, 6, Simferopolskiy Lane,
Kharkiv, 61177, Ukraine
+38 (050) 279-59-07
+38 (097) 521-79-03
chisto-tel@ukr.net
www.chisto-tel.com

Представлена торгова марка: ЧистоТіл (CHISTOTEL).
«ЧистоТіл» – виробник натуральної косметики вищої
якості. Компанію відрізняє повний цикл власного
виробництва і професійний підхід до всіх етапів
виготовлення косметики: починаючи з розробки
ексклюзивних рецептур і підбору компонентів, до
моменту роботи з кінцевими клієнтами. Це дозволяє
компанії активно співпрацювати у сфері виготовлення
косметики для Privat Label.
Продукція марки «ЧистоТіл» виробляється виключно
з високоякісної натуральної сировини рослинного
походження, що відповідає всім нормам ЄС.
Розробляється і тестується косметика спільно з
провідними біохіміками, дерматологами, технологами,
трихологами, косметологами та перукарями України.
“ChistoTel” is the leading producer of high-quality natural
cosmetics in Ukraine.
The company “ChistoTel” has a full production cycle and
professional policy to all stages of cosmetics manufacture:
starting from the exclusive recipes and components, to
individual approach to each customer. This expands our
possibilities in the field of cosmetics manufacturing for Private
Label
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Our recipes are based on the latest scientific achievements,
many years’ experience and traditions of the various peoples
of the world.
We are always looking for something new and now we have
complete range of certified products.

ЮБІАЙ, медичний центр
UBI, Medical Center
Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95
95, Vidradnyi Ave., Kyiv, 03061, Ukraine
+380 (44) 228-51-54
info@ubi-clinic.com
www.ubi-clinic.com

Медичний Центр Юбіай. Цілісний підхід до організму.
- Комплексне обстеження пацієнта протягом одного дня,
в умовах однієї клініки
- Оптимальне поєднання біорегуляційних методів з
традиційним підходом у програмах терапії, реабілітації,
профілактики.
- Медичний сервіс і супровід сімейним лікарем у всіх
ситуаціях.
- Підбір вузьких фахівців, клінік «спеціалізованої
допомоги» і супровід медперсоналом під час
консультацій та оперативних втручань.
UBI Clinic. Holistic approach to the body.
- Complex examination of the patient within one day, in the
conditions of one clinic.
- The optimal combination of bioregulation methods with a
traditional approach in therapy, rehabilitation, prevention
programs.
- Medical service and family doctor support in all situations.
- Selection of narrow specialists, "specialized care" clinics and
support by medical staff during consultations and surgical
interventions.

ЮТАС, Компанія, ТОВ
UTAS Co., LTD
Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabova Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-42-29
+380 (44) 456-93-92
info@utasco.com
www.utasco.com

Представлені торгові марки: ЮВЕНТ, ЮМ, UNET, ЮКАРД.
На сьогодні компанія реалізує проекти за такими
напрямами:
моніторинг,
електрокардіографія,
телемедицина, дихальна апаратура, зокрема апарати
ШВЛ експертного класу, транспортні апарати ШВЛ,
електрокардіографи, центральні станції цілодобового
моніторингу, монітори пацієнта з функціями базового
моніторингу, а також аналізу ST-сегмента, аритмій і
ВСР, ІТ, оцінки гемодинаміки, визначення концентрації
анестетиків, капнографії, оцінки глибини наркозу.
UTAS Co. For today the company is implementing projects
in the following areas: monitoring, electrocardiography,
telemedicine, respiratory equipment, namely: lung ventilators
of expert class; transport lung ventilators; electrocardiographs;
central stations; patient monitors with basic monitoring
functions, as well as ST segment analysis, arrhythmias and
HRV, IP, hemodynamic evaluation, anesthetic concentration
determination, capnography, anesthetic depth estimation.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Австрія / Austria
ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE
Торговий відділ Посольства Австрії
ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE
Commercial Section / Austrian Embassy
Україна, 01024, м. Київ,
вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 31
Off. 31, 3-5, Kruhlouniversytetska Str.,
Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 220-35-40
+380 (44) 220-35-41
kiew@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua

ADVANTAGE AUSTRIA з понад 100 офісами в більш ніж
70 країнах надає широкий спектр послуг з розвитку
бізнесу для австрійських компаній та їхніх міжнародних
партнерів.
ADVANTAGE AUSTRIA презентує на виставковому
стенді наступні компанії: healthPi, Mondial GmbH & Co.
KG, PremiQaMed Privatkliniken GmbH, Rudolfinerhaus
Privatklinik GmbH.
ADVANTAGE AUSTRIA, with more than 100 offices in over 70
countries, provides a broad range of business development
services for both Austrian companies and their international
business partners.
ADVANTAGE AUSTRIA presents the following companies at
its stand: healthPi, Mondial GmbH & Co. KG, PremiQaMed
Privatkliniken GmbH, Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH.

healthPi
Wollzeile 1-3, 1010 Vienna, Austria
+43 (1) 997-42-07
+43 (699) 199-74-207
office@healthpi.at
www.healthpi.at

Координаційний медичний центр, який пропонує
індивідуальні комплексні рішення в організації медичного
та оздоровчого туризму. Центр опікується проблемами
болю та метаболізму, проблемами, викликаними
стресом та спортивними травмами - від консультацій
фахівців до повного обстеження та розроблення плану
профілактичних та реабілітаційних заходів.
Coordination medical center for individual health solutions from expert advice to check-up packages. The medical center
takes care of needs in the areas of pain, metabolism, as well as
stress and sports related issues - from expert advice to check-up
packages and health plans for prevention and rehabilitation.

Mondial GmbH & Co. KG
Operngasse 20b, Vienna, 1040, Austria
+43 (1) 58-80-40
+43 (1) 588-041-95
sales@mondial-travel.com
www.mondial-travel.com

Одна з найбільших туристичних агенцій повного циклу
в Центральній Європі, яка пропонує індивідуальні та
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групові туристичні подорожі по Австрії, Німеччині,
Угорщині і Чехії та пропонує організацію поїздок до
Австрії з метою лікування.
One of the largest full-service DMCs and MICE agencies in
Central Europe which creates round-trips, group journeys
and tailor-made tours for FITs throughout Austria,
Germany, Hungary and the Czech Republic and supports
international clients in organising their trip to Austria for
medical purposes.

PremiQaMed Privatkliniken GmbH
Heiligenstädter Straße 46-48/Top 10,
Vienna, 1190, Austria
+43 (1) 586-28-400
+43 (1) 5862840-900
management@premiqamed.at
www.premiqamed.at

Найбільший оператор приватних клінік у Австрії, який
пропонує відмінне медичне обслуговування підвищеного
класу у п`яти клініках Австрії: у Відні, Зальцбурзі та Ґраці.
Is the leading operator of private hospitals in Austria with five
hospitals in three regional capitals - Vienna, Salzburg and Graz
offering excellent medical care in an exclusive ambience.

Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH
78, Billrothstraße, 1190, Vienna, Austria
+43 (1) 360-366-288
info@rudolfinerhaus.at
www.rudolfinerhaus.at

Приватна клініка з висококваліфікованими фахівцями та
найсучаснішим медичним устаткуванням, вже протягом
більш ніж 130 років обслуговує вітчизняних та зарубіжних
клієнтів, дотримуючись традицій Віденської медичної
школи.
Is private hospital which for more than 130 years has been
caring for patients from Austria and abroad in the tradition
of the Viennese School of Medicine with highly qualified
specialists, the most modern medical facilities and an
academically-qualified in-house nursing team.

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`єднують висококласну медицину і
особистий комфорт на благо пацієнтів. З метою ще
більш точної діагностики клініка постійно інвестує в
OFFICIAL CATALOGUE
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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 scientific methods in modern medicine, becoming the
flagship 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, multislice SPECT/CT) to enable fast and accurate diagnosis.

Білорусь/ Belarus
Мати і дитя, Республіканський
науково-практичний центр, ДУ МОЗ
Республіки Білорусь
Mother and Child, the Republican Scientific and
Practical Centre
Білорусь, 220053, м. Мінськ,
вул. Орловська, 66
66, Orlovskaya Str., Minsk, 220053, Belarus
+8 (017) 335-07-31
+8 (017) 233-55-84
sevenhos@mail.belpak.by
www.medcenter.by

ДУ «РНПЦ «Мати і дитя» є сучасним унікальним медичним
закладом, що був створений в листопаді 2004 року і
отримав статус головного в Республіці Білорусь в області
акушерства та гінекології, неонатології, педіатрії та
медичної генетики. 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 Scientific 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 efficient 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.

Грузія / Georgia
Evex Medical Corporation
40, V.Pshavela Ave., Tbilisi, 0177, Georgia
+995 (32) 255-05-05
info-evex@evex.ge
www.evex.ge

EVEX Medical Corporation є найбільшою мережею
лікарень по всій країні, на даний момент корпорація
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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представлена 78 клініками в 6 регіонах Грузії. Лікарняна
мережа EVEX супроводжує лікування пацієнтів на всіх
етапах та пропонує послуги, починаючи від базової
амбулаторної та стаціонарної допомоги до складних
спеціалізованих послуг. Основними перевагами нашої
корпорації є концентрація уваги на розвитку сектору
охорони здоров’я та найвищої якості лікування.
EVEX Medical Corporation is the largest chain of hospitals
country-wide, currently represented with 78 clinics in 6 regions
of Georgia. EVEX hospital network captures patients along
the treatment pathway and offers services ranging from
basic outpatient and inpatient care to complex specialist
services. Main advantages of our Corporation is to focus on
the development of healthcare sector and highest quality of
treatment.

Латвія / Latvia
Baltic care, центр медичного туризму
Baltic care, Medical tourism center
31-9, Baznīcas Str., Riga, LV-1010, Latvia
+371 259-55-577
Ljuba.tihomirova@vc4.lv
www.balticcare.eu/en/

Альянс провідних приватних клінік у Ризі. Латвія
пропонує різні види лікування з індивідуальним підходом
до кожного клієнта.
Alliance of leading private clinics in Riga. Latvia offering
different kind of treatment with individual approach to each
client.

Jūrmala, туристичний інформаційний
центр
Jūrmala, Tourism Information Center
5, Lienes iela, Jūrmala, LV-2015, Latvia
+371 671-47-900
info@jurmala.lv
www.visitjurmala.lv

Юрмала - це курортне місто в Латвії з досвідом понад 200
років в курортній терапії та медичній реабілітації.
Туристичний інформаційний центр Юрмали надає:
- інформацію про лікування;
- інформацію про медичну реабілітацію та медичний
туризм;
- підтримку та консультування туристів;
- організацію туристичної маркетингової діяльності;
- організацію оглядових екскурсій для іноземних лікарів
та представників ЗМІ в м. Юрмала;
- туристичні матеріали, брошури тощо.
Jūrmala is a health resort city in Latvia with more than 200
years long traditions of resort therapies, medical rehabilitation.
Jūrmala TIC provides:
• Information about health treatments;
• Information of medical rehabilitation and medical tourism;
• Support and consultation for tourists;
WWW.HTEXPO.COM.UA
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• Organize tourism marketing activities;
• Organize inspection tours for foreign doctors and mass
media representatives to Jūrmala;
• Tourism materials, brochures etc.

Клініка Лазерної медицини
Д-ра Мауріньша
Dr.Mauriņa Vein & Laser surgery clinic
17, Koknese Str., Riga, LV-1014, Latvia
+371 291-38-948
+371 673-15-317
kristine.saberte@flebomedika.lv
www.veincenter.ru

Клініка Лазерної медицини Д-ра Мауріньша одна з
найсучасніших в Європі клінік лазерної медицини і клінік
лікування вен.
Флебологія: дуплексна сонографічна діагностика.
Склеротерапія. Пінна склеротерапія під контролем
ультразвуку. Лазерна хірургія. Лікування трофічних
виразок. Проктологія: проктологічна діагностика та
консультація. Лазерна проктологія.
Phlebology: Duplex sonographic diagnostics. Sclerotherapy.
Foam sclerotherapy under ultrasound control. Laser surgery.
Treatment of trophic ulcers. Proctology: proctologist diagnostic
and consultation. Laser proctology.

Латвійське агентство інвестицій
та розвитку (LIAA)
The Investment and Development Agency of Latvia
(LIAA)
2, Perses Str., Riga, LV – 1442, Latvia
+371 670-39-409
+371 670-39-401
liaa@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Латвійське агентство інвестицій та розвитку (LIAA)
просуває компетенцію латвійських медичних
і оздоровчих туристичних продуктів і послуг
- діагностику і лікування раку, офтальмологію,
флебологію, діагностику і лікування, лікування
зубів, косметичне, пластичне і реконструктивне
лікування, травматологію і ортопедію, фертильність
та репродуктивне лікування, реабілітацію, СПА і
Велнес. Зустріньтеся з латвійськими компаніями Латвійським
кластером
туризму
в
сфері
туризму, альянсом Baltic Care, ЛатвійськоАмериканським
центром
ока
(LAAС),
клінікою флебології та лазерної медицини
Др. Мауріньша та містом Юрмала.
The Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
promote the competences of Latvian medical / health
tourism products and services – cancer diagnostics and
treatment, ophthalmology, phlebology, diagnostics
and treatments, dental treatment, cosmetic, plastic and
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reconstructive treatment, traumatology and orthopaedic,
fertility and reproductive treatment, rehabilitation, spa
and wellbeing. Meet up with Latvian companies - Latvian
Health Tourism Cluster, Baltic Care alliance, Latvian
American Eye Center (LAAC), Dr. Mauriņš vein clinic and
Jurmala city.

Латвійсько Американський центр
ока (LAAC)
Latvians American eye center, LTD
12-A, A.Deglava Str., Riga, LV-1009, Latvia
+371 672-72-257
+371 672-72-128
laac@laac.lv
www.laac.lv

Латвійсько Американський центр ока (LAAC) став
першою в Прибалтиці клінікою, що працює за унікальною
методикою лікування захворювань ока, розробленої в
США. Завдяки цьому, LAAC досі є унікальним приватним
медичним центром. Ми поєднуємо традиції професійного
догляду за клієнтом з сучасними технологіями і знаннями
високого рівня, що дозволяє нам забезпечити повноцінну
діагностику і лікування органів зору дорослих та дітей.
Професійно підготовлений і кваліфікований персонал
використовує в лікувальному і діагностичному процесі
сучасне обладнання - перевірене, сертифіковане,
затверджене стандартами якості ЄС і США.
1. Пластика повік - Блефаропластика;
2. Корекція зору без лазера - корекція зору з імплантацією
інтроокулярної коламерної лінзи (EVO ICL);
3. Трансплантація рогівки - Кератопластика;
4. Операція глаукоми;
5. Екстракція катаракти;
6. Операція по виправленню косоокості (Страбізм);
7. Амбулаторні послуги;
8. Лазерна терапія.
Latvian American Eye Center (LAAC) is the first and unique
model of a private eye clinic in the Baltic States based on
principles of patient care and state-of-the-art technology
famous in the USA to provide specialist eye treatment for adults
and children. In the diagnostic and treatment process Hi-Tech,
advanced, tested and certified equipment matching the EU and
USA quality standards are used by professionally trained and
skilled personell.
1. Plastic surgery – Blepharoplasty;
2. Refractive surgery (VISION CORRECTION WITH EVO VISIAN
ICL);
3. Corneal transplantation – Keratoplasty;
4. Strabismus surgery;
5. Cataract surgery;
6. Glaucoma surgery;
7. Outpatient services;
8. Laser treatment.
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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 office.

Польща / Poland
Winncare Polska
17, Lubska, Jasien, 68-320, Poland
+48 (506) 303-608
daf@ergolet.pl
www.ergolet.com

Ви, можливо, раніше знали нас, як Ерголет. Зараз ми є
частиною французької Winncare Group і змінили своє ім’я
на Winncare.
Ми як і раніше пропонуємо наші відомі, високоякісні
продукти для підняття пацієнтів, розливу туалетів та
купання. Тепер додатково, ми можемо запропонувати
широкий спектр матраців, подушок, меблів та медичних
ліжок для лікарень, будинків для престарілих та догляду
за домом.
Ми є міжнародною корпорацією, що має офіси у Данії,
Великобританії, Польщі, Франції, Іспанії та дистриб’юторів
по всьому світу.
Тому ми можемо сміливо сказати - ми піднімаємо світ!
You may have formerly known us as Ergolet. Now we are a part
of the French Winncare Group and have changed our name to
Winncare.
We still offer you our well-known, high quality products for
patient lifting, toileting- and bathing solutions. And now, as a
plus, we can also offer you a wide range of mattresses, cushions,
furniture and medical beds for hospitals, nursing homes and
home care.
We are an international corporation with offices in Denmark /
UK / Poland /France/ Spain and distributors all over the world.
Therefore, we can safely say - We lift the world!

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 торговоекономічної співпраці та економічної презентації
Словаччини, відстоювання економічних інтересів СР в
Україні.
As part of the main goals and objectives of the priorities of the
Embassy in the economic sphere are:
Implementation of the Slovak Republic policies on foreign trade
according to its economic strategy.
Support for export purposes of the Slovak busines sentities in
support of business.
Search for foreign investors and operational evaluation of the
possibility of introducing the Slovak products to over markets.
Renewal o fthe Slovak Republic presentations abroad (in the
form of business missions, seminars, conferences, participation
in fairs and exhibitions.
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.

Закордонне представництво по туризму
Словацької Республіки у РФ і СНД Міністерство
транспорту та будівництва Словацької Республіки
Slovak tourist Office 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
office.ru@slovakia.travel
www.slovakia.travel

Міністерство транспорту та будівництва Словацької
Республіки спеціалізується на маркетингу та державному
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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.

Україна / Ukraine
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. Effectively prevents and solves health
problems in the most difficult cases.
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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.

Етуаль Флора
Etoile Flora
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 124
124, Velyka Vasylkivska Str.,
Kyiv, 03150, Ukraine
+ 38 (095) 357-89-07
+ 38 (067) 252-11-15
info@eflora.com.ua
www.eflora.com.ua

«Етуаль Флора» (Etoile Flora) – міжнародна компанія,
яка спеціалізується на імпорті стабілізованих рослин та
композицій з них.
Стабілізовані рослини – це натуральні квіти, зелень
і мох, які завдяки процесу абсорбації спеціального
розчину зберігають свіжий зовнішній вигляд від 3 до 10
років. Оброблені таким чином рослини гіпоалергенні,
абсолютно безпечні для людей і тварин.
Найбільшим попитом така продукція користується у
сфері HoReCa, де використання стабілізованих рослин
виправдано і вигідно з точки зору бюджету та економії
часу на догляд.
Etoile Flora is an international company, which specializes
in the import of stabilized (preserved) plants and home
decorations with it.
Stabilized plants are natural flowers, greens and moss, which
keep a fresh appearance for up to 10 years thanks to the special
absorbing process.
The plants treated in this way are hypoallergenic and safe for
humans and animals. The most popular preserved products
are HoReCa, where the use of stabilized plants is justified and
beneficial in terms of budget and time-saving for care.

Наш Дом, Welness Center
Our Home, Health Center
Україна, 22856, Вінницька обл.,
Немирівський р-н, с. Нові Обиходи,
вул. Лісова, 36
36, Lisova Str., Novi Obihody village,
Nemyriv district, Vinnytsya region,
22856, Ukraine
+38 (04331) 4-15-25
ourhome@online.ua
www.ourhome.vin.ua

Welness Center «Наш Дім» є лікувально-освітнім центром.
Основні напрямки роботи:
1. Навчання здорового способу життя, як методу
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лікування і профілактики хронічних неінфекційних
захворювань: ССЗ, цукрового діабету, ожиріння та ін.
2. Лікування та реабілітація без медикаментів:
вегетаріанське харчування, фітотерапія, гідротерапія,
фізіотерапія, ЛФК.
3. Відпочинок.
Our Home Health Center is a medical and educational center.
Main areas of work:
1. Education of a healthy lifestyle, as a method of treatment and
prevention of chronic non-infectious diseases: CVD, diabetes,
obesity, etc.
2. Treatment and rehabilitation without medicines: vegetarian
food, phytotherapy, hydrotherapy, physiotherapy, exercise
therapy.
3. Recreation.

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
uamtoffice@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
nonprofit 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.
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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 confident to receive
treatment and expertise they can trust.
Helsinki University Hospital ranks among the best and biggest
WWW.HTEXPO.COM.UA
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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 flights from biggest cities. Finnish
health care is internationally renowned for its high quality and
know-how.
HYKSin’s patients benefit from:
- 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
- Affordable fixed prices
Examples of our medical specialties:
- Cardiology and Cardiac Surgery
- Childbirth Services
- Neurosurgery
- Oncology
- Pediatrics
- Urology
For more specialties and specific 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
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 find a business partner in
the Czech Republic.

ЛАТТЕПС, ТОВ ТМ Amber Life
LATTEPS, LLC TM Amber Life
Україна, 01021, м. Kиїв,
вул. Інститутська, 18-А, оф. 1
Off. 1, 18-A, Institutskaya Str.,
Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 585-31-88
info@amberlife.com.ua
www.amberlife.ua

Компанія Amber Life – організація лікування у Фінляндії.
Фінська компанія Amber Lifе, заснована у 2009 році,
і на сьогоднішній день є єдиною компанією, що
надає послуги по організації лікування у Фінляндії
для іноземних пацієнтів. Компанія Amber Life
гарантує оперативність, компетентність та високу
якість консультаційних послуг, а також цілковиту
конфіденційність та зберігання всієї медичної,
фінансової, персональної інформації, яка отримується
від наших клієнтів. Завдяки цим принципам сотні
пацієнтів довіряють нам своє здоров’я.
Company Amber Life - organizing of treatment in Finland.
The Finnish company Amber Lifé, founded in 2009, is
currently the only one company that provides treatment
services in Finland for foreign patients. Amber Life
guarantees fast, competent and high-quality consulting
services as well as full confidentiality and safe of all
medical, financial, personal information received from our
clients. Thanks to these principles, hundreds of patients
trust us their health.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, МЕДИЧНІ ТА СТОМАТОЛОГІЧНІ АСОЦІАЦІЇ,
ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ, ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
STATE INSTITUTIONS, MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS,
UNIONS, MEDICAL INSTITUTIONS OF POSTGRADUATE EDUCATION,
HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

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 зараховано 36 наукових установ, в яких
зосереджений найпотужніший науковий потенціал
країни. Саме діяльністю відомих наукових шкіл, високим
професіоналізмом і талановитістю вчених та клініцистів
пояснюється високий авторитет Академії, як в Україні, так
і за її межами. Невід’ємною складовою діяльності Академії
є міжнародна співпраця. Провідні фахівці інститутів
Академії та їх дослідницька робота добре відомі в
наукових медичних колах за кордоном. Науковці Академії
є членами понад 100 міжнародних наукових товариств,
медичних асоціацій, закордонних академій, радниками
або експертами таких авторитетних організацій, як
ВООЗ, МАГАТЕ та інших. Міжнародні зв’язки дозволяють
фахівцям Академії презентувати вітчизняні досягнення за
кордоном і використовувати сучасний світовий досвід у
галузі медицини в Україні. Важливою є участь науковців
Академії у законотворчій і науково-організаційній
діяльності, яка спрямована на покращення організації
охорони здоров’я та розвиток медичної науки в Україні,
у підготовці проектів законів України, постанов Кабінету
Міністрів України, інших нормативних документів.
Окремо треба відзначити постійну активну участь
установ Академії у розробці та виконанні національних
і державних програм, спрямованих на боротьбу з
найпоширенішими і важкими хворобами, збереження
довкілля, зменшення захворюваності і збільшення
тривалості життя населення країни.
З початку бойових дій на сході України в наукових
установах НАМН України у співпраці з медиками
Міністерства оборони України виконується розробка
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та вдосконалення у військовій медицині сучасних
технологій організації медичної служби, засобів надання
первинної медичної допомоги, широке впровадження
наукових розробок висококваліфікованої допомоги
на госпітальному етапі, методів реконструктивної
хірургії, відновлювального лікування та реабілітації
військовослужбовців.
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 authoritative organizations as WHO, IAEA, etc. Specialists
of National Academy of Medical Science of Ukraine present
national achievements overseas and use modern international
experience in the medicine 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.
Since the beginning of hostilities in eastern Ukraine in the
scientific institutions of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine in cooperation with the doctors of
the Ministry of Defense of Ukraine, the development and
improvement of modern medical technologies in the
organization of medical services, primary care facilities, the
wide introduction of scientific development of highly skilled
care at the hospital stage, methods of reconstructive surgery,
rehabilitation and rehabilitation of servicemen.
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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 (50) 056-78-42
+380 (96) 727-90-60
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 outpatient 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 та трансфузіології
НАМН України, ДУ
Institute of Haematology and Transfusiology of
NAMS of Ukraine, SE
Україна, 04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 12
12, M. Berlinskogo Str.,
Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 440-27-44
+380 (44) 453- 61-80
+380 (44) 440-27-22
Igt.org@ukr.net
www.igt.net.ua

Основні напрямки діяльності:
• вивчення етіології та патогенезу захворювань системи
крові;
• розробка нових методів діагностики і лікування
гематологічних хворих, створення ефективних систем
прогнозування перебігу захворювань системи крові;
• вивчення розладів порушень системи гемостазу;
• розробка нових технологій консервування компонентів
крові та гемопоетичної тканини;
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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• наукове обґрунтування стратегії розвитку донорства
крові, розробка системи управління якістю крові та її
компонентів;
• вивчення патогенезу опікової хвороби та її ускладнень.
Main directions of activity:
- study of etiology and pathogenesis of the blood system
diseases;
- development of new methods of diagnosis and treatment
of hematologic patients, creation of effective systems for
forecasting the course of the blood system diseases;
- study of disorders of the hemostasis system;
- development of new technologies of canning of blood
components and hematopoietic tissue;
- scientific substantiation of the strategy of blood donation
development, development of blood quality management
system and its components;
- study of the pathogenesis of burn disease and its
complications.

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, медикогенетичні, 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, науковопрактичні 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
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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 епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ, 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
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 Institute 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
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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 медицини праці НАМН України, ДУ
Institute for Occupational Health of the NAMS of
Ukraine, SI
Україна, 01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 75
75, Saksagansky Str.,
Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 284-34-27
+380 (44) 289-66-77
yik@nanu.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Основні напрямки наукових досліджень Інституту
медицини праці НАМН України:
• Вивчення механізмів ізольованої і комбінованої дії
шкідливих виробничих чинників різної природи та
вдосконалення науково-методичних засад їх гігієнічної
регламентації;
• Епідеміологічні дослідження здоров’я працюючого
населення та розробка науково обґрунтованих критеріїв
оцінки і управління професійними ризиками здоров’ю;
• Проблема професійного стресу, пов’язаного з
високим нервово-емоційним напруженням у осіб
операторських професій та вдосконалення принципів
психофізіологічного добору;
• Удосконалення методів діагностики, лікування та
профілактики професійних та професійно обумовлених
захворювань.
Main directions of scientific achievements of the Institute for
Occupational Health of NAMS of Ukraine is:
Studying mechanisms of isolated and combined actions
of harmful production factors of different nature and
improvement of scientific and methodical basis for their
hygienic regulation;
• Epidemiological investigations of the health status of the
working population and development of scientifically grounded
criteria of assessment and management of occupational health
risks;
• The problem of occupational stress related to high neuroemotional strain in individuals of operator’s professions and
improvement of principles of psychophysiological selection;
• Improvement of methods of diagnostics, treatment and
prevention of occupational and work-related diseases.
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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 нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ
Institute of Neurosurgery named after academican
A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-91-98
+380 (44) 483-95-73
neuro.kiev@gmail.com
www.neuro.kiev.ua

Головну увагу фахівці інституту приділяють проблемам
діагностики, хірургічного та комбінованого лікування
пухлин головного і спинного мозку, патогенезу,
діагностики та лікування травм ЦНС та її наслідків,
хірургічного лікування найскладніших форм судинної
патології головного мозку. Впроваджене хірургічне
та комбіноване лікування епілепсії, резистентної
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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 очних хвороб і тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue
Therapy of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 65061, м. Одеса,
Французький бульвар, 49/51
49/51, Frantsuzskiy Blvd.,
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;
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• створення нових інфузійно-трансфузійних засобів;
• вдосконалення методів консервування крові та її
компонентів;
• опрацювання нових програм і методів інфузійнотрансфузійної 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
NAMS of Ukraine, SI
Україна, 61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 80
80, Pushkinskaya Str.,
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 725-14-00
ipps-noo@ukr.net
www.sytenko.org.ua

Висвітлено: етапи зростання та 110-літній досвід інституту
щодо лікування та реабілітації пацієнтів з патологією
опорно-рухової системи. Результати вирішення
фундаментальних та прикладних проблем вертебрології,
артрології, ендопротезування суглобів та хребта, кісткової
онкології, репаративної регенерації кісткової тканини,
остеосинтезу, трансплантології, клінічної біомеханіки,
ортезування, клінічного протезування, розроблення
та застосування імплантатів із сучасних біоматеріалів,
різноманітних засобів ортопедичної техніки й інші
нагальні проблеми лікування та профілактики зазначеної
патології у дорослих і дітей. Напрацювання інституту щодо
сучасних аспектів лікування та реабілітації постраждалих з
бойовими ушкодженнями органів опори та руху.
It was revealed: the stages of development and 110 years of
institute experience concerning the treatment and rehabilitation
of patients with disorders of loco-motor system. The results of
the solving of fundamental and supplied problems concerning
vertebrology, arthrology, joint and spine replacement, bone
oncology, bone reparative regeneration, osteosynthesis,
transplantology, clinical biomechanics, bracing, clinical
prosthetics, working out and usage of implants made from
modern biomaterials, various orthopedic means and other
urgent problems of treatment and prevention of mentioned
above pathology in children and adults. The exploratory works
of the institute concerning modern aspects of the treatment and
rehabilitation of battle-scared with loco-motor injures.
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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 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
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ортопедії. В Інституті розроблено низку пріоритетних
наукових проблем, які мають велике значення для
розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. В
інституті, що має клінічну базу на 400 ліжок, щороку
лікується понад 5500 хворих, яким виконується понад
5000 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
відзначені 5 державними преміями. На базі інституту
функціонує спеціалізована, кваліфікаційна вчена Рада,
на який захищено 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
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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; vasorenal 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, вивчення її дії на різні системи організму в
експерименті, до створення лікарської форми препарату.
Виконує дослідження молекулярних механізмів
пошкодження організму при гіпоксії та ішемії, механізмів
дії високоефективних речовин для застосування при
нервово-психічних захворюваннях, розробку нових НПЗЗ
та анальгетиків, протипухлинних, серцево-судинних
засобів, ЛЗ на основі ліпосом. Інститут першим в Україні
впровадив вимоги GLP.
Leading institution in the 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.
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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
+380 (44) 275-10-04
info@amosovinstitute.org.ua
www.amosovinstitute.org.ua

Є національним надбанням України. Щороку
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 98,7%
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випадків). Напрямки практичної роботи: вроджені та
набуті вади серця, ішемічна хвороба серця, інфекційний
ендокардит, аневризми аорти, порушення ритму
серця, патологія міокарда та серцева недостатність,
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 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 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.
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Національний інститут хірургії і
трансплантології ім. О.О. Шалімова
НАНМ України, ДУ
National Institute of Surgery and Transplantology
of the NAMS of Ukraine name after A.A. Shalimov, SI
Україна, м. Київ, 03065,
вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroev Sevastopolya Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 361-92-88
+380 (44) 497-13-74
administration@shalimov.org
www.surgery.org.ua

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О.О.Шалімова» НАМН України – багатопрофільна
науково-дослідна установа та дієвий клінікодіагностичний і методологічний центр з актуальних
проблем хірургії та трансплантології. Інститут засновано
1972 року академіком О.О. Шалімовим, 100-річчя
якого відмічається у 2018 році. 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. 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.
The state university “National Institute of Surgery and
Transplantology named of O.O. Shalimova” NASN of Ukraine is
a multi-disciplinary research institution and an active clinicaldiagnostic and methodological center on topical problems

of surgery and transplantation. The Institute was founded in
1972 by Academician O.O. Shalimov, whose 100th anniversary
is celebrated in 2018. The clinic of the institute has 450 beds
and is an effective training base for practitioners. Each year
more than 7.5 thousand of the most complex operations are
performed, consultations are provided to more than 30 000
patients. The main task is the development and introduction
into practice of modern technologies of providing surgical
care to the population of Ukraine with diseases of the organs
of the digestive system, heart and blood vessels, and organs
transplantation.

Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України, ДУ
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayboroda Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 489-00-94
+380 (44) 490-23-06
idrnm@ukr.net

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут
ядерної медицини та променевої діагностики НАМН
України» є підвищення рівня розвитку променевої
діагностики як важливої складової практичної охорони
здоров`я.
The main 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.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ім. П.Л. ШУПИКА ТА ІНСТИТУТИ НМАПО ім. П.Л. ШУПИКА
SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION
AND INSTITUTES OF NMAPE NAMED AFTER P.L. SHUPYK
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) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика — провідний заклад вищої медичної освіти,
заснований у 1918 році. П’ять факультетів, три навчальноОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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наукові інститути та 81 кафедра ефективно поєднують
освітній процес з підготовки та підвищення кваліфікації
інтернів, лікарів, провізорів та молодших спеціалістів
для сфери охорони здоров’я, наукову, науково-технічну
та інноваційну діяльність з лікувально-діагностичною
роботою. Ведеться підготовка науково-педагогічних
кадрів у докторантурі та аспірантурі. Викладання для
слухачів з понад 50 країн світу провадиться англійською,
російською та українською мовами. Заклад бере участь у
процесі реформування системи охорони здоров’я України:
позицію експертів НМАПО імені П. Л. Шупика враховують
на найвищому державному рівні. Академія сертифікована
за стандартами якості ISO 9001:2015 та Європейського
Фонду Управління Якістю (EFQM).
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
is a leading higher educational institution of medical education,
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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which was founded in 1918. Five faculties, three Institutes, and
81 departments effectively combine teaching and advanced
training of physicians, pharmacists and paramedical personnel
for health care with scientific, research-and-technology and
innovative activity in diagnostic and treatment work. The training
for academic staff is provided at postgraduate and post-doctoral
levels. The specialists from more than 50 countries are trained
in English, Russian and Ukrainian. The institution participates
in the health care system reforming in Ukraine: the position of
NMAPE experts is taken into account at the highest state level.
The Academy is certified under ISO 9001:2015 standards and by
the European Foundation for Quality Management (EFQM).

Інститут сімейної медицини НМАПО
імені П. Л. Шупика
Institute of Family Medicine, Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate Education
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhyts’ka Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 205-48-63
+380 (44) 440-02-48
Director_ifm_nmapo@ukr.net
ism_nmapo@ukr.net
ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Інститут сімейної медицини у складі Національної
медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені
П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО
№3694 від 30.11.2009). За Наказом МОЗ України 07.06.2010
№ 466 на Інститут покладено: організація та впровадження
якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів
за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»;
координація наукових досліджень у галузі сімейної
медицини; участь у здійсненні науково-методичного
супроводу впровадження сімейної медицини в Україні та
у формуванні стратегічних напрямків її розвитку.
На сьогодні в структурі Інституту сімейної медицини
є дирекція та науково-організаційний відділ, а також
13 кафедр: сімейної медицини; сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної допомоги; діабетології;
загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології;
інфекційних хвороб; медицини катастроф та військовомедичної підготовки; медицини невідкладних станів;
неврології і рефлексотерапії; паліативної та хоспісної
медицини; педіатрії - 2; терапії і геріатрії; фтизіатрії та
пульмонології; хірургії та проктології. Інститут сімейної
медицини — провідний в Україні центр навчальнометодичної роботи в галузі післядипломної освіти лікарів
загальної практики-сімейних лікарів, в складі якого
працюють: 34 докторів наук, 28 професорів, 80 кандидатів
наук та 45 доцентів.
Колектив Інституту сімейної медицини НМАПО
імені П. Л. Шупика на всіх етапах його існування вносить
вагомий внесок до скарбниці української медицини,
сприяючи покращенню рівня здоров’я та активного
довголіття населення України, проведенню реформи
системи охорони здоров’я і вищої медичної школи в Україні.
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The Institute of Family Medicine of the Shupyk National
Medical Academy of Postgraduate Education (NMAPE)
was established in 2009 (NMAPE Order No. 3694 dated
November 30, 2009). According to the Order of the Ministry
of Health of Ukraine dated 07.06.2010 No. 466, the functions
of Institute are: an organization and implementation of a
high-quality and effective system of specialists training in
specialty "General Practice - Family Medicine"; a coordination
of researches in family medicine; a participation in the
scientific and methodological support for the Family Medicine
implementation in Ukraine and in strategic directions for its
development shaping.
There are a Directing Bord and Scientific-Organizational
Department in the Institute of Family Medicine structure currently,
as well as 13 chairs: the Family Medicine; the Family Medicine and
Ambulatory-Polyclinic Care; the Diabetology; the General, Child,
Forensic Psychiatry and Narcology; the Infectious Diseases; the
Disaster Medicine and Military Medical Training; the Emergency
Medicine; the Neurology and Reflexology; the Palliative And
Hospice Medicine; the Pediatrics No.2; the Therapy and Geriatrics;
the Phthisiology and Pulmonology; the Surgery and Proctology.
The Institute of Family Medicine is the leading center of teaching
and methodological activity in the field of General PractitionersFamily Doctors postgraduate education in Ukraine, which includes
34 PhD., D.Sc., 28 Professors, 80 PhD. and 45 Associate Professors.
The Institute of Family Medicine of Shupyk NMAPE personnel
makes a significant contribution to the Ukrainian medicine
treasury, contributes to the health and active longevity of the
population of Ukraine improving, the Health Care System and
the Higher Medical School reforming in Ukraine.

Інститут стоматології НМАПО
імені П. Л. Шупика
Institute of Dentistry of NMAPE
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhytska Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 206-73-09
+380 (44) 205-48-27
Durektsiya_is@ukr.net
www.nmapo.edu.ua/uk/iinstitut-stomatologiji

Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика створений
у 2003 році. До складу входять 6 кафедр: стоматології,
ортопедичної стоматології, стоматології дитячого
віку, терапевтичної стоматології, ортодонтії, щелепнолицевої хірургії; відділення удосконалення молодших
спеціалістів з медичною освітою за фахом “Стоматологія”
та відділення удосконалення зубних техніків. Метою
діяльності є забезпечення потреб закладів охорони
здоров’я у підготовці та підвищенні кваліфікації лікарівстоматологів.
Institute of Dentistry of NMAPE was established in 2003. It
consists of 6 Departments of: Dentistry, Prosthetic Dentistry,
Children's Dentistry, Theraputic Dentistry, Orthodontics,
Maxillofacial Surgery; Advanced Training of Dental Nurses Unit,
Advanced Training of Dental Technicians Unit. The purpose of
activity is provision of training and professional development
of dental specialists of health facilities.
OFFICIAL CATALOGUE
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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 «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 науководослідницькою 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 та ініціативи в 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 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;
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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– 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 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, nongovernment, 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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Асоціація по вивченню та лікуванню
хвороб органів травлення в Україні, ГС
Ukrainian association for the study and treatment
of digestive system diseases, PC
Україна, 49074, м. Дніпро,
пр-т Слобожанський, 96
96, Slobozhansky Ave.,
Dnipro, 49074, Ukrainе
+38 (050) 056-78-42
+38 (096) 727-90-60
gastrodnepr@i.ua

Громадська спілка «Асоціація по вивченню та лікуванню
хвороб органів травлення в Україні» є громадським
об’єднанням, яка об’єднує громадян на основі
спільності інтересів своїх учасників (членів) з метою
різностороннього вивчення та покращення діагностики,
лікування хвороб органів травлення, сприяння
поліпшенню якості медичної допомоги населенню
України, а також науковій розробці пріоритетних
проблем з лікування хвороб органів травлення.
Public community «Ukrainian association for the study and
treatment of digestive system diseases» is a public association
that unites citizens on the basis of the common interests
of its members with the goal of diversifying and improving
the diagnosis, treatment of diseases of the digestive system,
promoting the improvement of the quality of medical care to
the population of Ukraine, development of priority problems in
the treatment of diseases of the digestive system.

Асоціація працівників лікарняних
кас України, ВГО
Association of workers of sickness funds of Ukraine,
All-Ukrainian PO
Україна, 10014, м. Житомир,
вул. Пушкінська, 1
1, Pushkinska Str.,
Zhitomir, 10014, Ukraine
+380 (412) 55-31-41
+380 (412) 22-38-88
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України»
створена у 2007 році з метою задоволення та захисту
соціальних, економічних, професійних інтересів членів
організації, сприяння інтеграції лікарняних кас України,
підвищення професійного рівня працівників медичної
галузі. Між асоціацією та лікарняними касами України
укладені угоди про медичний супровід, завдяки цьому
члени лікарняних кас у різних регіонах України можуть
отримувати необхідну медичну допомогу.
The All-Ukrainian public organization “Association of workers
of sickness funds of Ukraine” was established in 2007 to meet
and protect the social, economic, professional interests of the
organization’s members, to promote the integration of the
hospital cash registers in Ukraine, and to raise the professional
level of medical workers. Between the association and the
sickness funds of Ukraine concluded agreements on medical
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support, due to this, members of sickness funds in various
regions of Ukraine can receive the necessary medical assistance.

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, магнітно-резонансної діагностики,
променевої терапії, 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
Radiology, the maximum realization of creative potential
specialists, social and legal protection of members of the ARU
employed in radiology, radionuclide, ultrasound, magnetic
resonance diagnosis, radiation therapy , of radiation safety
nuclear. Association regularly organizes scientific and
educational trainings and publishes quarterly journal “Radial
diagnostics, radiotherapy” and newsletter “Radiological
Gazette”.

Асоціація служби крові України, ВГО
Association of Blood Service of Ukraine,
Ukrainian Public Organization
Україна, м. Житомир, 10009,
вул. М. Кибальчича, 16
16, Kybalchycha Str.,
Zhytomyr, 10009, Ukraine
+380 (412) 39-58-57
+380 (412) 39-58-57
rbc.zt.ua@gmail.com
www.ascu.ucoz.ua

Заснована 22 лютого 2002 року з метою: сприяння
розвитку, впровадження новітніх технологій та розробці
нормативних актів та національних стандартів в сфері
виробничої та клінічної трансфузіології; організація та
проведення на громадських засадах науково-практичних
конференцій та інших навчальних заходів; сприяння
розвитку міжнародних зв’язків між Україною та іншими
державами в галузі трансфузійної медицини; захист
економічних, правових, соціальних та інших інтересів
членів організації.
Founded February 22, 2002 with the objective of:
promoting the development, implementing new technologies
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and elaborating regulations and national standards in the area
of industrial and clinical transfusion;
organizing and conducting volunteer theoretical-and-practical
conferences and other educational events;
promoting international relations between Ukraine and other
countries in the area of transfusion medicine;
protecting economic, legal, social and other interests of
organization members.

Асоціація 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 (АСУ) заснована 23
жовтня 1994 року та об’єднує лікарів-стоматологів,
зубних лікарів та зубних техніків у 27-ми регіонах України.
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., Савичук
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 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
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conduct complex educational, informational 11activities aimed
at implementation of continuous training and professional
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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Асоціація хірургів України, ГО
Association of Surgeons of Ukraine, PA
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroiv Sevastopolya Str.,
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 454-20-50
+380 (44) 497-13-74
www.as-ukr.org

Всеукраїнське громадське об’єднання «Асоціація хірургів
України» є одним з найбільших медичних товариств,
самоврядною громадською організацією, яка об’єднує
представників однієї з найчисленніших медичних
спеціальностей – лікарів хірургічного профілю. Асоціація
хірургів України має глибокі коріння, що пронизують
столітні історичні пласти від перших медичних та
лікарських шкіл, що створювались в часи Російської
імперії та наукових товариств, що функціонували в
Радянському Союзі до лікарської спілки, що об’єднує
хірургів однодумців вільної та самостійної України.
Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне,
організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем
сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та
спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів
Асоціації.
Ukrainian Public Organization “Association of Surgeons of
Ukraine” is one of the major medical societies, a self-governing
public organization that unites representatives of one of the
most numerous medical specialties - surgical doctors.
The Association of Surgeons of Ukraine has deep roots that
permeate the centuries of historical layers from the first medical
and healing institutions which were created in the Russian
Empire and scientific societies operating during the Soviet
Union finishing with the medical union consolidating adherent
surgeons of free and independent Ukraine.
The purpose of the Association is scientific, practical,
organizational and methodological assistance in solving the
problems of modern surgery, raising the professional level and
specialization of surgeons, legal protection of members of the
Association.

Всеукраїнська асоціація головних
лікарів, ВГО
Ukrainian Association of chief physicians, NGO
Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
5, Verhnya Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (67) 240 24 23
vagl@i.ua

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська
асоціація головних лікарів» створена у 2008 році як
громадська організація керівників охорони здоров’я
України. Основною метою діяльності ВГО ВАГЛ є:
сприяння вдосконаленню системи охорони здоров’я,
відродженню суспільної та соціальної ваги професії
лікаря, головного лікаря-керівника (менеджера) ЛПЗ;
запровадження принципів ефективного управління
в умовах реформування галузі, представництво в
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органах влади та захист законних інтересів своїх членів,
удосконалення професійної медичної освіти, принципів
сучасного менеджменту.
Сьогодні Асоціація має свої осередки у більшості регіонів
України, до суспільної діяльності задіяні понад 500
членів. Провідну роль організація займає у вирішенні
питань на державному рівні щодо реформування галузі
та стабілізації діяльності лікувально-профілактичних
закладів в умовах економічної кризи, запровадження
медичного страхування. За ініціативи Асоціації
проведено ряд семінарів, нарад, науково-практичних
конференцій з актуальних питань функціонування галузі.
Ukrainian public organization Ukrainian Association of chief
physicians was created in 2008 as an NGO of healthcare
executives of Ukraine. The main goal of the NGO Ukrainian
Association of chief physicians are: to promote the improvement
of healthcare system, revival of public and social weight of
medical profession, of chief phycisian-head (manager) of
prevention and treatment facility; establish principles of good
governance in terms of reforming the industry representation
in government and protect the legal interests of its members,
improvement of professional medical education, principles of
modern management.
Today the association has branches in most regions of Ukraine,
social activities involved more than 500 members. The leading
role in the organization takes affaires at the national level to
reform the sector and stabilization of medical institutions in
period of economic crisis, introduction of health insurance.
Initiated by the Association there were conducted a number of
seminars, meetings, scientific conferences on current issues of
the industry.

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО
Ukrainian Association of Endoscopy
Україна, 02166, м. Київ,
вул. Братиславська, 3
3, Bratislavskaya Str., K
yiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 544-66-46
+380 (44) 518-27-16
+380 (44) 544-66-46
boyko_doc@ukr.net
www.endoscopy.com.ua

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів є громадською
організацією, має осередки в кожній області України, а також
у місті Києві. Основною метою діяльності Асоціації є
об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних
умов всебічного розвитку, максимальної реалізації
творчого потенціалу і соціально-правового захисту
спеціалістів, зайнятих у галузі ендоскопії. Асоціація ставить
перед собою завдання: сприяти підвищенню професійної
кваліфікації ендоскопістів до рівня міжнародних вимог.
Ukrainian Association of Endoscopy is a voluntary all-Ukrainian
public organization. The main purpose of the Association is
to promote the protection and strengthening of public health,
participation in solving environmental health problems; support
the professional growth of Ukrainian endoscopists. The Association put
forward the following tasks: assistance in improvement of professional
skills of Ukrainian endoscopists to the level of international demands.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини
Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine
Україна, 01042, м. Київ,
вул. Чигоріна, 18
18, Chigorina Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 221-08-43
+380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної
медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної
медицини, які займаються практичною, науководослідною 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 2013-2017 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ
розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі
клінічної лабораторної діагностики, зокрема:
• ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до
якості та компетентності»;
• ДСТУ EN ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до
референтних вимірювальних лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні
вимоги до перевірки професійного рівня».
• ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Системи управління
якістю. Вимоги щодо регулювання» наразі знаходиться у
розробці.
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine (ACCLMU) unites experts in laboratory
medicine dealing with practical, research and teaching, and
specialists in the design and manufacture of equipment and
reagents, experts on standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical
Chemistry (IFCC) and the European Federation of Laboratory
Medicine (EFLM).
Major achievements in recent years:
1. ACCLMU provides the secretariat of the Technical Committee
Standardization (TC) 166 Clinical laboratory tests and
diagnostic systems in vitro».
2. Experts of ACCLMU actively participate in the Sub-09
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“Medicine” Technical Committee of the National Accreditation
Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU
experts participated in development of Technical Regulations
on medical products for diagnostics in vitro,approved by the
Cabinet of Ministers of Ukraine № 754 from 10.02.2013, based
on identical translation of EU Council Directive 98/79.
4. During 2013-2017, TC 166 and ACCLMU experts developed 54
draft regulations in the field of Clinical Laboratory
diagnostics, including:
DSTU EN ISO 15189 Medical laboratories. Quality requirements
and competence;
DSTU EN ISO 15195 Laboratory medicine. Requirements for
reference measuring laboratories;
DSTU EN ISO/EU 17043 Conformity assessment. General
requirements check the professional level.
DSTU EN ISO 13485 Medical products. Quality management
systems. Requirements for the regulation are currently
developed.

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
clinicgovua@gmail.com
www.clinic.gov.ua

Державна наукова установа «Науково-практичний центр
профілактичної та клінічної медицини» Державного
управління справами є унікальним і одним із найкращих
медичних закладів України, який успішно працює вже
понад 90 років і поєднує у своїй діяльності науковий,
освітній напрями та медичну практику.
Основні завдання Центру:
Проведення прикладних наукових досліджень у сфері
профілактичної та клінічної медицини, розробка та
впровадження нових методів профілактики, діагностики
і лікування захворювань, розробка, науковий та
організаційно-методичний супровід профілактичних
програм у сфері охорони здоров’я.
Медичне обслуговування осіб.
Підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з
медичною освітою та осіб без медичної освіти.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у галузі знань «Охорона
здоров’я»
Найсучасніший рівень надання медичної допомоги
хворим у закладі досягається шляхом участі Центру у
міжнародних наукових програмах, співробітництва з
провідними клініками Європейських країн, науковими
установами Національної академії наук України та
Національної академії медичних наук України. У Центрі
розроблено і втілено в життя нову модель організації
надання медичної допомоги. У Центрі працює сучасна
медична інформаційна система, що дозволяє кожному
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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пацієнту (через Інтернет) за допомогою електронної
медичної картки мати доступ до результатів обстежень,
ходу лікування та рекомендацій лікарів.
Новітні технології і наукові здобутки наших працівників
широко відомі серед лікарської спільноти, їх
впровадження у медичну практику дає відчутні
позитивні результати. Своїм досвідом науковці і лікарі
Центру щедро діляться з колегами та завжди відкриті до
співпраці.
The State Scientific Institution “Scientific and Practical Center
for Preventive and Clinical Medicine” of the State Department
of affairs is unique and one of the best medical institutions
in Ukraine, which has been successfully working for over 90
years and combines in its activities the scientific, educational
directions and medical practice.
The main tasks of the Center:
- Conducting applied research in the field of preventive and
clinical medicine, development and introduction of new
methods of prevention, diagnosis and treatment of diseases,
development, scientific and organizational and methodological
support of preventive programs in the field of health care.
- Medical service of persons.
- Improvement of qualifications of doctors, junior specialists
with medical education and persons without medical
education.
- Preparation of Ph.D. in Ph.D. in Health Sciences
The most up-to-date level of medical care for patients in the
institution is achieved through participation of the Center in
international scientific programs, cooperation with leading
clinics of European countries, scientific institutions of the
National Academy of Sciences of Ukraine and the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine. The center has
developed and implemented a new model of medical care
provision. The center has a modern medical information
system that allows each patient (via the Internet) to access the
results of the examinations, the course of treatment and the
recommendations of the doctors using an electronic medical
card.
The latest technologies and scientific achievements of our
employees are widely known among the medical community,
and their introduction into medical practice gives tangible
positive results. Through their experience the scientists and
doctors of the center generously share with colleagues and are
always open to cooperation.

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 науково-
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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
році.
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 1080 співробітників, у тому числі
76 наукових співробітників, з них 25 доктори наук і 80
кандидатів наук, 12 професорів, 2 заслужених діячів
науки і техніки, 11 заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад
11000 хворих та більш ніж 30000 хворим надається
кваліфікована консультативна допомога.
National Cancer Institute – one of the oldest 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 1080 employees, including 76 researchers,
from them there are 25 – D.Sc.M., 80 – Ph.D., 12 – professors,
2 – “Honoured Worker of Science and Technique of Ukraine”, 11
– “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.
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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.
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!

Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО
Society of Clinical Neurophysiologists, PO
Україна, 02225, м. Київ,
вул. Бальзака, 4-А, кв. 66
Apt. 66, 4-A, Balsaka Str.,
Kyiv, 02225, Ukraine
+38 (068) 302-67-22
clinic-neuro@ukr.net
www.knf.org.ua

ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів» на основі
єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує
фахівців України у галузі клінічної нейрофізіології
та суміжних дисциплін: неврології, нейрохірургії,
травматології, педіатрії, психології, психіатрії. Метою
діяльності організації є сприяння розвитку медичної
науки, визначенню пріоритетних її напрямків, об’єднання
зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань
охорони здоров’я у галузі клінічної нейрофізіології та
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захист законних соціальних, економічних, творчих та
інших спільних інтересів членів організації.
PO “Society of Clinical Neurophysiologists” unites Ukrainian
specialists in the field of clinical neurophysiology and allied
disciplines: neurology, neurosurgery, traumatology, pediatrics,
psychology and psychiatry on the grounds of community of
professional interests. The goal of the organization activity is
the promotion of medical science development, identification
of priority guidelines, integrating efforts to address top-priority
healthcare problems in the field of clinical neurophysiology, as
well as advocacy of legal, social, economic, creative and other
common interests of the society members.

Товариство офтальмологів України (ТОУ)
Ukrainian Society of Ophthalmologists
Україна, 65061, м. Одеса,
Французький бул-р, 49/51
49/51, Frantsuzkyi Blvd.,
Odesa, 65061, Ukraine
+380 (48) 746-52-08
+380 (48) 776-04-35
tou.org@ukr.net
www.tou.org.ua

Товариство офтальмологів України (ТОУ) є всеукраїнською
громадською організацією, яка об’єднує фахівців з
офтальмології та суміжних медичних спеціальностей,
що займаються практичною діяльністю, науковою та
педагогічною роботою. Головною метою діяльності ТОУ є
сприяння вирішенню наукових і практичних проблем у галузі
офтальмології, поширення досвіду українських фахівців і
тісного всебічного контакту з офтальмологами інших країн
світу, захист законних інтересів членів Товариства, сприяння
зростанню професіоналізму українських фахівців шляхом
підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог.
Ukrainian Society of Ophthalmologists is all-Ukrainian
social organization. It unites ophthalmologists and related
specialties physicians carrying out practical, scientific and
educational work. The main goal of Ukrainian Society of
Ophthalmologists is promoting scientific and practical aspects
in the field of ophthalmology, promoting the professional
growth of Ukrainian specialists and cooperating with foreign
ophthalmologists, protecting the legitimate interests of its
members, and facilitating post graduating professional
development opportunities for Ukrainian ophthalmologists to
achieve the international standards level.

Українська Академія Реабілітації
та Здоров’я Людини
Ukrainian Academy of Rehabilitation
and Human Health
Україна, 04073, м. Київ
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (67) 227-10-12
uarhhua@gmail.com

Діяльність: наукова, освітня, дослідницька, видавнича.
Activity: scientific, educational, research, publisher, commercial.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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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
uamtoffice@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
nonprofit 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.

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 лікарівнейрохірургів 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
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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 репродуктивної
медицини
Ukrainian association of reproductive medicine
Україна, 58022, м. Чернівці,
вул. В. Трепка, 1-А
1-А, V. Trepka Str.,
Chernivtsi, 58022, Ukraine
+38 (095) 853-81-35
uarm.kiev@gmail.com
www.uarm.org.ua

Українська асоціація репродуктивної медицини
присвячена діагностиці та лікуванню безпліддя і
репродуктивного здоров’я, в тому числі сприянню
науковим дослідженням у всіх аспектах репродуктивної
медицини і допоміжних репродуктивних технологій та
генетики людини.
Ukrainian association of reproductive medicine is dedicated
to the diagnosis and treatment of infertility and reproductive
health including the promotion of scientific research in all
aspects of reproductive medicine and assisted reproductive
technologies and human genetics.

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 практикасімейна медицина, викладачів кафедр сімейної медицини,
головних лікарів та їх заступників в Центрах первинної
медичної допомоги інших прихильників розвитку
сімейної медицини в Україні. Асоціація створена у грудні
1997 року і на даний час налічує понад 10 000 членів.
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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
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hight ultrasound technologies, to strengthening of science
connection with practice, to education of their members, to
propaganda of the achievements of the ultrasound diagnostic:
2D, 3D and 4D-visualization, dopplerography, elastography,
contrast enhanced US, telemedicine and informatization.

Українська Асоціація фізичної терапії, ГО
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO
Україна, 79049, м. Львів,
пр-т Червоної Калини, 86-А
86-А, Chervonoji Kalyny Ave.,
Lviv, 79049, Ukraine
+38 (050) 269-36-67
rehabl@ukr.net
www.physrehab.org.ua

Українська Асоціація фізичної терапії є всеукраїнською
громадською організацією, яка була заснована у вересні
2007 року і об’єднує фахівців фізичної реабілітації/
фізичних терапевтів, які займаються практичною
діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є формування
статусу і сприяння розвитку професії «фізична терапія»
для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості
особам, які її потребують, захист законних інтересів
членів Асоціації, сприяння створенню практичних
стандартів та стандартів освіти фізичної терапії в Україні
через тісні, всебічні контакти з організаціями і фізичними
терапевтами інших країн світу, що повинно призвести
до офіційного визнання українських спеціалістів та їх
кваліфікації за кордоном.
Ukrainian Association of Physical Therapy is Ukrainian nongovernmental organization which was established in September
2007 and unites physical rehabilitation specialists/physical
therapists involved in service delivery, as well as research and
teaching work. The main goal of Association is to establish a
status of the profession and promote the profession of “physical
therapy” in order to develop high quality services which will meet
the needs of people, protect the legal interests of its members,
promote the practical standards and standards of education
in physical therapy in Ukraine through strong comprehensive
contacts with different organisations and physical therapists
from the other countries, that should lead to official recognition
of Ukrainian specialists and their education abroad.

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.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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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 створенні
наказів МОЗ України, постанов Кабінету Міністрів
України, Законів України.
На базі Закладу функціонують мобільні бригади
швидкого реагування, що оснащені 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”.

Український фармацевтичний інститут
якості, ДП (ДП «УФІЯ»)
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute, SE (SE
«UPQI»)
Україна, 02160, м. Київ, п
р-т Соборності, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Sobornosti Ave.,
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-37-01
office@gmpcenter.org.ua
www.gmpcenter.org.ua

ДП «УФІЯ» є державним унітарним комерційним
підприємством, заснованим на державній власності,
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яке діє в сфері державного контролю якості лікарських
засобів в межах, передбачених Законом України «Про
лікарські засоби», іншими нормативно-правовими актами
і підзвітний у своїй функціональній діяльності органу
управління - Державній службі України з лікарських
засобів і контролю за наркотиками.
SE “UPQI” is a state-owned unitary commercial enterprise based
on state ownership that operates in the field of state control of
the quality of medicinal products within the limits stipulated
by the Law of Ukraine “On Medicines”, other normative-legal
acts and is accountable in its functional the activities of the
governing body - the State Service of Ukraine for Drugs and
Drug Control.

Центр охорони здоров’я
ПАТ «Укрзалізниця», Філія
Health Center “PJSC “Ukrzaliznytsya”, Branch
Україна, 03049, м. Київ,
пр-т Повітрофлотський, 9
9, Vozduhoflotsky Ave.,
Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 465-06-89
cozpom@uz.gov.ua
www.facebook.com/COZUkrzaliznytsia

Філія «Центр охорони здоров’я» є підрозділом ПАТ
«Укрзалізниця». Медичні заклади філії надають повний
комплекс послуг з медичного обслуговування всім
громадянам України, включаючи широкий спектр
профілактичних, діагностичних та лікувальних видів
первинної, вторинної та третинної допомоги.
До складу філії входять:
Київська клінічна лікарня (ККЛ) на залізничному
транспорті №1 м. Київ, вул. Коцюбинського, 8а.
ККЛ №2 м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 9
ККЛ №3 м. Київ, вул. Сімферопольська, 8
ХКЛ №1 м. Харків, пров. Балакієва, 5
ХКЛ №2 м. Харків, вул. Малопанасівська, 35
ОКЛ м. Одеса, вул. Шклярука, 4-а
ЛКЛ м. Львів, вул. Огієнка, 5
ДКЛ м. Дніпро, вул. Кедріна, 55
Branch “Health Center” is a division of PJSC “Ukrzaliznytsya”.
The medical institutions of the branch provide a full range
of healthcare services to all Ukrainian citizens, including a
wide range of preventive, diagnostic and therapeutic types of
primary, secondary and tertiary care.
The branch includes:
Kyiv Clinical Hospital (KCH) on the railway transport №1
Kiev, Kotsyubinskogo st. 8a
KCH №2 Kiev, Povitroflotsky ave. 9
KCH №3 Kiev, Str. Simferopol, 8
Kharkiv Clinical Hospital №1 Kharkiv, Balakievo lane, 5
Kharkiv Clinical Hospital №2 Kharkiv, st. Malopanasovskaya, 35
Odessa Clinical Hospital Odessa Str. Shklyaruka, 4-a
Lviv Clinical Hospital Lviv, st. Ogienka, 5
Dnipro Clinical Hospital, Dnipro str., Dnipro str. Kedrina, 55
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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 of the
NAS of Ukraine
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, physicalchemical 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) 501-15-20
+380 (44) 424-12-70
office.igmr@gmail.com
www.igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова
геохімія та геохімія довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів,
наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ
корисних копалин України.
При інституті створений та функціонує Центр
колективного
користування
приладами
«Масспектрометричний центр твердофазного, газового
ізотопного та мікроелементного аналізу».
Institute conducts investigations in such scientific directions:
– geochemistry of processes of ore- and rock formation,
exploration geochemistry and geochemistry of environment;
– regional and genetic mineralogy, physics of minerals,
nanomineralogy;
– petrology of endogenous processes;
– geology, metallogeny and prediction of mineral deposits of
Ukraine.
The institute has created the Center of collective use of devices
“Mass spectrometric center of solid-phase, gas isotopic and
microelement analysis”.

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
iepor@onconet.kiev.ua
www.iepor.org.ua

ІЕПОР - академічний центр з досвідом роботи у галузі
експериментальної патології, біотехнології і молекулярної
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA

143

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

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
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, 454-24-01
+380 (44) 456-94-94
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа
України у галузі фундаментальних і прикладних
досліджень, спрямованих на підвищення ефективності
та надійності функціонування електроенергетичних
об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних
та вимірювальних комплексів, сучасних систем
електроприводу, регулювання та керування, енергозберігаючих технологій і обладнання.
Одним з напрямків роботи інституту є розробка
біомедичної апаратури та обладнання.
The Institute of Electrodynamics is leading 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 energysaving 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 Малевича, 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:
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- 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 загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України
(ІЗНХ НАН України)
Vernadsky Institute of General and Inorganic
Chemistry NAS Ukraine (IGIC NAS Ukraine)
Україна, 03680, м. Київ,
пр-т Академіка Палладіна, 32/34
32/34, Palladin Ave.,
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 225-15-16
+380 (44) 225-30-71
office@ionc.kiev.ua
www.igic.org.ua

ІЗНХ НАН України є базовим центром фундаментальних
і прикладних досліджень з неорганічної хімії, хімії
координаційних сполук, хімії твердого тіла, нанохімії;
електрохімії та фізичної хімії розплавів, водних та
неводних розчинів; кругообігу первинної та вторинної
металовмісної сировини.
IGIC NAS Ukraine is the major center of fundamental and
applied research in inorganic chemistry, coordination
chemistry, chemistry of solids, nanochemistry; electrochemistry
and physical chemistry of melts, aqueous and non-aqueous
solutions, processing of original and recycled metal-containing
materials.

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
+380 (44) 525-74-18
incyb@public.incyb.kiev.ua
www.incyb.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;
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- 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 applicationoriented mathematical support system.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of NASU
Україна, 03142, м. Київ, бульв. Ак. Вернадського, 36
36, Ac. Vernadsky Blvd., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-31-10
+380 (44) 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.
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:
electronic structure and properties of metals and metalbased compounds, atomic constitution of metals and
metal-containing 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, 03143, м. Київ,
вул. Ак. Заболотного, 154
154, Zabolotny Str.,
Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526-11-79
+380 (44) 526-23-79
secretar@serv.imv.kiev.ua
www.imv.kiev.ua
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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, 468-86-40
alkon@ism.kiev.ua
s.riabchenko@ukr.net
www.ism.kiev.ua

Інститут мікробіології і вірусології - один з
найбільших наукових центрів досліджень в галузі
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

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.

OFFICIAL CATALOGUE

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ –
один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих
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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
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
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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 NASU
Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89
+380 (44) 456-33-18
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та
систем оптичної реєстрації інформації, створення
технології довгострокового зберігання цифрової
інформації; теоретичні основи і прикладні методи
створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних
систем.
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з
мікропризмовою структурою Френеля для діагностики
лікування косоокості.
OFFICIAL CATALOGUE
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The research of physical backgrounds, principles, methods and
systems for optical information recording, the creation of longterm 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 проблем штучного інтелекту
МО України і НАН України
Institute of Artificial Intellince Problems MES of
Ukraine and NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ,
пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Hlyshkov Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 278-37-59
+380 (44) 248-06-23
ipai.kiev@igmail.com
www.ipai.net.ua

Проведення наукових досліджень у галузі штучного
інтелекту, розпізнаванні зорових і мовленнєвих
образів, психофізіологічної корекції стану людини,
створення інтелектуальних робототехнічних комплексів,
комп’ютерів нового покоління, розробки кіберфізичних
систем, інтелектуальних інформаційних систем.
Сarrying out research in the field of artificial intelligence,
visual recognition and speech patterns, correction of
psychophysiological state of a person, creating intelligent
robotic systems, the new generation of computers, development
cyber physical systems, intelligent information systems.

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
anatych@inst.cv.ua
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.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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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 НАНУ
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

e

Основні напрями 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.
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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, 525-12-20
+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 наноелектроніка; фізика
поверхні, фізика плазми; фізика лазерів і нелінійна
оптика, голографія, біофізика. Прикладні розробки
в галузі лазерних технологій, сегнетоелектриків,
рідкокристалічних систем, кріогенних, електроннопроменевих 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
НАНУ проводить фундаментальні і прикладні дослідження
та займається створенням розробок в галузі оптики і
фотоелектроніки напівпровідників, оптоелектроніки і
напівпровідникового матеріалознавства.
The Institute of Semiconductors carries out fundamental
and applied investigations and developments in such
areas as optics and photoelectronics of semiconductors,
microelectronics, optoelektronics and semiconductor
material sciеnce.
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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 напрями 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-160, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень: хімія та фізикохімія 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.
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Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ
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;
- хімія, фізика і технології наноматеріалів.
Розробки:
- ентеросорбенти;
- дієтичні добавки «Бальзасил» та «Фітосил»;
- функціональний харчовий продукт «Целісорб»;
- кремнеземні наповнювачі;
- нанокомпозиція ПАТЕЛЕН (PATHELEN®) для лікування
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.

Інститут ядерних досліджень НАН України
Institute for Nuclear Research NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kiev, 03028 Ukraine
+380 (044) 525-24-36
+380 (44) 525-44-63
oafedorovich@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Основні наукові напрями Інституту:
- ядерна фізика (фундаментальні й прикладні дослідження
в галузі ядерної науки і техніки);
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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- атомна енергетика (фізика ядерних реакторів, ядерна і
радіаційна безпека АЕС);
- фізика твердого тіла (радіаційна фізика твердого тіла та
радіаційне матеріалознавство);
- фізика плазми (дослідження в галузі фізики і хімії
плазми);
- радіобіологія і радіоекологія (радіаційний моніторинг
в зонах впливу АЕС, дослідження біологічної дії
іонізуючого випромінювання).
Main research areas:
– nuclear physics (fundamental and applied studies in nuclear
science and technology);
– atomic energy (physics of nuclear reactors, nuclear and
radiation safety of NPPs);
– solid state physics (solid state radiation physics);
– plasma physics (fundamental and applied research into
plasma physics and chemistry);
– radiobiology and radioecology (radiation monitoring in the
NPP impact areas, investigation of the biological effects of
ionizing radiation).

Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем НАН
та МОН України
The International Research and Training Center for
Information Technologies and Systems of the NAS
and MES of Ukraine
Україна, 03187, Київ-187, МСП,
пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkova Ave.,
Kyiv-680, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України,
у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна,
учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики,
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Основні напрями 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.
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Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України (НБС НАН
України)
M.M. Gryshko National Botanic Garden of the NAS
of Ukraine
Україна, 01014, м. Київ,
вул. Тимірязєвська, 1
1, Timiryazevska Str.,
Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 285-41-05
+380 (44) 285-26-49
nbg@nbg.kiev.ua
www.nbg.kiev.ua

Основні наукові напрями діяльності:
– інтродукція, акліматизація та адаптація рослин;
– збереження генофонду ендемічних, реліктових,
рідкісних та зникаючих видів;
– збагачення біорізноманіття рослин;
– селекція квітниково-декоративних, плодових, енергетичних,
харчових, кормових та технічних культур;
– хімічна взаємодія рослин;
– біотехнологія;
– біоіндикація та хемосистематика;
– медична ботаніка;
– фітодизайн, фітоенергетика.
The main scientific directions of activity:
- introduction, acclimatization and plant adaptation;
- preservation of the gene pool of endemic, relic, rare and
endangered species;
- enrichment of plant biodiversity;
- selection of flower-decorative, fruit, energy, food, forage and
technical crops;

- chemical interaction of plants;
- biotechnology;
- bioindication and chemosystems;
- medical botany;
- phytodesign, phytoenergy.

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.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Буковинський державний медичний
університет, Вищий державний
навчальний заклад України
Bukovinian State Medical University, Higher State
Educational Establishment of Ukraine
Україна, 58002, м. Чернівці,
пл. Театральна, 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 ЛB № 000438 від 20.01.2017.
Буковинський державний медичний університет
(БДМУ) – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти,
включений до загального реєстру Всесвітньої організації
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охорони здоров’я, Європейської Асоціації Університетів,
Великої Хартії університетів, що здійснює фахову
підготовку в галузі знань 222 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я».
В університеті забезпечується безперервність та
наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст,
бакалавр, магістр, доктор філософії.
Date of foundation - 1944. Accreditation level - IV. Licence:
series ЛB № 000438 dated 20.01.2017. Higher State Educational
Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical
University” (BSMU) is one of the largest higher educational
establishments of Chernivtsi. It is a modern multisectoral
educational institution, included into the general register
of the WHO, European University Association (EUA), Magna
Charta Universitatum (Bologna, Italy), the Association of the
Carpathian Region Universities that provides qualified training
according to the grade system of education in the field 222
“Healthcare”.
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Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnytsya
Україна, 21018, м. 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
докторів наук, професорів, один академік НАМН
України, 17 академіків і сім членів-кореспондентів
академій наук, понад 700 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 науководослідних лабораторій, у т.ч. 8 – ліцензованих,
експериментальна клініка (віварій); 46 навчальнотренінгових 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 7 memberscorrespondents of Academies of Science, over 700 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 8 – licensed
laboratories, experimental clinic (vivarium); 46 educationalmedical 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).

Донецький національний медичний
університет
Donetsk National Medical University
Україна, 84404, м. Лиман,
вул. Привокзальна, 27
27, Pryvokzalna Str.,
Lyman, 84404, Ukraine
+380 (99) 060-36-65
contact@dsmu.edu.ua
www.dsmu.edu.ua

Державний вищий медичний навчальний заклад IV рівня
акредитації. Структура: 7 факультетів, 33 кафедри, науководослідний інститут травматології та ортопедії, медичний
коледж. 3000 студентів, 380 лікарів-інтернів, 2700
лікарів-курсантів, 450 науково-педагогічних працівників
(60 докторів наук та професорів, 120 кандидатів наук
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

та доцентів, 4 члена-кореспондента НАМН України.
Підготовка студентів проводиться за спеціальностями:
«Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація»,
«Публічне управління та адміністрування (спеціалізація –
Публічне управління та адміністрування у сфері охорони
здоров’я)». У 2012 році університет підписав договір з
Великою хартією європейських університетів (Болонья,
Італія). За підсумками зовнішнього аудиту університет
сертифікований за міжнародними стандартами якості
ІSО - 9001:2008 (вища медична освіта і науководослідницька діяльність).
Donetsk National Medical University is a state higher medical
institution of the IV accreditation level. There are 7 faculties, 33
departments, Scientific Research Institute of Traumatology and
Orthopedics, medical college. Total number of academic staff is
450, including Doctors of Science and professors – 60, Candidates
of Science and associate professors – 120, corresponding
members of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
- 4. Students are trained in the following specialties “Medicine”,
“Pediatrics”, “Dentistry”, “Pharmacy”, “Public Management
and Administration (specialization - Public Management and
Administration in Health Care)”. In 2012, the University signed
an agreement with the Great Charter of European Universities
(Bologna, Italy). Following the results of the external audit,
Donetsk National Medical University is certified according to the
international quality standards ІSO - 9001:2008 (higher medical
education and research activity).

Житомирський медичний інститут, КВНЗ,
Житомирської обласної ради
Zhytomyr Medical Institute, HMEI, ZhRC
Україна, 10002, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 46/15
46/15, V. Berdychevska Str.,
Zhytomyr, 10002, Ukraine
+380 (412) 46-19-81, 43-08-91
+380 (412) 43-08-91
zhitomir.nursing@gmail.com
www.zhim.org.ua

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович,
доктор медичних наук, професор.
Інститут проводить підготовку медичних фахівців за
спеціальностями: 223 Медсестринство (молодший
спеціаліст) за спеціалізаціями: Лікувальна справа,
Сестринська справа, Акушерська справа; 221
Стоматологія за спеціалізаціями: Стоматологія,
Стоматологія ортопедична; 223 Медсестринство
(бакалавр) спеціалізація Сестринська справа, 224
Технології медичної діагностики та лікування
(бакалавр), спеціалізація Лабораторна діагностика, 223
Медсестринство (магістр) за спеціалізацією Сестринська
справа.
З 2011 року заклад надає освітню послугу у галузі вищої
освіти «Підвищення кваліфікації, спеціалізації викладачів
вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації».
Форми навчання: денна, за держзамовленням і на
контрактній основі.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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The Institute is headed by Rector Shatylo Viktor, Doctor of
Medicine, professor.
The Institute provides training of medical specialists according
to the accredited specialties: 223 Nursing (Junior Specialist
degree) by the specialization: “Medical Care”, “Nursing”,
“Obstetrics”; 221 Dentistry by the specialization: “Dentistry”,
“Orthopedic dentistry”; 223 Nursing (Bachelor degree) by
the specialization: “Nursing Care”, 224 Technologies of
Medical Diagnostics and Treatment (Bachelor degree) by the
specialization: “Laboratory diagnostics”, 223 Nursing (Master
degree) by the specialization: “Nursing Care”.
In 2011 the institution was licensed for providing educational
services in the sphere of higher education “Training the teachers
of higher medical educational establishments of the I-II level of
accreditation”. Full time training.

Київський медичний університет, ПВНЗ
Kyiv Medical University
Україна, 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9
9, L. Tolstoу Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 234-76-16
+380 (44) 234-99-92
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

Київський медичний університет – один з найбільших
українських приватних ВУЗів, єдиний приватний
медичний ВУЗ такого масштабу – в Університеті
навчається близько 2000 осіб, серед них 15% –
студенти-іноземці із 45 країн світу. Заснований у 1992
році. Підготовку фахівців виконують на медичному,
стоматологічному, фармацевтичному факультетах,
наявна післядипломна освіта: інтернатура, магістратура,
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; фармацевтичний; іноземних
студентів; післядипломної освіти.
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Кількість викладачів: 167 (з них – 17 доктори наук і 51
кандидат наук, 2 заслужених діячів науки і техніки, 2
заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник
охорони здоров’я).
Кількість студентів: Усього: 942
– Денна 642
– Заочна 300
Форми післядипломної підготовки: інтернатура;
магістратура; аспірантура; клінічна ординатура;
вдосконалення лікарів.
Форми навчання: бюджетна, контрактна.
IV accreditation level.
Departments: medical; pharmaceutical; international students;
postgraduate education.
Number of lecturers: 167 (among them - 17 DSc and 51 PhD, 2
honored workers of science and technology, 2 honored doctors
of Ukraine, 1 Honored healthcare worker).
Number of students: Total: 942
- Full-time education 642
- Extramural education 300
Forms of postgraduate education: internship; Master;
Doctorate; clinical residency; advanced training for doctors.
Formes of study: government-financed education, contract
education.

Львівський національний медичний
університет ім. Д. 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
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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.

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
research@nmu.ua
www.nmu.ua

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
(НМУ) – вищий навчальний медичний заклад, визнаний
в Україні та за кордоном учбовий і науковий центр
з підготовки лікарів, стоматологів, провізорів. В
університеті навчається понад 12 тис. студентів, в т.ч.
понад 2 тис. іноземних студентів, понад 2000 лікарів
(провізорів) проходять післядипломну підготовку в
інтернатурі. Науковий потенціал університету складають
також понад 150 аспірантів та 200 клінічних ординаторів.
Університет проводить: довузівську підготовку
абітурієнтів, підготовку медичних кадрів та
післядипломну освіту.
Професорсько-викладацький
склад
університету
налічує понад 1300 науково-педагогічних працівників,
із них – понад 200 докторів наук, більше 800 кандидатів
наук, серед яких більше 140 професорів, понад 380
доцентів, члени державних та громадських академій
наук, заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені
лікарі України, Заслужені працівники освіти, Заслужені
працівники охорони здоров’я України, Лауреати
Державної премії України, експерти МОЗ України.
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University is a higher medical institution holding. This is an
educational and research center providing undergraduate
and postgraduate training for medical doctors, dental
medical doctors and pharmacists. There are more than
12,000 undergraduate students, including more than 2,000
international students, more than 150 PhD students, as well as
200 clinical fellows.
University provides preparatory courses; medical training as
well as postgraduate education.
The teaching staff is represented by more than 1300
professionals. Of these, more than 200 are doctors of medical
science (>140 professors), >800 – PhD of medical science
(>300 associate professors). There are full members of state
Academies of Sciences, and corresponding members of the
public Academies of Sciences, members of foreign academies,
associations and other international associations, honored
workers and sciences and technology, Honored inventor of
Ukraine, winners of state prizes of Ukraine.

Українська військово-медична академія
Ukrainian Military Medical Academy
Україна, 04655, м. Київ,
вул. Мельникова, 24
Ukraine, 04655, Kyiv, Melnikova Str., 24
+380(44) 489-16-08
+380 (44) 489-16-34
www.med-akademiya.com.ua

Українська військово-медична академія є вищим
військово-медичним навчальним закладом IV рівня
акредитації з правом підготовки та перепідготовки
військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі
іноземних громадян), а також науковий і лікувальний
центр Міністерства оборони України.
В Академії працює 29 професорів, 49 докторів наук, 69
кандидатів наук, 58 доцентів.
До складу Академії входять: Військово-медичний
інститут, структура якого складається з 2 факультетів
та 11 кафедр; Науково-дослідний інститут проблем
військової медицини Збройних сил України.
35 військово-службовців надавали допомогу пораненим
та травмованим в зоні АТО.
Ukrainian Military Medical Academy is the high military
medical education institution of the IV accreditation level
with the right of training and retraining of military doctors on
education and skill levels of specialist and master of medicine
(pharmacy) (including foreign citizens) as well as scientific and
medical center of the Ministry of Defense of Ukraine.
In the Academy works 29 professors, 49 doctors of science, 69
PhDs, 58 associate professors.
The Academy comprises: Military Medical Institute, whose
structure consists of 2 faculties and 11 departments; Research
Institute of Military Medicine of the Armed Forces of Ukraine.
35 military officers assisted the wounded and injured in the ATO
area.
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VII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
VII INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

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.

DOC.UA – сервіс пошуку лікарів
DOC.UA – doctor Search Service
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 21-Г
21-G, Dehtiarivska Str.,
Kyiv, 04119, Ukraine
d.afonin@doc.ua
www.doc.ua

DOC.UA – сервіс пошуку лікарів. Є найуспішнішим
стартапом України, що об’єднує більше 2500 приватних
та державних клінік, 7000 лікарів у 22 містах України.
Мільйон людей щомісяця користуються сервісом для
пошуку лікаря за критеріями ціни, розташування, якості
та більш ніж 130 тисяч відгуків інших користувачів.
DOC.UA - Service search for doctors, the most successful startup
that brings together more than 2500 public and private clinics,
7,000 physicians in 22 cities of Ukraine. Every month a million
people use the Service to find a doctor on the criteria of price,
location, quality and reviews of over 130 thousand users.

DoctorGEO&SPA
Україна, 03056, м. Київ,
вул. Гетьмана, 27
27, Hetmana Str.,
Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 383-50-65
info@doctorgeo.info
www.doctorgeo.info

DoctorGEO – це російськомовний аналітичний
майданчик, що пропонує інформацію на тему лікування
та оздоровлення за кордоном для мешканців країн СНД.
DoctorGEO - це онлайн-портал і друкований журнал
DоctorGEO&DoctorSPA, що містить актуальну інформацію
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як для професіоналів ринку, так і для пацієнтів,
споживачів медичних та оздоровчих послуг за кордоном.
Компанія діє з 2012 року.
DoctorGEO is analytical russian-language platform on
treatment abroad and health topics for customers from CIS
countries.
DoctorGEO is online web-portal and printed journal
“DоctorGEO&DoctorSPA” with up-to-date information for
market professionals as well as patients, consumers of medical
and health services abroad. Company operates from 2012.

El turistico, журнал
El turistico, magazine
Україна, 02095, м. Київ,
вул. Княжий Затон, 9, оф. 398
Off. 398, 9, Knyazhyi Zaton Str.,
Kyiv, 02095, Ukraine
+38 (095) 140-60-74
+38 (093) 261-71-68
el_turistico2015@gmail.com
alexsa.plys@gmail.com
www.elturistico.com

El turistico – повнокольоровий інформаційно-розважальний глянцевий журнал про туризм.
Наклад: 10 000 примірників.
Періодичність: раз на два місяці.
Канали розповсюдження:
Платно: торгові мережі Києва, Одеси;
Безкоштовно: аеропорти; концертний хол FREEDOM
Event Hall; виставки та заходи, присвячені нерухомості
та туризму; офіси рекламодавців та партнерів (готелі,
ресторани, спортклуби тощо).
“El turistico” is a full-color glossy magazine about tourism,
which comes out once every two months with a circulation of
10,000 samples.
Distribution channels: shopping centers (Kiev, Odessa);
newspaper kiosks; airports; concert Hall FREEDOM Event Hall;
specialized exhibition of tourism and real estate; advertisers
and partners offices.

iLikar.com
Kemp House, 152 City Road, London,
EC1V 2NX United Kingdom
+44 (203) 318-4-551
www.ilikar.com

iLikar.com - це професійний портал для лікарів України,
де вони можуть обмінюватися інформацією з колегами
на закритому форумі, стежити за новинами, подіями і
вакансіями за своєю спеціальністю, а також скористатися
безкоштовним курсом вивчення медичної англійської.
iLikar.com is a professional portal for Ukrainian physicians. It is
a place where doctors can discuss clinical issues with colleagues
at a gated forum, monitor professional medical news, jobs and
events for their specialty, as well as improve their knowledge of
medical English.
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ITMED, міжнародний медичний портал
ITMED, international medical portal
Україна, 03065, м. Київ,
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@itmed.org
www.itmed.org

Міжнародний медичний портал ITMED.org (Інформаційні
Технології в Медицині) призначений для комунікації
без посередників і отримання нових клієнтів. Зручний
інтерфейс з максимальною персоналізацією необхідної
інформації, особистий кабінет, персональна сторінка на
порталі, лендінг з доменним ім’ям, сегментована реклама
по цільових групах і географії, е-mail розсилка по базі
клієнтів порталу, зйомка і монтаж відеороликів, корисні
медичні публікації за обраними темами.
The international medical portal ITMED.org (Information
Technology in Medicine) is designed for communication
without intermediaries and receiving new clients. The
interface with the maximum personalization of the necessary
information, personal account, personal page on the portal,
landing with a domain name, segmented advertising for target
groups and geography, e-mail on the base of the portal clients,
capture and install video clips, useful medical publications on
selected topics.

Labprice.ua,
український науковий портал
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal
labpriceinfo@gmail.com
www.labprice.ua

Український науковий портал «Labprice.ua» пропонує
новий формат популяризації національної науки
в українському суспільстві. Популяризація науки
повинна базуватися на щоденних потребах і запитах
пересічних українців, українського бізнесу й
української держави. Labprice.ua публікує матеріали,
в яких обговорюються проблеми екології життя
(якість води, ґрунту, повітря, продуктів харчування),
реформування українського суспільного життя,
науки, медицини тощо.
Ukrainian scientific portal “Labprice.ua” offers new format
for popularization of national science in Ukrainian society.
Popularization of science should be based on the daily
needs and requests of Ukrainian people, Ukrainian business
and Ukraine as a whole. Labprice.ua publishes materials
concerning the problems of ecology (water, soil, air, food) and
the problems of reformation of Ukrainian social life, science,
medicine, etc.
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Likar.info
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Щекавицька, 9-А
9-А, Schekavitska Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 206-11-70
reklama@likar.info
www.likar.info

Likar.info - всеукраїнське Інтернет-видання започатковане
у 2001 році для лікарів та пацієнтів, що висвітлює
найактуальніші проблеми сучасної медицини і є надійним
джерелом інформації.
У більш ніж сорока тематичних розділах зібрані новини та
статті про здоров’я, новітні технології та методи лікування
хвороб в Україні та світі, а також, довідники медичних
засобів, лікарень, аптек, аналізів та хвороб, що постійно
доповнюються.
“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.

Medblog.in.ua
medblog.in.ua@gmail.com
www.medblog.in.ua

Блог українських медиків, що пропонує достовірну
інформацію для людей, які цікавляться своїм здоров’ям
в Інтернеті.
Авторський цікавий контент, який привертає увагу читача
до теми здоров’я.
The blog for Ukrainian medical specialists offering reliable
WWW.MEDFORUM.IN.UA

157

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

information to people, who are interested in their health on the
Internet.
Author’s interesting content, that attracts the reader’s attention
to the topic of health.

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.

Medicina.ua
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Нижній Вал, 15, оф. 307
Off. 307, 15, Nyzhniy Val Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (66) 066-99-59
+380 (44) 383-30-13
mail@medicina.ua
www.medicina.ua

Medicina.ua – це один з найбільших медичних
порталів, на якому представлені:
- понад 7000 медичних закладів та клінік
- більше 3000 статей з описом хвороб, методів їх
лікування та діагностики
- близько 60000 інтерактивних консультацій в режимі
on-line
- інформація про понад 2000 лікарів, багато з яких
консультують на порталі
- свіжі новини зі світу медицини
- велика інформаційна база щодо здорового способу
життя та різноманітні дієти
- форуми на різноманітні теми та інша цікава й корисна
інформація
Medicina.ua is one of the largest health portal, which

provides:

- over 7,000 medical institutions and clinics
- about 3,000 articles describing the disease, methods of
treatment and diagnosis
- over 60,000 consultations in the on-line
- information on more than 2,000 doctors. Many of them
advises on the portal
- latest news from the world of medicine
- a large knowledge base for a healthy lifestyle and varied diet
- forums on various topics and other interesting and useful
information
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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 зможете
отримати інформацію про різні медичні установи і
фахівців у галузі охорони здоров’я та рекреації. Також,
скориставшись порталом MedQueen.com, ви зможете
записатися на прийом до висококваліфікованих
фахівців різних напрямів медицини як в Україні, так і за
кордоном.
Site MedQueen.com - information medical portal, where
you will 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.

OCHKI.com
Росія, 195299, м. Санкт-Петербург,
вул. Кірішська, 2-А, оф. 402
Off. 402, 2-A, Kirishskaya Str.,
St. Petersburg, 195299, Russia
+380 (67) 402-80-05
dzhurinskiy@veko.ru
www.ochki.com/ua

«OCHKI.com» - оптичний портал для професіоналів.
Мета проекту - надавати оптикам в режимі онлайн
інформацію того, що відбувається в оптичному світі.
Для цього на сайті щодня публікуються свіжі новини,
регулярно оновлюється і доповнюється інформація
про виставки, семінари, конференції, також щомісяця
публікуються прайс-листи з каталогу Веко-Прайс.
На сайті доступна зручна пошуково-довідкова
система по дистриб’юторам, виробникам і торговим
маркам. Участь в проекті дозволить вам оперативно
інформувати оптиків про себе, повідомляючи про
зміни всередині вашої компанії, про продукцію чи
наданих вами послуг, що безумовно розширить вашу
клієнтську базу.
OCHKI.com, web portal for professionals.
Often called the ‘bible’ of the industry by eye care specialists,
this universal source of professional information offers the
latest news of the optical world, the most relevant articles,
contacts of all of the industry’s players, a calendar of major
B2B events, a list of job offers, our own expert forum and many
other helpful features. Just one click gives you an opportunity
to access the entire industry and keep your business up to date,
daily.
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PHARMA MAGAZINE, журнал
PHARMA MAGAZINE
Україна, 04210, м. Київ,
ул. Оболонська набережна,11, корпус 1
Bldg.1, 11, Obolon embankment,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
magazine@apitus.com.ua
www.apitus.com.ua

Спеціалізоване медичне видання з питань інформування
про події у медичній галузі країни, досягнення вітчизняної
та зарубіжної науки та практики, питання виробництва
та реалізації лікарських препаратів, діяльності
фармацевтичного ринку.
Specialized medical publication on the information about
developments in the medical industry of the country, the
achievements of domestic and foreign science and practice,
the production and sale of pharmaceuticals, the activities of the
pharmaceutical market.

Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site
Україна, 04210, м. Київ,
вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, Obolonska embankment Str.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+38 (093) 050-89-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал
Pharma.net.ua спеціалізується на висвітленні новин
українського фармацевтичного ринку та світової
фармацевтичної індустрії.
The first independent pharmaceutical business portal Pharma.
net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical market
and of the global pharmaceutical industry.

Амазонки, журнал
Медіа Корпорація RIA
Amazonky, magazine
Media Corporation RIA
Україна, 21000, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str.,
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+38 (067) 460-02-44
amazonkimag@gmail.com
www.amazonky.com.ua

Амазонки - перше українське видання про профілактику,
запобігання, лікування та реабілітацію після раку
молочної залози (онлайн, принт). Поради провідних
спеціалістів галузі та живе спілкування жінок на одному
порталі.
- Друк накладів журналу під тематичні зустрічі/заходи
для жінок;
- Друк спец. випусків журналу для клінік, мед. центрів,
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спеціалізованих магазинів;
- Підтримка заходів на тематику РМЗ в Україні.
Amazonky is the first Ukrainian edition on prevention, treatment
and rehabilitation after breast cancer (online, print). Tips from
leading industry professionals and live communication with
women on the same portal.
Publication of magazine for specialized meetings/events for
women;
Publication of magazine for clinics, medical centers, specialized
stores;
Support for activities on breast cancer issues in Ukraine.

БІЗРЕЛІЗ, Інформаційна агенція
BIZRELIZ, News agency
Україна, Київ-Полтава
Kyiv-Poltava, Ukraine
biz@bizreliz.com
www.bizreliz.com

Інформаційна агенція «БІЗРЕЛІЗ» висвітлює новини
компаній та ринків України. Більшість основних галузей
економіки України на сайті www.bizreliz.com має свою
сторінку: «Гроші», «Агро», «ІТ», «Пром», «Авто», «Телеком»,
«Алко», «Техно». Є також розділи, які висвітлюють
Медицину, Право, Освіту, Торгівлю, Культуру, Спорт,
Здоров’я та Відпочинок. Не оминає портал і проблеми
Екології, Соціальної відповідальності бізнесу (КСВ),
висвітлює новини Політики та зв’язків України зі світом.
Регулярно оновлюється розділ Анонси: форуми,
конференції, семінари, майстер-класи тощо.
На Web-сайті www.bizreliz.com розміщуються, як
авторські матеріали, так і прес-релізи компаній.
Information agency “BIZREIZ” highlights news of companies
and markets of Ukraine. Most of the main sectors of the
Ukrainian economy at www.bizreliz.com have their own pages:
“Money”, “Agro”, “IT”, “Prom”, “Avto”, “Telecom”, “Alco”, and
“Techno”. There are also sections covering the Medicine, Law,
Education, Trade, Culture, Sport, Health and Recreation. In the
Portal are Problems of Ecology, Social Responsibility of Business
(CSR) highlights news of policy and relationship between
Ukraine and the world. The Announcements section is regularly
updated: forums, conferences, seminars, workshops, etc.
The website www.bizreliz.com are placed author’s materials
and press releases.

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ
Your Health, Newspaper editorial office, LTD
Україна, 04210, м. Київ,
Оболонська набережна, 11, корп. 1
1 Bldg., 11, Obolon embankment,
Kyiv, 04210, Ukraine
+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
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із представниками сфери охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» - це завжди актуальна та об’єктивна
інформація, максимальна відкритість до дискусій,
постійний діалог із читачами, нові цікаві проекти,
сучасний та зручний формат.
Medical Ukrainian newspaper “Your Health” - the official
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.

Веко – Україна
Veko Ukraine
Україна, 01010, м. Київ, а/с 096
P.O. box 096, Kyiv, 01010, Ukraine
+380 (67) 402-80-05
dzhurinskiy@veko.ru
www.veko.ru

Мета проекту - забезпечувати передплатників
максимально повною інформацією про товари,
представлені на Україні, і знайомити їх з основними
подіями, що відбуваються на цьому ринку, який
бурхливо розвивається. Участь в проекті дає можливість
російським компаніям не тільки орієнтуватися в ситуації,
що склалася на ринку України, володіти інформацією
про представлені на ринку компанії, але і зробити
українським колегам свою пропозицію, що відрізняється
від того, що пропонують компанії-співвітчизники.
Veko Ukraine and Actual Optometry Ukraine, magazines for
Ukrainian specialists
These special versions are tailored to the Ukrainian eye care
market – serving optical retail stores, independent opticians
and optometrists, distributors, importers, educational
institutions, etc. Based on its parent Russian periodical,
the publications contain relevant information, articles,
event reviews, features and advertising aimed at Ukraine.
Published bimonthly with a circulation of 1000 copies, Veko
Ukraine and Actual Optometry Ukraine are distributed by
free subscription. Advertising in these magazines is the best
way to get your foot in the door of this fast developing optical
market.

ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група
VIT-A-POL, Publishing Group
Україна, 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8-А
8-А, M. Kotsyubynskoho Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 465-30-83
journals@vitapol.com.ua
www.vitapol.com.ua

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» – одна з провідних
компаній у галузі науково-медичної інформації.
Діяльність компанії розпочалася у 1995 році. Сьогодні
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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
(конференції, презентації, PR), різноманітна видавнича
продукція (книги, брошури, календарі, листівки, буклети,
репринти).
Publishing Group “VIT-A-POL” is one of the leading

companies in the sphere of scientific and medical
information. Activity of the company began in 1995.
Today it unites more than 50 highly skilled professionals in
healthcare, journalism, publishing, advertising and design.
Publishing Group “VIT-A-POL” is eight Ukrainian
scientific journals, communication projects (conferences,
presentations, PR), various printing products (books,
brochures, calendars, flyers, brochures, reprints).

Дентаклуб, журнал
Dentaclub, magazine
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!

Довідник головної медичної сестри
The Guide for Chief Matrons
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 11-А
11-A, E. Sverstiuka Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Журнал з медсестринства. Для державних та приватних
закладів охорони здоров’я. Щомісяця: якість медичної
допомоги; Надання медичної допомоги; Обіг лікарських засобів та виробів медичного призначення;
Санепідрежим; Дезінфікуючі засоби; Планування роботи
головної медичної сестри; Підготовка до перевірок;
Правові аспекти сестринської практики; Оснащення
робочого місця медичної сестри; Документація головної
медичної сестри та багато іншого.
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 37235
The magazine for matrons. For public and private health
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care institutions. Monthly: quality of medical care;
Circulation of Medicines and Medical Devices; Sanitary
epidemiological regimen; Disinfectants; Planning toots
for matrons; Preparing for inspections; Legal aspects
of nursing practice; Matron’s workplace; Matron’s
documentation and more questions.
Subscription index in the “Catalogue of publications in Ukraine” –
37235.

Домашній Кардіолог, журнал
Медіа Корпорація RIA
Domashniy Kardiolog, magazine
Media Corporation RIA
Україна, 21000, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str.,
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+380 (67) 460-02-44
domkardiolog@gmail.com
www. kardiomag.com

Домашній Кардіолог - це видання про здоров`я серця
і судин. Медичні факти, корисні поради, захоплюючі
історії та рекомендації на кожен день. Наші експерти
відповідають на актуальні запитання читачів. Здоров`я
доступне в один клік!
Журнал робить більш простим і швидким пошук
інформації з будь-якого питання щодо проблем з ССС.
Ми пишемо доступно і зрозуміло для тих, хто хоче знати
все про своє серце і піклується про нього, хто хоче бути в
курсі інновацій та новинок в медицині.
Domashniy Kardiolog - is a tablet edition dedicated to health of
heart and blood vessels. Here you can 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
EXPERT LTD, LLC
Україна, 04210, м. Київ-210,
вул. Оболонська 35, оф. 17
Off. 17, 35, Obolonska Str.,
Kyiv-210, 04210, Ukraine
+380 (44) 230-27-19
med_expert@ukr.net
www.dentalexpert.com.ua

Науково-практичні, стоматологічні журнали для лікарівстоматологів, імплантологів, ортодонтів та зубних
техніків.
Scientific and practical, dental magazines for dentists,
implantologists, orthodontists and dental technicians.
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Журнал головної медичної сестри
Magazine of Chief Nurse
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
11-Б, 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.

Заславський, Видавничий дім
Zaslavsky, Publishing house
Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. box 74, Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 223-27-42
info@mif-ua.com
www.mif-ua.com

Видавничий дім «Заславський» — провідне в Україні
видавництво професійної медичної літератури.
Наші періодичні видання — газета «Новини медицини
і фармації», журнали «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
книги «Буквамед» (www.bookvamed.com.ua) та фірмові
магазини «Буквамед» в містах: Київ (тел. +380 (67) 481-8117, +38 (044) 353-72-45, +380 (67) 325-10-26
Publishing house “Zaslavsky” is a leading Ukrainian publisher of
professional medical literature.
Our periodical issues — the newspaper “News of Medicine
and Pharmacy”, specialized scientific medical journals
“Actual infectology”, “Pain. Joints. Spine” and the issues
that are recommended by State Commission for Academic
Degrees and Titles of Ukraine for publishing dissertation
research papers, namely “International Neurological
Journal”, “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.
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161

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
IX INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Also we present the internet-shop of medical literature
“Bookvamed” (www.bookvamed.com.ua) and our outlets in
Kyiv (phone: +380 (67) 481-81-17, +38 (044) 353-72-45, +380
(67) 325-10-26

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
Україна, 03065, м. Київ,
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО збільшить
кількість звернень клієнтів і підвищить впізнаваність
вашої компанії. Використовуйте створення Представницького сайту, публікацію Рекламної статті,
розміщення Рекламного банера, E-mail розсилку, зйомку
відеоролика. 10 років досвіду в медичному Інтернеті.
10 000 клінік і лікарів в реєстрі порталу. 100 000 цільових
відвідувачів щомісяця. Спілкуйтесь з пацієнтом без
посередників. Додайте в свій арсенал ефективність
ЗДОРОВ-ІНФО!
The medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO will efficiently
present you and your suggestions on the market of medical
services of Ukraine.
10 years of experience in the medical Internet.10 000 clinics
and doctors in the portal registry. 100 000 target visitors every
month. We will increase the number of patient requests and
increase the attendance of your website. We will connect you
with the patient directly, without intermediaries. Add to your
arsenal the effectiveness of ZDOROV-INFO!

Здоровье и Красота, журнал
Health and Beauty, magazine
Україна, 03055, м. Київ,
пр-т Перемоги, 23, оф. 57
Off. 57, 23, Peremogy Ave.,
Kyiv, 03055, Ukraine
+380 (44) 223-81-71
+38 (098) 159-23-75
Health_b@ukr.net
ptplus.ua@gmail.com

Журнал «Здоровье и Красота» - путівник у світі
оздоровчого та медичного туризму. У виданні
публікуються новинки естетичної медицини, сучасної
косметології, поради лікаря. Журнал знайомить читачів з
цікавими курортами для відпочинку і лікування в Україні
і за кордоном.
Формат: А4. Повнокольорове глянцеве видання Наклад:
20 000 примірників. Періодичність - 6 номерів в рік.
Поширення цілеспрямоване і безкоштовне.
The journal «Health and Beauty» is a guide in the world of health
and medicine tourism. There are published the novelties of
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esthetic medicine, modern cosmetology, doctor’s advices. Our
edition introduces to readers interesting resorts for recreation
and therapy in Ukraine and abroad.
Size: А4 Full-color glossy edition Circulation: 20 000. Periodicity:
6 issues per year Distribution of the magazine: purposeful and
free.

Здоров’я України. Медичні видання,
Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions,
Publishing house
Україна, 03035, м. Київ,
вул. Механізаторів, 2
2, Mekhanizatoriv Str.,
Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» одне з провідних видавництв медичної періодики і
літератури в Україні. Місія нашої компанії - сприяти
поліпшенню здоров’я громадян України шляхом
інформування лікарів про ефективні методи діагностики і
лікування, а також поширення і популяризації актуальної
медичної інформації.
Publishing house “Health of Ukraine. Medical editions”
is leading publishing house of medical periodicals and
literature in Ukraine. Our mission is to improve the health
of citizens of Ukraine by informing of doctors about the
effective methods of diagnostics and treatment, as well
as by distribution and popularization of actual medical
information.

КОМПАСС Україна, ПрАТ
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
Україна, 61072, м. Харків, а/c 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» (300 000 компаній). Безкоштовна демо-версія –
www.demo.kompass.ua
Пошук замовників по базі даних 12 млн. компаній з 60
країн світу. E-mail-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing 300 000
Ukrainian companies. Free demo - http://database.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 60
countries worldwide.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua
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МедДовідка, довідково-пошукова служба
MedDovidka, informational and searching service
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Тимофія Шамрило, 21, оф. 167
Off. 167, 21, Timothy Shamrylo Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+38 (044) 581-60-00
+38 (067) 581-60-00
+38 (063) 581-60-00
+38 (044) 583-17-65
+38 (044) 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 11000 унікальних
тематичних відвідувачів, більше 20000 переглядів та 5000
дзвінків на 12 безкоштовних телефонних лініях.
Informational and searching service MedDovidka holds
leadership (is a leader) at the Ukrainian market of informational
service in the sphere of medicine, pharmacy, cosmetology
and consumer’s service. Assisting in a search of the required
medicines, 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 11000 unique subject visitors, more
than 20000 web views and 5000 calls on 12 free phone lines
every day.

МедЕксперт, Група компаній
MedEkspert, Group of companies
Україна, 04211, м. Київ, а/с 80
P.O. box 80, Kyiv, 04211, Ukraine
+380 (44) 498-08-34,80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Група компаній МедЕксперт: проведення семінарів,
конференцій та конгресів для лікарів і фармацевтів;
видавництво науково-практичних медичних журналів
«Современная
педиатрия»,
«Перинатология
и
педиатрия», «Здоровье женщины», «Реабілітація та
паліативна медицина», «Хірургія дитячого віку», а
також газети «Столица: Здоровье и Спорт»; проведення
маркетингових досліджень.
Group of companies MedEkspert: a lead through of seminars,
conferences and congresses
for doctors and farmacologists; scientific practical medical
magazines “Modern pediatrics”, “Perinatology and pediatrics”,
“Woman’s health”, “Rehabilitation and palliative medicine”,
“Pediatric surgery” and newspaper “The Capital. Health and
sport”; lead through of marketings researches.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ
MEDICINE OF UKRAINE, 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»,
«Медичний ринок» та ін.
Займається підготовкою та розповсюдженням медичних
видань: підручників, посібників, атласів, монографій з
різних галузей медицини і організацією та проведенням
конференцій та семінарів.
Publishing and Information Centre Medicine of Ukraine
together with the institutions of public health, publishes
medical journals:
- Radial Diagnostics, Radiotherapy;
- Radiologichnyi Visnyk Newsletter;
- Modern Problems of Toxicology, Food and Chemical Safety;
- Problems of Nutrition;
- Medical Market.
Medicine of Ukraine involved in the preparation and
distribution of medical publications: textbooks, handbooks,
atlases and monographs on various branches of medicine and
the organization and holding of conferences and seminars.

Медичний вісник України, газета
Medical herald of Ukraine, newspaper
Україна, 65045, м. Одеса-45, а/с 9
P.O. Box 9, Odessa-45, 65045, Ukraine
+380 (44) 360-43-05
+380 (48) 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.
“Medical herald of Ukraine” and “Patient” newspapers,
“Infectional control” magazine, working out and technical
support of sites, webdesign and SEO

МЕДКНИГА, Видавничий дім
MEDKNYHA, Publishing house
Україна, 04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 12
12, Vyshgorodska Str.,
Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 485-15-86
medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

«МЕДКНИГА» - провідне українське видавництво медичної літератури.
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VII INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL TOURISM, SPA&WELLNESS

Напрямки діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків:
«Практикуючий лікар» (www.likar-praktik.kiev.ua),
«Ендокринологія» (www.endokrynologia.kiev.ua),
«Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського
(www.neurology.kiev.ua).
«Акушерство. Гінекологія. Генетика» (www.agg.kiev.ua)
- профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка
практикуючого лікаря» (монографії, підручники та ін.);
серія «Здоров’я Вашому дому» (науково-популярні книги
про здоров’я).
“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of
medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:
“Practitioner” (www.likar-praktik.kiev.ua),
“Endocrinology” (www.endokrynologia.kiev.ua),
“The Journal of Neuroscience” of B.M. Mankovskyi
(www.neurology.kiev.ua).
“Obstetrics. Gynecology. Genetics” (www.agg.kiev.ua)
- Specialized publications: book series “Practitioner’s Library”
(monographs, textbooks, etc.); book series “Health to Your
Home” (non-fiction books on health).

Мир Отдыха и Бизнеса, журнал
World of leisure and business, magazine
Україна, 01004, м. Київ,
вул. Червоноармійська, 23-А, оф. 29
Off. 29, 23-A, Chervonoarmyiska Str.,
Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 332-85-65, 223-35-38
+380 (44) 228-97-91
Mir2@online.ua
www.mir.kiev.ua

Журнал «Мир Отдыха и Бизнеса» - туристичний журнал,
на сторінках якого щомісяця видається весь спектр
послуг у сфері туристичного бізнесу.
“World of leisure and business” Magazine – is the travel
magazine, on the pages of which is presented monthly the full
range of services of the tourism business field.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
INTERNATIONAL TOURISM, magazine
Україна, 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz,
Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 254-51-90/93
welcome@intour.com.ua
intour.magazin@gmail.com
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.
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Мова видання: українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.
The International Tourism Magazine is the leading tourist
periodical in Ukraine.
The magazine features articles about life and tourist lures of
many countries of the world, suggests the best places to go to
for rest and recreation, publishes interviews with celebrities. It
is enhanced by its highly attractive design and insightful and
well-written articles.
The Magazine is a holder of numerous professional awards.
Published since 1992, bimonthly.

Моріон, ТОВ
Morion, LTD
Україна, 02140, м. Київ,
пр-т Бажана, 10-А
10-A, M. Bazhana Ave.,
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 585-97-10
public@morion.ua
www.morion.ua

Компанія «МОРІОН» (www.morion.ua) - провідне
українське підприємство, яке спеціалізується: на
систематизації інформації щодо лікарських засобів
та сервісу по питанням аналітики, управління та
маркетингу на фармацевтичному ринку, а саме:
Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА online.
www.apteka.ua; 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 фармринку «PharmXplorer», BIрішення на платформі QlikView, синдикативна база
даних фахівців та закладів охорони здоров’я «aXioma»;
Програмне забезпечення для управління маркетингом
«Pharma HRM»; Маркетингові дослідження серед лікарів,
фармацевтів, споживачів.
MORION Ltd. (www.morion.ua) - The leading Ukrainian
Company which specializes in systematization of information
about medicines and service on issues of intelligence,
management and marketing in the pharmaceutical market,
namely: APTEKA online – internet-edition www.apteka.
ua; Specialized publications: APTEKA weekly newspaper,
COMPENDIUM-Pharmaceutical Drugs; Geo-Apteka — online
service on search of pharmaceutical products; Software
products for pharmacy automation: Likarski Zasoby —
information system; Apteka-registration system; Pharmzakaz
APTEKA – order system; information and analytical products:
PharmXplorer – pharmaceutical market research system;
BI-solution on the QlikView platform; aXioma – syndicated
database of medical professionals and medical institutions;
ETMS class software for marketing management of
pharmaceutical companies – Pharma HRM; marketing
researches among doctors, pharmacists and consumers.
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Практика управління медичним закладом,
журнал ТОВ «Пресс Альянс»
Practice of Management of the Medical Institution,
magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
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
видання для керівників закладів охорони здоров’я
різного профілю усіх форм власності. Головним
завданням видання є - стати надійним помічником
керівника медичного закладу у всіх без винятку сферах
його діяльності.
“Practice of Management of the Medical Institution” journal
is a monthly specialized, informative and reference edition for
the managers of healthcare institutions with 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. Україна, ТОВ
Professional publications, Publishing house
Республіка Білорусь, м. Мiнськ,
вул. Кнорiна, 17
17, Knorin Str., Minsk, Republic of Belarus
Україна, 04116, м. Київ,
вул. Старокиївска, 10,
буква «Г», Офiсний центр «VECTOR»
10, letter G, Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (94) 91-01-704
+380 (44) 338-87-04
+375 (17) 322-16-78
+375 (17) 322-16-85
admindom@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 piзних країн. Поєднання медичного
досвіду і медичних шкіл в рамках одного видання дає
читачеві можливість отримати максимально широку
інформацію професійного напрямку.
Publishing house Professional publications is specialized
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.
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Путешественник, журнал
The Traveler, magazin
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.

СахарОК, журнал
SaharOK, magazine
Media Corporation RIA
Україна, 21000, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str.,
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+38 (067) 460-02-44
saharokeditor@gmail.com
www.сахарок.com

Журнал «СахарОК» - перше міжнародне медичне видання
про цукровий діабет. Орієнтоване на 2 окремі аудиторії:
пацієнти з ЦД та медичний персонал (ендокринологи,
сімейні лікарі, педіатри)
Видання пацієнтського журналу про життя з діабетом
«СахарОК» (онлайн, принт);
Видання спеціалізованої літератури для ендокринологів,
сімейних лікарів;
Друковані наклади журналу під тематичні конференції,
форуми, конгреси;
Найбільша онлайн діабет-платформа сахарок.com;
Проведення діабет івентів.
SaharOK-magazine is the first international medical edition on
diabetes mellitus. Focused on 2 separate audiences: patients
with diabetes and medical staff (endocrinologists, family
doctors, pediatricians)
Publication of patient magazine on life with diabetes “SaharOK”
(online, print);
Publication of specialized literature for endocrinologists, family
doctors;
Printed magazine publications for thematic conferences,
forums, congresses;
The largest online diabetes platform сахарок.com;
Conducting diabetes events.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Світ офтальмології, Інтернет-журнал
The world of Ophthalmology, internet magazine
www.miroft.org.ua

Інтернет-журнал «Світ офтальмології» є професійним
оглядом, на сторінках якого розміщуються огляди і
статті по сучасним і актуальним питанням офтальмології.
Мета сайту - об’єктивне відображення найбільш гострих
дискусій в офтальмології, а також розміщення навчальних
статей від провідних фахівців світу. Журнал підтримується
офтальмологічною клінікою АЙЛАЗ.
The Internet magazine “The World of Ophthalmology” is a
professional review, on pages of which are placed reviews and
articles on current and actual issues of ophthalmology. The
purpose of the site is the objective mapping of the most urgent
discussions in ophthalmology, as well as the placement of
teaching articles from leading experts in the world. The journal is
supported by the ophthalmologic clinic AYLAS.

Слово о здоровье, журнал
Slovo o zdorovie, magazine
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Зоологічна, 4-А, оф. 139
Off. 139, 4-F, 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 практикуючого лікаря, що публікує матеріали на
тему жіночого здоров’я, огляди вітчизняної та зарубіжної
літератури, новини сфери охорони здоров’я, інформацію про
конференції, семінари та майстер-класи для лікарів акушерівгінекологів, інтерв’ю з провідними фахівцями медичної галузі.
The magazine “Word of Health” is a scientific and practical
publication for a practitioner, that publishes materials on topic
about women’s health, reviews of domestic and foreign literature,
news about safe of health, information about conferences,
seminars and workshops for obstetricians-gynecologists,
interviews with leading specialists in the medical sector.

Современная оптометрия - Україна
Actual Optometry Ukraine
Україна, 01010, м. Київ, а/с 096
P.O. box 096, Kyiv, 01010, Ukraine
+380 (67) 402-80-05
dzhurinskiy@veko.ru
www.veko.ru

«Современная Оптометрия - Украина» - науковопрактичний журнал для лікарів-офтальмологів,
оптометристів, оптиків, науковців, студентів медичних
і технічних ВНЗ. Присвячений науковим і практичним
питанням оптометрії.
Поширення - оптичний ринок України, спеціальні
медичні установи.
Veko Ukraine and Actual Optometry Ukraine, magazines for
Ukrainian specialists
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These special versions are tailored to the Ukrainian eye care
market – serving optical retail stores, independent opticians and
optometrists, distributors, importers, educational institutions,
etc. Based on its parent Russian periodical, the publications
contain relevant information, articles, event reviews, features
and advertising aimed at Ukraine. Published bimonthly with a
circulation of 1000 copies, Veko Ukraine and Actual Optometry
Ukraine are distributed by free subscription. Advertising in these
magazines is the best way to get your foot in the door of this fast
developing optical market.

Сучасна фармація, журнал
Modern Pharmacy, magazine
Україна, 61072, м. Харків,
вул. Тобольська, 42, оф. 622
Off. 622, 42, Tobolska Str.,
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 780-70-77
publicpharmacy@gmail.com
www.modern-pharmacy.com.ua

Журнал «Сучасна фармація» - спеціалізоване видання для
фахівців фармації та медицини.
Наклад: 9000 примірників.
Формат: 210×297 мм (повнокольоровий);
Об’єм: 88 сторінок;
Періодичність виходу: 1 раз на місяць
Редакційну раду видання складають професори
провідних медичних і фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах основна увага приділяється
лікарським препаратам, їх створенню, інноваційним
технологіям виробництва, просування та дистрибуції,
контролю якості, реалізації в аптеках та раціонального
використання у практичній медицині.
Journal “Modern Pharmacy” - special edition for specialists of
pharmacy and medicine.
Circulation: 9000 copies.
Format: 210×297 mm. (full-color);
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
технології» (засновник ДЗ «Запорізька
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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.
Scientific journal “Modern medical technology” (the founder
is State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of PostGraduate Education Ministry of Health of Ukraine”) is dedicated
to a wide range of modern medicine aspects. The purpose of
publishing is to present for Ukrainian doctors and researchers
the modern medicine opportunities for applying them in
practice. The journal is published on Ukrainian, Russian and
English, in paper and electronic versions and is distributed free
of charge.

ТопМедКлiнiк, ТОВ
TopMedClinic, LTD
Росiя, 123103, м. Москва,
вул. набережна Новикова-Прибою, 9/2
9/2, Novikova-Priboya Str.,
Moscow, 123103, Russia
+7 (495) 664-92-13
info@topmedclinic.com
www.topmedclinic.com

TopMedClinic.com - інформаційний ресурс щодо лікування й оздоровлення у 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.

Управління закладом охорони здоров’я,
журнал
Healthcare management, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 11-А
11-A, Eugene Sverstyuk 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
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кадрами; Оплата праці; Банк посадових інструкцій;
Охорона праці. А також: Медичне право; Консультації
експертів. Передплатний індекс у «Каталозі видань
України» – 95722.
The chief journal for a chief physician and their deputies.
For public and private health care institutions. Monthly:
Legal documents commented by experts; Healthcare local
documents; Licensing and accreditation; Circulation of
Medicines; Inspections; Distance Learning; HR management;
Renumeration; Labour instructions; Occupational Health.
Also: Health Law; Answers by experts. Subscription index in the
“Catalogue of publications in Ukraine” - 95722

Участковый врач, журнал
РедМед Агентство популярних медичних
видань, ТОВ
The local doctor, magazine
RedMed Agency of the Popular Medical Editions,
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
PHARMA PERSONNEL
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
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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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.
“PHARMA PERSONNEL” is the first specialized pharmaceutical
recruitment agency in Ukraine. “PHARMA PERSONNEL” provides
complex of staff services for medical and pharmaceutical
businesses.
The main principle of “PHARMA PERSONNEL” agency
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.
“PHARMA PERSONNEL” services: Search and selection of
personnel for medical and pharmaceutical market.
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Фармакоша
Farmakosha
Україна, 21021, м. Вінниця
Vinnitsa, 21021, Ukraine
farmakosha@gmail.com
www.farmakosha.com

Популярний медичний сайт як для медичних працівників
та студентів, так і для пересічного користувача. Постійно
свіжа інформація по лікам, теоретичні матеріали для
студентів медичних закладів, статті медичного та
інформаційного характеру.
The popular medical website for health professionals and
students, and for the average visitor. Regularly updated
information about the drugs, the theoretical material for
medical students, medical and informational articles.

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Для нотаток

Для нотаток

Для нотаток

ГОЛ О В Н А

ПОДІЯ

Л А Б О РАТ О Р Н О Ї

ІНДУС ТРІЇ

XI МІЖНАРОДНА
Д ВИСТАВКА

LABComplEX
АН А Л ІТИ К А

За підтримки:

Л АБО РАТ О РІЯ

H I - TE CH

БІО Т ЕХ Н ОЛОГ ІЇ

Комітетів Верховної Ради України
Міністерств та відомств
Профільних асоціацій та об’єднань

Організатори:

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ
АНАЛІТИЧНЕ, ЛАБОРАТОРНЕ, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ

ТОРГОВИХ МАРОК,
СВІТОВИХ БРЕНДІВ

ВІДВІДУВАЧІВ

270
6 500

17-19
ЖОВТНЯ
2018
Україна, Київ,
ВЦ «КиївЕкспоПлаза»

35
300

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
ЗАХОДІВ

ДОПОВІДАЧІВ

МІЖНАРОДНА УЧАСТЬ ТА ВІДВІДУВАННЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ПРОГРАМИ,
МАЙСТЕР-КЛАСИ НА ДІЮЧОМУ ОБЛАДНАННІ
З питань участі у виставці:
+380 (44) 206-10-16
+380 (44) 206-10-97
lab@lmt.kiev.ua, lab_2@lmt.kiev.ua
Генеральний інформаційний партнер:

З питань участі у науковопрактичній програмі:
+380 (44) 206-10-99
marketing@labcomplex.com
Генеральний інтернет-партнер:

www.labсomplex
www.
labсomplex.com
.com

