
 
 

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ ВКОТРЕ ПІДТВЕРДИВ СТАТУС ГОЛОВНОЇ ПОДІЇ  
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ! 

З 25 по 27 квітня 2017 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбувся VIII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині — 
здоров'я нації». Форум об’єднав наукову, дискусійну, ділову площадки, а також найбільші в Україні спеціалізовані виставки 
останніх досягнень ринку охорони здоров’я та фармацевтики. Високий професійний рівень події дозволив фахівцям 
підвищити рівень кваліфікації, обмінятися досвідом, ознайомитися з міжнародними досягненнями, налагодити 
партнерські відносини, представити інноваційні розробки, які вже найближчим часом будуть впроваджуватися в 
практику охорони здоров'я України. 

Форум викликав великий інтерес з боку фахівців медичної науки і практики. Цього року подія об’єднала 12 120 зареєстрованих 
фахівців. Серед учасників і відвідувачів: керівники державних органів у сфері охорони здоров'я, керівники і представники 
провідних наукових, освітніх і медичних установ, об’єднань, власники і топ-менеджмент приватних медичних клінік, 
бізнес-компаній, вчені, лікарі-практики, фахівці у сфері медицини, стоматології і фармацевтики. 

Організаторами представницького Форуму є Національна академія наук України, Національна академія медичних наук 
України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія LMT. 
Захід відбувся за підтримки Президента України та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони 
здоров'я. 
Офіційна підтримка Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Київської міської державної 
адміністрації. 
За сприяння медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів України і зарубіжжя. 
Генеральний партнер: TOSHIBA MEDICAL. Серед партнерів-учасників: УМТ+, «Мед Ексім», «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ», 
BTL Україна, «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», «Біомед», «Експерт», «УКР ДІАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Україна», «Віола 
Медтехніка», Protech Solutions Ukraine, Медіком Україна, HEACO та інші. 

 

Форум відкрив керівник департаменту з питань охорони здоров'я та соціальної політики Адміністрації Президента України Лурін 
Ігор Анатолійович. Він привітав присутніх з початком роботи заходу і зачитав вітальне слово Президента України Петра 
Олексійовича Порошенка. Президент у своєму зверненні до організаторів, учасників та гостей Форуму висловив переконання, 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». 

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України Сисоєнко Ірина 
Володимирівна у своїй привітальній промові наголосила на важливості об’єднання зусиль медичної спільноти у здійсненні 
реформи охорони здоров’я. 

У церемонії офіційного відкриття Форуму також взяв участь Перший віце-президент Національної академії наук України 
академік НАН України Наумовець Антон Григорович. Відомий вчений під час свого виступу нагадав про важливість наукових 
розробок для медицини, що здійснюють працівники установ НАН України, і наголосив, що Міжнародний медичний форум 
сприяє впровадженню цих розробок у практику медицини. 

Президент Національної академії медичних наук України академік НАМН України Цимбалюк Віталій Іванович привітав 
присутніх із відкриттям Форуму. У своєму виступі він зокрема відзначив зусилля його організаторів, які щороку забезпечують 
високий рівень проведення науково-практичних заходів та виставок. 

Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика академік НАМН України Вороненко Юрій Васильович зачитав привітання організаторам, 
учасникам і гостям Форуму від імені Прем’єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. У своєму зверненні голова 
Уряду зокрема зазначив: «На Форумі створено умови для удосконалення професійного рівня учасників, розроблення нових 
стратегій розвитку галузі, обговорення проблем та пошуку шляхів розв’язання. Тож Ви  маєте можливість розробити дійсно 
інноваційні пропозиції, які можуть стати підґрунтям нових ініціатив Уряду в реформуванні охорони здоров’я». 

 
 



 
Відповідальний лікар навчається завжди 

 
Всі три дні роботи Форуму ознаменувалися проведенням унікальних міждисциплінарних науково-практичних заходів. У цьому 
році під егідою Форуму відбувся VІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров'я України», а також Міжнародний стоматологічний конгрес, що внесені до Реєстру з'їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2017 році. 

У рамках конгресів було проведено рекордну кількість науково-практичних заходів – 90 конференцій, симпозіумів, семінарів, 
круглих столів, шкіл і 50 майстер-класів. Доповідачами виступили 800 провідних експертів з України та зарубіжжя. 

Організатори, співорганізатори та партнери: 25 науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України, 
12 кафедр та 2 інститути Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, фахівці медичних установ 
МОЗ, медичних асоціацій і громадських об'єднань, вищих медичних навчальних закладів. 

Для керівників охорони здоров'я, директорів і головних лікарів державних та приватних медичних установ були передбачені 
програми «Організація і управління охороною здоров'я», «Дні приватної медицини». 

НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони здоров'я організували ІV Школу 
головного лікаря. У рамках школи з успіхом пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю «Первинна 
медична допомога в Україні: виклики сьогодення». 

Традиційно відбулася VIII практична конференція «Приватна медицина: реалії практики». Організатор заходу – Компанія LMT.  

У програму також увійшли численні заходи, присвячені питанням державної політики, реформуванню охорони здоров'я, 
фінансово-економічним та організаційно-правовим механізмів здійснення управління медичними закладами. 

Котрий рік поспіль зібрала фахівців науково-практична програма «Дні лабораторної медицини». У рамках програми відбулася 
науково-практична конференція з міжнародною участю «Серцево-судинні захворювання у фокусі кардіологів та спеціалістів 
лабораторної медицини». Організатори заходу – МОЗ України, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини, НМАПО імені П. Л. Шупика, Технічний комітет стандартизації 166. 

Лабораторна та метрологічна служби НАМН, міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН, ГУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України» провели науково-практичну конференцію «Інфекційний процес: 
лабораторна діагностика, лікування і резистентність до антибіотиків», а також 10 інтенсивних майстер-класів у рамках 
Української лабораторної школи. 

У цьому році в програмі також взяли активну участь виробники та дистриб'ютори лабораторного обладнання. Компанії 
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», «Укрбіо» і «Вектор-Бест-Україна» провели власні науково-практичні заходи. 

У розширеному форматі відбулася науково-практична програма «Медична радіологія». На майданчику Конгресу проходило 
Спільне засідання головних позаштатних спеціалістів МОЗ України за спеціальністю «Радіологія», «Рентгенологія», 
«Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», «Ультразвукова діагностика». 

Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, кафедра променевої діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика, Компанія LMT провели ряд майстер-класів Всеукраїнської школи ультразвукової та 
функціональної діагностики. Заняття проходили на інноваційному обладнанні, яке надали провідні компанії ринку. 

Крім цього, ряд актуальних заходів були присвячені інноваційним технологіям в медичній візуалізації, променевим методам 
дослідження в сучасній онкології, сучасним підходам до лікування променевих ушкоджень і багатьом іншим питанням. Серед 
організаторів секції: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Національний інститут раку 
МОЗ України, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України». 

Значна увага на Форумі була приділена науково-практичній програмі «Військова медицина». Зокрема, провідні фахівці установ 
НАМН представили свої розробки, методи і методики надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню. 

Відбулися майстер-класи та лекції «Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги на догоспітальному етапі», 
організовані Українською військово-медичною академією.  

Різноманітні питання вдосконалення екстреної медичної допомоги в Україні були розглянуті на симпозіумі «Медицина 
невідкладних станів і медицина катастроф». Симпозіум організували НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра медицини 
невідкладних станів і кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки, кафедри ХМАПО, ЗМАПО, 
ГУ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України», Київська міська станція екстреної медичної допомоги та МК, ВГО «Асоціація 
працівників медицини невідкладних станів та медицини катастроф». 



Багаторічний партнер Конгресу – кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика спільно з іноземними 
експертами організували навчальний семінар «Сучасна трансфузіологія: організація трансфузіологічної допомоги в закладах 
охорони здоров'я». 

НАМН України, Асоціація кардіологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 
України» традиційно провели в рамках Міжнародного медичного конгресу Українську кардіологічну школу 
ім. акад. М.Д. Стражеска «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів». 

Значний інтерес фахівців викликала науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології», організована 
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» та Товариством офтальмологів України. 

Серед заходів, які вперше відбулися на Форумі, слід виділити науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку 
первинної медичної допомоги в 2017 році», організовану НМАПО імені П. Л. Шупика та Інститутом сімейної медицини. У 
рамках науково-практичної програми «Функціональна діагностика» відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» та відділення функціональної діагностики з групою рентгенології ДУ 
«Інститут травматології та ортопедії НАМН України» провели другу школу з клінічної нейрофізіології «Актуальні питання 
електроміографії (ЕМГ), сучасні методи неінвазивної стимуляції мозку». 

Фахівці також змогли взяти участь і в інших науково-практичних програмах: «e-Health і інформаційні технології в медицині»; 
«Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія, комбустіологія»; «Травматологія та ортопедія»; «Онкологія»; «Терапія, 
кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія»; «Дерматовенерологія»; 
«Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія»; «Отоларингологія»; «Урологія»; 
«Сестринська справа»; «HEALTH BEAUTY: пластична хірургія, косметологія, дієтологія»; «Організація і управління 
фармацією». 

Крім цього, відбулися унікальні освітні школи – Терапевтична школа і Українська школа медсестринства, у рамках яких слухачі 
отримали кваліфіковану консультацію професіоналів. 

Попри економічну і політичну кризу в країні, Форум стрімко розвивається: цього року під його егідою відбувся МІЖНАРОДНИЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС — ключова подія для фахівців галузі, учасників ринку стоматологічних послуг. 
Співорганізаторами Конгресу є Асоціація стоматологів України, Асоціація ортодонтів України, Українська асоціація сімейної 
медицини, Стоматологічна клініка доктора Дахно. 

Форум дозволив розглянути проблемні питання медицини, намітити стратегічні завдання розвитку галузі охорони здоров'я. 
Результати роботи Конгресу знайдуть практичне застосування і сприятимуть удосконаленню практики надання медичної 
допомоги населенню України. 

Інноваційні технології в медицині — лікарям-практикам 
 

Форум знову закріпив за собою статус важливого бізнес-заходу для фахівців галузі охорони здоров'я. Найбільші в Україні 
медичні виставки Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO, Міжнародна фармацевтична виставка 
PHARMAEXPO  та Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO дозволили компаніям ринку представити новітнє 
медичне та стоматологічне обладнання, повний спектр інструментарію, товарів медичного призначення, фармацевтичні 
препарати. 

За результатами проведеного опитування, кожен п'ятий відвідувач Форуму впливав на прийняття рішення про закупівлю, а кожен 
другий – відвідав подію з метою ознайомлення з експозицією і вибору оснащення для лікувальних установ і діагностичних 
лабораторій. 

А вибір був гідним уваги! У цьому році в експозиції Форуму взяли участь 337 компанії - лідери ринку охорони здоров'я. Серед 
експонентів 62 компанії, які вперше взяли участь в заході. 

Значно розширилася географія експонентів — на виставці були представлені учасники і торгові марки з США, України, 
Німеччини, Швеції, Австрії, Швейцарії, Великої Британії, Іспанії, Канади, Франції, Чехії, Південної Кореї, Китаю, Нідерландів, 
Японії, Індії, Фінляндії, Данії, Латвії, Італії, Росії, Угорщини, Словаччини, Бельгії, Польщі, Ізраїлю, Норвегії, Малайзії, Словенії, 
Туреччини, В'єтнаму, Боснії і Герцеговини, Сербії, Болгарії, Румунії. 

Серед постійних учасників: «УКРБІОМЕД», «ХЕЛСІ СТАЙЛ», «Медтехснаб», ТОВ «Профімед-Сервіс», «Фармаско», «Завод 
рентгенівського обладнання «КВАНТ», «АФС Медицинтехнік», «ВЕГА МЕДІКА», «ГРУПОТЕСТ», НВФ «СІМЕСТА ВААЛ», 
ПП «МЕДРАМ», Мале приватне торгово-виробниче підприємство «ОНІКО», Sente Lab, «ВОЛЕС», ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-
МЕД», «Терра-Мед», «РЕХАФЛЕКС», «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «КАРДІО», «МЕДІКОМ-УКРАЇНА», Roche Diagnostics, 
«ЛАБЛАЙФ», «Фірма КОНТАКТ», «Компанія «ЮТАС», «Медгарант», «Волсмарт», «ЕксімКаргоТрейд», ІНТЕРМЕДИКА, 
«УКРБІО», АВІС-МЕД, «МЕДКОСВІСС» (Україна), «Равіта Україна», Київське виробниче об'єднання «Медапаратура», «БМТ 



УА», Royal Integration Ltd, «ВКФ Медтехніка», КРАТІЯ, «ІМЕСК», «Спікард», «Біо Тест Мед», «Дослідний завод «ГНЦЛС», 
HEEL, «ГОЛДЕН-ФАРМ», «МУКОС Фарма ЦЗ с.р.о.» Представництво в Україні. 
 

Новими учасниками виставок стали: АЛСЕНА, АРТ, IMPROVE MEDICAL, Грінсен, SIUI, Chison, Скайлайн Софтвер, 
Хімпромресурси-8, ІВОДЕНТ, DIRUI, ДНІПРО-МТО, Ергоком, САТВА, Стоматехника, ГАЛЕС, Альфа Спа, UATeleMD, KING 
WEST MEDICAL, ПЕ-КО, DANA МС Selenium, Medical Plaza, InMedUkraine, КОНТАКТ, Медична лабораторія «МедЛаб», 
Норма-Трейд, TopLine, Укрмедексперт, Formula diet, Екомед Мюнхен Хаус, ORMED, MedMarketing, TUORen, Royal Integration 
Ltd., SAMSUNG, АЙЕМЕС, БРОКБРІДЖ, Клініка «Мануфактура», marutaka.com.ua, Medlife.pro, МЕДХОЛДІНГ, Лікар, СЕЛКОМ 
ЛТД, CzechTrade, WALMARK, THIENEL dental, Siberian Health, DENTSTAL, КАТРОНІК, МЕДІНВЕСТБУД, OДАМЕД, Глюдор, 
Natural Cosmetic, Femina Care, Ультрасайн, БРАШ, Східно-Українська торгова компанія, REMED, ІЛТАМЕД, Аітас Плюс, 
Денстал, PKI-Консалтінг, System Medical. 

Паралельно з Форумом відбулася VІ Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo — 
головна виставка медичного туризму в Україні, яка об'єднує лідерів галузі та надає можливість налагоджувати довгострокову 
співпрацю на міжнародному рівні. Учасниками виставки є провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні 
установи, SPA&Wellness курорти Австрії, Білорусії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, США, Туреччини, України, 
Фінляндії, Чехії та багатьох інших країн. 

Серед учасників виставки: Sachkhere Medical Center, Латвійсько-Американський центр ока (LAAC), Клініка флебології і 
лазерної медицини Др. Мауріньша, Klinikum Nuernberg, Альянс Клінік Мюнхена, Małopolska, The Specialist Hospital of Stefan 
Żeromski in Krakow, The Rehabilitation Center in Krzeszowice, HYKSin — Гельсінська університетська лікарня, Дудінце, курорт, 
Закордонне представництво з туризму Словацької Республіки в РФ і СНД / Міністерство транспорту та будівництва Словацької 
Республіки, ЛУЧКИ, курорт, Пієштяни, Словацький лікувальний курорт, Medical Center "SVM-MED" LLC, КЛІНІКИ БІЛОРУСІ, 
Мати і дитя, Республіканський науково-практичний центр, ДУ Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, BG DENT, 
BG LAB, SCG MEDICAL SERVICE UKRAINE, Асклепіон Медичний центр, ТОВ, Клініка «Мануфактура» та інші. 

Цифри і факти: 

8300 м² експозиційної площі 
337 учасників IMF, Стоматологічного Конгресу та HTEXPO  
62 нових учасника 
35 країн 
Географія експонентів і ТМ: США, Україна, Німеччина, Швеція, Австрія, 
Швейцарія, Велика Британія, Іспанія, Канада, Франція, Чехія, Південна 
Корея, Китай, Нідерланди, Японія, Індія, Фінляндія, Данія, Латвія, Італія, 
Росія, Угорщина , Словаччина, Бельгія, Польща, Ізраїль, Норвегія, 
Малайзія, Словенія, Туреччина, В'єтнам, Боснія і Герцеговина, Сербія, 
Болгарія, Румунія 

12 120 фахівців-відвідувачів 
120 організаторів та співорганізаторів науково-практичних 
заходів 
90 науково-практичних заходів 
50 майстер-класів 
950 доповідачів 
 

 

До зустрічі на IХ Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров'я нації» 
у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б)! 

www.medforum.in.ua 
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