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Шановні організатори, учасники та гості!
Від імені Міністерства охорони здоров’я України та від себе особисто вітаю 

вас із відкриттям XII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині 
— здоров’я нації», Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров'я», 
X Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень 
медичної науки у практику охорони здоров'я України» та II Міжнародного 
конгресу з лабораторної медицини.

Без перебільшень хочу визнати Міжнародний медичний форум переможцем 
у складному особистому протистоянні з пандемією COVID-19. Знаю, скільки 
зусиль, праці та віри було докладено організаторами, щоб такий значущий для 
медичної спільноти захід не просто відбувся, а трансформувався у новий формат 
і відповідав усім вимогам нових реалій. Події, що збирають медичних фахівців з 
усієї України та зарубіжжя на одному майданчику, отримали нове життя! Ще більш 
насичена наукова програма, масштабні спеціалізовані виставки, найсучасніші 
новинки медичного та лабораторного обладнання, та ще багато корисного та 
цікавого для нас підготували організатори цього року.

Користуючись нагодою, хочу вчергове наголосити на такій важливій та 
актуальній темі як вакцинація. Ми увійшли у важкий період розповсюдження 
нового штаму коронавірусу. Боротьба з ним потребує наших згуртованих дій, 
відповідальності та самодисципліни. І найголовніше зараз – вакцинація. На 
сьогодні це – єдиний шлях зберегти здоров'я і життя. Світ вже рік живе в умовах 
нової реальності. Всі довго звикали до масок і антисептиків, але зрештою вони 
стали нашим невід'ємним атрибутом. Тому, і вакцинація має стати для нас звичним 
явищем. Одне просте правило, яке варто знати кожному: вакцинація = життя! 

Крім того я переконаний, що в Україні найкращі вчені і ми, звісно, підтримуємо 
вітчизняне виробництво вакцин. Цього року вперше були закладені кошти на 
створення біокластеру для виробництва вакцин. Це тільки перші кроки в цьому 
напрямку, але ми будемо над ним працювати і розвивати.

Також сьогодні ми маємо велику мету – це трансплантаційна незалежність 
України. Я впевнений, цього можна досягти протягом 3 років. І українці більше 
не будуть змушені їздити за кордон, щоб врятувати життя. Дуже важливо, щоб 
галузь трансплантації була максимально чистою і прозорою. Золоті руки лікарів 
здатні творити дива. Але із сучасним високоточним обладнанням вони зможуть 
рятувати набагато більше життів. Забезпечення наших медзакладів необхідною 
технікою – один із пріоритетів Міністерства охорони здоров’я. 

Звісно, ситуація в медицині ще далека від ідеальної. І по суті, за рік ми лише 
надолужуємо те, що втратили за попередні 5–6 років. Але ми рухаємося в 
прискореному темпі і про позитивні зміни говорю не лише я – це підтверджують 
і медики, і пацієнти.

Я твердо переконаний: велич держави не вимірюється кількістю зброї. Вона 
вимірюється здатністю держави захистити кожного громадянина. Для мене 
важливо, щоб українці знали: незалежно від статків, вони зможуть отримувати 
найпрофесійнішу допомогу. Для нас важливо кожне життя. 

Я вдячний кожному відвідувачу за бажання та використану можливість 
бути тут, а отже – за бажання вчитися новому, розвиватися, й поповнювати свої 
знання. Лише безперервний розвиток та самовдосконалення приведуть до 
успіху і допоможуть сформувати потужну медичну галузь. 

Тож, бажаю всім продуктивно провести час і отримати прекрасні емоції та 
враження від участі у заходах!

Максим Степанов
Міністр охорони здоров’я України
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Dear organizers, participants and guests!
On behalf of the Ministry of Health of Ukraine and myself, I personally congratulate 

you on the opening of the XII International Medical Forum "Medicine Innovations - the 
Nation’s Health", the International Forum "Healthcare Management", the International 
medical congress "Introduction of medical science advances into healthcare practice 
in Ukraine" and the II International Congress on Laboratory Medicine.

Without exaggeration, I want to recognize the International Medical Forum as the 
winner in a difficult personal confrontation with the COVID-19 pandemic. I know how 
much effort, work and faith was made by the organizers to make such an important 
event for the medical community not just take place, but transformed into a new 
format and meet all the requirements of new realities. Events that bring together 
medical professionals from all over Ukraine and abroad at one site have received new 
life! An even richer scientific program, large-scale specialized exhibitions, the latest 
medical and laboratory equipment, and much more useful and interesting for us have 
prepared the organizers of this year.

Taking this opportunity, I would like to once again emphasize such an important 
and relevant topic as vaccination. We have entered a difficult period for the spread of 
a new strain of coronavirus. Fighting it requires our united action, responsibility and 
self-discipline. And the most important thing now is vaccination. Today it is the only 
way to save health and life. The world has been living in a new reality for a year now. 
Everyone has long been accustomed to masks and antiseptics, but eventually they 
became our integral attribute. Therefore, vaccination should become commonplace 
for us. One simple rule that everyone should know: vaccination = life!

In addition, I am convinced that Ukraine has the best scientists and, of course, 
we support domestic production of vaccines. This year, for the first time, funds were 
pledged to create a biocluster for vaccine production. These are only the first steps in 
this direction, but we will work on it and develop it.

Also today we have a big goal - the transplant independence of Ukraine. I'm sure 
this can be achieved in 3 years. And Ukrainians will no longer be forced to go abroad to 
save lives. It is very important that the transplant industry is as clean and transparent 
as possible. The golden hands of doctors can work wonders. But with modern high-
precision equipment, they can save many more lives. Providing our medical facilities 
with the necessary equipment is one of the priorities of the Ministry of Health.

Of course, the situation in medicine is still far from ideal. And in fact, in a year 
we only make up for what we lost in the previous 5-6 years. But we are moving at an 
accelerated pace and I am not the only one talking about positive changes - this is 
confirmed by both doctors and patients.

I firmly believe that the greatness of the state is not measured by the number of 
weapons. It is measured by the state's ability to protect every citizen. It is important 
for me that Ukrainians know that, regardless of wealth, they will be able to receive the 
most professional help. Every life is important to us.

I am grateful to each visitor for the desire and the opportunity to be here, and 
therefore - for the desire to learn something new, develop and replenish their 
knowledge. Only continuous development and self-improvement will lead to success 
and help to form a powerful medical industry.

So, I wish everyone to spend time productively and get great emotions and 
impressions from participating in the events!

Maxym Stepanov
Minister of Health of Ukraine
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Шановні колеги!
Щиро вітаю вас від імені Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками із відкриттям XII Міжнародного медичного форуму 
«Інновації в медицині — здоров`я нації». 

Одним із основних пріоритетів роботи галузі охорони здоров’я для 
української держави є забезпечення наших громадян високоякісними і 
ефективними лікарськими засобами та медичними виробами, а вітчизняні 
медичні заклади – сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням. Адже 
саме від гарантованої якості ліків і своєчасної діагностики залежить результат 
лікування, а значить, і життя наших співгромадян. Саме тому Держлікслужба 
реалізовує державну політику у сфері контролю якості лікарських засобів і 
медичних виробів та ліцензування господарської діяльності на фармацевтичному 
ринку. 

Мені приємно, що одним із напрямів науково-практичної програми Конгресу 
є «Організація і управління в фармації», а в експозиційній частині виставки 
PHARMAExpo компанії-учасники на своїх стендах презентуватимуть продукцію 
тільки вищого ґатунку: лікарські препарати, парафармацевтичну продукцію, 
медичні вироби, лікувальні та лікувально-профілактичні засоби.

Міжнародний медичний форум — це чудова можливість отримати нові 
знання, обмінятися досвідом із колегами, дізнатися про актуальні нововведення 
у різних сегментах системи охорони здоров’я.

Користуючись почесною нагодою, щиро дякую організаторам форуму за 
підготовку важливого для вітчизняної системи охорони здоров’я заходу!

Учасникам та відвідувачам бажаю гарного конструктивного настрою, плідної 
праці та, звичайно, міцного здоров’я!

Р. М. Ісаєнко
голова Державної служби України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками
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Dear colleagues!
I sincerely congratulate you on behalf of the State Service of Ukraine on Medicines 

and Drugs Control on the opening of the XII International Medical Forum "Medicine 
Innovations  - the Nation’s Health ".

One of the main priorities of the healthcare sector for the Ukrainian state is to 
provide our citizens with high-quality and effective medicines and medical devices, 
and domestic medical institutions with modern diagnostic and medical equipment. 
After all, the result of treatment and hence the lives of our fellow citizens, depends 
on the guaranteed quality of medicines and timely diagnosis. That is why the SMDC 
implements the state policy in the field of quality control of medicines and medical 
devices and licensing of economic activity in the pharmaceutical market.

I am pleased that one of the directions of the scientific-practical program of the 
Congress is "Organization and management in pharmacy", and in the exposition 
of PHARMAExpo the participating companies will present only the highest 
quality products: medicines, parapharmaceuticals, medical products, medical and 
therapeutic and prophylactic agents.

The International Medical Forum is a great opportunity to gain new knowledge, 
share experiences with colleagues, learn about current innovations in various 
segments of the health care system.

Taking this honorable opportunity, I sincerely thank the organizers of the Forum 
for preparing an important event for the national health care system!

I wish the participants and visitors a good constructive mood, fruitful work and of 
course good health!

R.M. Isaenko
Head of the State Service of Ukraine on Medicines  
and Drugs Control
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Дорогі колеги!
Від імені Національної служби здоров'я України та від себе особисто вітаю всіх 

гостей та учасників XII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – 
здоров’я нації»! 

Дванадцятий рік поспіль цей грандіозний захід збирає фахівців, яких об’єднує 
одна важлива мета – працювати в інтересах пацієнтів. Національна служба 
здоров'я України також з думкою про пацієнта продовжує втілювати системні 
зміни і трансформувати медичну реформу. 30 березня 2018 року НСЗУ почала 
свою роботу як нова інституція державної влади з людським обличчям і стійкими 
цінностями. Цього року третю річницю ми зустріли напередодні старту вже 
другої в Україні Програми медичних гарантій – гарантованого переліку медичних 
послуг, який дає пацієнтові фінансову точку опори під час лікування раціоналізує 
витрати коштів на медичні послуги. Ми вдячні кожному, хто зробив свій внесок в 
реалізацію однієї з найскладніших та найзатребуваніших реформ країни. 

Варто відзначити, що за роки існування Міжнародного медичного форуму 
вдалося зробити надможливе – об’єднати на одній міжнародній платформі 
представників влади, лікарів усіх галузей медицини, науковців, виробників 
медичного обладнання та фармацевтичної продукції з метою обміну досвідом, 
пошуків розв’язання актуальних проблем медичної галузі, модернізації системи 
охорони здоров’я. 

На спеціалізованих виставках відвідувачі зможуть ознайомитися з 
сучасним медичним обладнанням, інструментарієм, витратними матеріалами, 
фармацевтичною продукцією. 

Бажаю всім нових відкриттів, робочих знайомств, успіхів у реалізації 
професійних ідей!

А. Б. Віленський 
Голова Національної служби здоров'я України
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Dear colleagues!
On behalf of the National Health Service of Ukraine and myself, I personally greet 

all the guests and participants of the XII International Medical Forum "Medicine 
Innovation - the Nation’s Health"!

For the twelfth year in a row, this grand event brings together professionals united 
by one important goal - to work for the benefit of patients. The National Health Service 
of Ukraine also continues to implement systemic changes and transform medical 
reform with a view to the patient. On March 30, 2018, the NSSU began its work as a 
new institution of state power with a human face and sustainable values. This year 
we celebrated the third anniversary on the eve of the start of the second in Ukraine 
Medical Guarantees Program - a guaranteed list of medical services, which gives the 
patient a financial foothold during treatment, streamlines the cost of medical services. 
We are grateful to everyone who has contributed to the implementation of one of the 
most difficult and popular reforms in the country.

It is worth noting that over the years of the International Medical Forum we have 
managed to do our best - to unite on one international platform government officials, 
doctors from all fields of medicine, scientists, manufacturers of medical equipment 
and pharmaceuticals to share experiences, seek solutions to current medical 
problems, modernization of the health care system.

At specialized exhibitions, visitors will be able to get acquainted with modern 
medical equipment, tools, consumables, pharmaceuticals.

I wish everyone new discoveries, working acquaintances, success in implementing 
professional ideas!

A.B. Vilensky
Head of the National Health Service of Ukraine
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Шановні учасники організатори та гості  
XIІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в 

медицині – здоров’я нації» і Міжнародного форуму 
«Менеджмент в охороні здоров`я»!

В черговий раз рада вітати вас від імені Департаменту охорони здоров’я в 
столиці України!

Форум на сьогодні став вже традиційним місцем зустрічі медиків, керівників 
медичних закладів, чиновників та адміністраторів охорони здоров’я, виробників 
медичного обладнання, фармацевтів, науковців, розробників в галузі медицини, 
спеціалістів медичної освіти тощо.

До цього заходу готуються, на нього чекають, адже всі ативності - конференції, 
семінари, обговорювання, презентації – що проходять під його егідою направлені 
на розвиток галузі в цілому та на особисте професійне вдосконалення кожного 
учасника.

На мій погляд те, що Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині 
– здоров’я нації» з успіхом проходить вже дванадцятий раз – найкраще 
підтвердження його актуальності, затребуваності та ефективності.

Я хочу побажати всім учасникам в першу чергу – насолодитися спілкуванням 
в професійному колі, обмінятися один з одним досвідом, отримати якомога 
більше нових знань та компетенцій в галузі медицини.

Вірю, що Форум і цього разу для багатьох з нас стане стимулом для подальших 
досягнень та особистого росту!

Плідної та цікавої роботи!

Валентина Гінзбург
Директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва,
Доктор медичних наук
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Dear participants, organizers and guests of the  
XII International Medical Forum "Medicine 
Innovations - the Nation’s Health" and the 

International Forum "Healthcare Management"!
Once again, I am glad to welcome you on behalf of the Kyiv Municipal Health 

Department!
Today, the Forum has become a traditional meeting place for physicians, heads 

of medical institutions, health officials and administrators, manufacturers of medical 
equipment, pharmacists, scientists, developers in the field of medicine, medical 
education specialists and more.

We are preparing for this event, we are waiting for it, because all activities - 
conferences, seminars, discussions, presentations - held under its auspices are 
aimed at the development of the industry as a whole and the personal professional 
development of each participant.

In my opinion, the fact that the International Medical Forum "Medicine Innovations 
- the Nation’s Health" is successfully held for the twelfth time - the best confirmation of 
its relevance, demand and effectiveness.

I want to wish all participants first of all - to enjoy communication in a professional 
circle, to exchange experiences with each other, to get as much new knowledge and 
competencies in the field of medicine.

I believe that the Forum will once again be an incentive for many of us for further 
achievements and personal growth!

Fruitful and interesting work!

Valentina Ginzburg
Head of the Kyiv Municipal Health Department
PhD in Medicine
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Шановні колеги!
Рада вітати вас на відкритті XIІ Міжнародного медичного форуму «Інновації в 

медицині – здоров’я нації».
Галузь охорони здоров’я має бути однією з найсильніших ланок національного 

господарства України. Тож завдання, яке стоїть перед Урядом, Міністерством 
охорони здоров’я України, науковцями — добре організувати та надалі успішно 
управляти нею.

Міжнародний медичний форум є ще одним щаблем у безперервному 
професійному розвитку, де ми маємо змогу отримати нові компетенції, розширити 
свої професійні знання. Щорічні зустрічі на форумі представників медичної 
спільноти України, 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.

Від імені Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної 
адміністрації хочу висловити подяку організаторам, учасникам та гостям цієї 
знакової для української медицини події за спільні зусилля у боротьбі за здоров’я 
нації!

Бажаю всім натхнення та продуктивної роботи протягом усіх трьох днів!

Олена Володимирівна Єфіменко 
Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської обласної  
державної адміністрації
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Dear colleagues!
I am pleased to welcome you to the opening of the XII International Medical 

Forum "Medicine Innovations- the Nation’s Health ".
The healthcare sector should be one of the strongest links in the national economy 

of Ukraine. Therefore, the task facing the Government, the Ministry of Health of 
Ukraine, and scientists is to organize it well and continue to manage it successfully.

The International Medical Forum is another step in continuous professional 
development, where we have the opportunity to gain new competencies, expand 
our professional knowledge. Annual meetings at the Forum of representatives of 
the medical community of Ukraine, colleagues from abroad are extremely effective, 
because here specialists can share experiences, present innovative scientific 
developments for diagnosis, treatment and prevention of diseases, improve the 
professional level.

On behalf of the Department of Health of the Kyiv Regional State Administration, 
I would like to thank the organizers, participants and guests of this significant event 
for Ukrainian medicine for their joint efforts in the fight for the health of the nation!

I wish everyone inspiration and productive work for all three days!

Olena Volodymyrivna Yefimenko 
Director of the Department of Health of the Kyiv Regional  
State Administration
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Шановні колеги!
Радий вітати Вас з відкриттям XІІ Міжнародного медичного форуму «Інновації 

в медицині – здоров’я нації»!
Медицина – це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої 

є зміцнення і збереження здоров’я, подовження життя людини, профілактика 
й лікування хвороб. Коло інтересів медицини охоплює всі сфери особистого 
і громадського життя людини. Медицині, як «мистецтву зцілення» (з латини 
medeor – зцілювати), притаманні насамперед гуманність і професійність. І від 
того, як ми ставимося до вітчизняної системи охорони здоров’я, залежить її 
розвиток і збереження нашої нації.

Медичний форум – одна з найважливіших подій, що надає учасникам змогу 
представити актуальні дослідження та розробки в лабораторній медицині, 
медичній радіології, онкології, медицині невідкладних станів, фізіотерапії 
та реабілітації, хірургії та нейрохірургії, педіатрії, епідеміології, клінічній 
фармакології, загальній фармації та багатьох інших напрямах. 

На мій погляд, саме відкритий діалог і конструктивна співпраця між людьми, 
які продукують інновації, та фахівцями, які застосовують їх на практиці, є одним із 
важливих чинників розвитку української медицини. 

Не без гордості хотів би зазначити, що науковці Національної академії наук 
України запропонували чимало розробок, призначених для використання у 
сфері охорони здоров’я. Серед таких, зокрема, є розробки, що їх практикують 
і в умовах бойових дій, надаючи першу медичну допомогу і лікуючи отримані 
ураження, і під час медико-соціальної реабілітації військових. Як приклад наведу 
сімейство приладів електростимуляції з біологічним зворотним зв’язком для 
відновлення рухів та мовлення після тяжких поранень, хвороб нервової системи 
– інсульту, ДЦП тощо. З їх допомогою вже проліковано понад 25 тис. хворих. 

Більше 150 методик в абдомінальній хірургії, травматології, пульмонології, 
проктології, мамології, гінекології, отоларингології, офтальмології базуються на 
революційній українській технології електрозварювання живих м’яких тканин, 
що значно зменшує крововтрати та пришвидшує загоювання ран. Успішно 
проведено понад 200 тисяч операцій.

Я вірю, що ці та інші здобутки стануть початком ери розробок світового 
масштабу, і держава врешті-решт підтримає українських науковців, що дасть їм 
змогу повною мірою реалізувати свій творчий потенціал.

Бажаю, щоб під час фахових дискусій у вас з’явилося багато цікавих проєктів, 
що закладуть фундамент для докорінних змін на краще! 

Анатолій Загородній
Президент Національної академії наук України
академік НАН України 
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Dear colleagues!
I am glad to welcome you to the beginning of the XII International Medical Forum 

“Innovations in Medicine – the Nation’s Health”! 
Medicine is the complex of science and practice evolved to maintain and restore 

health by the prevention and treatment of illness. Medicine encompasses all spheres 
of private and social human life. Medicine as “art of healing” (from Latin medeor – heal) 
requires above all humaneness and competence. So our treatment of public health 
provides the development of medical service and the well-being of our nation.

The Medical Forum is one of the most important events where the participants 
present current achievements in the laboratory medicine, medical radiology, 
oncology, emergency medicine, physiotherapy and rehabilitation, surgery and 
neurosurgery, pediatrics, epidemiology, clinical pharmacology, general pharmacy, 
and many other areas.

In my opinion, only an open dialogue and constructive cooperation between 
scientists, who produce innovations, and specialists who apply them in practice, is the 
determinant factor for the development of national medicine.

With evident pride I would like to note that researchers of the National Academy 
of Sciences of Ukraine have proposed numerous results intended to be applied in 
the field of health care. In particular, the developments methods used during the first 
aid in combat, for the treatment of injuries received during these actions, as well as 
for medical and social rehabilitation of the military. As an example, I will mention a 
family of electrical stimulation devices with biological feedback for the restoration of 
movement and speech after severe injuries, diseases of the nervous system – stroke, 
cerebral palsy, etc. More than 25,000 patients have already been treated with the use 
of these approaches.

More than 150 techniques in abdominal surgery, traumatology, pulmonology, 
proctology, mammology, gynecology, otolaryngology, ophthalmology are based 
on the revolutionary domestic technology of electric welding of living soft tissues 
that significantly reduces blood loss and accelerates wound healing. More than 200 
thousand operations have been performed successfully.

I believe that these and other achievements are only the beginning of an era 
of world-class development, and the government will eventually provide tangible 
support to Ukrainian scientists so that they will be able to fully realize their creative 
potential.

I wish you to propose a lot of interesting projects during the professional 
discussions, which will lay the foundation for radical changes for the better!

Anatoly Zagorodny
President of the National Academy of Sciences of Ukraine
Academician 
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Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук України щиро вітаю Вас з 

відкриттям XII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині — здоров’я 
нації», Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров'я», X Міжнародного 
медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров'я України» та II Міжнародного конгресу з лабораторної 
медицини.

Науковий прогрес, ефективне використання результатів наукової діяльності, 
впровадження інноваційних технологій сприяє не лише економічному зростанню 
Держави, а й є запорукою її справжньої незалежності та перспективи розвитку на 
майбутнє.

Саме тому Державні установи НАМН України приймають активну участь у 
формуванні науково-практичної програми X Міжнародного медичного конгресу 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони 
здоров’я України» та II Міжнародного конгресу з лабораторної медицини. 
Інститути представлять результати фундаментальних досліджень та новітні 
наукові розробки у медичній галузі.

За багато років Міжнародний медичний форум став найпотужнішою 
платформою, де створено умови для комплексного підходу до вирішення 
актуальних проблем медичної галузі.

Переконаний, що таке поєднання сприятиме обміну досвідом та дасть 
можливість вирішувати найбільш актуальні питання медичної науки та 
практичної сфери охорони здоров`я України.

В. Цимбалюк
Президент Національної академії медичних наук України
академік 
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Dear colleagues!
On behalf of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, I sincerely 

congratulate you on the opening of the XII International Medical Forum "Medicine 
Innovations - the Nation’s Health", International Forum Healthcare Management, 
X International Medical Congress Introduction of medical science advances into 
healthcare practice in Ukraine and the II International Congress on Laboratory 
Medicine.

Scientific progress, effective use of the results of scientific activity, introduction of 
innovative technologies contributes not only to the economic growth of the State, but 
also is a guarantee of its true independence and prospects for future development.

That is why the State institutions of the National Academy of Medical Sciences 
of Ukraine take an active part in the formation of the scientific-practical program 
of the X International Medical Congress Introduction of medical science advances 
into healthcare practice in Ukraine and the II International Congress on Laboratory 
Medicine. 

The institutes will present the results of basic research and the latest scientific 
developments in the medical field.

Over the years, the International Medical Forum has become the most powerful 
platform where the conditions are created for a comprehensive approach to solving 
current problems in the medical field.

I am convinced that such a combination will facilitate the exchange of experience 
and provide an opportunity to address the most pressing issues of medical science 
and practical health care in Ukraine.

V. Tsymbalyuk
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
academician
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Дорогі колеги!
Сердечно вітаю Вас із початком роботи XII Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині — здоров’я нації», Міжнародного форуму «Менеджмент 
в охороні здоров'я», X Міжнародного медичного конгресу «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України» та II 
Міжнародного конгресу з лабораторної медицини.

Форуми справедливо заслужили визнання та повагу з боку організаторів 
охорони здоров'я, науковців, лікарів, провізорів, виробників і дистриб'юторів 
медичної техніки та лікарських засобів. Високий статус подій щорічно 
підтверджують факти. А саме: зали, заповнені фахівцями сфер охорони здоров’я 
та фармації, численна аудиторія провідних вітчизняних та іноземних доповідачів, 
яка постійно розширюється, а також кількість і географія експонентів.

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, як 
флагман безперервної професійної підготовки фахівців для сфери охорони 
здоров’я України, безумовно, підтримує якісні освітні ініціативи. І, маючи статус 
одного із організаторів Форумів, робить усе можливе для того, щоб запропоновані 
заходи принесли відвідувачам максимальну користь та відповідали реаліям 
сьогодення.

Кафедри університету — активні учасники формування науково-практичної 
програми, що реалізується у межах Міжнародного медичного конгресу та 
Міжнародного конгресу з лабораторної медицини. Адже саме завдяки їм 
спеціалісти підвищують рівень кваліфікації та залишаються в епіцентрі останніх 
наукових розробок наших учених. От і цьогоріч вони отримають можливість 
обговорити інновації у профілактиці, діагностиці та лікуванні, що найближчим 
часом посядуть гідне місце у вітчизняній медичній практиці.

Кожен фахівець матиме унікальну можливість на спеціалізованих виставках 
дізнатися більше про найсучасніші технології, протестувати якісне медичне 
обладнання, а також оцінити новинки фармацевтичної продукції.

Зичу гостям та учасникам важливих подій плідної співпраці, професійного 
спілкування, корисних знайомств та успіхів у подальшій роботі на користь 
здоров'я громадян України!

Юрій Вороненко
академік НАМН України
ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика
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Dear colleagues!
I cordially congratulate you on the beginning of the XII International Medical 

Forum "Medicine Innovations - the Nation’s Health", International Forum Healthcare 
Management, X International Medical Congress Introduction of medical science 
advances into healthcare practice in Ukraine and the II International Congress on 
Laboratory Medicine.

The forums have rightly earned the recognition and respect of health care 
organizers, scientists, doctors, pharmacists, manufacturers and distributors of medical 
equipment and medicines. The high status of events is annually confirmed by the 
facts. Namely: halls filled with specialists in the fields of healthcare and pharmacy, 
a large audience of leading domestic and foreign speakers, which is constantly 
expanding, as well as the number and geography of exhibitors.

PL Shupyk National University of Health of Ukraine, as the flagship of continuous 
professional training for the field of health of Ukraine, certainly supports quality 
educational initiatives. And, having the status of one of the organizers of the Forums, 
does everything possible to ensure that the proposed activities bring visitors the 
maximum benefit and meet the realities of today.

University departments are active participants in the formation of scientific and 
practical program, which is implemented within the International Medical Congress 
and the International Congress of Laboratory Medicine. After all, it is thanks to them 
that specialists improve their skills and remain at the epicenter of the latest scientific 
developments of our scientists. This year they will have the opportunity to discuss 
innovations in prevention, diagnosis and treatment, which will soon take a worthy 
place in domestic medical practice.

Each specialist will have a unique opportunity to learn more about the latest 
technologies at specialized exhibitions, test quality medical equipment, as well as 
evaluate new pharmaceutical products.

I wish the guests and participants of important events fruitful cooperation, 
professional communication, useful acquaintances and success in further work for 
the benefit of the health of the citizens of Ukraine!

Yuriy Voronenko
Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Rector of the PL Shupyk National University of Health of Ukraine



XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

XII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

24  www.medforum.in.ua  official catalogue    •    офiцiйний каталог

Шановні колеги!
Вітаю вас із відкриттям важливої події у житті фахівців лабораторної 

служби – Міжнародного конгресу з лабораторної медицини! Цього року ми 
маємо окремий масштабний захід, який сприятиме підвищенню кваліфікації 
лабораторних працівників, допоможе у вирішенні проблемних питань сучасних 
напрямів лабораторної медицини. 

Під час низки заходів спеціальної програми будуть обговорені найважливіші 
та найактуальніші теми галузі, представлені новітні розробки. Також учасники 
матимуть змогу удосконалити методи своєї роботи, отримати фахові  
консультації від відомих експертів лабораторної галузі. Потужна експозиція 
успішно доповнить науково-практичну частину конгресу. 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. 

Для мене та для всіх спеціалістів, пов’язаних з трансфузіологічною допомогою, 
особливо актуальною буде фахова школа з міжнародною участю «Прикладні 
питання діяльності суб'єктів системи крові та забезпечення трансфузіологічної 
допомоги». Сподіваюся, що нові знання та досвід допоможуть сформувати єдиний 
підхід і сконцентрувати всі зусилля на наданні доступних і якісних лабораторних 
послуг населенню країни.

Тому, щиро бажаю усім учасникам наснаги, мудрості, плідної роботи, 
виваженості у прийнятті рішень й сміливості для їх втілення!

О. В. Сергієнко
Директор КНП «Київський міський цент крові»
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Dear colleagues!
I congratulate you on the opening of an important event in the life of specialists 

of laboratory service – International Congress on Laboratory Medicine! This year we 
have a separate major event which will contribute to improving the skills of laboratory 
workers, will help in solving the problematic issues of modern areas of laboratory 
medicine. 

During a series of events of a specially designed program, important and relevant 
topics of the industry will be discussed, the latest developments will be presented. 
The participants will also be able to improve their working methods, get professional 
advice from well-known specialists of laboratory industry. A powerful exhibition area 
will be a successful complement to the scientific and practical part of the Congress. 
This is the platform where one can get acquainted with products of world leaders in 
the field of equipment supply and elaborations for laboratories, establish business 
contacts and make choice having studied all advantages of the equipment by taking 
part in numerous presentations. 

For me and for all professionals involved with transfusiological assistance, 
Professional school with international participation "Applied issues of the activities of 
subjects of the blood system and the provision of transfusion care" will be of special 
importance. I hope that the new knowledge and experience will help form a unified 
approach and concentrate all efforts on providing accessible and quality laboratory 
services to the population of the country.

Therefore, I sincerely wish all the participants inspiration, sagacity, fruitful work, 
wisdom in making decisions and courage to implement them!

O. V. Serhiienko
Director of Kyiv City Blood Center, CNE
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Вельмишановні організатори,  
учасники та гості форумів!

Від імені Українського медичного клубу, офіційного партнеру IMF, радий 
вітати вас на XII Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині — 
здоров’я нації» та Міжнародному форумі «Менеджмент в охороні здоров'я»! Мені 
надзвичайно приємно долучитися до таких масштабних заходів, спрямованих на 
розбудову охорони здоров'я України.

Впевнений, що всіх учасників форумів об'єднує спільна мета — бажання 
вдосконалюватися, розвиваючи світову медицину.

Як президент Українського медичного клубу хочу наголосити, що наша 
організація повністю поділяє мету та цілі організаторів заходу. Ми разом 
прагнемо згуртувати медичну спільноту для підвищення суспільного статусу 
медиків, зайняти лідерські позиції у модернізації охорони здоров’я, інформаційно 
та професійно підтримувати спеціалістів, які працюють в галузі охорони здоров’я, 
а також сприяти впровадженню нових методів і технологій  в профілактику, 
діагностику, лікування та реабілітацію .

Радий бачити, що серед учасників форумів є багато керівників галузі, 
головних лікарів закладів охорони здоров’я, представників медичного бізнесу, 
фахових лікарських громадських організацій і об’єднань, які також є членами 
Українського медичного клубу.

Дуже цінним є те, що в Україні ось вже 12 років ми маємо інтегральну фахову 
платформу для ефективної комунікації держави, управлінців, практиків охорони 
здоров’я, медичної науки, освіти і бізнесу. Міжнародний медичний форум та 
Міжнародний форум «Менеджмент в охороні здоров'я» єднають професіоналів.

Виклики сучасності спонукають і мотивують нас до створення і обговорення 
українською медичною експертною спільнотою дієвої національної політики і 
системи охорони здоров’я. Форуми надають нам таку можливість.

Бажаю вам здоров’я, професійного зростання і незабутніх вражень від участі!

І. М. Сорока
Президент Українського медичного клубу,  
заслужений працівник охорони здоров’я України
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Dear organizers, participants  
and guests of the forums!

On behalf of the Ukrainian Medical Club, the official partner of IMF, I am glad 
to welcome you to the XII International Medical Forum "Medicine Innovations - the 
Nation’s Health" and the International Forum "Healthcare Management"! I am very 
pleased to join such large-scale events aimed at the development of health care in 
Ukraine.

I am sure that all forum participants are united by a common goal - the desire to 
improve by developing world medicine.

As the president of the Ukrainian Medical Club, I want to emphasize that our 
organization fully shares the goals and objectives of the event organizers. Together 
we strive to unite the medical community to improve the social status of doctors, 
take a leading position in the modernization of healthcare, provide information 
and professional support to specialists working in the field of healthcare, and also 
contribute to the introduction of new methods and technologies in prevention, 
diagnosis, treatment and rehabilitation.

I am glad to see that among the forum participants there are many industry 
leaders, chief doctors of healthcare institutions, representatives of the medical 
business, professional medical public organizations and associations, which are also 
members of the Ukrainian Medical Club.

It is very valuable that in Ukraine for 12 years now we have been an integral 
professional platform for effective communication of the state, managers, healthcare 
practitioners, medical science, education and business. The International Medical 
Forum and the International Forum "Healthcare Management" bring together 
professionals.

The challenges of our time encourage and motivate us to create and discuss by 
the Ukrainian medical expert community an effective national policy and health care 
system. Forums provide us with this opportunity.

I wish you health, professional growth and an unforgettable experience of 
participation!

I. M. Soroka 
President of the Ukrainian Medical Club,  
Honored Health Worker of Ukraine
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Шановні організатори, учасники та гості!
З приємністю вітаю Вас із початком роботи XII Міжнародного медичного 

форуму «Інновації в медицині — здоров’я нації» та II Міжнародного конгресу з 
лабораторної медицини!

Ці грандіозні для медичної галузі заходи – чудова можливість ознайомитися з 
останніми досягненнями технологій, налагодити партнерські зв’язки, поділитися 
напрацюваннями з колегами, долучитись до нових трендів у реорганізації 
системи охорони здоров’я. Форум та Конгрес мають стати непересічною подією 
для фахівців сфери лабораторної медицини.

Сьогодні дуже важливим є належне функціонування лабораторної медицини 
в Україні, адже відомо, що 70-80% інформації, необхідної для клінічних рішень, 
профілактики, діагностики та лікування захворювань, надають клінічні 
лабораторні дослідження, і їх значимість неухильно зростає. 

Лабораторна медицина є надзвичайно складною і наукоємною галуззю. Тому 
рівень підготовки сучасного спеціаліста з лабораторної медицини потребує 
безперервного оновлення та удосконалення, він має оволодівати найновішими 
технологіями та інноваціями. Програми підготовки таких спеціалістів постійно 
вдосконалюються, відображаючи розширення сфери діяльності лабораторної 
медицини, впровадження нових технологій і виникнення нових завдань. 

Я впевнений, що професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості наших 
спеціалістів дають усі можливості ефективно модернізувати вітчизняну систему 
охорони здоров’я й вивести українську медицину на найвищий європейський 
рівень.

Бажаю учасникам плідної роботи, натхнення та нових творчих здобутків!

С.В. Клименко
д.м.н., проф. завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики  
НУОЗ України імені П.Л. Шупика
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Dear organizers, participants and guests!
I am pleased to welcome you to the beginning of the XII International Medical 

Forum "Medicine Innovations - the Nation’s Health" and the II International Congress 
on Laboratory Medicine!

These grand events for the medical industry are a great opportunity to get 
acquainted with the latest technological advances, establish partnerships, share 
experiences with colleagues, join new trends in the reorganization of the health 
care system. The Forum and the Congress should become an extraordinary event for 
specialists in the field of laboratory medicine.

Today, the proper functioning of laboratory medicine in Ukraine is very important, 
because it is known that 70-80% of the information needed for clinical solutions, 
prevention, diagnosis and treatment of diseases, provide clinical laboratory studies, 
and their importance is growing.

Laboratory medicine is an extremely complex and science-intensive field. 
Therefore, the level of training of a modern specialist in laboratory medicine needs 
constant updating and improvement, he must master the latest technologies and 
innovations. Training programs for such specialists are constantly being improved, 
reflecting the expansion of the scope of laboratory medicine, the introduction of new 
technologies and the emergence of new challenges.

I am convinced that the professionalism, knowledge, experience and high human 
qualities of our specialists provide all the opportunities to effectively modernize the 
domestic health care system and bring Ukrainian medicine to the highest European 
level.

I wish the participants fruitful work, inspiration and new creative achievements!

S.V. Klymenko
MD, prof. Head of the Department of Clinical Laboratory Diagnostics of the Shupyk 
National Healthcare University of Ukraine 
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Шановні колеги-медики, партнери та виробники 
медичного обладнання!

ГО «Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики» (УАФУД) 
радо вітає учасників XII Міжнародного медичного форуму (XII ММФ) «Інновації в 
медицині — здоров’я нації»!

Життя бентежне та сповнене несподіванок… Прийшла ера COVID-19 і вже рік 
планета терміново шукає відповіді на виклики часу! Медицина стала провідним 
вектором соціального життя. 

Ми знову плануємо свої зустрічі з колегами та новітніми технологічними 
рішеннями на сучасній інформаційній платформі Міжнародного медичного 
форуму .

Але… Пандемія COVID-19 змінила пріоритети. 
Фахівцям ультразвукової і функціональної діагностики стало актуально 

опанувати ультразвукову діагностику легень – Lung Ultrasound (LUS) та розлади 
мікроциркуляції при COVID.

 Саме у вересні 2020 р. на ХI ММФ вперше прозвучали доповіді з 
узагальнення світового досвіду УЗД легень при COVID і принципи УЗ допомоги 
в сортуванні та супроводі цих хворих. УАФУД саме тоді поставила завдання 
створити робочу групу з залученням фахівців УЗД, лікарів інтенсивної терапії та 
пульмонологів з метою створення національного протоколу. І вже на XII ММФ цей 
протокол буде оприлюднено широкому загалу фахівців. 

Започатковано вітчизняний стартап портативного УЗ апарату з інтегрованим 
протоколом LUS  для зручності фахівців і прискореної реєстрації  даних.

Не є несподіванкою полісистемні ураження при COVID і методи функціональної 
діагностики дозволяють оцінити мікроциркуляції з мікротромбоутворенням. 

Всі ці заходи зокрема вирішують нагальні проблеми лікарів первинної ланки 
на принципах надання УЗД на місці потреби – фокус на POCUS (point-of-care 
Ultrasound).

УАФУД створила ресурс для лікарів з питань боротьби з COVID-19 - http://
ultrasound.net.ua/materiali/materiali-po-radiologiji-pid-chas-pandemiji-covid19/.

УАФУД переклала українською настанови WFUMB та EFSUMB по захисту 
і беспечному виконанню УЗД під час пандемії. Цією настановою вже рік 
користуються тисячі лікарів УЗД в Україні - https://wfumb.info/wp-content/
uploads/2020/04/WFUMB-Position-Statement-COVID_19_Ukrainian.pdf. 

УАФУД планує в рамках XII ММФ провести Школу з висвітлення та опанування 
різноманітних технологій ультразвукової і функціональної діагностики. 

Лікарі - лідери галузі та тренери фірм-вендорів нададуть слушні поради, які 
апарати для діагностики краще придбати для первинної, а які — для вторинної 
ланки. 

Ультразвукова і функціональна діагностика є підмурком для вирішення 
складних і пересічних клінічних завдань, скринінгу та профілактики 
розповсюджених інфекційних та неінфекційних хвороб. 

Чекаємо Вас на заходах УАФУД! Буде безпечно, інформативно, креативно і 
корисно!

О.Б. Динник
кандидат медичних наук, 
головний лікар Інституту еластографії, 
президент ГО «Української асоціації фахівців  
ультразвукової діагностики» (УАФУД),
член Виконкому Асоціації радіологів України (АРУ), член ESR, EFSUMB, EASL
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Dear medical colleagues, partners and manufacturers  
of medical equipment!

NGO "Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics" (UAUDS) welcomes 
participants of the XII International Medical Forum (XII IMF) "Medicine Innovations – the 
Nation’s Health"!

Life is confusing and full of surprises… The era of COVID-19 has come and for a year 
now the planet has been urgently looking for answers to the challenges of time! Medicine 
has become a leading vector of social life.

We are again planning our meetings with colleagues and the latest technological 
solutions on the modern information platform of the International Medical Forum.

But… The COVID-19 pandemic has changed priorities.
Specialists in ultrasound and functional diagnostics have become accustomed 

to mastering ultrasound diagnostics of the lungs - Lung Ultrasound (LUS) and 
microcirculation disorders in COVID.

It was in September 2020 that reports on the generalization of the world experience 
of pulmonary ultrasound at COVID and the principles of ultrasound assistance in sorting 
and accompanying these patients were made for the first time at the XI MMF. It was 
then that the UAUDS set the task of creating a working group with the involvement of 
ultrasound specialists, intensive care physicians and pulmonologists in order to create a 
national protocol. And already at the XII IMF this protocol will be made public to a wide 
range of specialists.

A domestic startup of a portable ultrasound machine with an integrated LUS protocol 
has been launched for the convenience of specialists and accelerated data registration.

Not surprisingly, polysystemic lesions in COVID and methods of functional diagnosis 
allow to assess the microcirculation with microthrombus formation.

All these measures, in particular, solve the urgent problems of primary care physicians 
on the principles of providing ultrasound on the spot - the focus on POCUS (point-of-care 
Ultrasound).

UAUDS has created a resource for doctors to combat COVID-19 - http://ultrasound.
net.ua/materiali/materiali-po-radiologiji-pid-chas-pandemiji-covid19/.

UAUDS translated into Ukrainian the WFUMB and EFSUMB guidelines for the 
protection and safe performance of ultrasound during a pandemic. This guideline has 
been used by thousands of ultrasound doctors in Ukraine for a year now - https://wfumb.
info/wp-content/uploads/2020/04/WFUMB-Position-Statement-COVID_19_Ukrainian.
pdf.

UAUDS plans to hold a School on the coverage and mastery of various technologies 
of ultrasound and functional diagnostics within the XII IMF.

Doctors - industry leaders and coaches of vendors will provide sound advice on which 
diagnostic devices are best to buy for the primary and which - for the secondary level.

Ultrasound and functional diagnostics are the foundation for solving complex and 
ordinary clinical problems, screening and prevention of common infectious and non-
infectious diseases.

We are waiting for you at UAUDS events! It will be safe, informative, creative and 
useful!

O.B. Dynnyk 
candidate of Medical Sciences,
chief physician of the Institute of Elastography,
President of the NGO "Ukrainian Association of Ultrasound Specialists" (UAUDS),
member of the Executive Committee of the Association of Radiologists of Ukraine (ARU), 
member of ESR, EFSUMB, EASL
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Шановні колеги, 
вітаю вас з початком роботи  

II Міжнародного конгресу з лабораторної 
медицини! 

Цього року на міжнародному рівні організатори заходу разом з Національною 
академією медичних наук України проводять ІI Міжнародний конгрес з 
лабораторної медицини присвячений повсякденній роботі та перспективі 
діяльності діагностичних та наукових лабораторій.

Це чудова можливість ознайомитися з останніми досягненнями у сегменті 
діагностичних технологій, налагодити партнерські зв’язки, поділитися 
напрацюваннями з колегами. Це – непересічна подія для фахівців у сфері 
лабораторної медицини. У рамках виставки презентуються кращі зразки 
продукції світових лідерів з виробництва обладнання для лабораторій. 
Представники компаній детально пояснюють, які технічні характеристики і 
переваги має обладнання, які особливості його використання. На основі таких 
професійних рекомендацій легко обрати оптимальний варіант.

Програма заходу, окрім цікавої експозиції, передбачає потужне науково-
практичне наповнення. Зокрема, запланована низка заходів, де до уваги аудиторії 
пропонуються цікаві виступи на актуальні теми. Цього року наукову спільноту 
запрошують долучитися до обговорення індикаторів якості лабораторних послуг 
і достовірності результатів лабораторних досліджень.

Бажаєте не тільки дізнатися про новітнє обладнання, а й випробувати його у дії? 
Таку нагоду надає Українська лабораторна школа. Її учасники мають можливість 
отримати професійні консультації експертів Лабораторної та метрологічної 
служби НАМН України, міжінститутського Референтного лабораторного центру 
НАМН України і провідних компаній-виробників апаратури, а також відвідати 
майстер-класи на діючому обладнанні: біохімічних автоматичних аналізаторах, 
гематологічних аналізаторах, автоматичних коагулометрах, аналізаторах 
гемостазу, імуноферментних аналізаторах. Визначити особливості використання 
хемілюмінесцентного та інших методів на новому обладнанні.

Важливе місце одержить питання про первинну ланку, її забезпечення. Ці та 
інші питання будуть розглянуті під час цього заходу.

Дорогі друзі! Колеги! Впевнена, що ми ще не один раз будемо збиратися 
на семінарах і Українській лабораторній школі. Будемо радіти здобуткам один 
одного.

Бажаю всім здоров’я та плідної співпраці.

Т.І. Гавриленко 
професор, головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН, 
віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної 
медицини, керівник міжінститутського лабораторного  
Референтного центру НАМН України
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Dear colleagues,
I congratulate you on the opening  

of the II International Congress on Laboratory 
Medicine! 

This year at the international level, the organizers of the event together with the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine hold the II International Congress 
on Laboratory Medicine, devoted to the everyday work and future activities of 
diagnostic and research laboratories.

It is a great opportunity to get acquainted with the latest achievements in the 
segment of diagnostic technologies, to establish partnerships, and share best 
practices with colleagues. This is an outstanding event for experts in the field of 
laboratory medicine. The exhibition showcases the best products of the world 
leaders in the manufacture of equipment for laboratories. The representatives of 
the companies will provide detailed information on the technical characteristics and 
advantages of the equipment, the peculiarities of its use. Such professional advice 
helps easily choose the optimum alternative.

The program of the event, in addition to interesting exposition, suggests a strong 
scientific and practical content. In particular, a number of events are planned which 
offer the audience interesting presentations on relevant topics. This year the scientific 
community are invited to join the discussion of the quality indicators of laboratory 
services and reliability of laboratory results.

If you want not only to learn about the latest equipment, but to use it, you will be 
provided with this opportunity in Ukrainian Laboratory School. Its participants will 
receive expert consultations of NAMS Laboratory and Metrology Service specialists, 
NAMS Inter-Institute Reference Laboratory Center specialists, the specialists of 
leading companies-manufacturers of equipment, and also will visit master classes 
on operating equipment: automatic biochemical analyzers, hematology analyzers, 
automatic coagulometers, hemostasis analyzers, immunoassay analyzers; to 
identify the features of the use of chemiluminescence and other techniques on new 
equipment.

The issue of primary care setting will be of critical concern. These and other issues 
will be discussed during this event.

Dear friends! Colleagues! I have every confidence that we will gather for seminars 
and Ukrainian Laboratory School work on a frequent basis. We will rejoice in the 
achievements of each other.

I wish you all good health and fruitful cooperation.

T.I. Havrylenko 
Professor, Chief Specialist on laboratory diagnostics of NAMS, 
Vice President of the All Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine, Head of NAMS Inter-Institute Reference Laboratory Center
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Шановні партнери, учасники, гості!
Від імені Групи компанії LMT вітаю всіх із відкриттям ХIІ Міжнародного 

медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації», Міжнародного форуму 
«Менеджмент в охороні здоров`я», X ювілейного Міжнародного медичного 
конгресу та X ювілейної Міжнародної виставки медичного та оздоровчого 
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo.

Я дуже пишаюся тим, що вже 12 рік поспіль форуми та конгреси знаходять 
відголос у ваших серцях. Разом з прагненням учасників до самовдосконалення, 
ми також не стоїмо на місці. Здивувати, надихнути, мотивувати, надати максимум 
нових знань, ресурсів, корисних матеріалів – незмінні цілі організаторів заходів.

Охорона здоров’я України за рік пандемії випробувала свою систему у 
повній мірі, кожен медичний фахівець відчув особливу необхідність своєї праці 
та уся медична галузь побачила свої можливості. Сьогодні, як ніколи раніше, ми 
повинні діяти ще впевненіше та наполегливіше, відстоюючи права працівників 
охорони здоров’я − права тих, хто щодня невтомно рятує життя наших громадян, 
наперекір загрозі особистому життю! Я невимовно вдячний всій медичній 
спільноті за відданість своїй справі. За тисячі врятованих життів! Ви – наші герої!

Висловлюю велику подяку організаторам-партнерам: Національній академії 
медичних наук України, Національному університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, а також співорганізаторам – Національній академії наук України, 
Національному медичному університету імені О.О. Богомольця, Всеукраїнській 
асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. Висловлюю щиру подяку 
офіційному партнеру – Українському Медичному клубу, в особі посла форуму – 
пану Сороці Івану Миколайовичу, організаторам науково-практичної програми 
конгресів, директорам інститутів НАМН України, завідуючим кафедр НУОЗ імені 
П. Л. Шупика, президентам профільних асоціацій. Це саме ті вірні друзі, які й у 
складні часи простягли руку підтримки.

Надзвичайно вдячний також органам державної влади, які котрий рік поспіль 
підтримують наші заходи — ваша допомога дуже важлива для нас.

Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку та вагомий внесок у розвиток 
виставок. Також вдячний вам, дорогі відвідувачі, ваше бажання професійно 
розвиватися та віра у краще майбутнє вітчизняної медицини – це значний внесок 
у становлення галузі.

Від себе особисто та від колективу компанії LMT дякую усім, хто вірить у нас! 
Ви допомагаєте нам ставати кращими!

Вадим Ткаченко
Директор Групи компаній LMT
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Dear partners, participants, guests!
On behalf of the LMT Group of Companies, I congratulate everyone on the opening 

of the XII International Medical Forum "Medicine Innovations – the Nation’s Health", 
the International Forum "Healthcare Management", the X Anniversary International 
Medical Congress and the X Anniversary International Exhibition of Medical and 
Health Tourism, SPA & Wellness - Healthcare Travel Expo.

I am very proud that for 12 years in a row, forums and congresses have resonated 
in your hearts. Along with the participants' desire for self-improvement, we also do 
not stand still. Surprise, inspire, motivate, provide a maximum of new knowledge, 
resources, useful materials - the constant goals of event organizers.

During the year of the pandemic, the health care of Ukraine tested its system to 
the full, each medical professional felt the special need for his work and the whole 
medical industry saw its opportunities. Today, as never before, we must act even 
more confidently and persistently, defending the rights of health workers - the rights 
of those who tirelessly save the lives of our citizens every day, despite the threat to 
their privacy! I am indescribably grateful to the entire medical community for their 
dedication. For thousands of lives saved! You are our heroes!

I would like to express my gratitude to the organizers-partners: the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine, the PL Shupyk National Healthcare 
University of Ukraine, as well as the co-organizers - the National Academy of Sciences 
of Ukraine, the National Medical University named after O.O. Bogomolets, All-
Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. I express my 
sincere gratitude to the official partner - the Ukrainian Medical Club, represented 
by the Ambassador of the Forum - Mr. Soroka Ivan Mykolayovych, organizers of the 
scientific-practical program of congresses, directors of institutes of NAMS of Ukraine, 
heads of departments of PL Shupyk NGO, presidents of profile associations. These are 
the faithful friends who have extended a helping hand even in difficult times.

I am also extremely grateful to the state authorities, which have been supporting 
our events for many years in a row - your help is very important to us.

Special thanks to business companies for their support and significant 
contribution to the development of exhibitions. Also grateful to you, dear visitors, 
your desire to develop professionally and faith in a better future of domestic medicine 
- is a significant contribution to the formation of the industry.

On my own behalf and on behalf of the LMT team, thank you to everyone who 
believes in us! You help us become better!

Vadym Tkachenko
Director of the LMT Group of Companies





НаукоВо-пракТичНа Та ДІлоВа програМи  
X юВІлейНого МІжНароДНого МеДичНого коНгреСу,  

II МІжНароДНого коНгреСу З лабораТорНої МеДициНи

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS OF THE  
X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS,  

II INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ* 
Х МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ, 

ІІ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ З ЛАБОРАТОРНОЇ 
МЕДИЦИНИ 

25-27 ТРАВНЯ 2021 РОКУ
Конгреси внесені у «Реєстр з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій», 
які проводитимуться у 2021 році

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*
X INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS,
II  INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY 
MEDICINE

MAY 25-27, 2021
Congresses are included in the “Register of 
congresses, symposiums and scientific-practical 
conferences” which will be held in 2021

25 травня 
10.00-11.00 
Зал №4

Церемонія офіційного відкриття  
ХІІ Міжнародного медичного 
форуму, Міжнродного форуму 
«Менеджмент в охороні здоров’я»,  
Х Міжнародного медичного 
конгресу, ІІ Міжнародного конгресу 
з лабораторної медицини, 
X Міжнародної виставки медичного 
та оздоровчого туризму, 
SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo

May 25  
10.00-11.00 
Hall №4

Official opening ceremony  
XІI International Medical Forum, 
International Forum “Healthcare 
Management”,
X International Medical Congress, 
II International Congress on 
Laboratory Medicine,
X International Exhibition of Medical 
and Health Tourism, Spa&Wellness – 
Healthcare Travel Expo

оргаНІЗацІЯ І упраВлІННЯ оХороНою ЗДороВ’Я ORGANIZATION AND HEALTH MANAGEMENT

25 травня 
11.30-14.00 
Зал №4

Конференція «COVID-19 – глобальний 
виклик медицині і суспільствам. уроки. 
Висновки. Можливості для національної 
системи медобслуговування»

Організатори: Національна Лікарська 
Рада України та Українська медична 
експертна спільнота

May 25 
11.30-14.00 
Hall №4

Сonference “COVID-19 is a global 
challenge to medicine and society. 
Lessons. Conclusions. Opportunities 
for the national health care system “

Organizers: National Medical Council 
of Ukraine and Ukrainian Medical Expert 
Community

25 травня 
14.30-18.00 
Зал № 4

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Фінансове 
забезпечення охорони здоров’я 
україни»
Організатор: Кафедра управління 
охороною здоров’я та публічного 
адміністрування НУОЗ України  
імені П. Л. Шупика

May 25 
14.30-18.00 
Hall № 4

Scientific-practical conference with 
international participation “Financial 
support of health care in Ukraine”
Organizer: Department of Healthcare 
Management and Public Administration of 
the Shupyk National Healthcare University 
of Ukraine

25 травня 
10.00-18.00 
Зал № 3

Семінар «Як стати кращим у 
медичній галузі / медичній 
професії»
Організатор: ГО «Асоціація працівників 
системи охорони здоров’я «Медичні 
лідери»

May 25 
10.00-18.00 
Hall № 3

Seminar “How to become the best 
in the medical field / medical 
profession”
Organizer: NGO «Association of 
Healthcare Workers» Medical Leaders

26 травня 
11.00-17.00 
Зал № 3

ШКОЛА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Організатор: Кафедра менеджменту 
охорони здоров’я НМУ імені  
О.О. Богомольця

May 26  
11.00-17.00 
Hall № 3

CHIEF PHYSICIAN  
SCHOOL
Organizer: Department of public health 
service management of the Bogomolets 
National Medical University
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 приВаТНа МеДициНа  PRIVATE MEDICINE

25 травня 
10.00-15.30 
Зал № 1

Семінар-практикум «Медична 
практика в особливих умовах: 
реформи, карантин, перевірки, 
бпр»
Організатор: Журнал «Практика 
управління медичним закладом»

May 25  
10.00-15.30 
Hall № 1

Workshop “Medical practice in 
special conditions: reforms, 
quarantine, inspections, continuous 
professional development”
Organizer: Practice of Management of the 
Medical Institution, journal 

25 травня 
14.00-18.00 
Зал № 2

Науково-практична конференція 
«Захист прав медичних 
працівників»
Організатор: Київський медико-
правовий кластер

May 25 
14.00-18.00
Hall № 2 

Scientific-practical conference 
“Protection of the rights of medical 
workers”
Organizer: Kiev Medical  
and Legal Cluster

26 травня 
11.00-13.00 
Зал № 2

Конференція «Фінанси для 
медицини та управління 
командою – скелет бізнесу»
Організатор: Консалтингове 
агентство Medical Business Expert

May 26  
11.00-13.00 
Hall № 2

Conference “Finance for Medicine 
and Team Management - the 
Skeleton of Business”
Organizer: Medical Business Expert 
Consulting Agency

27 травня 
10.30-12.30 
Зал № 4

Відкрита консультація на тему 
«Дотримання ліцензійних умов 
провадження медичної практики – 
нові правила, зміни, вимоги» 
Організатор: Юридична компанія 
«Медконсалтинг»

May 27  
10.30-12.30 
Hall № 4

Open consultation on the topic 
“Compliance with the licensing 
conditions for the implementation 
of medical practice - new rules, 
changes, requirements”
Organizer: Medconsulting, Law Company 

 лабораТорНа МеДициНа: 
лабораторна діагностика, цитоморфологія, 
клінічна імунологія, лабораторна генетика, 

мікробіологія та вірусологія

 LABORATORY MEDICINE:  
laboratory diagnostics, cytomorphology,  
clinical immunology, laboratory genetics, 

microbiology and virology

25 травня 
10.00-18.00 
26 травня 
10.00-14.00 
Зал № 8

Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Стан 
та перспективи розвитку 
лабораторної медицини в україні»
Організатори: Кафедра клінічної 
лабораторної діагностики Національного 
університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика; ГО «Всеукраїнська асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини»

Спонсор заходу:   

May 25  
10.00-18.00 
Hall 26  
10.00-14.00 
Hall № 8

Scientific-practical conference with 
international participation “State and 
prospects for the development of 
laboratory medicine in Ukraine”
Organizers: Department of Clinical 
Laboratory Diagnostics of the Shupyk 
National Healthcare University of Ukraine; 
NGO “Association of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine of Ukraine”

Conference sponsor:  

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 7

Науково-практична конференція 
«актуальні питання діагностики 
та лікування гематологічних 
захворювань»
Організатор: ДУ «Інститут 
гематології та трансфузіології НАМН 
України»

May 25  
15.00-18.00 
Hall № 7

Scientific-practical conference “Actual 
issues of diagnosis and treatment of 
hematological diseases”
Organizer: Institute of Hematology and 
Transfusiology of the Academy of Medical 
Sciences of Ukraine, SI
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26 травня 
10.00-14.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Інфекційні хвороби у сучасному 
світі: епідеміологія, діагностика, 
лікування, профілактика, 
біологічна безпека»
Організатор: ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л.В. Громашевського НАМН України»

May 26  
10.00-14.00 
Hall № 9

Scientific-practical conference 
“Infectious Diseases in the Modern 
World: Epidemiology, Diagnostics, 
Treatment, Prevention, Biological 
Safety”
Organizer: The Lev Gromashevsky 
Institute of epidemiology & Infectious 
diseases of NAMS of Ukraine, SI

26 травня 
10.00-17.00 
Зал № 1

Круглий стіл «пункт забору зразків 
медичної лабораторії в системі 
менеджменту відповідно до вимог 
ДСТу EN ISO 15189:2015»
Організатор: ТОВ «Навчально-
методичний центр «Міжнародна 
школа технічного законодавства та 
управління якістю» (ISTL)

May 26 
10.00-17.00 
Hall № 1

Round table “Point of sampling 
of medical laboratory in the 
management system in accordance 
with the requirements of DSTU EN 
ISO 15189: 2015”
Organizer: Educational-Methodical Center 
«International School of Technical Legislation 
and Quality Management (ISTL)», LLC 

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 7

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, 
Лабораторна та метрологічна 
служба НАМН, Міжінститутський 
Референтний лабораторний центр 
НАМН, ВАКХЛМ, Група компаній LMT

May 26  
10.00-18.00 
Hall № 7

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine, Laboratory 
and Metrology Service of NAMS, Inter-
Institute Reference Laboratory Center of 
NAMS, Association of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine of Ukraine, LMT 
Group of Companies

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 6

Науково-практична конференція 
«проблеми і перспективи 
розвитку лабораторної медицини 
в сучасних умовах»
Організатори: Науково-координаційне 
управління та міжінститутський 
Референтний лабораторний центр 
НАМН України, ВАКХЛМ

May 26  
10.00-18.00 
Hall № 6

Scientific-practical conference 
“Problems and prospects of 
development of laboratory 
medicine in modern conditions” 
Organizers: Interinstitute Reference 
Laboratory Centre of NAMS of Ukraine;  
NGO «Association of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine of Ukraine»

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 2

Фахова школа з міжнародною участю 
«прикладні питання діяльності 
суб’єктів системи крові та 
забезпечення трансфузіологічної 
допомоги», та звітно-виборча 
конференція Вго «асоціація 
служби крові україни»
Організатори: Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Київський міський центр крові» 
виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), Кафедра гематології 
та трансфузіології Національного 
університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, ВГО «Асоціація служби 
крові України»

May 27  
11.00-15.00 
Hall № 2

Professional school with international 
participation “Applied issues of 
the activities of subjects of the 
blood system and the provision 
of transfusion care”, reporting 
and election conference of the 
Association of Blood Service 
of Ukraine, Ukrainian Public 
Organization
Organizers: Kyiv City Blood Center, CNE, of 
the executive body of the Kiev City Council 
(KСSA); Department of Hematology and 
Transfusiology of the Shupyk National 
Healthcare University of Ukraine; 
Association of Blood Service of Ukraine, 
Ukrainian Public Organization
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27 травня 
10.00-16.00 
Зал № 1

Семінар-практикум «Школа 
МеНеДжера З ЯкоСТІ за 
стандартом ДСТу EN ISO 
15189:2015. Нові виклики»
Організатор: Журнал «Лабораторна справа»

May 27  
10.00-16.00 
Hall № 1

Workshop “SCHOOL OF QUALITY 
MANAGER according to the standard 
DSTU EN ISO 15189: 2015.  
New challenges”

Organizer: Laboratory case, magazine 

 раДІологІЯ:  
ультразвукова та функціональна діагностика, 

конвенціональна рентгенодіагностика, 
променева діагностика, комп’ютерна томографія, 

магнітно-резонансна томографія, променева 
терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека

 MEDICAL RADIOLOGY:  
ultrasound functional diagnostics, conventional 

X-ray diagnostics, computed tomography, 
magnetic resonance imaging, radiation therapy, 

nuclear medicine, radiation security

25 травня 
10.00-13.00 
Зал № 2

Науково-практична конференція 
«Наукові та практичні питання 
радіології в україні»
Організатор: Кафедра радіології 
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика

May 25  
10.00-13.00 
Hall № 2

Scientific-practical conference 
“Scientific and practical issues of 
radiology in Ukraine”
Organizer: Department of Radiology, 
Shupyk National Healthcare University of 
Ukraine

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 5

Семінар «Значення променевої 
діагностики та променевої терапії 
в сучасних методах лікування»
Організатор: ДУ «Інститут медичної 
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва 
НАМН України»

May 25  
15.00-18.00 
Hall № 5

Seminar “The importance of radiation 
diagnostics and radiation therapy in 
modern methods of treatment”
Organizer: Grigoriev Institute for medical 
Radiology and Oncology of the NAMS of 
Ukraine, SI

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 5

ВСеукраїНСЬка Школа 
улЬТраЗВукоВої І 
ФуНкцІоНалЬНої ДІагНоСТики
Організатори: Українська Асоціація 
фахівців ультразвукової діагностики, 
Кафедра радіології Національного 
університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, Група компаній LMT, 
компанії ринку

May  26  
10.00-18.00 
Hall № 5

ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF 
ULTRASOUND AND FUNCTIONAL 
DIAGNOSTICS
Organizers: Ukrainian Association 
of Ultrasound Diagnostics Specialists, 
Department of Radiology of the Shupyk 
National Healthcare University of Ukraine, 
LMT Group of Companies, market 
companies

26 травня 
10.00-12.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Діагностичні можливості 
мультипараметричних технологій 
високопольної МрТ у клінічній 
практиці»
Організатор: ДУ «Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики 
НАМН України» 

May 26  
10.00-12.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference 
“Diagnostic possibilities of 
multiparametric technologies of 
high-field MRI in clinical practice”
Organizer: Institute of Nuclear Medicine 
and Radiation Diagnostics of the NAMS of 
Ukraine, SI

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«променева діагностика та оцінка 
ефективності лікування найбільш 
розповсюджених злоякісних 
пухлин органів малого тазу»
Організатор: Науково-дослідне 
відділення променевої діагностики 
Національного інституту раку

May 27  
11.00-15.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference 
“Radiation diagnostics and evaluation 
of the effectiveness of treatment of 
the most common malignant tumors 
of the pelvic organs”
Organizer: Research Department of 
Radiation Diagnostics, National Cancer 
Institute
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 ЗагалЬНа пракТика – СІМейНа МеДициНа  GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE

25 травня
11.00-13.00
Зал № 6

Всеукраїнський семінар 
«Мультидисциплінарний підхід  
в сімейній медицині» 
Організатори: Інститут сімейної 
медицини Національного університету 
охорони здоров’я України імені  
П. Л. Шупика, МГО «Міжнародна 
асоціація «Здоров’я суспільства»

May 25
11.00-13.00
Hall № 6

All-Ukrainian seminar 
“Multidisciplinary approach in 
family medicine”
Organizers: Institute of Family Medicine of 
the Shupyk National Healthcare University 
of Ukraine, IPO «International association 
for «HEALTH of SOCIETY»

 ТерапІЯ, карДІологІЯ, НеВрологІЯ, 
гаСТроеНТерологІЯ, пулЬМоНологІЯ

 THERAPY, CARDIOLOGY, NEUROLOGY, 
GASTROENTEROLOGY, PULMONOLOGY

25 травня 
10.00-14.00 
Зал № 5

VIІ ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні 
підходи до діагностики, лікування 
та профілактики захворювань 
внутрішніх органів»
Організатор: Кафедра терапії 
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика

May 25  
10.00-14.00 
Hall № 5

VIІ THERAPEUTIC SCHOOL “Modern 
approaches to the diagnosis, 
treatment and prevention of 
diseases of internal organs”
Organizer: Department of therapy of the 
Shupyk National Healthcare University of 
Ukraine

25 травня 
13.30-15.00 
Зал № 10

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

May 25  
13.30-15.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference 
“Problems of diagnosis and 
treatment of diseases of the 
digestive system”
Organizer: Institute of Gastroenterology 
of the NAMS of Ukraine, SI

26 травня 
14.00-17.00 
Зал № 2

Конференція «Скринінг та 
діагностика порушень слуху. Сучасне 
аудіометричне обладнання»
Організатор: ТОВ «Центр слухової 
реабілітації «АВРОРА»

May 26  
14.00-17.00 
Hall № 2

Сonference “Screening and 
diagnosis of hearing disorders. 
Modern audiometric equipment”
Organizer: AURORA, Hearing 
Rehabilitation Centre, LTD

26 травня 
13.00-17.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Сучасні підходи в діагностиці та 
лікуванні неврологічної патології»
Організатор: Кафедра неврології № 2 
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика

May 26  
13.00-17.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference “Modern 
approaches in the diagnosis and 
treatment of neurological pathology”
Organizer: Department of Neurology 
No. 2 of the Shupyk National Healthcare 
University of Ukraine

27 травня 
10.00-16.00 
Зал № 6

Науково-практична конференція 
молодих вчених «Сучасні 
досягнення і перспективи 
розвитку профілактичної та 
клінічної медицини»
Організатор: Державна наукова 
установа «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами

May 27  
10.00-16.00 
Hall № 6

Scientific-practical conference 
of young scientists “Modern 
achievements and prospects for 
the development of preventive and 
clinical medicine”
Organizer: State Scientific Institution 
«Scientific and Practical Center for 
Preventive and Clinical Medicine» of the 
State Administration of Affairs
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 МеДициНа НеВІДклаДНиХ СТаНІВ  
Та МеДициНа каТаСТроФ

 EMERGENCY MEDICINE  
AND DISASTER MEDICINE

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 4

Симпозіум «актуальні питання 
медицини невідкладних станів  
та медицини катастроф»
Організатори: НУОЗ України імені  
П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів, кафедра медицини 
катастроф та військово-медичної 
підготовки); Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
міста Києва; Харківська медична академія 
післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів та медицини 
катастроф); Запорізька медична академія 
післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів і цивільного захисту); 
ВГО «Всеукраїнська Асоціація працівників 
швидкої, невідкладної медичної допомоги 
та медицини катастроф»; Київська міська 
клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

May 26  
10.00-18.00 
Hall № 4

Symposium ”Current issues of 
emergency medicine and disaster 
medicine”
Organizers:  Shupyk National Healthcare 
University of Ukraine (Department of 
Emergency Medical Conditions, Department 
of Emergency Medicine and Military Medical 
Training); Center of Emergency Medical Help 
and Disaster Medicine of Kiev city; Kharkiv 
Medical Academy of Postgraduate Education 
(Department of Emergency Medicine and 
Disaster Medicine); Zaporizhzhya Medical 
Academy of Postgraduate Education 
(Department of Emergency Medicine and 
Civil Protection); All Ukrainian Association of 
ambulance workers, medicine of emergency 
and disaster medicine, APO; Kyiv City Clinical 
Hospital of First Aid

 ХІрургІЯ, НейроХІрургІЯ, карДІоХІрургІЯ  SURGERY, NEUROSURGERY, CARDIOSURGERY

Спонсор напряму:  Sponsor of direction: 

26 травня 
14.30-18.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарне ведення 
хронічних больових синдромів»
Організатори: ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України», ДУ «Інститут урології 
НАМН України», Клінічна лікарня 
«Феофанія» ДУС, Українська асоціація 
з вивчення болю, ГО «Український 
інститут дослідження болю»

May 26  
14.30-18.00 
Hall № 9

Scientific-practical conference 
“Multidisciplinary management of 
chronic pain syndromes”
Organizers: SI «Institute of Neurosurgery 
named after acad. A.P.Romodanov of the 
NAMS of Ukraine», Ukrainian Association 
for the Study of Pain (UASP), SI «Institute 
of Urology of the National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine», Clinical 
Hospital Feofania DUS, NGO «Ukrainian 
Institute for Pain Research»

 ТраВМаТологІЯ Та орТопеДІЯ  TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS

25 травня 
11.30-14.30 
Зал № 9

Науково-практичний семінар  
«Сучасні здобутки Інституту ім. 
проф. М.І. Ситенка у лікуванні 
дітей з патологією опорно-рухової 
системи»
Організатор: ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів ім. проф.  
М.І. Ситенка НАМН України»

May 25  
11.30-14.30 
Hall № 9

Scientific-practical seminar “Modern 
achievements of the Institute 
named after prof. M.I. Sitenko in the 
treatment of children with pathology 
of the musculoskeletal system “
Organizer: Institute of Pathology of the 
Spine and Joints named after prof.  
M.I. Sitenko of the NAMS of Ukraine, SI
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27 травня 
10.30-14.00 
Зал № 5

Науково-практична конференція 
«актуальні питання діагностики та 
лікування плоскої стопи»
Організатор: ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України» 

May 27  
10.30-14.00 
Hall № 5

Scientific-practical conference “Actual 
issues of diagnostics and treatment 
of flat feet”
Organizer: Institute of Traumatology and 
Orthopedics of the NAMS of Ukraine, SI

 ФІЗичНа ТерапІЯ Та МеДичНа реабІлІТацІЯ  PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

27 травня
10.00-12.45
Зал № 9

Міжнародна науково-методична 
конференція зі спортивної 
реабілітації та медицини
Організатор: Навчальний та SPA-
реабілітаційний «Центр Капралова»

May 27
10.00-12.45
Hall № 9

International scientific-methodical 
conference in sports rehabilitation 
and medicine
Organizer: Training and SPA-
rehabilitation «Kapralov Center»

27 травня
13.00-15.00
Зал № 9

Міжнародна науково-методична 
конференція на тему: масаж і 
реабілітація
Організатор: Навчальний та SPA-
реабілітаційний «Центр Капралова»

May 27
13.00-15.00
Hall № 9

International scientific-methodical 
conference «Massage and 
rehabilitation»
Organizer: Training and SPA-
rehabilitation «Kapralov Center» 

27 травня
15.30-17.00
Зал № 9

Міжнародна науково-методична 
конференція на тему: баня, сауна, 
хаммам
Організатор: Навчальний та SPA-
реабілітаційний «Центр Капралова» 

May 27
15.30-17.00
Hall № 9

International scientific-methodical 
conference «Baths, saunas, 
hammams»
Organizer: Training and SPA-
rehabilitation «Kapralov Center»  

 оНкологІЯ  ONCOLOGY

25 травня 
10.00-14.30 
Зал № 7

Науково-практична конференція 
«Стан діагностики злоякісних 
новоутворень в україні: проблеми 
та шляхи подолання»
Організатор: Національний інститут 
раку

May 25  
10.00-14.30 
Hall № 7

Scientific-practical conference “The 
state of diagnostics of malignant 
neoplasms in Ukraine: problems 
and solutions”
Organizer: National Cancer Institute

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 5

Семінар «Значення променевої 
діагностики та променевої терапії 
в сучасних методах лікування»
Організатор: ДУ «Інститут медичної 
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва 
НАМН України»

May 25  
15.00-18.00 
Hall № 5

Seminar “The Importance of Radiation 
Diagnostics and Radiation Therapy in 
Modern Methods of Treatment”
Organizer: Grigoriev Institute for medical 
Radiology and Oncology of the NAMS of 
Ukraine, SI

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«променева діагностика та оцінка 
ефективності лікування найбільш 
розповсюджених злоякісних 
пухлин органів малого тазу»
Організатор: Науково-дослідне 
відділення променевої діагностики 
Національного інституту раку

May 27  
11.00-15.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference 
“Radiation diagnostics and evaluation 
of the effectiveness of treatment of 
the most common malignant tumors 
of the pelvic organs”
Organizer: Research Department of 
Radiation Diagnostics, National Cancer 
Institute
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акуШерСТВо, гІНекологІЯ, репроДукТологІЯ, 
НеоНаТологІЯ

OBSTETRICS, GYNECOLOGY, REPRODUCTION, 
NEONATOLOGY 

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Вагітність і пологи високого 
ризику»
Організатор: Кафедра акушерства і 
гінекології №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

May 25  
15.00-18.00 
Hall № 9

Scientific-practical conference “Current 
issues of high-risk pregnancy”
Organizer: Department of obstetrics 
and gynecology №2 of the Bogomolets 
National Medical University

25 травня 
10.00-13.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Здобутки та перспективи 
перинатальної неврології в україні»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМН України»

May 25  
10.00-13.00 
Hall № 10

Scientific-practical conference 
“Achievements and prospects of 
perinatal neurology in Ukraine”
Organizer: Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology named after Academician 
О.M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine, SI

27 травня  
13.00-15.30 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«гіперпроліферативний синдром 
та репродуктивне здоров’я жінки: 
сучасні підходи до діагностики, 
лікування та профілактики»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМН України» 

May 27  
13.00-15.30 
Hall № 4

Scientific-practical conference 
“Hyperproliferative syndrome and 
reproductive health of women: 
modern approaches to diagnosis, 
treatment and prevention”
Organizer: Pediatrics, Obstetrics and 
Gynecology named after Academician 
О.M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine, SI

 ДерМаТоВеНерологІЯ  DERMATOVENEROLOGY

25 травня 
14.00-17.00 
Зал № 6

Науково-практична 
конференція «Сучасні здобутки 
дерматовенерологічної науки 
та їх впровадження в практику 
охорони здоров’я»
Організатор: ДУ «Інститут 
дерматології та венерології НАМН 
України»

May 25  
14.00-17.00 
Hall № 6

Scientific-practical conference 
“Modern achievements of 
dermatovenerological science and 
their implementation in healthcare 
practice”
Organizer: Institute of Dermatology and 
Venereology of the NAMS of Ukraine, SI

 СеСТриНСЬка СпраВа  NURSING CARE

27 травня 
10.00-16.00 
Зал № 8

Школа МеДСеСТриНСТВа
Організатори: Асоціація медичних 
сестер України, Група компаній LMT

May 27  
10.00-16.00 
Hall № 8

NURSING SCHOOL
Organizers: Association of Nurses of 
Ukraine, LMT Group of Companies

 оргаНІЗацІЯ І упраВлІННЯ ФарМацІЄю  ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN PHARMACY

26 травня 
14.30-18.00 
Зал № 8

Семінар «Дозвільна документація 
для легального розміщення 
медичних виробів на ринку. 
ринковий нагляд»
Організатор: Український Науковий 
Інститут Сертифікації

May 26  
14.30-18.00 
Hall № 8

Seminar “Documents required for 
legal placement of medical devices 
on the market. Market surveillance”
Organizer: Ukrainian Scientific Institute of 
Certification

*У програмі можливі зміни та доповнення / The program may be changed
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учаСНики XII МІжНароДНого МеДичНого ФоруМу, 
МІжНароДНого ФоруМу «МеНеДжМеНТ В оХороНІ ЗДороВ`Я», 

II МІжНароДНого коНгреСу З лабораТорНої МеДициНи,
X МІжНароДНої ВиСТаВки МеДичНого Та оЗДороВчого ТуриЗМу

EXHIBITORS OF THE XII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM, 
INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE MANAGEMENT”, 

II INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE,
X INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM

AEREKS, LLC 66
AERTI, official representative 
in Ukraine private entrepreneur Goncharov 62
ALISON GROUP 62
AMED 62
Analytec, LTD 66
Art Metal Furniture 63
ASAP GRADE, LTD 67
ASKM GROUP 67
Astravir Technology, Company 67
Aurafix Ukraine 67
AURORA, Hearing Rehabilitation Centre, LTD 66
BERES Pharmaceuticals, LTD 68
Canes of Ukraine 90
Categoroom, Сompany, LLC 73
Cherokee__Ukraine 63
COR-Medical 73
DAMU, Center of Information Technologies 69
Dialabservis, LTD 69
Doktoram.com 63
Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD) 70
EMPIRICA, Medical Company, LLC 70
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE 71
EUROMED Foundation 64
EXIM, LLC 70
EximLab 64
Grinsen, LLC 68
Harwind 91
HLR, LTD 91
IMESC, LLC 71
INMED UKRAINE 72
Innovative technologies, Corporation 72
International School of Technical Legislation and Quality
Management, Training and Methodical Center, LTD 81
Kalina Business Development Company, LLC 72
Kammed, SPC, LLC 72

AERTI, офіційний представник  
в Україні ФОП Гончаров 62
ALISON GROUP 62
AMED 62
Art Metal Furniture 63
Cherokee__Ukraine 63
Doktoram.com 63
EUROMED Фундація 64
EximLab 64
KOTRA 64
Liebherr 64
Likarni.com 64
Medical Business Expert 65
RH 65
Schiller AG в Україні, Представництво 65
Vostok – V, Група компаній 65
АВРОРА, Центр слухової реабілітації, ТОВ 66
АЕРЕКС, ТОВ 66
АНАЛІТЕК, ТОВ 66
АСАП ГРЕЙД, ТОВ 67
АСКМ ГРУП 67
Астравір Текнолоджі, Компанія 67
Аурафікс Україна 67
БЕРЕШ ФАРМА, ЗАТ 68
Ваше Здоров'я Трейдинг 68
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 68
Грінсен, ТОВ 68
Група Венето, ТОВ 69
ДАМУ, Центр інформаційних технологій 69
Доппельгерц (Квайссер Фарма Україна, ТОВ) 70
Діалабсервіс, ТОВ 69
ЕКСІМ, ТОВ 70
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 70
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ 71
Зетамед, ТОВ 71
ІМЕСК, ТОВ 71
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ІНМЕД УКРАЇНА 72
Інноваційні технології, Корпорація 72
Калина компанія з розвитку бізнесу, ТОВ 72
Каммед, НВО 72
Категорум, Компанія, ТОВ 73
Кінд, Компанія 73
КОР-Медiкал 73
Ксеніум-центр лікувального ксенону  74
Ксенко 74
ЛАБВІТА, ТОВ 74
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ 74
Лаб-Універсум, ТОВ 75
Лада-Мед, ТОВ 75
ЛАЙТДЖИН 76
Латвійське агентство інвестицій та розвитку (LIAA) 76
ЛЕДУМ, ТОВ 76
ЛОРАН ГРУП 77
Масантра 77
МД СОЛЮШНЗ, ТОВ 77
Мед Ексім 77
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 78
МЕДІСПОРТ, ТОВ 79
Медісторе 79
Медіцинат, ТОВ 79
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія 80
МЕДРЕХАБ, ТОВ 80
МедЦентр+ 81
Міжнародна школа технічного законодавства  
та управління якістю, Навчально-методичний  
центр, ТОВ 81
МК Квертімед-Україна, ТОВ 81
МК Сономедика 82
МУКОС Фарма 82
Натуральні Есенції, ТОВ 82
Нафталан Фарм Груп 82
Нікатор, ТОВ 83
НМТ, компанія 83
Ом – Технологія 83
ОРОМЕД 84
Поліпромсинтез, ТОВ 84
Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84

Kapralov Center 92
Kind 73
KOTRA 64
Ksenko 74
Laboratory of Complex Solutions, LLC 74
Lab-Universum, LTD 75
Labvita, LLC 74
Lada-Med, LTD 75
LEDUM, LTD 76
Liebherr 64
LIGHTGENE 76
Likarni.com 64
LORAN GROUP 77
Маsantra 77
MD SOLUTIONS, LLC 77
MED EXIM 77
MED TECHNOLOGY, LLC 78
MEDACADEMY, LLC 78
MedCenter+ 81
Medconsulting, LLC 80
Medical Business Expert 65
Medicinat, LLC 79
MEDICOM-UKRAINE, LLC 78
MEDISPORT, LLC 79
Medistore 79
Medrehab, LTD 80
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 81
MK Sonomedika 82
MUCOS Pharma 82
Naftalan Pharm Group 82
Nikator, LLC 83
NMT, company 83
OM-Tech 83
OROMED 84
Polish Tourism Organisation 84
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
Polypromsyntes, LTD 84
PRIMEMED, LLC 85
Prom Standart 85
Protech Solutions Plus 86
Protech Solutions Ukraine, LLC 86
Providence Medica, LTD 85
RedMed, LLC 86
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ДержаВНІ уСТаНоВи НацІоНалЬНої акаДеМІї МеДичНиХ Наук україНи 
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ  
НАУК УКРАЇНИ 96
Інститут гастроентерології 
НАМН України, ДУ 97
Інститут гематології та трансфузіології  
НАМН України, ДУ 97
Інститут дерматології та венерології  
НАМН України, ДУ 97
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України, ДУ 98
Інститут медичної радіології  
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ 98
Інститут нейрохірургії ім. акад.  
А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ  98

NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL  
SCIENCES OF UKRAINE 96
Grigoriev institute for medical radiologiy  
of the NAMS of Ukraine, SI 98
Institute gastroenterology of the NAMS  
of Ukraine, SI 97
Institute of Dermatology and Venereology  
of the NAMS of Ukraine, SE 97
Institute of haematology and transfusiology  
of the NAMS of Ukraine, SI 97
Institute of Neurosurgery named after  
ac. A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI  98
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic 
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI 100

Польська Туристична Організація 84
ПРАЙММЕД, ТОВ 85
Провіденс Медіка, ТОВ 85
Пром Стандарт 85
ПРОТЕК СОЛЮШНЗ ПЛЮС 86
Протек Солюшнз Україна, ТОВ 86
РедМед, ТОВ 86
Сибірське здоров’я 86
Синтезит 87
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ 87
Спец-Ком-Сервіс, ТОВ 87
СПІКАРД 88
Старлаб 88
Терра-Мед, ТОВ 88
ТехМедКонтракт, ТОВ 88
Ті Джі Хелс 89
Топлайн Медікал Юніформ, ТОВ 89
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 89
Тростини України 90
УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ 90
Українська Академія Біологічної Медицини 90
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ 90
УКРБІОЛАБ, ТОВ 91
Харвінд 91
ХЛР, ТОВ 91
Центр Капралова 92
Центр роботизованої хірургії 93
ШимЮкрейн, ТОВ 93
Юкреініан Вітамінс Груп 93
Юнекс Україна, ТОВ 94
ЯНЧЕНКО КЛІНІКА, ТОВ 94

RH 65
Robotic Surgery Centre 93
Schiller AG in Ukraine, Representative office 65
ShimUkraine, LLC 93
Siberian Wellness 86
SKY MEDICA, LTD 87
Spec-Com-Service Co., LTD 87
Spicard 88
Starlab 88
Synthesite 87
TechMedKontract, LTD 88
Terra-Med, LTD 88
TG Health 89
The Investment and Development Agency  
of Latvia (LIAA) 76
THE TRUE ESSENCE, LTD 82
TOPLINE MEDICAL UNIFORM, LLC 89
TRANSLINK UKRAINE, LLC 89
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 90
Ukrainian Academy of Biological Medicine 90
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC 90
Ukrainian Vitamins Group 93
UKRBIOLAB, LLC 91
UNEX Ukraine, LLC 94
Vashe Zdorovie Trading 68
VEGA MEDICA, Ltd 68
Veneto Group, LTD 69
Vostok – V, Group of Companies 65
Xenium- healing xenon center 74
YANCHENKO CLINIC, LLC 94
Zetamed, LLC 71
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МеДичНI аСоцІацІї, гроМаДСЬкІ об’ЄДНаННЯ, 
ДержаВНІ уСТаНоВи Та оргаНІЗацІї

PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION

Асоціація медичних сестер Житомирської області 101
Асоціація медичних сестер України, ВГО 101
Асоціація педіатрів України 101
Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО 102
Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, ГО 102
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії  
та лабораторної медицини 102
Київський міський центр крові, КНП 103
Комп'ютерна Медицина, Українська Асоціація 104
Медичні лідери, Асоціація працівників  
системи охорони здоров’я України, ГО 104
Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини, Державного
управліннясправами, ДНУ 104
Національний інститут раку 105
Українська асоціація ортопедів-травматологів, ВГО 105
Українська асоціація репродуктивної медицини 105
Українська асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, ГО 106
Українська Асоціація фізичної терапії, ГО 106
Український медичний клуб 106
Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф 
МОЗ України, ДЗ 107

Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine 102
Association of Nurses of Zhytomyr Region 101
Association of workers of sickness funds 
of Ukraine, All-Ukrainian PO 102
Computer Medicine, Ukrainian Association (UACM) 104
Kyiv Municipal Blood Center, CNE 103
Medical leaders, Healthcare workers 
of Ukraine association 104
National Cancer Institute 105
Scientific Practical Center for Prophylactic 
and Clinical Medicine, State Administration, SSE 104
The Association of Nurses of Ukraine 101
The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostic 106
Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologists, 
All-Ukrainian CО 105
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO 106
Ukrainian Association of Reproductive Medicine 105
Ukrainian Medical Club 106
Ukrainian Pediatric Association 101
Ukrainian scientifically-practical center emergency 
medical help and medicine of the catastrophes 
Ministry of Public Health of Ukraine, SI 107
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors 102

Інститут патології хребта та суглобів  
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ 99
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  
ім. акад О.М. Лук’янової НАМН України, ДУ 99
Інститут травматології та ортопедії  
НАМН України, ДУ 99
Інститут ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України, ДУ 100
Міжінститутський Референтний  
лабораторний центр НАМН України 100

Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named 
after acad. O.M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine, SI 99
Institute of traumatology and orthopedics  
of the NAMS of Ukraine, SI 99
Sytenko Institute of spine and joint pathology  
of the NAMS of Ukraine, SI 99
The Interinstitute reference laboratory center  
of the NAMS of Ukraine 100
The Lev Gromashevsky Institute of epidemiology 
& Infectious diseases of the NAMS of Ukraine, SI 98

ДержаВНІ уСТаНоВи НацІоНалЬНої акаДеМІї Наук україНи 
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE

Донецький фізико-технічний інститут 
ім. О. О. Галкіна НАН України 107
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка  
НАН України 107
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України 108

Chuiko Institute of Surface Chemistry 
of the NAS of Ukraine 115
Donetsk Institute for Physics and Engineering  
of the NAS of Ukraine 107
F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry 
of the NAS of Ukraine 107
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Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення  
ім. М.П. Семененка НАН України 108
Інститут експериментальної патології, онкології  
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 108
Інститут електродинаміки НАН України 109
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона  
НАН України 109
Інститут загальної та неорганічної хімії  
ім. В.І. Вернадського НАН України 109
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 109
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова  
НАН України 110
Інститут мікробіології і вірусології  
ім. Д.К. Заболотного НАН України 110
Інститут молекулярної біології і генетики  
НАН України 110
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 111
Інститут органічної хімії НАН України 111
Інститут прикладних проблем фізики  
і біофізики НАН України 111
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України 111
Інститут проблем матеріалознавства  
ім. І.М. Францевича НАН України 112
Інститут проблем реєстрації інформації  
НАН України 112
Інститут проблем штучного інтелекту  
МОН України і НАН України 112
Інститут сорбції та проблем ендоекології  
НАН України  113
Інститут термоелектрики НАН та МОН України 113
Інститут технічної теплофізики НАН України 113
Інститут фізики НАН України 114
Інститут фізики напівпровідників  
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 114
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії  
ім. Л.М. Литвиненка НАН України 114
Інститут хімії високомолекулярних сполук  
НАН України 115
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 115
Міжнародний науково-навчальний Центр  
інформаційних технологій та систем НАН  
та МОН України 115
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка  
НАН України 115
Фізико-технологічний інститут металів  
та сплавів НАН України 116

Frantsevich Institute of Problems of Materials  
of the NAS of Ukraine 112
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics 
of the NAS of Ukraine 110
Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine 112
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine 
of the NAS of Ukraine 111
Institute for sorption and problems  
of endoecology of the NAS of Ukraine 113
Institute of Applied Problems of Physics  
and Biophysics of the NAS of Ukraine 111
Institute of Artificial Intellince Problems MES 
of Ukraine and NAS of Ukraine 112
Institute of Engineering Thermophysics 
of the NAS of Ukraine 113
Institute of macromolecular chemistry  
of the NAS of Ukraine 115
Institute of Molecular Biology and Genetics  
of the NAS of Ukraine 110
Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine 111
Institute of Physics of the NAS of Ukraine 114
Institute of Thermoelectric of the NAS  
and MES of Ukraine 113
M.M. Gryshko National Botanic Garden 
of the NAS of Ukraine 115
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy 
and ore formation of the NAS of Ukraine 108
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine 108
Physico-technological Institute of Metals  
and Alloys of the NAS of Ukraine 116
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine 108
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology 
and Virology of the NAS of Ukraine  110
The E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine 109
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 109
The International Research and Training Center 
for Information Technologies and Systems 
of the NAS and MES of Ukraine 115
The Litvinenko L.M. Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine 114
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics 
of the NAS of Ukraine 114
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine 109
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials 111
Vernadskii Institute of General and Inorganic 
Chemistry of the NAS of Ukraine 109
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ВиЩІ НаВчалЬНІ МеДичНІ ЗаклаДи україНи
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Вінницький національний медичний 
університет ім. М.І. Пирогова 117
Житомирський медичний інститут  
Житомирської обласної ради 117
Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ 118
Івано-Франківський національний 
медичний університет 118
Інститут сімейної медицини НУОЗ України 
імені П. Л. Шупика 119
Київський медичний університет, ПВНЗ 119
Луганський державний медичний університет, ДЗ 120
Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця 120
Національний університет охорони 
здоров'я України імені П. Л. Шупика 116
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 121
Тернопільський національний  медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 121
Харківська медична академія післядипломної освіти 122
Харківський національний медичний університет 122

Bogomolets National Medical University  120
I. Horbachevsky Ternopil National 
Medical University 121
Institute of Family Medicine, National University 
of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk 119
Ivano-Frankivsk National Medical University 118
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education 122
Kharkiv National Medical University 122
Kyiv Medical University, PHEE 119
Lugansk State Medical University, SE 120
National Pirogov Memorial Medical University, 
Vinnytsya 117
ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 121
Shupyk National Healthcare University 
of Ukraine 116
Zaporizhia Medical Academy of post-graduate 
Education Ministry of Health of Ukraine, SI 118
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr 
Regional Council 117

ІНФорМацІйНа пІДТриМка / MASS MEDIA
103.UA, Медичний проєкт 124 
Gippokratos, соціальна мережа для медиків 124
ITMED, міжнародна медична платформа 124
Medicina.ua 124
MedQueen.com 124
Pharma.net.ua, спеціалізований бізнес-портал 125
Довідник головної медичної сестри 125
Журнал головної медичної сестри 125
Заславський, Видавничий дім 125
ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України 126
Здоров'я України. Медичні видання, 
Видавничий дім 126
Казахстанский Фармацевтический Вестник 126
КОМПАСС Україна, ПрАТ 126
Лабораторна справа, журнал 127
Медичний вісник України, газета 127
МЕДКНИГА, Видавничий дім 127
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал 127
Моріон, ТОВ 128
Практика управління медичним закладом, журнал 128
Професійні видання. Україна 128
Сучасна фармація, журнал 129
Український медичний портал 129
Управління закладом охорони здоров’я, 
журнал 129
Фармакоша 129

103.UA, Medical Project 124
Farmakosha 129
Gippokratos, a social network for doctors 124
Health of Ukraine. Medical editions, Publishing house 126
Healthcare management, magazine 129
INTERNATIONAL TOURISM, magazine 127
ITMED, international medical platform 124
KOMPASS UKRAINE PrivJSC 126
Laboratory case, Magazine 127
Magazine of Chief Nurse 125
Medical herald of Ukraine, newspaper 127
Medicina.ua 124
MEDKNYHA, Publishing house 127
MedQueen.com 124
Modern Pharmacy, magazine 129
Morion, LTD 128
Pharma.net.ua, Specialized web-site for pharma business 125
Practice of Management of the Medical Institution, magazine 128
Professional Edition. Ukraine, LTD 128
The Guide for Chief Nurses 125
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald 126
Ukrainian medical portal 129
Zaslavsky, Publishing house 125
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine 126
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перелІк учаСНикІВ XII МІжНароДНого МеДичНого ФоруМу, 
МІжНароДНого ФоруМу «МеНеДжМеНТ В оХороНІ ЗДороВ`Я»,  

II МІжНароДНий коНгреС З лабораТорНої МеДициНи  
X МІжНароДНої ВиСТаВки МеДичНого Та оЗДороВчого ТуриЗМу

LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE XII INTERNATIONAL 
MEDICAL FORUM, INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE MANAGEMENT”,  

II INTERNATIONAL CONGRESS ON LABORATORY MEDICINE 
X INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, 
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ, КОМПЛЕКСНЕ 
ОСНАЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ

AERTI, офіційний представник   
в Україні ФОП Гончаров 62
ALISON GROUP 62
Liebherr 64
RH 65
Schiller AG в Україні, Представництво 65
Vostok – V, Група компаній 65
АЕРЕКС, ТОВ 66
Ваше Здоров'я Трейдинг 68
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 68
ЕКСІМ, ТОВ 70
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 70
ІМЕСК, ТОВ 71
ІНМЕД УКРАЇНА 72
Категорум, Компанія, ТОВ 73
Кінд, Компанія 73
КОР-Медiкал 73
Ксенко 74
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ 74
Лада-Мед, ТОВ 75
ЛЕДУМ, ТОВ 76
ЛОРАН ГРУП 77
МД СОЛЮШНЗ, ТОВ 77
Мед Ексім 77
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
Медісторе 79

MEDICAL DEVICES, 
TECHNICS AND TECHNOLOGY, COMPLEX 
EQUIPPING OF MEDICAL INSTITUTIONS

AEREKS, LLC 66
AERTI, official representative in Ukraine private 
entrepreneur Goncharov 62
ALISON GROUP 62
Categoroom, Сompany, LLC 73
COR-Medical 73
EMPIRICA, Medical Company, LLC 70
EXIM, LLC 70
Harwind 91
HLR, LTD 91
IMESC, LLC 71
INMED UKRAINE 72
Kind 73
Ksenko 74
Laboratory of Complex Solutions, LLC 74
Lada-Med, LTD 75
LEDUM, LTD 76
Liebherr 64
LORAN GROUP 77
MD SOLUTIONS, LLC 77
MED EXIM 77
MED TECHNOLOGY, LLC 78
MEDACADEMY, LLC 78
Medicinat, LLC 79
Medistore 79
MK Sonomedika 82
Nikator, LLC 83
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Медіцинат, ТОВ 79
МК Сономедика 82
Нікатор, ТОВ 83
НМТ, компанія 83
Ом – Технологія 83
ОРОМЕД 84
Поліпромсинтез, ТОВ 84
Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84
ПРАЙММЕД, ТОВ 85
Провіденс Медіка, ТОВ 85
Протек Солюшнз Україна, ТОВ 86
РедМед, ТОВ 86
Терра-Мед, ТОВ 88
ТехМедКонтракт, ТОВ 88
Ті Джі Хелс 89
УКРБІОЛАБ, ТОВ 91
Харвінд 91
ХЛР, ТОВ 91

ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ, 
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ, КОМПЛЕКСНЕ 

ОСНАЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, 
ЛАБОРАТОРНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ПОСУД, 

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
EximLab 64
Аналітек, ТОВ 66
Астравір Текнолоджі, Компанія 67
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 68
Грінсен, ТОВ 68
ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ 69
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 70
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ 71
Категорум, Компанія, ТОВ 73
ЛАБВІТА, ТОВ 74
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ 74
Лаб-Універсум, ТОВ 75
Лада-Мед, ТОВ 75
ЛАЙТДЖИН 76
ЛЕДУМ, ТОВ 76
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
МК Квертімед-Україна, ТОВ 81

NMT, company 83
OM-Tech 83
OROMED 84
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
Polypromsyntes, LTD 84
PRIMEMED, LLC 85
Protech Solutions Ukraine, LLC 86
Providence Medica, LTD 85
RedMed, LLC 86
RH 65
Schiller AG in Ukraine, Representative office 65
TechMedKontract, LTD 88
Terra-Med, LTD 88
TG Health 89
UKRBIOLAB, LLC 91
Vashe Zdorovie Trading 68
VEGA MEDICA, Ltd 68
Vostok – V, Group of Companies 65

LABORATORY EQUIPMENT, 
TECHNICS AND TECHNOLOGY, 

COMPLEX EQUIPPING OF MEDICAL 
LABORATORIES, LABORATORY 

AND CHEMICAL WARE
Analytec, LTD 66
Astravir Technology, Company 67
Categoroom, Сompany, LLC 73
DIALABSERVIS, LTD 69
EMPIRICA, Medical Company, LLC 70
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE 71
EximLab 64
Grinsen, LLC 68
HLR, LTD 91
Laboratory of Complex Solutions, LLC 74
Lab-Universum, LTD 75
Labvita, LLC 74
Lada-Med, LTD 75
LEDUM, LTD 76
LIGHTGENE 76
MEDACADEMY, LLC 78
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 81
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Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ 87
Старлаб 88
Терра-Мед, ТОВ 88
УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ 90
УКРБІОЛАБ, ТОВ 91
ХЛР, ТОВ 91
ШимЮкрейн, ТОВ 93

МЕДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ, 
ВИРОБИ ДЛЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

ALISON GROUP 62
АСАП ГРЕЙД, ТОВ 67
Аурафікс Україна 67
ІМЕСК, ТОВ 71
Інноваційні технології, Корпорація 72
Калина компанія з розвитку бізнесу, ТОВ 72
Каммед, НВО 72
КОР-Медiкал 73
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ 74
ЛОРАН ГРУП 77
Мед Ексім 77
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 78
Медісторе 79
Ом – Технологія 83
ОРОМЕД 84
Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84
ПРАЙММЕД, ТОВ 85
Старлаб 88
ТехМедКонтракт, ТОВ 88
ХЛР, ТОВ 91
Юнекс Україна, ТОВ 94

ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
АВРОРА, Центр слухової реабілітації, ТОВ 66
Аурафікс Україна 67
Ваше Здоров'я Трейдинг 68
Інноваційні технології, Корпорація 72
Ксеніум-центр лікувального ксенону  74

Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
ShimUkraine, LLC 93
SKY MEDICA, LTD 87
Starlab 88
Terra-Med, LTD 88
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 90
UKRBIOLAB, LLC 91
VEGA MEDICA, Ltd 68

MEDICAL INSTRUMENTS, 
DEVICES FOR MEDICAL PRACTICE

ALISON GROUP 62
ASAP GRADE, LTD 67
Aurafix Ukraine 67
COR-Medical 73
HLR, LTD 91
IMESC, LLC 71
Innovative technologies, Corporation 72
Kalina Business Development Company, LLC 72
Kammed, SPC, LLC 72
Laboratory of Complex Solutions, LLC 74
LORAN GROUP 77
MED EXIM 77
MED TECHNOLOGY, LLC 78
MEDACADEMY, LLC 78
MEDICOM-UKRAINE, LLC 78
Medistore 79
OM-Tech 83
OROMED 84
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
PRIMEMED, LLC 85
Starlab 88
TechMedKontract, LTD 88
UNEX Ukraine, LLC 94

PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
Aurafix Ukraine 67
AURORA, Hearing Rehabilitation Centre, LTD 66
Canes of Ukraine 90
Innovative technologies, Corporation 72
Kapralov Center 92
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МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
МЕДІСПОРТ, ТОВ 79
МЕДРЕХАБ, ТОВ 80
Нафталан Фарм Груп 82
Поліпромсинтез, ТОВ 84
Полтавський завод медичного обладнання 
та інструментів, ТОВ 84
Сибірське здоров’я 86
Ті Джі Хелс 89
Тростини України 90
Центр Капралова 92
ЯНЧЕНКО КЛІНІКА, ТОВ 94

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА, 
РЕАНІМАЦІЯ, ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Каммед, НВО 72
Категорум, Компанія, ТОВ 73
Ксенко 74
ЛЕДУМ, ТОВ 76
ЛОРАН ГРУП 77
МД СОЛЮШНЗ, ТОВ 77
Мед Ексім 77
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 78
Медісторе 79
Медіцинат, ТОВ 79
МК Сономедика 82
Ом – Технологія 83
Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84
Провіденс Медіка, ТОВ 85
СПІКАРД 88
ТехМедКонтракт, ТОВ 88

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ, 
ПАРАФАРМАЦЕВТИКА, ВИРОБИ МЕДИЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ, КОСМЕЦЕВТИКА
Аурафікс Україна 67
БЕРЕШ ФАРМА, ЗАТ 68
Ваше Здоров'я Трейдинг 68
Доппельгерц (Квайссер Фарма Україна, ТОВ) 70
Категорум, Компанія, ТОВ 73

MED TECHNOLOGY, LLC 78
MEDACADEMY, LLC 78
MEDISPORT, LLC 79
Medrehab, LTD 80
Naftalan Pharm Group 82
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
Polypromsyntes, LTD 84
Siberian Wellness 86
TG Health 89
Vashe Zdorovie Trading 68
Xenium- healing xenon center 74
YANCHENKO CLINIC, LLC 94

EMERGENCY MEDICINE, 
RESUSCITATION AND INTENSIVE CARE

Categoroom, Сompany, LLC 73
Kammed, SPC, LLC 72
Ksenko 74
LEDUM, LTD 76
LORAN GROUP 77
MD SOLUTIONS, LLC 77
MED EXIM 77
MED TECHNOLOGY, LLC 78
MEDACADEMY, LLC 78
Medicinat, LLC 79
Medistore 79
MK Sonomedika 82
OM-Tech 83
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
Providence Medica, LTD 85
Spicard 88
TechMedKontract, LTD 88

PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 
PARAPHARMACEUTICS, MEDICAL 

DEVICES, COSMECEUTICS
Aurafix Ukraine 67
BERES Pharmaceuticals, LTD 68
Categoroom, Сompany, LLC 73
Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD) 70
MUCOS Pharma 82
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МУКОС Фарма 82
Натуральні Есенції, ТОВ 82
Нафталан Фарм Груп 82
ОРОМЕД 84
ПРОТЕК СОЛЮШНЗ ПЛЮС 86
Сибірське здоров’я 86
Синтезит 87
УКРБІОЛАБ, ТОВ 91
Юкреініан Вітамінс Груп 93
Юнекс Україна, ТОВ 94

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

Likarni.com 64
ДАМУ, Центр інформаційних технологій 69
МД СОЛЮШНЗ, ТОВ 77
МедЦентр+ 81
Ом – Технологія 83

ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ, КЛІНІНГ, СПЕЦОДЯГ 
ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ALISON GROUP 62
Cherokee__Ukraine 63
Doktoram.com 63
АСКМ ГРУП 67
Група Венето, ТОВ 69
Категорум, Компанія, ТОВ 73
Масантра 77
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 78
Пром Стандарт 85
ПРОТЕК СОЛЮШНЗ ПЛЮС 86
СПІКАРД 88
Топлайн Медікал Юніформ, ТОВ 89
Юнекс Україна, ТОВ 94

МЕБЛІ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
AMED 62
Art Metal Furniture 63
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ 74

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ
AERTI, офіційний представник  
в Україні ФОП Гончаров 62
ALISON GROUP 62

Naftalan Pharm Group 82
OROMED 84
Protech Solutions Plus 86
Siberian Wellness 86
Synthesite 87
THE TRUE ESSENCE, LTD 82
Ukrainian Vitamins Group 93
UKRBIOLAB, LLC 91
UNEX Ukraine, LLC 94
Vashe Zdorovie Trading 68

TELECOMMUNICATION 
AND INFORMATION TECHNOLOGY

DAMU, Center of Information Technologies 69
Likarni.com 64
MD SOLUTIONS, LLC 77
MedCenter+ 81
OM-Tech 83

CLEAN ROOMS, CLEANING, MEDICAL SPECIAL 
CLOTHING AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

ALISON GROUP 62
ASKM GROUP 67
Categoroom, Сompany, LLC 73
Cherokee__Ukraine 63
Doktoram.com 63
MEDICOM-UKRAINE, LLC 78
Mаsantra 77
Prom Standart 85
Protech Solutions Plus 86
Spicard 88
TOPLINE MEDICAL UNIFORM, LLC 89
UNEX Ukraine, LLC 94
Veneto Group, LTD 69

FURNITURE FOR MEDICAL INSTITUTIONS
AMED 62
Art Metal Furniture 63
Laboratory of Complex Solutions, LLC 74

DISINFECTION AND STERILIZATION
AEREKS, LLC 66
AERTI, official representative in Ukraine  
private entrepreneur Goncharov 62
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АЕРЕКС, ТОВ 66
Зетамед, ТОВ 71
Категорум, Компанія, ТОВ 73
НМТ, компанія 83
Полтавський завод медичного обладнання  
та інструментів, ТОВ 84
Провіденс Медіка, ТОВ 85

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТА МЕДИЧНОГО РИНКІВ

EUROMED Фундація 64
KOTRA 64
Medical Business Expert 65
Категорум, Компанія, ТОВ 73
Латвійське агентство інвестицій  
та розвитку (LIAA) 76
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія 80
Міжнародна школа технічного законодавства 
та управління якістю, Навчально-методичний 
центр, ТОВ 81
Польська Туристична Організація 84
Сибірське здоров’я 86
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ 89
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ 90

ІНШЕ
EUROMED Фундація 64
Likarni.com 64
АСКМ ГРУП 67
Астравір Текнолоджі, Компанія 67
Каммед, НВО 72
Латвійське агентство інвестицій  
та розвитку (LIAA) 76
Масантра 77
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ 78
Ом – Технологія 83
Польська Туристична Організація 84
Топлайн Медікал Юніформ, ТОВ 89
Українська Академія Біологічної Медицини 90
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ 90
Центр роботизованої хірургії 93
ЯНЧЕНКО КЛІНІКА, ТОВ 94

ALISON GROUP 62
Categoroom, Сompany, LLC 73
NMT, company 83
Poltava Plant of Medical Equipment  
and Instruments, LLC 84
Providence Medica, LTD 85
Zetamed, LLC 71

SERVICES FOR COMPANIES OF
PHARMACEUTICAL AND MEDICAL MARKETS

Categoroom, Сompany, LLC 73
EUROMED Foundation 64
International School of Technical Legislation and 
Quality Management, Training and Methodical 
Center, LTD 81
KOTRA 64
Medconsulting, LLC 80
Medical Business Expert 65
Polish Tourism Organisation 84
Siberian Wellness 86
The Investment and Development Agency  
of Latvia (LIAA) 76
TRANSLINK UKRAINE, LLC 89
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC 90

OTHER
ASKM GROUP 67
Astravir Technology, Company 67
EUROMED Foundation 67
Kammed, SPC, LLC 72
Likarni.com 64
MED TECHNOLOGY, LLC 78
Mаsantra 77
OM-Tech 83
Polish Tourism Organisation 84
Robotic Surgery Centre 93
The Investment and Development Agency  
of Latvia (LIAA) 76
TOPLINE MEDICAL UNIFORM, LLC 89
Ukrainian Academy of Biological Medicine 90
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC 90
YANCHENKO CLINIC, LLC 94
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AERTI, офіційний представник в україні 
Фоп гончаров
AERTI, official representative in Ukraine 
private entrepreneur Goncharov

Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Тургенівська, 74-Б
74-B, Turgenevska Str., 
Kyiv, 04053, Ukraine
+38 (050) 802-78-92                          
aertiukraine@gmail.com
www.Aerti.com.ua

представлена торгова марка: Aerti.
AERTI – це високотехнологічне підприємство, 
яке займається розробкою, виробництвом і 
експортом кваліфікованих концентраторів кисню 
по всьому світу, в тому числі виробляє і поставляє 
концентратори кисню для великих Європейських 
брендів.
AERTI володіє одним з найбільших заводів в 
Китаї з виробництва концентраторів кисню і має 
офіційного представника в Україні, який займається 
оптово-роздрібною реалізацією на внутрішньому 
ринку і забезпечує гарантійне і післягарантійне 
обслуговування.
AERTI is a high-tech enterprise that develops, manufactures 
and exports qualified oxygen concentrators worldwide, 
including the manufacture and supply of oxygen 
concentrators for major European brands.
AERTI owns one of the largest factory in China for the 
production of oxygen concentrators and has an official 
representative in Ukraine, which is engaged in wholesale 
and retail sales in the domestic market and provides 
warranty and post-warranty service.

ALISON GROUP

Україна, 08711, Київська обл., 
смт. Козин, вул. Солов’яненка, 113
113, Solovyanenko Str., Kozin, 
Kyiv region, 08711, Ukraine
+38 (096) 068-00-00
+38 (67) 445-56-92
sales@alison.com.ua                                     

A L I S ON
GROUP

www.alison.com.ua

Група компаній Алісон Груп займається дистрибуцією, 
виробництвом та оптовими поставками товарів 
медичного призначення на території України, а також 
експортом і просуванням вітчизняних товарів та 
виробів на зовнішні ринки. Маючи багатий досвід та 
спектр товарів, ми завжди прагнемо удосконалити 
співпрацю та бути гнучкими в ціноутворенні та умовах 
співробітництва, що дає нам можливість обслуговувати 
та бути постійними постачальниками для більш ніж 300 
компаній.
Ми обслуговуємо: аптеки, державні установи та 
підприємства, промислові виробництва, лікарні, 
ТРЦ та бізнес центри, ресторани та готелі, мережі 

торговельних центрів, навчальні заклади, мережі АЗС, 
клініки, лабораторії та інші галузі.
Alison Group is engaged in the distribution, production and 
wholesale supply of medical goods in Ukraine, as well as 
the export and promotion of domestic goods and products 
on foreign markets. With a rich experience and range of 
products, we always strive to improve cooperation and be 
flexible in pricing and terms of cooperation, which allows 
us to serve and be regular suppliers to more than 300 
companies.
We serve: pharmacies, government agencies and enterprises, 
industrial production, hospitals, shopping malls and 
business centers, restaurants and hotels, shopping malls, 
educational institutions, gas stations, clinics, laboratories 
and other industries.

AMED

Україна, 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Scholkivs‘ka Str., Brovary, 
Kyiv distr., 07400, Ukraine                         
+380 (44) 495-27-66
info@amed.ua
www.amed.ua

Медичні меблі ТМ «AMED» – це високоякісні медичні 
меблі, меблі загального призначення для лікарень, 
поліклінік, лікувально-діагностичних центрів, 
санаторіїв, аптек, профільних учбових закладів тощо.
Медичні меблі ТМ «AMED» – це функціональність та 
безпечність експлуатації, безпечність використання 
та сучасний дизайн, надійність та довговічність, 
наявність сертифікатів якості. Власне спеціалізоване 
виробництво повного циклу оснащене новітнім 
устаткуванням є сертифікованим за вимогами ISO 
9001:2008.
Медичні меблі цієї торгової марки виготовляються 
за каркасною технологією з використанням 
травмобезпечного анодованого алюмінієвого профілю. 
Продукція ТМ «AMED» урахувала досвід провідних 
європейських виробників і відповідає вимогам роботи 
в лабораторіях різного профілю.
The medical furniture of TM AMED is the high-quality 
furniture for hospitals, diagnostic centers, drag stores, 
education institutions and etc.
The main characteristics of this medical furniture are the 
following: functionality and safety of exploitation and long-
life use. The furniture is well-designed, lightweight, firm. Its 
price and quality are well-balanced.
Our full cycle production facilities are certified to meet the 
requirements of ISO 9001:2008; it allows producing the high-
quality products those completely meet the requirements of 
the consumer.
The AMED production is made upon the experience of 
leading European manufacturers. It meets the requirements 
of the laboratories of various profiles.
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Art Metal Furniture

Україна, 49101, м. Дніпро, 
вул. М. Руденко, 53-А
53-А, M. Rudenko Str., 
Dnipro, 49101, Ukraine                             
+38 (056) 790-34-07
www.amf.com.ua

Art Metal Furniture вже понад 25 років створює 
продукт, яким пишається Україна. Наша компанія – 
одна з найбільших виробників меблів у Східній Європі. 
Виробничий комплекс AMF забезпечує повний і 
безперервний цикл створення меблів. Серед широкого 
асортименту продукції AMF ви знайдете все необхідне 
для різних галузей і сфер застосування: 
- для громадських закладів, офісів – крісла керівників, 
операторські крісла та стільці для відвідувачів, м’які 
меблі для зон відпочинку, корпусні меблі та аксесуари; 
- для закладів харчування та КаБаРе – стільці на 
дерев’яному та металевому каркасі, столи, стільниці та 
опори, м’які дивани та крісла; 
- для готелів – комфортні матраци, ліжка, шафи-купе, 
стільці та корпусні меблі; 
- представлені в асортименті також меблі для шкіл та 
різноманітні МАФи: лави, фонарі, урни, попільниці, 
зупинкові комплекси.
Компанія AMF рада запропонувати послуги з розробки 
готових інтер’єрних рішень, починаючи від створення 
дизайн-проєкту до підбору меблів та матеріалів, а 
також виготовлення їх на власному виробництві, згідно 
із потреб замовника.
Наша місія полягає в тому, щоб адаптувати бажання 
наших клієнтів та реалізувати їх у готовий продукт. Ми 
трансформуємо концепції в ідеї, ідеї в форми, а форми 
в продукт.
Art Metal Furniture has been creating a product that Ukraine 
is proud of for over 25 years. Our company is one of the largest 
furniture manufacturers in Eastern Europe. The AMF production 
complex provides a complete and continuous cycle of furniture 
creation. Among the wide range of AMF products, you will find 
everything you need for a variety of industries and applications:
- for public institutions, offices - executive chairs, camera chairs 
and chairs for visitors, upholstered furniture for recreation 
areas, cabinet furniture and accessories;
- for catering and KaBaRe - chairs on a wooden and metal 
frame, tables, tabletops and supports, soft sofas and armchairs;
- for hotels - comfortable mattresses, beds, wardrobes, chairs 
and cabinet furniture;
- the assortment also includes furniture for schools and various 
MAFs: benches, lanterns, urns, ashtrays, bus stops.
AMF company is pleased to offer services for the development 
of ready-made interior solutions, from the creation of a design 
project to the selection of furniture and materials, as well as 
their manufacture in-house, according to the needs of the 
customer.
Our mission is to adapt the desires of our customers and 
translate them into a finished product. We transform concepts 
into ideas, ideas into shapes, and shapes into products.

Cherokee__Ukraine

Україна, 79000, м. Львів, 
бул-р Міхновських, 23                                 
23, Mihnovskyh Blvd., 
Lviv, 79000, Ukraine
+38 (067) 672-00-67
medgroup01@gmail.com
www.cherokee.kiev.ua

Компанія МеdGroup є офіційним імпортером і 
представником компанії TM Сherokee/Dickies в Україні 
з 2012 року. Ми пропонуємо оригінальний медичний 
одяг і взуття від виробника. У нас представлено більше 
300 моделей, в 30 кольорах і розміри від ХХS до 5XL. 
Якість нашої продукції входить в 3-ку найкращих в світі 
серед виробників форменого одягу.
MedGroup company has been the official importer and 
representative of TM Cherokee/Dickies in Ukraine since 2012.
We offer original medical clothing and footwear from the 
manufacturer. We have over 300 models in 30 colors and sizes 
from XXS to 5XL. The quality of our products is one of the 3 best 
in the world among the manufacturers of uniforms.

Doktoram.com

Україна, Ukraine
Київ, ТЦ Мармелад, вул. Борщагівська, 154
154, Borschagivska Str., SC Marmelad, Kyiv
Київ, ТЦ Doma Center, вул. Будівельників, 40
40, Builders Str., TC Doma Center, Kyiv
Київ, ТЦ Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 72
72, Velyka Vasylkivska Str., TC Olympiyskiy, Kyiv
Одеса, ТЦ Кристал, вул. Середньофонтанська, 19-Г
19-G, Srednefontanska Str., SC Crystal, Odessa
Харків, ТЦ Торговий квартал, пр-т Незалежності, 10
10, Nezalezhnosti Ave., SC Torhovyy kvartal, Kharkiv
Дніпро, ТЦ Галерея, пр-т Яворницького, 60
60, Javornitskogo Ave., SC Gallery, Dnipro
Львів, вул. Під Дубом, 14
14, Under the Oak Str., Lviv
+38 (098) 106-03-03
+38 (066) 106-03-03                   
doktoram.kyiv@gmail.com
www.doktoram.com

представлені торгові марки: Doktoram.com, KOI, 
Coqui, Crocs, Leon.
TM Doktoram – український виробник стильного та 
практичного одягу для медичних працівників. Ми 
пропонуємо українським медикам унікальну колекцію: 
медичних халатів, костюмів, а також стилізованих 
медичних шапочок та пов’язок, виготовлених з 
найкращих тканин та пошиті по останнім європейським 
тенденціям медичної моди на сучасному устаткуванні.
Doktoram.com - shop of modern medical wear.
TM Doktoram - Ukrainian leader in the production of modern, 
stylish and practical clothing for health workers. We offer 
unique collection: lab coats, scrub tops, pants, caps - made of 
finest fabrics and sewn according to the latest European trends 
of medical fashion.
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EUROMED Фундація
EUROMED Foundation

Україна, 02100, м. Київ, 
вул. Г. Тороповського, 2, оф. 10
Off. 10, 2, G.Toropovskogo Str., 
Kyiv, 02100, Ukraine
+380 (44) 227-17-37                       
+38 (098) 065-75-52
kiev@euromed-f.com
www.euromed-f.com

Європейська Фундація Розвитку Медицини та Освіти 
«Євромед» (Europejska Fundacja Rozwoju MedycynyI 
Edukacji “EUROMED”, Польща) вже п’ять років поспіль 
розробляє, впроваджує та супроводжує інноваційні 
міжнародні проєкти та Програми в області медицини 
та освіти, спрямовані на вдосконалення професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації медичних 
спеціалістів з країн пострадянського простору. В 
рамках міжнародних проєктів Фундація організовує 
поїздки і стажування по спеціалізації, практики для 
студентів у провідних клініках Польщі.
The Foundation is engaged in the development, 
implementation and support of Projects and programs 
aimed at improving the professional training of medical 
experts and students of medical universities in different 
countries: improving their skills and deepening their 
professional knowledge; obtaining practical knowledge 
from the field of managing and functioning of hospitals on 
the example of the European system; introducing current 
methods of diagnosis, treatment and rehabilitation, which 
are used in Europe.

EximLab

Україна, 02105, м. Київ, 
пр-т Соборності, 30-А           
30-A, Sobornosti Ave., 
Kyiv, 02105, Ukraine
+380 (44) 499-84-97 
+38 (050) 499-84-97 
+38 (067) 469-84-97
kip@eximlab.ua
www.eximlab.ua

Основний вид діяльності – виробництво, оптовий та 
роздрібний продаж хіміко-лабораторного посуду, 
виробів медичного призначення та контрольно-
вимірювальних приладів.
Для наших клієнтів ми завжди надаємо професійну 
підтримку, оперативно реагуємо на запити будь-якої 
складності, гарантуємо якісний товар і прозорість 
стосунків.
The company profile is production, wholesale and retail of the 
chemical-laboratory glassware, medical devices and control and 
measuring devices.
We always provide professional support to our customers, 
efficient respond to any request, we guarantee the quality of the 
goods and transparent relations.

KOTRA

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 19-А                     
19-A, Khreschatyk Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 495-29-51
+380 (44) 495-29-78
kyiv@kotra.net.ua 
www.kotra.net.ua

KOTRA – це некомерційна організація, створена 
корейським урядом 21 червня 1962 року з метою 
сприяння розвитку торгівлі між Республікою Корея і 
іншими країнами. Більше 50 років KOTRA допомагає 
компаніям з усього світу розвивати і будувати ділові 
відносини з корейськими компаніями. 
KOTRA is a non-profit organization created by the Korean 
government on June 21, 1962 to promote trade between the 
Republic of Korea and other countries. For over 50 years, KOTRA 
has been helping companies from all over the world develop 
and build business relationships with Korean companies

Liebherr

Україна, 65012, м. Одеса, 
вул. Осипова, 37                         
37, Osipova Str., Odesa, 
65012, Ukraine
+380 (48) 230–55–08
mbretgoltz@tango.com.ua
www.profi.liebherr.com.ua

представлена торгова марка: Liebherr.
Понад 65 років Liebherr виробляє найкраще 
професійне холодильно-морозильне обладнання для 
вузькоспеціалізованих галузей. Для наукових лабораторій, 
медичної сфери та HoReCa ми пропонуємо надійну, просту в 
догляді, а також екологічно безпечну техніку. Це морозильні 
камери з наднизькою температурою для медичних цілей, 
пристрої з вибухозахистом для зразків у лабораторіях, 
спеціальні холодильники для напоїв та багато іншого.
For over 65 years Liebherr has been producing the best professional 
refrigerators and freezers for highly specialized industries. For 
laboratories, medicine and HoReCa, we offer reliable, easy-care and 
eco-friendly equipment. These are freezers with ultra-low temperature 
for medical purposes, explosion-proof devices for laboratory samples, 
special refrigerators for drinks and much more.

Likarni.com

Україна, 02068, м. Київ, 
вул. О. Пчілки, 5, оф. 270
Off. 270, 5, O. Pchilky Str., 
Kyiv, 02068, Ukraine                                                        
+38 (063) 841-71-60
+38 (050) 667-66-83
partner@likarni.com
www.likarni.com

«Лікарні» — це онлайн-сервіс запису пацієнтів до клінік, 
діагностичних центрів, а також приватних кабінетів Києва 



XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

XII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

official catalogue    •    офiцiйний каталог  www.medforum.in.ua  65

та інших міст України. Лікарні допоможуть вам швидко 
знайти доктора і оформити заявку на консультацію 
до нього, не виходячи з дому. Більше того, ви можете 
замовити послугу виклика лікаря додому, «консультація 
онлайн» для дорослих і дітей. Кращі лікарі і приватні 
клініки, відгуки про клініки та лікарів, достовірна 
інформація та актуальні ціни на послуги з турботою про 
вас на likarni.
"Likarnі" is an online service for registering patients in clinics, 
diagnostic centres and private practices in Kiev and other 
cities of Ukraine. Likarnі will help you quickly find a doctor and 
draw up an application for a consultation without leaving 
your home. Moreover, you can order a home visit service, 
online consultation for adults and children. The best doctors 
and private clinics, reviews of clinics and doctors, reliable 
information and current prices for services are for you on likarni.

Medical Business Expert

Україна, 29000, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 74-А                                  
74-А, Proskurivska Str.,
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine 
+38 (096) 746-10-82
info@mbe.org.ua
www.mbe.org.ua

Компанія, яка:
•  надає консалтингові послуги приватним медичним 

закладам усіх напрямків. 
•  чітко розуміє проблеми та потреби власників медичного 

бізнесу та має досвід у вирішенні цих проблем. 
•  надає нашим клієнтам знання та інструменти, які 

відповідають за розвиток і життя компанії. 
•  допомагає виправляти усі помилки і супроводжує до 

кінцевого результату. 
Наші продукти : СММ просування, Фінанси, Коучинг, 
Консалтинг.
A company that:
•  provides consulting services to private medical institutions of all 

directions.
•  clearly understands the problems and needs of medical business 

owners and has experience in solving these problems.
•  provides our clients with knowledge and tools that are responsible 

for the development and life of the company.
•  helps to correct all mistakes and accompanies to the final result.
Our products: SMM promotion, Finance, Coaching, Consulting.

RH

Україна, 58000, м. Чернівці, 
вул. Рівненська, 5-А                                     
5-А, Rivnenska Str., 
Chernivtsi, 58000, Ukraine
0 800 211-875
rh.net.ua@gmail.com
www.rh.ua

Компанія RH – лідер ринку УЗД, що представляє 
надійні ультразвукові апарати та комплектуючі від 

провідних світових виробників: Toshiba, Siemens, 
Philips, Medison. Можливість вибору широкої лінійки 
обладнання бездоганної якості, його налаштування 
і введення в експлуатацію, відмінний гарантійний 
та постгарантійний сервіс, проведення навчання 
персоналу – це ті переваги, які допомагають покупцю 
знайти найвигіднішу ультразвукову систему швидко і 
легко. Наш досвід – 13 років успішної роботи на ринку 
УЗ-обладнання. RH – те, що відрізняє.
RH company is the market leader in ultrasound that provides 
reliable ultrasound systems, probes and spares from the world's 
leading manufacturers: Toshiba, Siemens, Philips, Medison. A 
wide range of brilliant quality ultrasound equipment, individual 
settings and installation, excellent warranty and post-warranty 
support, training of the personnel – are those advantages 
that help buyer to find the most advantageous ultrasound 
system quickly and easily. Our experience covers 13 years of 
successful work in the ultrasound equipment market. RH – is 
what distinguishes.

Schiller AG в україні, представництво
Schiller AG in Ukraine, Representative office

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, оф. 139
Off. 139, 4-А, Zoologishna Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+38 (050) 190-66-67
+38 (068) 165-87-99
a.laktionova@schiller.ch 
www.schiller.ch

Представництво Schiller AG в Україні – це 
представництво швейцарської компанії SCHILLER AG 
– світового виробника та постачальника медичного 
обладнання для кардіопульмональної діагностики, 
дефібриляції та моніторингу пацієнтів, а також 
програмних рішень для медичної галузі.
Наша продукція рятує життя і надає медикам та 
медсестрам професійну підтримку.
Representative office of Schiller AG in Ukraine of Swiss Company 
SCHILLER AG – a global of world-leading manufacturer and 
supplier of medical devices for cardiopulmonary diagnostics, 
defibrillation and patient monitoring as well as software 
solutions for the medical industry.
Our products save lives and provide physicians and nurses with 
professional support.

Vostok – V, група компаній
Vostok – V, Group of Companies

Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 80                    
80, Pushkinskaya Str., 
Kharkiv, 61024, Ukraine
+38 (066) 460-22-07
aindastri@gmail.com
www.vostok-n.com.ua

представлені торгові марки: Horev 2516A, Rimidy.
Група компаній Vostok – V –  український розробник 
та виробник інноваційного медичного обладнання і 
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медичної техніки. Протягом 20 років ми співпрацюємо 
з лікарями та медичними закладами. Проводимо 
науково-дослідницьку та дослідно-конструкторську 
діяльність. Виробляємо та продаємо свою 
продукцію, надаємо технічну підтримку та сервісне 
обслуговування.
Vostok - V Group of Companies is a Ukrainian developer and 
manufacturer of innovative medical equipment.
For 20 years we have been cooperating with doctors and 
medical institutions. We carry out research and development 
activities. We manufacture and sell our products, provide 
technical support and service.

аВрора, центр слухової реабілітації, ТоВ
AURORA, Hearing Rehabilitation Centre, LTD

Україна, 03040, м. Київ, 
вул. Деміївська, 43              
43, Demiivska Str., 
Kyiv, 03040, Ukraine
+380 (44) 501-03-51
aurora@aurora.ua
www.aurora.ua

ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА» – 
ліцензований та акредитований МОЗ України заклад 
охорони здоров’я. Ексклюзивний дистриб’ютор, 
Уповноважений представник в Україні провідних 
компаній слухової допомоги: Oticon, Oticon Medical, 
Interacoustics. Центр «Аврора» здійснює повний 
комплекс обслуговування за напрямками: слухова 
реабілітація, продаж та програмування слухових 
апаратів і систем імплантації, сервісне обслуговування 
та оснащення медичних закладів аудіологічним 
обладнанням.
Hearing Rehabilitation Center AURORA LLC is a healthcare 
institution licensed and certified by the Ministry of Public Health 
of Ukraine, a Sole Distributor and authorized representative in 
Ukraine of the leading hearing care companies, Oticon, Oticon 
Medical, and Interacoustics. Hearing Rehabilitation Center 
AURORA offers a full range of services related to hearing care 
including: hearing rehabilitation, sale and fitting of hearing 
aids and cochlear implant systems, maintenance service and 
providing audiological equipment to the healthcare facilities.

аерекС, ТоВ
AEREKS, LLC

Україна, 04136, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, 3     
3, North Syretskaya Str., 
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 334-43-37
aereks.com.ua 

ТОВ «АЕРЕКС» є частиною Групи Компаній Заповіт і вже 
більше 20 років займається успішним виробництвом 
медичних меблів та обладнання в Україні.
Компанія постійно розширяє і вдосконалює асортимент 
своєї продукції. Нами було розроблено декілька лінійок 

обладнання для знезараження повітря для боротьби 
з пандемією. Для нас важливо, щоб наші партнери 
завжди почували себе в безпеці та комфортно в роботі 
з нами. 
Важливим етапом для компанії стало проходження 
Європейської сертифікації по системі ІSО:13485:2016, 
що вплинуло не тільки на якість продукції, але і на 
систему менеджменту і всі процеси виробництва. Вже 
декілька років наше обладнання в Європі визнане 
якісним і безпечним.
В 2020 році ми отримали Сертифікати СЕ на обладнання 
для знезараження повітря, що розширило наші 
можливості на світових ринках.
Дякуємо, що Ви з нами. 
The AEREKS LLC for over 20 years, has been successfully 
manufacturing medical furniture and equipment in Ukraine.
Company is constantly expanding and improving our range 
of night products. We have developed several lines of air 
disinfection equipment to combat the pandemic. It is important 
for us that our partners always feel comfortable working with 
us.
An important stage for us was the passing of the European 
certification on the ISO system in 2016 year, which affected 
not only the quality of products, but also the management 
system and all production processes. For several years now our 
equipment in Europe has been recognized as quality and safe.
In 2020, we received the CE Certificate for air disinfection 
equipment, which greatly expanded our opportunities in world 
markets.

аналітек, ТоВ
Analytec, LTD

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Шамрила Тимофія, 11                         
11, Shamryla Tymofiia Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 456-62-13
+380 (44) 456-62-14
office@analytec.com.ua
www.analytec.com.ua

ТОВ «Аналітек» – офіційний дистриб’ютор фірми 
Waters, здійснює продаж, установку і обслуговування 
лабораторного і аналітичного обладнання 
всесвітньовідомих фірм:
–  Waters (USA): Надпродуктивність РХ, ВЕРХ, 

масспектрометри, масспектрометр BioAccord 
– найкраще рішення для біофармацевтичного, 
клінічного та біомедичного аналізів.

–  Merk Millipore (USA): лабораторні системи очищення 
води, мікробіологічний контроль, фільтрація.

–  Microlab Scientific (HongKong): витратні матеріали для 
лабораторій.

– Teknokroma (Spain): колонки для ВЕРХ і ГХ.
–  Peak Scientific Instruments Ltd (Scotland, UK): Рішення 

для генераторів азоту, водню та повітря.
–  Adrona (Latvian): лабораторні системи очищення 

води, фільтрація.
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Analytec Ltd is the official distributor of Waters Corporation, 
sells, installs and maintains laboratory and analytical 
equipment of world-famous companies:
-  Waters (USA): Overproduction UPLС, HPLC, mass-

spectrometers, BioAccord mass-spectrometer – the best 
solution for biopharmaceutical, clinical and biomedical 
analyzes.

-  Merk Millipore (USA): laboratory water purification systems, 
microbiological control, filtration.

- Microlab Scientific (HongKong): consumables for laboratories.
- Teknokroma (Spain): columns for HPLC and GC.
-  Peak Scientific Instruments Ltd (Scotland, UK): Solutions for 

nitrogen, hydrogen and air generators.
-  Adrona (Latvian): laboratory water purification systems, 

filtration.

аСап грейД, ТоВ
ASAP GRADE, LTD

Україна, 03058, м. Київ, 
вул. Миколи Голего, 5          
5, Mykola Golego Str., Kyiv, 03058, Ukraine
+38 (096) 781-16-51
0967811651t@gmail.com

представлена торгова марка: Surgispon.
Гемостатичні засоби (губки гемостатичні), стерильні, що 
розсмоктуються на основі желатину та оксицелюлози. 
Для всіх видів хірургії.
Absorbable Hemostatic Gelatin Sponges.

аСкМ груп
ASKM GROUP

Україна, 03056, м. Київ, 
вул. Вадима Гетьмана, 27, оф. 427 
Off. 427, 27, Vadima Getmana Str., 
Kyiv, 03056, Ukraine
+38 (066) 085-23-24
as-km@ukr.net
www.askm.com.ua

представлені торгові марки: POLYFLOR, FORBO.
«АСКМ ГРУП» заснована в 2015 році, компанія 
займається постачанням комерційних покриттів для 
підлоги, а також надає послуги з їх монтажу.
Досвід роботи співробітників більше 10 років в даній 
сфері. За цей час ми реалізували більше 3000 об'єктів в 
різних галузях і різної складності.
Одним з наших напрямків є спеціалізовані покриття 
для закладів охорони здоров'я. У нас ви знайдете 
рішення починаючі від зон загального призначення до 
спеціалізованих зон з підвищеними вимогами.
LLC ASKM GROUP was founded in 2015, the company supplies 
commercial floor coverings, as well as provides installation 
services.
Employee experience is more than 10 years in this field. During 
this time, we have sold more than 3,000 facilities in various 
industries and of varying complexity.

One of our areas is specialized floor coverings for healthcare 
facilities. Here you will find solutions from general purpose 
areas to specialized areas with high requirements.

астравір Текнолоджі, компанія
Astravir Technology, Company

Україна, 61011, м. Харків, 
Полтавський Шлях, 6
6, Poltava shlyakh, 
Kharkov, 61011, Ukraine      
+38 (099) 032-52-14
astravirtech.com.ua
info@astravirtech.com.ua

Компанія «Астравір Текнолоджі» є виробником 
різних реагентів для лабораторної діагностики: для 
збереження та очистки зразка та ПЛР тест-систем. В 
асортименті компанії тест-системи для визначення 
covid19, респіраторних, герпесних, урогенітальних, 
кишкових інфекцій, онкогенетичних маркерів. Сучасне 
виробництво займає площу 1000 кв.м. У лабораторіях 
підприємства над розробкою та виробництвом 
працюють понад 30 співробітників, серед яких є 
кандидати наук. На підприємстві впроваджена система 
управління якістю ISO 13485.
Astravir Technology is the largest Ukrainian manufacturer 
of PCR test kits for laboratory diagnostics. The range of the 
company: Test systems for Covid19, respiratory infections, 
urinary tract infections, herpes virus infections.
Modern production covers an area of 1000 sq.m. In the 
laboratories of the enterprise, more than 30 employees work 
on development and production, among whom there are PhD.
The company has implemented a quality management system 
ISO 13485.

аурафікс україна
Aurafix Ukraine

Україна, 49000, м. Дніпро, 
вул. Лірницька, 79                                            
79, Lirnetskaya Str., 
Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (097) 884-10-04
opt@aurafix.com.ua
www.Aurafix.com.ua

представлена торгова марка: Аурафікс Україна.
Компанія Аурафікс Україна – офіційний представник 
ТМ «Aurafix» в Україні. Це одна з провідних компаній 
з продажу ортопедичних товарів. За допомогою своєї 
продукції ми підвищуємо якість 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 у 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 
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країни і поставляти якісні ортопедичні вироби, 
збільшуючи продажі у всіх регіонах України.
Aurafix Ukraine is the official representative of TM Aurafix in 
Ukraine. It is one of the leading companies selling orthopedic 
products. With the help of our 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 operations.
Our company is actively involved in the development of the 
Ukrainian market of orthopedic products. The assortment 
portfolio will be perfectly suitable for orthopedic salons, 
medical shops, drugstore chains, medical clinics.
We are ready to support partners throughout the country and 
supply quality orthopedic products, increasing sales in all 
regions of Ukraine.

береШ ФарМа, ЗаТ
BERES Pharmaceuticals, LTD

Україна, 03143, м. Київ, 
вул. Метрологічна, 44, оф. 43/5
App. 43/5, 44, Metrologichna Str., 
Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 465-63-21                  
info@beres.ua
www.beres.ua

представлені торгові марки: БЕРЕШ®, АКТИВАЛ®.
Компанія ЗАТ «Береш Фарма» (Угорщина) – це відома 
європейська фармацевтична компанія, яка займається 
виробництвом та продажем безрецептурних 
лікарських засобів та дієтичних добавок високої якості 
та за доступними цінами. В Україні найвідомішими 
продуктами є лікарський засіб Краплі Береш®, 
Антифронт, препарати магнію, кальцію та вітамінно-
мінеральні дієтичні добавки для всієї родини.
Beres Pharmaceuticals LLC (Hungary) is a famous European 
pharmaceuticals company, which produces and sells high-
quality OTC medicines and food supplements by affordable 
prices. In Ukraine the most popular products are Beres Drops®, 
Antifront, magnesium-containing, calcium-containing 
medicines and vitamin-mineral food supplements for all family’ 
members.

Ваше Здоров'я Трейдинг
Vashe Zdorovie Trading

Україна, 02068, м. Київ, 
пр-т М. Бажана 1-М, оф. 11
Off. 11, 1-M, N. 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, Aircast, 
Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Garcia, Gi-
Emme, Invacare, Mubb, Grünland.
«Ваше Здоров'я Трейдинг» – національний 

дистриб'ютор медичної техніки, ортопедичної 
продукції і засобів реабілітації. На сьогоднішній день 
компанія представляє такі TM: Orliman, DonJoy, Aircast, 
Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Gi-Emme, 
Invacare, Mubb, Grünland. Зусилля нашої команди 
спрямовані на розвиток ринку медичної техніки, 
ортопедичних і реабілітаційних товарів з високими 
стандартами якості, сервісу та індивідуальному підходу 
до кожного клієнта.
"Vashe Zdorovie Trading" – the national distributor of medical 
equipment, orthopedic and rehabilitation products. Today, 
the our company introduсe such TM: Orliman, DonJoy, 
Aircast, Veinax, B.Well, Pedag, Spannrit, Ossenberg, Gi-Emme, 
Invacare, Mubb, Grünland. The efforts of our team aimed at 
developing the market for medical equipment, orthopedic and 
rehabilitation products with high quality standards, service and 
individual approach to each customer.

Вега МеДІка, ТоВ
VEGA MEDICA, Ltd

Україна, 03124, м. Київ, бул-р І. Лепсе, 6
6, Ivana Lepse Blvrd, 
Kyiv, 03124, Ukraine                              
+380 (44) 462-47-37
office@vegamedica.com.ua
www.vegamedica.com.ua

представлені торгові марки: Tosoh AIA, Tosoh HPLC, 
Acon, On Call Plus, Mission, Flowflex.
ТОВ «ВЕГА МЕДІКА» є уповноваженим представником та 
ексклюзивним дистриб’ютором Японської корпорації 
«Tosoh» – виробника лабораторних аналізаторів та 
витратних матеріалів, а також Американської компанії 
ACON Laboratories, Inc. – виробника портативних 
приборів для контролю глюкози, холестерину, інших 
показників крові та сечі та продукції, що стосується 
діагностики COVID SARS CoV-2.
“VEGA MEDICA”, Ltd is the authorized representative and 
exclusive distributor of “TOSOH Corp” (Japan) – manufacturer 
of laboratory analyzers and consumables, and “ACON 
Laboratories Inc.” – manufacturer of portative systems for 
control of glucose, cholesterol, other parameters of blood and 
urine and COVID SARS CoV-2 diagnostics production.

грінсен, ТоВ
Grinsen, LLC

Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 4
4, Pshenychna Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 502-85-96
grinsen-info@ukr.net            
www.grinsen.com.ua

ТОВ «Грінсен» засновано в 2011 році і весь цей час 
ми динамічно розвиваємося та працюємо, щоб 
забезпечити лабораторії якісними матеріалами.
Основний напрямок діяльності – це реалізація 
лабораторного обладнання, витратних матеріалів, 
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діагностичних наборів (ІФА, ПЛР, експрес-тести).
Ми також надаємо послуги по сервісному 
обслуговуванню та ремонту лабораторного 
обладнання. Всі роботи виконуються 
висококваліфікованими спеціалістами.
Greensen LLC was founded in 2011 and all this time we are 
developing dynamically and working to provide laboratories 
with quality materials.
The main activity is the sale of laboratory equipment, 
consumables, diagnostic kits (ELISA, PCR, rapid tests).
We also provide services for the maintenance and repair of 
laboratory equipment. All work is performed by highly qualified 
specialists.

група Венето, ТоВ
Veneto Group, LTD

Україна, 01013, м. Київ, 
вул. Деревообробна, 6-В   
6-V, Derevoobrobna Str., 
Kyiv, 01013, Ukraine                 
+380 (44) 467-71-25
ykondratenko@veneto.ua
vorikhovskyi@veneto.ua
www.venetomed.com

представлена торгова марка: Venetomed.
VENETOMED – це підрозділ Компанії ВЕНЕТО з 
виготовлення медичного одягу.  Потужність виробництва 
VENETOMED – до 10 тисяч костюмів/халатів за добу, 
завдяки чому ми маємо змогу забезпечити надійними та 
якісними засобами захисту значну кількість українських 
лікарень. Щоб втілити свій задум щодо пошиву 
костюмів, компанія облаштувала окреме виробниче 
приміщення на власних потужностях, розширила штат 
професійних швачок. Крім того, було придбано сотні 
одиниць сучасного обладнання, зокрема, УЗ-машини, які 
спроможні спаювати до 20 м швів за 1 хвилину! Завдяки 
спеціальному спаюванню швів (а не проколюванню 
голками), багатошаровий матеріал, з якого виготовлено 
вироби VENETOMED , здатен захистити від проникнення 
в організм вірусів (в тому числі – COVID 19), потрапляння 
на шкіру біологічно активних рідин, хімікатів та інших 
шкідливих речовин. Продукція компанії отримала усі 
сертифікати, що засвідчують абсолютну відповідність усім 
вимогам та стандартам.
«VENETOMED» – is part of VENETO group, that produces medical 
clothing. We produce up to 10 000 suits / gowns per day; due to 
this, we are able to provide high number of Ukrainian doctors 
with reliable and high quality medical сoveralls.
In order to reach such numbers we organized a separate 
production line at our production facilities, expanded number 
of professional seamstresses and purchased hundreds of 
modern machines in particular ultrasonic welding machines 
which seal up to 20 meters of seams per 1 minute. Due to special 
sealing of the seams (instead of needle sewing), the multilayer 
material, used for production of VENETOMED clothes is able to 
guard from viruses (including COVID-19), and protect skin from 
contacting the biologically active liquids, chemicals and other 

harmful substances.
All articles are certified and meet all necessary requirements 
and standards.

ДаМу, центр інформаційних технологій
DAMU, Center of Information Technologies

Республіка Казахстан, 010000, м. Нур-Султан, 
пр-т Богенбай Батира, 16, оф. 501
Off. 501, 16, Bogenbay Batyr Ave., Nur-Sultan, 
010000, Kazakhstan
+7 (717) 254-21-81
info@cit-damu.kz                       
www.dmed.kz

Центр інформаційних технологій «ДАМУ» – провідна 
казахстанська компанія, що спеціалізується на розробці 
програмного забезпечення. Створення єдиного цифрового 
контуру охорони здоров'я – забезпечення наступності 
надання медичної допомоги між різними службами.
Швидкий і безболісний перехід на безпаперову технологію. 
Побудова сховища BIG DATA для обробки і аналізу інформації 
– онлайн аналітика регіону. Електронний паспорт здоров'я. 
Мобільний додаток «Damumed» для пацієнта, для лікаря 
поліклініки, лікаря стаціонару.
Information Technology Center “DAMU” is a leading Kazakhstan 
company specializing in software development. Creation of a 
single digital health care - ensuring continuity of health care 
between different services.
Quick and seamless transition to paperless technology. Building a 
BIG DATA repository for processing and analyzing information is 
an online analytics of the region. Electronic health passport. Mobile 
application for the patient “Damumed”, mobile application for the 
clinic’s doctor and hospital’s doctor.

ДІалабСерВІС, ТоВ
DIALABSERVIS, LTD

Україна, 69057, м. Запоріжжя, 
вул. 40-річчя Радянської України, 90-А
90-А, 40th anniversary of Soviet Ukraine Str., 
Zaporizhzhia, 69057, Ukraine
+38 (099) 233-86-51
+380 (61) 707-37-64       
gsv@dontest.com

представлені торгові марки: ERBA LACHEMA, Діапроф-
Мед.
ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник 
якісних біохімічних аналізаторів (Chem7, XL-200), 
реагентів та контрольних матеріалів (Біо-Ла-Тест, Іму-Ла-
Тест) для клінічної біохімії; автоматичних гематологічних 
аналізаторів Elite3, 5; діагностичних приладів (Лаура 
та Лаура Смарт) та тест-смужок (ФАН) для аналізу сечі; 
наборів, дисків та тест-смужок (Мікро-Ла-Тест) для 
ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів; імуно-
ферментних аналізаторів.
ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of high-
quality biochemistry instruments (Chem7, XL-200), reagents 
and controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for clinical chemistry; 
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hematology analyzers Elte3,5; diagnostics instruments (Laura 
and Laura Smart) and test-strips (PHAN) for urine analysis; 
kits, disks and test-strips (Mikro-La-Test) for identification of 
clinically important microorganisms, EIA analizers.

Доппельгерц (квайссер Фарма україна, ТоВ)
Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD)

Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 
26-Ж, оф. 49
Off. 49, 26-J, Dneprovskaya naberejnaya Str., 
Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-34-90
+380 (44) 585-34-92                                     
info@queisser.ua
www.queisser.ua

представлені торгові марки: Доппельгерц, 
Протефікс.
ТОВ «Квайссер Фарма Україна» – ексклюзивний 
представник  німецької ТМ Доппельгерц и ТМ Протефікс 
в Україні. У сегменті краси та здоров’я Квайссер Фарма 
працює в 50 країнах світу, більше 10 років. В результаті, 
багато фармацевтів, косметологів, стоматологів 
користуються продукцією Доппельгерц, Протефікс і 
неодноразово рекомендують її своїм клієнтам.
Ltd Queisser Pharma Ukraine - the exclusive representative of 
the German TM Doppelherz in Ukraine. In the beauty and health 
segment, Queisser Pharma has been working in 50 countries of 
the world for more than 10 years. As a result, many pharmacists, 
cosmetologists, dentists use Doppelherz, Protefix products and 
repeatedly recommend it to their customers.

екСІМ, ТоВ
EXIM, LLC

Україна, 03127, м. Київ, 
пр-т Голосіївський, 120, корп. 1       
Housing 1, 120, Golosiivsky Ave., 
Kyiv, 03127, Ukraine 
+380 (44) 209-209-6                              
+380 (44) 221-45-47
exim@exim.com.ua
www.exim.com.ua
www.ultrasound-probe.com
www.ultrasound.com.ua

представлені торгові марки: EXIM, TELEMED.
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 розробляли та виготовляли власні 
високоякісні апарати УЗД під маркою SonoFly®.
З 2014 року, після кооперації з компанією ТЕЛЕМЕД 
(Литва), суттєво розширений модельній ряд апаратів УЗД 
під маркою TELEMED® (в тому числі і ветеринарних).
Апарати сертифіковані FDA, CE, ISO.
На даний час ми є уповноваженими представниками 
компанії ТЕЛЕМЕД в Україні.
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 LLC 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 developed and produced 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 TELEMED® (including 
veterinary) significantly extended. FDA, CE, and ISO certify the 
devices.
We are currently the authorized representatives of TELEMED in 
Ukraine.
EXIM LLC also supplies and repairs sensors to ultrasound devices 
of different brands. We offer both original and replacement 
ultrasound transducers for Acuson, Aloka, ATL, Esaote, Chison, 
GE, Medison, Mindray, Siemens, Toshiba, Philips, GE, Hitachi, 
etc.
All equipment and spare parts meet the requirements and 
certified by FDA, CE, and ISO.
Assortment of products for the medical market:
- Ultrasound scanners new and those that were in use;
- Transducers for ultrasound scanners of almost all brands, new 
and those that were in use;
- Consumables for ultrasound scanners.

еМпІрІка, Медична компанія, ТоВ
EMPIRICA, Medical Company, LLC 

Україна, 02132, м. Київ, 
вул. Садова 135, 3-4, пов. 2, оф. 5    
Off.5, 135, building 3-4, Sadova Str., 
Kyiv, 02133, Ukraine
+380 (44) 223-14-06
office@empiricahealthcare.com      
www.empiricahealthcare.com

представлені торгові марки: DiaSys, Convergent 
Technologies, Edan, Eppendorf, Motic. Dirui, Analytik 
Jena, Perkin Elmer, Cytek, MGI.
ТОВ «Медична компанія «ЕМПІРІКА» – це українська 
компанія, що спеціалізується на розробці рішень під 
ключ для медичних установ. Ми пропонуємо широкий 
спектр медичного та лабораторного обладнання, 
витратних матеріалів, а також забезпечуємо подальшу 
сервісну та консультаційну підтримку. Основні 
сфери застосування нашого обладнання: біохімічні, 
гематологічні, ПЛР дослідження, коагулометрія, аналіз 
газів крові, електролітів та метаболітів, цитометрія та 
секвенування.
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Наші спеціалісти та адміністрація мають більш 
ніж 15-річний досвід співпраці з національними 
замовниками. Ми прагнемо бути надійним, гнучким і 
компетентним партнером для нашого замовника.
Medical company “EMPIRIKA” LLC is a Ukrainian company 
specializing in the development of turnkey solutions for medical 
institutions. We offer a wide range of medical and laboratory 
equipment, consumables, and provide technical and 
consulting support. The main applications of our equipment 
are biochemistry, hematology, PCR, coagulometry, blood gas 
analysis, cytometry and sequencing.
Our management and technical staff has more than 15 years 
of cooperation with national medical market key stakeholders. 
We are looking to be reliable, flexible and competent partner for 
our customers.

ерба Діагностикс україна, ТоВ
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE

Україна, 02002, м. Київ, Броварський пр-т, 3-А
3-А, Brovarskyy Ave., 
Kyiv, 02002, Ukraine                                      
+38 (050) 608-74-44
v.sukhachev@erbamannheim.com
www.erbalachema.com/ru/

представлені торгові марки: Erba Mannheim, Erba 
Lachema.
Ерба Діагностикс Україна – представництво міжнародного 
холдингу Erba Mannheim, куди входить відома чеська 
компанія Lachema. Продукція холдингу на базі власних 
розробок охоплює такі напрямки, як Клінічна біохімія, 
Діабет, Гематологія, Коагулологія і Гемостаз, Імунологія, 
Мікробіологія. Асортимент включає автоматичні і 
напівавтоматичні діагностичні аналізатори, високоякісні 
реагенти і витратні матеріали. Місія представництва - 
підтримка клієнтів, сервіс і забезпечення якісної роботи 
КДЛ.
Erba Diagnostics Ukraine - representative office of the international 
holding Erba Mannheim, which includes the well-known Czech 
company Lachema. The holding portfolio is based on own R&D and 
cover such areas as Clinical Biochemistry, Diabetes, Haematology, 
Coagulology, Hemostasis, Immunology, Microbiology. The 
assortment includes automatic and semi-automatic diagnostic 
analyzers, high-quality reagents and consumables. The main aim 
of UA office is customer support, service and high quality of results.

Зетамед, ТоВ
Zetamed, LLC

Україна, 65000, м. Одеса, 
вул. Маршала Говорова, 10-Д    
10-D, Marshala Govоrova Str., 
Odessa, 65000, Ukraine                        
+38 (097) 160-62-89
amnlynco1@yahoo.com
www.Zetamed.com.ua

ТОВ «Зетамед» виробляє та продає дезінфікуючі засоби. 
Розташовані в місті Одеса.

Ми продаємо свою продукцію в межах України.
"Zetamed" LTD produces and sells disinfectants. Located in the 
city of Odessa.
We sell our products within Ukraine.

ІМеСк, ТоВ
IMESC, LLC

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

представлені торгові марки: ECGpro, Ergoline, 
TrackMaster, Geratherm Respiratory.
ТОВ «ІМЕСК» є виробником багатофункціонального 
електрокардіографічного комплексу експертного 
класу «ECGpro» та професійної системи 
добового моніторингу АТ «ABPpro». ТОВ «ІМЕСК» 
є авторизованим дистриб’ютором провідних 
виробників навантажувального обладнання (Ergoline 
та TrackMaster) та обладнання для пульмонологічних 
досліджень (Geratherm Respiratory).
Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, ми 
постачаємо найкраще обладнання:
- Холтер ЕКГ
- Добовий монітор АТ
- ЕКГ спокою
- ЕКГ навантаження
- Кардіо-пульмонологічний навантажувальний тест
- Комплекси групової кардіо-реабілітації
- Обладнання для пульмонологічних досліджень
Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне 
навчання забезпечують ефективну і надійну роботу 
обладнання з першого дня.
“IMESС” Llc is the manufacturer and exclusive distributor 
of multifunctional expert-level ECG system “ECGpro” and 
professional ABPM system “ABPpro”. 
“IMESС” Llc is an authorized distributor of leading 
manufacturers of Stress Test equipment (Ergoline, TrackMaster), 
and equipment for pulmonological research (Geraterm 
Raspiratory).
By combining modern technology and years of experience, we 
supply the equipment:
- Holter ECG
- ABPM
- Resting ECG
- Stress Test ECG
- Cardio Pulmonary Exercise Test
- Activity group cardiac rehabilitation complex
- Equipment for pulmonary research
Qualified technical support and free training provide an 
effective and reliable performance of equipment starting from 
the first day of use.
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ІНМеД україНа
INMED UKRAINE

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.inmedua.com 

АСТРІУМ/ASTRIUM
Україна, 03113, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 36-А
36-A, Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 338-00-95
+380 (44) 338-00-96
office@astrium-mt.com
www.canon-medical.com.ua

представлена торгова марка: Canon Medical 
Systems.
Компанія ІНМЕД УКРАЇНА та АСТРІУМ – провідні 
компанії України та офіційні дистриб'ютори 
провідного світового бренду Canon Medical 
Systems. Компанії спеціалізуються на постачанні та 
обслуговуванні високотехнологічного медичного 
обладнання, а також організовують навчальні заходи 
для медичних працівників. Компанії поставляють 
сучасне медичне діагностичне обладнання, 
включаючи КТ, МРТ, УЗ апарати, рентгенівські та 
ангіо-системи, а також відновлені системи Secondlife.
INMED UKRAINE and ASTRIUM are leading supplier in 
the Ukrainian medical equipment market and general 
distributor of top medical brand Canon Medical Systems. The 
companies specializes in supplies and maintenance of high-
technology medical equipment. It also develops educational 
programs for medical specialists. Companies products 
portfolio includes medical visualization systems (ultrasound, 
X-ray systems, CT, MRI) and Secondlife refurbished systems.

Інноваційні технології, корпорація
Innovative technologies, Corporation

Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Велика Житомирська, 20
20, Velyka Zhytomyrska Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+38 (066) 013-85-61                                             
uvo@uit.ltd
www.inntech.com.ua

представлені торгові марки: ALT, Photocentric, Modix, 
Xkelet.
Розробка конструкційних матеріалів. Розробка 3D 
принтерів. Бюро послуг по 3Д друку; реверсивному 
інжинірингу; дослідження хімічних, фізичних 
і структурних властивостей матеріалів; підбір 
матеріалів, відпрацювання технології і впровадження 
компонентів; топологічна оптимізація і моделювання 
умов експлуатації.
Development of structural materials. Development of 3D 
printers. Bureau of 3D printing services; reverse engineering; 

research of chemical, physical and structural properties of 
materials; selection of materials, technology development and 
implementation of components; topological optimization and 
modeling of operating conditions.

калина компанія з розвитку бізнесу, ТоВ
Kalina Business Development Company, LLC

Україна, 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1      
1, Plodova Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 501-92-16
office@meddev.group
www.kalinagroup.com

представлені торгові марки: Анселл, Ульма 
медікал, Калина медична виробнича, B-Helth, +103, 
Бетасан.
ТОВ «Калина компанія розвитку бізнесу» – 
національний дистриб'ютор товарів медичного 
призначення (медичні рукавички, пластирі, шприци, 
одноразовий медичний одяг та ін.).
За даними Держстату компанія входить до рейтингу 
100 кращих і надійних підприємств України, є 
неодноразовим номінантом національних бізнес 
рейтингів «ІМПОРТЕР РОКУ», «ВИБІР КРАЇНИ», «КРАЩЕ 
ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ», а також переможцем 
всеукраїнського рейтингу «СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК 
ПОДАТКІВ». 
Портфель компанії представлено більш ніж 400 
найменувань медичних виробів.
Kalina Business Development Company LLC is a national 
distributor of medical devices (medical gloves, plasters, 
syringes, disposable medical clothing, etc.).
According to the State Statistics Service data the company 
is one of the 100 best and most reliable enterprises of 
Ukraine, a multiple nominee of the national business ratings 
"IMPORTER OF THE YEAR", "CHOICE OF THE COUNTRY", 
"BEST ENTERPRISE OF UKRAINE", as well as the winner of the 
Ukrainian national rating "Conscientious taxpayer".
The company's portfolio represented with more than 400 
medical devices.

каммед, НВо
Kammed, SPC, LLC

Україна, 32300, Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Крип’якевича, 3
3, Krypiakevicha Str., Kamianets-Podilsky, 
Khmelnytskyi region, 32300, Ukraine             
+380 (3849) 3-27-02
office@kammed.com
www.kammed.com

представлена торгова марка: Каммед.
Науково-виробнича організація «Каммед» була 
заснована в 1991 році у місті Кам'янець-Подільський. 
Основною метою створення організації були розробка та 
виробництво одноразового медичного інструментарію. 
Сьогодні «Каммед» функціонує на ринках країн Східної 
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Європи протягом майже 30 років, випускаючи при 
цьому біля 200 різних видів продукції та більше ніж 2000 
модифікацій.
Сьогоднішній колектив НВО «Каммед», має сильний 
науково-інженерний потенціал задля ведення складних 
наукових розробок і, як наслідок, для подальшого 
розвитку компанії. Усі вироби є оригінальними та мають 
патентний захист. Головним науковим консультантом 
«Каммеда» довгі роки був відомий академік Олександр 
Шалімов, який стояв у істоків заснування.
Стерилізація самої продукції відбувається у газовий 
спосіб із використанням окису етилену. Продукція 
компанії проходить усі необхідні випробування, 
стовідсотковий технічний контроль, а також має усі 
відповідні реєстраційні документи.
Scientific and Production Organization "Kammed" was 
founded in 1991 in Kamenetz-Podolsk. The main purpose of 
the organization was to develop and manufacture disposable 
medical instruments.
Today "Kammed" operates on the markets of Eastern Europe 
for almost 30 years, producing about 200 kinds of products and 
over 2000 modifications.
The current collective NGO "Kammed" has a strong scientific 
and engineering potential for managing complex scientific 
development and further implementation of a competitive 
production. A range of products is original and have patent 
protection. The chief scientific adviser "Kammed" for many 
years was A.A. Shalimov who was behind the creation.
Sterilization products produced gas method using ethylene 
oxide. Company products pass all the necessary tests, wide 
technical control, and has all the relevant registration 
documents.

категорум, компанія, ТоВ
Categoroom, Сompany, LLC

Україна, 08138, Софіївська Борщагівка, 
Миру, 36 (прим. 10)
Off. 10, 363, Myru, Sofiyivska Borschagivka, 
08138, Ukraine
+38 (067) 640-3-999
info@categoroom.com                
www.categoroom.com

Проєктування, виготовлення та монтаж 
огороджувальних конструкцій «чистих приміщень» 
– стіни, стеля, двері, вікна, шлюзи тощо. Сфера 
застосування – будівництво фармацевтичних дільниць, 
облаштування операційних блоків та реанімаційних 
палат, стерилізаційних, лабораторій, дільниці 
підприємств галузі мікроелектроніки, харчової 
промисловості.
Design, manufacture and installation of fencing 
structures "clean rooms" - walls, ceiling, doors, windows, 
locks, etc. Scope - construction of pharmaceutical sites, 
arrangement of operating rooms and resuscitation wards, 
sterilization, laboratories, sites of enterprises in the field of 
microelectronics, food industry.

кінд, компанія
Kind

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 2/19, оф. 3            
Off. 3, 2/19, Voloska Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 333-70-39
office@kind.kiev.ua
www.med.kind.kiev.ua

представлена торгова марка: Siemens.
Компанія «Кінд» займається поставкою нового 
медичного обладнання в медичні заклади та 
діагностичні центри України. Головний партнер 
компанії – німецький концерн Siemens.
Основна мета нашої компанії – надати як державним, 
так і приватним медичним закладам України 
можливість працювати з передовим, високоякісним 
обладнанням (ультразвуковими системами, КТ, 
МРТ, ангіографами, рентген-апаратами і т.д.), задля 
забезпечення максимальної результативності 
діагностичних досліджень пацієнтів.
The «Kind» company supplies medical institutions and 
diagnostic centers of Ukraine with brand new medical 
equipment. The main partner of our company is the German 
concern Siemens.
The main goal of «Kind» is to provide public and private 
medical institutions in Ukraine with the opportunity to work 
on advanced diagnostic equipment (ultrasound systems, CT 
scanners, MRIs, angiographs, x-ray machines, etc.) to ensure the 
maximum effectiveness of patient diagnostic tests.

кор-Медiкал
COR-Medical

Україна, 03057, м. Київ, вул. Антона Цедiка, 12
12, Anton Tsedik Str., 
Kyiv, 03057, Ukraine                                       
0800 40-24-00
info@cormedical.com
www.cor-medical.com

представлені торгові марки: Medtronic, Terumo, 
A.M.I., Macopharma, Medicon, Smith & Nephew, SurgiTel, 
Occlutech, Phonak, TECRES, DePuy Synthes.
COR-Medical – це торгова марка під якою провідні 
дистриб'ютори медичних товарів в Україні реалізують 
продукцію від лідерів світового виробництва. Ми 
пропонуємо надійні продукти та інноваційні технології 
для серцево-судинної, міні-інвазивної та ЛОР-хірургії, 
інтервенційної кардіології та онкології, нейрохірургії, 
аритмології, урології, лікування патологій хребта, 
протезування суглобів, трансфузіології та клітинної 
терапії, а також рішення для компенсації порушень 
слуху та бінокулярну оптику.
COR-Medical is a trademark under which the leading medical 
supplies distributors in Ukraine sells products from the 
world's leaders. We offer reliable products and innovative 
technologies for cardiovascular, minimally invasive and ENT 
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surgery, interventional cardiology and oncology, neurosurgery, 
arrhythmology, urology, spinal disorder treatment, joint 
prosthetics, transfusion and cell therapy, as well as solutions for 
hearing impairment treatment and binocular optics.

ксеніум-центр лікувального ксенону 
Xenium- healing xenon center

Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, 27
27, Moskovska Str., 
Kyiv, 01010, Ukraine
+380 (44) 531-34-44                               
office@xenium.center
www.xenium.center

Перший і єдиний в Україні спеціалізований медичний 
центр ксенонотерапії. У центрі надається допомога 
пацієнтам із різноманітними захворюваннями 
центральної і периферичної нервової системи, 
опорно-рухового апарату, хімічних залежностей за 
допомогою медичного ксенону. Особливо корисний 
цей метод при включенні його в комплексні лікувальні 
програми, внаслідок чого ефективність боротьби із 
захворюванням значно збільшується.
The first and the only one specialized medical center for xenon 
therapy in Ukraine. The center provides assistance to patients 
with various diseases of the central and peripheral nervous 
system, musculoskeletal system, chemical addictions with the 
help of medical xenon. This method is especially useful when it 
is used in complex treatment programs resulting in increase of 
effectiveness of disease control.

ксенко
Ksenko

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Флоренції, 1/11, оф. 197
Off. 197, 1/11, Florencii Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 541-08-00        
+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 в Києві, Вінниці, 
Дніпрі, Львові та з 2016 року в Одесі.
Стратегічні напрямки роботи компанії формуються 
з продуктів, орієнтованих на 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.

лабВІТа, ТоВ
Labvita, LLC

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. М. Ломоносова, 75-A, оф. 123
Off. 123, 75-A, Lomonosava Str., 
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 594-55-00                       
info@labvita.com.ua
www.labvita.com.ua

представлені торгові марки: Sysmex (Японія), DiaSorin 
S.p.A (Італія), Alifax s.r.l. (Італія), VEDA LAB (Франція), Murex 
(Великобританія), MOTIC (Китай), УВ Діасенс (Білорусь).
ТОВ Лабвіта – надійний і стабільний партнер, що 
представляє інноваційне і визнане у всьому світі 
лабораторне устаткування, реагенти і витратні матеріали 
від провідних світових виробників: Sysmex, DiaSorin S.p.A, 
Alifax s.r.l.,
VEDA LAB, Murex, MOTIC, УВ Діасенс та інші, що дозволяють 
охопити увесь спектр завдань в лабораторних 
дослідженнях, згідно рекомендацій міжнародних 
організацій: IFCC, AACC, CAP, ВООЗ.
Компанія має успішний досвід участі в міжнародних 
проєктах, проведенні конференцій і семінарів. Забезпечує 
аплікаційну і сервісну підтримку користувачів, гарантує 
своєчасне постачання продукції.
Labvita LLC is a reliable and stable partner that offers 
innovative and globally recognized laboratory equipment, 
reagents and consumables from leading global manufacturers: 
Sysmex, DiaSorin SpA, Alifax srl, VEDA LAB, Murex, MOTIC, 
Diasens, etc. This allows cover the wide range of laboratory 
analysis, according to the recommendations of international 
organizations: IFCC, AACC, CAP, WHO. The company has a 
successful experience of participating in international projects, 
conferences and seminars Provides application and service 
support of users, ensures delivery of products in time.

лабораторія комплексних рішень, ТоВ
Laboratory of Complex Solutions, LLC

Україна, 04073, м. Київ, 
пр-т С. Бандери, 6, оф. 908          
Off. 908, 6, S.Bandera Ave., 
Kyiv, 04073, Ukraine
+38 (097) 77-213-77
+38 (093) 77-213-77
+38 (095) 77-213-77
info@амбулатория.com
www.амбулатория.com

представлена торгова марка: Амбулатория.com.
Проект «Амбулатория.com» дозволяє в одному 
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місці, на одному сайті знайти медичні меблі, меблі 
для персоналу, меблі для зон очікування, медичне 
обладнання, медичний одяг та витратні матеріали, 
необхідні для відкриття та функціонування 
амбулаторій, лікарень, приватних медичних кабінетів.
The “Outpatient.com” project allows you to find medical 
furniture, furniture for staff, furniture for waiting areas, medical 
equipment, medical clothing and supplies needed for opening 
and functioning of outpatient clinics, hospitals, private medical 
offices in one place, on one site.

лаб-універсум, ТоВ
Lab-Universum, LTD

Україна, 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, 
корпус А, оф. 501
Off. 501, building А, 
4/6, Ioanna Pavla ІІ Str., 
Kyiv, 01042, Ukraine                                             
+380 (44) 362-11-50
+380 (44) 239-26-37
info@lab-universum.com.ua
www.lab-universum.com.ua

представлені торгові марки: Boule Medical, AMS S.r.l., 
TECO Medical, Vedalab, DAS S.r.l., WITEG Labortechnik 
GmbH, MiCo BioMed, Nova Biomedical, Jokoh, Chungdo, 
ESfEQA GmbH, Biochemical Systems Int.
ТОВ «Лаб Універсум» заснована в 2008 році. За роки 
успішного існування компанія стала провідною в 
сфері оснащення медичних закладів лабораторним 
обладнанням, реагентами та витратними матеріалами 
на всій території України.
Компанія «Лаб Універсум» – офіційний дистриб’ютор 
компаній-виробників зі світовим іменем: Boule Medical, 
AMS S.r.l., TECO Medical, Vedalab, DAS S.r.l., ESfEQA GmbH, 
WITEG Labortechnik GmbH, MiCo BioMed, LifeHealth, 
Nova Biomedical, Care Diagnostica, Instrumentation 
Laboratories,  Jokoh, Chungdo, Biochemical Systems Int., 
CoaguSense, Behnk Elektronik. 
Ми пропонуємо широкий спектр обладнання:
-  Гематологічні аналізатори, реактиви та витратні 

матеріали до них;
-  Біохімічні аналізатори, реактиви та витратні 

матеріали до них;
- Імунохемілюмінісцентні аналізатори;
-  Коагулометри, реактиви та витратні матеріали до 

них;
- Імуноферменті аналізатори; 
-  Аналізатори для проведення ПЛР та реактиви до 

них;
-  Імунохроматографічні аналізатори та реактиви до 

них;
- Аналізатори сечі та реактиви до них;
- Експрес-аналізатори.
Гарантуємо високу якість, а накопичений нами досвід, 
знання і бажання розвиватись далі зроблять наші 
пропозиції максимально вигідним. 
Lab-Universum, LTD was founded in 2008. Over the years of 
its successful existence, the company has become a leader 

in the field of equipping medical institutions with laboratory 
equipment, reagents and consumables throughout 
Ukraine. Lab Universum is the official distributor of world-
renowned manufacturing companies: Boule Medical, 
AMS Srl, TECO Medical, Vedalab, DAS Srl, ESfEQA GmbH, 
WITEG Labortechnik GmbH, MiCo BioMed, LifeHealth, 
Nova Biomedical, Care Diagnostica, Instrumentation 
Laboratories, Jokoh, Chungdo, Biochemical Systems Int., 
CoaguSense, Behnk Elektronik.
We offer a wide range of equipment:
-  Hematological analyzers, reagents and consumables for 

them;
- Biochemical analyzers, reagents and consumables for 
them;
- Immunochemiluminescent analyzers;
- Coagulometers, reagents and consumables for them;
- Immunoassay analyzers;
- Analyzers for PCR and reagents for them;
- Immunochromatographic analyzers and reagents for 
them;
- Urine analyzers and reagents for them;
- Express analyzers.
We guarantee high quality, and the experience we have 
acquired, knowledge and desire to develop further will make 
our proposals as profitable as possible.

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

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
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лайТДжиН
LIGHTGENE

Україна, 04116, м. Київ, вул. Коперника, 12-Д
12-D, Kopernyka Str., Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (44) 489-22-55
office@lightgene.com.ua  
www.lightgene.com.ua

ТОВ «ЛАЙТДЖИН» одна з найбільш динамічних 
компаній, що активно розвивається на ринку 
лабораторного обладнання для ПЛР-досліджень в 
Україні. ТОВ «ЛАЙТДЖИН» спеціалізується не лише 
на продажі обладнання, але й надає повний спектр 
послуг, пов’язаних з його реєстрацією, встановленням 
та сервісним обслуговуванням.
Для своїх клієнтів компанія пропонує послуги: 
легалізація ПЛР в Україні; реєстрація ПЛР-тест-
систем, обладнання, пластику в системі МОЗ України; 
комплексне оснащення ПЛР-лабораторій сучасним 
високотехнологічним обладнанням; участь у створенні 
методичних рекомендацій; навчання методам ПЛР-
аналізу та роботі на тест-системах «АмпліСенс»; 
тестування рівня професійної підготовки персоналу; 
сервісне обслуговування обладнання; консультації 
та інформаційна підтримка. Продукція, яку пропонує 
компанія, має сертифікати відповідності та дозволена 
до використання в клінічній лабораторній діагностиці.
У нашій компанії працюють високопрофесійні фахівці 
в області лабораторної діагностики, молекулярної 
біології, ветеринарії. Інженерний відділ компанії 
проводить сервісне обслуговування всього спектру 
обладнання. Співробітники відділу технічного 
обслуговування пройшли відповідне навчання та 
мають сертифікати від виробників, що підтверджують 
їх високу кваліфікацію.
LIGHTGENE Ltd. is one of the most dynamic companies that is 
actively developing on the market of laboratory equipment 
for PCR research in Ukraine. LIGHTGENE Ltd. specializes not 
only in sales of equipment, but also provides a full range of 
services related to its registration, installation and service.
The Company offers to the clients: legalization of PCR in 
Ukraine: registration of PCR test systems, equipment, plastic 
in the Ministry of Health of Ukraine; complex equipping 
of PCR laboratories with modern high-tech equipment; 
Participation in the development of methodological 
recommendations; PCR analysis methods and test systems 
“AmplisSense” trainings; testing of personnel qualification 
level; service maintenance of equipment; consultation and 
information support. Products offered by the company 
have Certificates of Conformity and are permitted for use in 
clinical laboratory diagnostics.
Our company has highly qualified specialists in laboratory 
diagnostics, molecular biology and veterinary medicine. 
The engineering department provides maintenance for 
the whole range of equipment. Engineers and specialists 
have been specially trained and have certificates from 
manufacturers confirming their high qualification.

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, Латвійсько-Американським центром ока 
(LAAС), клінікою флебології та лазерної медицини Др. 
Мауриньша 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 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.

леДуМ, ТоВ
LEDUM, LTD

Україна, 49069, м. Дніпро, 
пр-т Б. Хмельницького, 17                     
17, Bogdan Khmelnitsky Ave., 
Dnipro, 49069, Ukraine
+38 (067) 560-52-42
official@ledum.com.ua
www.ledum.com.ua

представлені торгові марки: Shandong Weigao Group 
Medical Polymer Co., Ltd (Китай), Chengdu Rich Science 
Industry Co., Ltd (Китай), Andreas Hettich GmbH & Co. 
KG (Німеччина), Haier Medical and Laboratory Products 
Co., Ltd (Китай), Demophorius Ltd (Кіпр), Presvac 
SRL (Аргентина), Scinomed Ltd (Великобританія), 
Angelantoni Life Science Srl (Італія), Centron Corporation 
(Республіка Корея), Genesis BPS (США).
ТОВ «Ледум» засноване у 1994 році. Підприємство 
спеціалізується на просуванні медичного та 
лабораторного обладнання для підприємств і 
організацій Служби крові України. Крім того, важливою 
складовою нашої роботи є забезпечення трансфузійної 
служби України контейнерами для донорської крові 
з подальшою переробкою крові на компоненти. ТОВ 
«Ледум» – член Асоціації Служби крові України, член 
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міжнародного співтовариства трансфузіології ISBT, 
член Європейської Бізнес Асоціації ЕBA.
Вся продукція відповідає європейським і світовим 
стандартам якості. Наша діяльність здійснюється згідно 
з ліцензійними вимогами.
Ledum ltd company was established in 1994. The enterprise is 
a supplier of medical, laboratory equipment and consumables 
(blood bags and blood collection tubes) for enterprises and 
organizations of the Blood Service of Ukraine, laboratories and 
hospitals.
Our company is a member of the Blood Service Association of 
Ukraine, ISBT and EBA.
All products comply to the European and world quality 
standards. Our activity is carried out under the licence 
requirements.

лораН груп
LORAN GROUP

Україна, 04107, м. Київ, 
вул. Багговутівська, 8/10      
8/10, Baggovutovskaya Str., 
Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 333-41-25
info@loran.kiev.ua
www.loran.ua

представлена торгова марка: ЛОРАН.
Компанія «ЛОРАН ГРУП» заснована в 2016 році і за 
роки своєї діяльності стала офіційним дистриб'ютором 
світових виробників Італії, Німеччини, Швейцарії, 
США, Південної Кореї, Індії та Китаю. Наші продукти 
зареєстровані на території України, мають сертифікати 
CE і FDA.
Наша місія: Ми даємо можливість доктору 
застосовувати передові технології, роблячи медичну 
допомогу доступною кожному пацієнтові.
The LORAN GROUP Company was founded in 2016 and over 
the years of its activity has become an official distributor of 
worldwide manufacturers from Italy, Germany, Switzerland, 
USA, South Korea, India and China. Our products are registered 
on the territory of Ukraine, have CE and FDA certificates. 
Our mission: We enable the doctor to apply advanced 
technologies, making medical care available to every patient.

Масантра
Маsantra

Україна, 82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Добрівлянська
Dobrivlyanska Str., Stryi, 
Lviv region, 82400, Ukraine              
+38 (097) 274-60-83
measantra@gmail.com
www.lguniforms.com.ua

представлені торгові марки: ТМ Landau, TM Urbane, 
TM Smitten, TM Scrub Zone.
Масантра – офіційний представник Американського 
медичного одягу від ТМ Landau, ТМ Urbane, ТМ Smitten 

на території України. У пакеті компанії: халати медичні, 
костюми хірургічні, сукні, спідниці і аксесуари до 
медичного одягу.
Masantra is the official representative of American medical 
clothing from TM Landau, TM Urbane, TM Smitten in Ukraine. 
The company's package includes medical gowns, surgical suits, 
dresses, skirts and accessories for medical clothing.

МД СолюШНЗ, ТоВ
MD SOLUTIONS, LLC

Україна, 61068, м. Харків, 
вул. Тарасівська, 3                                             
3, Tarasivska Str., Kharkiv, 
61068, Ukraine
+38 (098) 366-24-01
mdsolutions.ua@gmail.com
www.m-med.kh.ua

представлені торгові марки: Beecardia, Sorimex.
ТОВ МД СОЛЮШНЗ впроваджує Beecardia Mobile Health 
та хмарну платформу для кардіології та пульмонології. 
Платформа складається з 3-12 канальних приладів 
ЕКГ професійної якості, електронного стетоскопа, 
спірометра та інших пристроїв моніторингу життєвих 
показників.
Представник в Україні компанії SORIMEX, яка виробляє 
електроди, кабелі та дроти ЕКГ, а також аксесуари для 
медичного обладнання, які використовуються для 
діагностики, лікування та інших медичних процедур.
MD SOLUTIONS Ltd. is implementing Beecardia Mobile Health 
and a cloud platform for cardiology and pulmonology. The 
platform consists of 3-12 channel ECG devices of professional 
quality, electronic stethoscope, spirometer and other devices 
for monitoring vital signs.
Representative in Ukraine of SORIMEX, a company that 
manufactures electrodes, cables and ECG wires, as well 
as accessories for medical equipment used for diagnosis, 
treatment and other medical procedures.

Мед ексім
MED EXIM

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

представлені торгові марки: Esaote, Medispeс, IMAX, 
Brightfield Healthcare, Brightfield endoscope, Brightfield 
therapy, Jena Surgical, SONY, СIVCO, Canfield, Visiomed, 
Storz, HäTmed, ELMI, OKUMAN, Echolight, Brera Medical 
Technologies, A.R.C.Laser, A.M.I. Italia, F care, Progetti, 
Asclepion, AR-EL, Sinovision, Suntem, Chison, Dentix. 
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«Мед Ексім» – лідер серед компаній-постачальників 
медичного обладнання, представляє в Україні 
виробників зі світовим ім`ям: Esaote, Medispeс, IMAX, 
Brightfield Healthcare, Brightfield endoscope, Brightfield 
therapy, Jena Surgical, SONY, СIVCO, Canfield, Visiomed, 
Storz, HäTmed, ELMI, OKUMAN, Echolight, Brera Medical 
Technologies, A.R.C.Laser, A.M.I. Italia, F care, Progetti, 
Asclepion, AR-EL, Sinovision, Suntem, Chison, Dentix.
«Мед Ексім» – це 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 в українські та 
зарубіжні лікувальні установи забезпечуються 
завдяки злагодженій роботі структурного підрозділу 
«Ексім Лоджистікс», наявності власних складських 
приміщень, а також розвиненій мережі регіональних 
представництв в Україні та в країнах ближнього 
зарубіжжя.
MED EXIM – represents well known global brands e.g; Esaote, 
Medispeс, IMAX, Brightfield Healthcare, Brightfield endoscope, 
Brightfield therapy, Jena Surgical, SONY, СIVCO, Canfield, 
Visiomed, Storz, HäTmed, ELMI, OKUMAN, Echolight, Brera 
Medical Technologies, A.R.C.Laser, A.M.I. Italia, F care, Progetti, 
Asclepion, AR-EL, Sinovision, Suntem, Chison, Dentix. 
The main principles of our company are: innovation, 
professionalism, quality and equipment reliability, equipping 
efficiency and complexity of medical centers, warranty and 
after-sales services. Our company has its own authorized 
service center. The company guarantees efficiency and on time 
delivery of equipment by having our own storage availabilities. 

МеД ТекНолоДжІ, ТоВ
MED TECHNOLOGY, LLC

Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6-А, оф. 3
Off. 3, 6-A, Leontovicha Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 599-79-62
+38 (098) 605-79-62       
mtech.head@gmail.com
med-technology.com.ua

представлені торгові марки: Maquet, Drager, Bowa, 
Metrax, Hydro Physio, Hocoma, Motek, Kinestica, Dixion, 
Northern Meditec, Hitachi.
Офіційний дистриб'ютор і представник широкого 
спектру світових брендів медичного обладнання. 
Сучасна і стабільно зростаюча компанія з продажу та 
обслуговування медичної техніки по всій території 
України. Наші основні напрямки: реанімація, 
операційний блок, діагностика, реабілітація та 
лабораторія.
Official distributor and representative of a wide range of global 
brands of medical equipment. A modern and steadily growing 
company for the sale and maintenance of medical equipment 
throughout Ukraine. Our main areas of focus are: Resuscitation, 
operating unit, diagnostics, rehabilitation and laboratory.

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.

МеДІкоМ-україНа, ТоВ
MEDICOM-UKRAINE, LLC

Україна, 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11
11, Serpova Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+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 в Канаді, вся продукція має 
найвищу якість та відповідає вимогам FDA та ISO 
13485. 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
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- Нарукавники
- Серветки медичні/стоматологічні
- Простирадла одноразові  «спанбонд»
- Пакети поліетиленові 
-  Пластирі: першої медичної допомоги, медичні 

котушкові, косметологічні.
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 13485 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
- Packages polyethylene «spanband»
- Sheet one-time
- Plasters: first aid, medical, cosmetology.

МеДІСпорТ, ТоВ
MEDISPORT, LLC

Україна, 46002, м. Тернопіль, 
вул. Бродівська, 5-А
5-А, Brodivska Str., Ternopil, 
46002, Ukraine                                                    
+38 (067) 303-23-70
medisport@ukr.net
www.medisport.com.ua

представлені торгові марки: Compex, Dynamic Tape, 
Nasara, K-Active, Медіспорт.
За більш ніж 10 років діяльності ми стали 
дистриб’юторами провідних виробників товарів 
для реабілітації, фізичної терапії з Швейцарії, США, 
Кореї, Японії. Вся продукція відповідає міжнародним 
стандартам якості та володіє відповідними 
сертифікатами. Навчальна платформа з курсами та 
семінарами у різних містах України випустила понад 
1000 студентів.
Наша місія: якісна реабілітація пацієнтів через 
надання можливості кожному фізичному терапевту 
використовувати найновіші методики.
For more than 10 years of activity we have become 
distributors of leading brands for rehabilitation, physical 
therapy from Switzerland, USA, Korea, Japan. All products 
meet international quality standards and have the 
appropriate certificates. The educational platform with 
courses and seminars in different cities of Ukraine graduated 
more than 1000 students.
Our mission: high-quality rehabilitation of patients by 
enabling each physical therapist to use the latest techniques.

Медісторе
Medistore

Україна, 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 11/46, оф. 106
Off. 106, 11/46, Pavlovska Str., Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 499-96-58
irina@medistore.com.ua            
www.medistore.com.ua

представлені торгові марки: Welch Allyn, Midmark, 
Biolitec, Sometech, Savion, NOPA, Huliot, Pegasus.
ТОВ «Медісторе» є офіційним дистриб'ютором 
всесвітньовідомих виробників медичного обладнання 
на території України:
Welch Allyn – всесвітньовідома компанія, що концентрує 
свою увагу на тому, що називають «передова лінія 
догляду за хворими» – кабінетах лікарів, відділеннях 
невідкладної допомоги, клініках;
Midmark – всесвітньо відомий виробник медичних 
меблів;
Biolitec – компанія, яка займається розробкою 
новітніх лазерних технологій та волоконно-оптичних 
матеріалів;
Sometech – виробник хірургічних апаратів та відео 
систем;
SAVION – виробник медичних меблів;
Pegasus – виробник медичних меблів;
Huliot – виробник медичних органайзерів;
NOPA – виробник медичного інструменту.
“Medistore” LLC is the official distributor of the world famous 
manufacturers of medical equipment within the territory of 
Ukraine:
Welch Allyn is the world famous company, which is mainly 
concentrated on the so-called «forward line patient care” – 
physicians’ cabinets, emergencies, hospitals. 
Midmark is the world famous manufacturer of medical 
furniture.
Biolitec is the company, which develops new laser technologies 
and fibers. 
Sometech is the manufacturer of the surgical apparatus and 
video systems.
SAVION is the manufacturer of medical furniture.
Pegasus is the manufacturer of medical furniture.
Huliot is the manufacturer of medical organizers.
NOPA is the manufacturer of medical instruments.

Медіцинат, ТоВ
Medicinat, LLC

Україна, 61105, м. Харків, 
пр-т Л. Ландау, 30                      
30, Lev Landau Ave., Kharkiv, 
61105, Ukraine
+38 (099) 759-42-23
medicinateua@gmail.com
www.medicinate.com.ua

представлені торгові марки: Hayek Medical, PulmOne, 
Geratherm, Saint Romain, DriveMedical, Biozoon.
ТОВ Медіцинат – україно-німецька компанія з підбору 
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та продажу кращого медичного обладнання з Європи 
та США.
Пропонуємо інноваційні неінвазивні апарати штучної 
вентиляції легенів, сучасні настільні плетизмографи, 
якісні мобільні спірометри, апарати УЗД тощо.
Ексклюзивно представляємо продукти харчування, 
посуд та товари для людей з обмеженими 
можливостями.
Також здійснюємо підбір та доставку коштовного 
медичного обладнання з Європи б/в.
Гарантуємо якість, надійність та вигідні ціни.
Medicinat LLC is a Ukrainian-German company that selects and 
sells the best medical equipment from Europe and the USA.
We offer innovative non-invasive mechanical ventilation 
devices, plethysmography devices, mobile spirometers, 
ultrasound machines and more.
We exclusively represent food products, dishes and goods for 
people with disabilities.
We also make selection and delivery of used expensive medical 
equipment from Europe.
We guarantee quality, reliability, low prices.

МеДкоНСалТиНг, юридична компанія
Medconsulting, LLC

Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 67, корпус F, оф. 45
Off. 45, 67, Peremohy Ave., 
building F, Kyiv, Ukraine              
+38 (067) 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 приватно практикуючих лікарів. 
Комплекс правових та консалтингових послуг, що 
надаються компанією, дозволяє нашим клієнтам 
здійснювати свою діяльність у правовому полі, успішно 
вирішувати проблеми, а також попереджати їх появу в 
майбутньому.
Відмінною рисою компанії є залучення до виконання 
поставлених завдань фахівців-практиків, що мають 
великий досвід роботи у сфері медичного права та 
правового забезпечення діяльності медичних центрів.
Основні напрямки діяльності: ліцензування медичної 
практики, проведення юридичного аудиту діяльності 
закладів охорони здоров’я, підготовка до перевірок, 
кадровий аудит, акредитація, 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 
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: licensing and executing of due 
diligence of health care institution’s activity, HR record 
management verification, accreditation, nostrification and 
obtaining the permits for medical activities in the Ministry of 
Health of Ukraine, legal advice on medical law.

МеДреХаб, ТоВ
Medrehab, LTD

Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
14, Vasilkivska Str., Kyiv, 03040, Ukraine  
+380 (44) 337-90-02
info@medrehab.com.ua
www.medrehab.com.ua

представлені торгові марки: Enraf-Nonius 
(Нідерланди), Rimec (Італія), medBike (Бельгія), Winncare 
Nordic (Данія), Technomex (Польща), Fisiotech (Італія), 
Gate Rehab (Швеція), EWAC Medical (Нідерланди), DIERS 
International (Німеччина), Zimmer MedizinSysteme 
(Німеччина), Richard Wolf GmbH (Німеччина), EB Neuro 
S.p.A. (Італія), Alreh Medical Sp. z o. o. (Польща), Yikang 
Medical (КНР), DORNIER MedTech (Німеччина), Medexim 
(Словаччина), Trautwein (Німеччина), Iskra Medical 
(Словенія), h/p/cosmos (Німеччина).
МЕДРЕХАБ – компанія з багаторічним досвідом роботи 
на ринку медичного обладнання України, професійним 
колективом і інноваційною спрямованістю роботи 
в сфері комплексного оснащення реабілітаційних 
медичних установ передовим медичним обладнанням, 
впровадження нових медичних технологій і супроводу 
проєктів від початкової ідеї до поставки обладнання і 
навчання персоналу.
Наша мета – покращити ефективність роботи лікарів 
і поліпшити якість життя пацієнтів за рахунок 
застосування новітніх досягнень сучасної науки і 
промисловості в області розробки і впровадження 
нових методів діагностики, лікування і реабілітації!
Ми завжди знаходимося на вістрі науково-
технічного прогресу і пропонуємо нашим клієнтам 
тільки найсучасніше діагностичне і терапевтичне 
обладнання, що є гарантією багаторічного і плідного 
співробітництва.
MEDREHAB is a company with many years of experience in the 
market of medical equipment in Ukraine, professional team 
and innovative orientation of work in the field of complex 
equipment of rehabilitation medical facilities with advanced 
medical equipment, introduction of new medical technologies 
and support of projects from the initial idea to the supply of 
equipment and staff training.
Our goal is to improve the efficiency of physicians and 
improve the quality of life of patients through the application 
of the latest achievements of modern science and industry 
in the development and implementation of new methods of 
diagnosis, treatment and rehabilitation!
We are always at the forefront of scientific and technological 
progress and offer our clients only the most up-to-date 
diagnostic and therapeutic equipment, which is a guarantee of 
long-term and fruitful cooperation.
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Медцентр+
MedCenter+

Україна, 61000, м. Харків, вул. Липова, 2
2, Lipova Str., Kharkiv, 
61000, Ukraine
+38 (067) 572-86-60                        
hello@medcenter.com
www.medcentercrm.com

представлена торгова марка: MedCenter+.
Медична інформаційна система «МедЦентр+» – 
хмарне рішення для клінік. Дає можливість медичним 
установам будь-якого розміру та спеціалізації 
автоматизувати свої медичні та немедичні бізнес-
процеси.
Ми надаємо комплексні послуги з впровадження 
програмного забезпечення, бізнес-аналітики, 
консалтингу та супроводження клініки. Медична 
інформаційна система «МедЦентр+» дає можливість 
всім підрозділам компанії працювати у єдиному 
веб-додатку, з будь-якого місця в світі, онлайн. МІС 
«МедЦентр+» складається з наступних модулів:
- модуль для роботи контакт-центру;
- модуль для роботи реєстратури;
-  модуль для роботи каси (у випадку, якщо каса у 

закладі функціонує окремо від реєстратури);
-  модуль «кабінет лікаря» із підтримкою всіх 

необхідних форм державного зразка (028, 006 та 
ін.);

- модуль стаціонару;
- модуль звітів;
-  персональний кабінет пацієнта, який можна 

встановлювати на мобільні пристрої;
- модуль відео-зв’язку пацієнт-лікар;
- модуль інтеграції з 1С та багато іншого.
Medical information system "MedCenter +" is a cloud 
solution for clinics. Enables medical institutions of any 
size and specialization to automate their medical and 
non-medical business processes.
We provide comprehensive services for software 
implementation, business intelligence, consulting and 
further support. MIS “MedCenter+” allows all divisions of 
the company to work in a single web application, from 
anywhere in the world, online. MIS "MedCenter+" consists 
of the following modules:
- module for a call-center;
- module for a reception;
-  module for a cash desk (if the cash desk in the institution 

operates separately from the reception);
-  module "doctor's cabinet" with support of all necessary 

official medical documentation (forms 028, 006, etc.);
- hospital module;
- reports module;
-  personal cabinet for patients, which can be installed on 

mobile devices;
- video communication module between patient and 
doctor;
- integration with 1S financial software and  many more.

Міжнародна школа технічного законодавства та 
управління якістю, Навчально-методичний центр, ТоВ
International School of Technical Legislation and Quality 
Management, Training and Methodical Center, LTD

Україна, 03035, м. Київ, 
провулок Ярослава Хомова, 1, оф. 2
Off. 2, 1, Yaroslav Khomov Lane, 
Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 587-61-19                      
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org.ua

представлена торгова марка: ISTL®.
Основним завданням Міжнародної школи технічного 
законодавства і управління якістю є консалтинг в 
області Європейського технічного законодавства, 
Директив ЄС, технічних регламентів, стандартів і 
правил; розробка систем менеджменту і підготовки 
їх до акредитації та сертифікації, а також навчання і 
сертифікація спеціалістів підприємств відповідно до 
рівня європейської визнаної кваліфікації.
The main task of the International School of Technical Law 
and Quality Management is consulting in the field of European 
technical legislation, EU Directives, technical regulations, 
standards and rules; development of management systems 
and their preparation for accreditation and certification, as 
well as training and certification of specialists of enterprises 
in accordance with the level of European recognized 
qualifications.

Мк квертімед-україна, ТоВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 26
26, PoltavskiyShliakh 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, Eschweiler, Start Project S.a.s, ICOE, 
GoldSite, МЕАНДР, Кверті-Мед, Bio-Maxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником  
лабораторного обладнання та витратних матеріалів: 
автоматичних аналізаторів гематологічних, 
електролітів, глюкози, газів крові; автоматичних 
та напівавтоматичних коагулометрів, біохімічних 
аналізаторів та пристроїв для електрофорезу 
білків, дозаторів, лічильників лейкоформули, 
іншого 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 
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proteins, dispensers, leukocytes counters, other equipment, 
and supply hemostasis reagents and laboratory plastic. The 
company develops, makes service of laboratory equipment, 
consumables and reagents.

Мк Сономедика
MK Sonomedika

Україна, 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 27-Е
27-E, Prirechnaja Str., 
Kyiv, 04213, Ukraine              
+380 (44) 227-59-29
+38 (067) 504-29-93
officesonomedica@gmail.com
www.sonoscape.in.ua

представлені торгові марки: SonoScape, Vygon, 
Perouse.
Компанія МК Сономедика є офіційним представником 
в Україні таких компаній: SonoScape Medical Corp. 
(широкий вибір ультразвукових діагностичних 
сканерів та відеоендоскопічних систем), Vygon GmbH 
(витратні матеріали для реанімації та анестезії) та 
Perouse Medical (порт-системи для судинного доступу).
Наша компанія виконує постачання, сервісне, 
гарантійне та післягарантійне обслуговування 
обладнання SonoScape Medical Corp.
MK Sonomedika company is the official representative 
in Ukraine of such companies: SonoScape Medical Corp. 
(A wide selection of ultrasound diagnostic scanners and 
video endoscopic systems), Vygon GmbH (consumables for 
resuscitation and anesthesia) and Perouse Medical (port 
systems for vascular access).
Our company delivers, service, warranty and after-sales service 
for SonoScape Medical Corp equipment.

МукоС Фарма
MUCOS Pharma

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. В. Верховинця, 12, оф. 109         
Off. 109, 12, Verhovintsa Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 498-90-12
+380 (44) 498-90-13
mucos@ mucos.com.ua
www.mucos.com.ua

представлені торгові марки: Wobenzym, Phlogenzym, 
Wobe-mugos E.
53 роки на фармринку.
Поліензимотерапія – ефективний і безпечний метод 
лікування, що полягає у застосуванні сумішей ензимів 
рослинного і тваринного походження. 
Показання:
• остеоартроз, артрит
•  тромбофлебіти, варикозна хвороба, лімфатичний 

набряк
• синусит, бронхіт, пневмонія
• аднексит, мастопатія, хронічні інфекції

•  до- і післяопераційні запальні процеси, пост-
травматичні набряки, пластичні і реконструктивні 
операції

• цистит, простатит
• підвищення ефективності антибіотиків
53 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, arthritis, 
• Thrombophlebitis, varicose veins, lymphatic edema
• Sinusitis, bronchitis, pneumonia
• Adnexitis, mastopathy, chronic infections
•  Pre- and postoperative inflammatory processes, post-

traumatic edema, plastic and reconstructive operations
• Cystitis, prostatitis
• 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) 36-07-95
thetrueessenceltd@gmail.com
www.true-essence.com.ua

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.

Нафталан Фарм груп
Naftalan Pharm Group

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Ділова, 14-А                                     
14-А, Dilova Str., Kyiv, 
03150, Ukraine
+380 (44) 200-10-40
+380 (44) 200-10-41
naftalan.group@gmail.com
www.naftalan.group

представлена торгова марка: NAFTALAN PHARM 
GROUP TM.
Компанія «НАФТАЛАН ФАРМ ГРУП» – виробник 
нафталанової лікувальної косметики, яка допомагає 
при проблемах зі шкірою (дерматити, екземи, псоріаз), 
пародонтиті, хворобах суглобів.
Ми офіційний дистриб'ютор нафталанової продукції 
провідних виробників Азербайджану і ЄС.
У нашій лінійці: креми для шкіри і суглобів, шампуні 
і гелі для душу, мило, ополіскувачі для рота та зубні 
пасти.
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Ми представляємо німецькі знеболюючі пластирі 
NAFLAN®, які ефективно допомагають при болях у 
м'язах, спіні та суглобах.
The company "NAFTALAN PHARM GROUP" is a manufacturer of 
naphthalan medical cosmetics, which is used for skin problems 
(dermatitis, eczema, psoriasis), periodontitis, joint diseases. We 
are the official distributor of naphthalan products of leading 
Azerbaijan and EU manufacturers.
In our line: shampoos and shower gels, soap, toothpaste and 
mouthwash, creams for skin and joints.
We represent the German NAFLAN® pain relief patches, which 
are effective in relieving muscle, spine and joint pain.

Нікатор, ТоВ
Nikator, LLC

Україна, 03115, м. Київ, 
вул. Серпова, 11
11, Serpova Str., Kyiv, 
03115, Ukraine
+380 (44) 232-13-45
nikatorllc@gmail.com                     
www.nikator.com.ua

представлені торгові марки: tpm taberna pro medicum 
GmbH, MDH, Sonoscape Medical Corp.,Shenzhen Besdata 
Technology Co. Ltd, Choyang Medical Industry Ltd.
ТОВ «Нікатор» надійний імпортер та 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 tpm taberna 
pro medicum GmbH, MDH, Sonoscape, Besdata, Choyang 
Medical, має сертифікованих інженерів. 
Основний напрямок – ендоскопічне обладнання, 
ультразвукове діагностичне обладнання, ендоскопічні 
інструменти та комплектуючі.
LLC “Nicator” 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. The 
company is the exclusive representative in Ukraine of trade 
marks tpm taberna pro medicum GmbH, MDH, Sonoscape, 
Besdata, Choyang Medical, has certified engineers. The main 
direction is endoscopic equipment, ultrasound diagnostic 
equipment, endoscopic instruments and accessories.

НМТ, компанія
NMT, company

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 2
2, Alchevskikh Str., 
Kharkiv, 61002, Ukraine                     
sales@nmt.com.ua
office@nmt.com.ua
www.nmt.com.ua

представлені торгові марки: IDIS2GO, IDIS2GO T, 
IDIS2GO Cardio, M-Doc24, Baumer.

Компанія «НМТ» – лідер з постачання телемедичного 
обладнання для лікувальних установ. Наші комплекси 
дистанційної діагностики вже підвищують доступність 
та якість медичної допомоги в усіх регіонах України.
Наші рішення забезпечують збір показників здоров'я 
пацієнтів і гарантують безпечну цифрову передачу 
цієї інформації медикам для проведення її оцінки та 
надання рекомендацій. Штучний інтелект допомагає 
в обробці отриманих даних та прийнятті рішення 
фахівцями. Цей тип послуг дозволяє лікарям 
відстежувати дані про стан здоров'я пацієнта в 
динаміці, незалежно від локації.
The "NMT" company is a lead supplier of telemedicine 
equipment for medical institutions. Our complexes for 
remote diagnostics are already increasing the availability 
and quality of medical care in all regions of Ukraine.
Our solutions are using artificial intelligence to collect 
measurements of health indicators and ensure that this 
information is securely transmitted digitally to healthcare 
providers for assessment and recommendation. The 
service assists doctors to track data on the patient's health, 
regardless of location.

ом – Технологія
OM-Tech

Україна, 65023, м. Одеса, 
вул. Пастера, 28, к. 8                                         
Apt. 8, 28, Pastera Str., Odessa, 
65023, Ukraine
+38 (067) 877-85-11
s136915@gmail.com
www.omt.od.ua

Область діяльності та інтересів:

-  Проєктування медичних приладів і систем (з 1991 
р.), зокрема для оцінки зорових функцій (динамічні 
параметри, стерео та колірний зір ...)

-  Безопераційна корекція порушень зору (методики, 
тренажери ...)

- Моніторинг психофізіологічного стану людини
- Дослідження і розробки в галузі машинного зору
-  Роботизована мікрохірургія на основі генеративно-

змагальних мереж (GAN) і 3д фізичного 
моделювання

Areas of Interest and Activity:

-  Design of medical devices and systems (since 1991), esp. 
for the evaluation of visual functions (dynamic parameters, 
stereo and color vision ...)

-  Non-surgical correction of visual impairments (techniques, 
simulators ...)

-  Monitoring of the psychophysiological state of a person
- Research and development in machine vision area
-  Robotic microsurgery on the base of generative adversarial 

networks (GAN) and 3D physical modeling
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ороМеД
OROMED

10, Ptasia Str., Poznan, 60-319, Poland
+48 (501) 77-88-55
aszymanek@oromed.pl                
www.Oromed.pl

ОРОМЕД – виробник медичної техніки у Польщі. Наш 
досвід становить понад 17 років на ринку ЄС.
Зараз ми розширюємо нашу партнерську базу в Україні 
і запрошуємо до співпраці дистриб'юторів.
We are medical device manufacturer from Poland.
Our experience is more than 17 years in the EU market.
Now we are expanding our partnership base in Ukraine and are 
inviting Distributors to cooperate.

поліпромсинтез, ТоВ
Polypromsyntes, LTD

Україна, 04136, м. Київ, вул. Івана Виговського, 14
14, Ivana Vygovskogo Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 369-59-53                            
+380 (44) 369-30-11
info@polypromsyntes.com
www.polypromsyntes.com.ua
www.hydrotherapy.com.ua

представлена торгова марка: TM Polypromsyntes.
Компанія «Polypromsyntes» заснована у 1995 році і 
продовжує активно розвиватися. Ми виробляємо 
обладнання для гідротерапії в повному технологічному 
циклі: від розробки дизайну, до запуску в експлуатацію 
і сервісного обслуговування.
Ми цінуємо свою репутацію, яка підтверджена великою 
базою санаторіїв, лікарень, готелів, спа-центрів, що 
використовують обладнання Polypromsyntes.
“Polypromsyntes” was founded in 1995. Since then, the company 
has continued to evolve actively. We produce equipment for 
hydrotherapy using a full manufacturing flow from design 
development to putting into operation. In addition to that, 
our customer service is included as a successful completion of 
the process. We always take care of our reputation, and this is 
confirmed by our customers whose businesses are related to 
sanatoriums, hospitals, hotels, spa centers etc.

полтавський завод медичного обладнання 
та інструментів, ТоВ
Poltava Plant of Medical Equipment and Instruments, LLC

Україна, 36011, м. Полтава, 
вул. Патріарха Мстислава, 72-А, к. 4       
Ap. 4, 72-A, Patriarch Mstislav Str., 
Poltava, 36011, Ukraine
+38 (050) 633-59-50
+38 (097) 176-85-20
pz_moi@ukr.net
www.medoborudovanie.com

представлені торгові марки: Стерилізатори парові СП 
ГК-10, СП ГК-25, СП ВК-30, СП ВК-75, СП ГК-100, СП ГКД-100, 

СП ГП-250, СП ГПД -250, СП ГП-400, СП ГПД-400, СП ГП-560, 
СП ГПД-560, СП ГП-750, СП ГПД-750.
ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та 
інструментів» – український виробник медичного 
обладнання. 
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО СТЕРИЛІЗАТОРІВ ПАРОВИХ 
(автоклавів) від 10 до 750 л, систем обробки медичних 
відходів.
Вся продукція сертифікована та відповідає стандартам 
якості.
Головні принципи роботи: інноваційність, якість та 
надійність обладнання, бездоганне гарантійне та 
післягарантійне обслуговування обладнання, навчання 
та методична підтримка персоналу Замовника, 
індивідуальний підхід.
Приймаємо активну участь у тендерних закупівлях.
Poltava Plant of Medical Equipment and Instruments LLC is a 
Ukrainian manufacturer of medical equipment.
OWN MANUFACTURE OF STEAM STERILIZERS (autoclaves) from 
10 to 750 l, medical waste treatment systems.
All products are certified and meet quality standards.
Main principles of work: innovation, quality and reliability of 
equipment, impeccable warranty and post-warranty service 
of equipment, training and methodological support of the 
Customer's staff, individual approach.
We take an active part in tender purchases.

польська Туристична організація
Polish Tourism Organisation

8, Chalubinskiego Str., 
Warsaw, Poland
+48 (22) 536-70-70             
pot@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl

Польська Туристична Організація презентує широкий 
спектр оздоровчих послуг у рамках реалізації Галузевої 
програми промоції для сектора оздоровчих послуг. 
Пропонуємо широкий спектр медичних послуг 
на найвищому світовому рівні, маючи в своєму 
розпорядженні найновіше медичне обладнання і високо 
кваліфікаційні медичні кадри в сфері діагностики, 
онкології, кардіології і кардіохірургії, ортопедії, 
офтальмології, стоматологічних, реабілітаційних послуг, 
хірургічних операцій, в тому числі лікування ожиріння 
хірургічними методами, а також естетичної медицини. 
Пропонуємо також широкий вибір послуг польських 
курортів і об’єктів SPA&Wellness за привабливими 
цінами, помірний клімат і високу якість готелів. 
Забезпечуємо для вас присутність експерта, який для 
зацікавлених відвідувачів надає інформацію у сфері 
оздоровчих медичних послуг, що їх пропонує Польща. 
Сердечно запрошуємо як індивідуальних клієнтів, так  
і бізнесових партнерів.
Staged as part of the 3.3.2 sub-measure: Intelligent Development 
Operational Program “Promotion of Polish economy based 
on Polish brands - Polish Economy Brand”, the stand of Polish 
Tourism Organisation promote the domestic offer of healthcare 
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services. We share free english-language materials dedicate to 
SPA venues, resorts and healthcare facilities. Visitors to the 
Polish healthcare stand can also take advantage of the advice 
of an experience expert providing information about health-
oriented services available in our country.

прайММеД, ТоВ
PRIMEMED, LLC

Україна, 01042, м. Київ, 
бул-р Марії Приймаченко, 1/27, оф. 416 

C 0   M 0   Y 0   K 100

PANTONE 7628 C

PANTONE Neutral Black C

C 25   M 100   Y 100   K 25
Off. 416, 1/27, Maria Pryimachenko Blvd., 
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 285-40-57
info@primemed.com.ua

представлена торгова марка: Richard Wolf GmbH.
Компанія ТОВ «ПРАЙММЕД» є постачальником на ринку 
України медичного обладнання сучасних європейських 
торгівельних марок всесвітньовідомих європейських 
компаній. Компанія веде співпрацю з медичними 
центрами та установами державного типу, так само і з 
приватними клініками на території України.
ТОВ «ПРАЙММЕД» є офіційним уповноваженим 
представником на ринку України компанії-виробника 
ендоскопічного обладнання Richard Wolf GmbH, 
Німеччина. Саме тому, провідним та пріоритетним 
напрямком роботи компанії є послуги з постачання та 
інсталяції медичного устаткування для малоінвазивної 
ендоскопічної мікрохірургії в урології, гінекології, 
лапароскопії, торакальній хірургії, отоларингології, 
ортопедії та травматології, нейрохірургії хребта, а також 
для діагностики, лікування та терапії за допомогою ЕУХЛ/
ЕУХТ (екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії 
та терапії). 
Компанія також співпрацює з компаніями-виробниками 
електрохірургічної та лазерної апаратури, розхідного 
матеріалу для урології, надає гарантійний сервіс 
та здійснює пост гарантійне сервісно-технічне 
обслуговування обладнання протягом всього його 
життєвого циклу, технічну та інформаційну підтримку. В 
компанії працюють кваліфіковані спеціалісти, які пройшли 
навчання за кордоном, а також молоді сертифіковані 
спеціалісти, які забезпечують  технічну підтримку і пост 
гарантійний сервіс медичного обладнання. 
PRIMEMED LLC is a supplier of medical equipment of modern 
European brands of world-famous European companies on the 
Ukrainian market. The company cooperates with medical centers 
and State-type institutions, as well as with private clinics in Ukraine.
PRIMEMED LLC is the official authorized representative on the 
Ukrainian market of the manufacturer of Medical Endoscopic 
Equipment “Richard Wolf GmbH”, Germany. That is why 
the leading and priority area of the company's work is the 
supply and installation of medical equipment for minimally 
invasive endoscopic microsurgery in urology, gynecology, 
laparoscopy, thoracic surgery, otolaryngology, orthopedics and 
traumatology, spinal neurosurgery, and treatment for ESWL/ESWT 
(extracorporeal shock wave lithotripsy and therapy).
The company also cooperates with companies-manufacturers 

of electrosurgical and laser equipment, consumables for urology, 
provides warranty service and provides post-warranty service and 
maintenance of equipment throughout its life cycle, technical and 
information support. The company employs qualified specialists 
who have been trained abroad, as well as young certified 
specialists who provide technical support and post-warranty 
service of medical equipment.

провіденс Медіка, ТоВ
Providence Medica, LTD

Україна, 02095, м. Київ, Княжий Затон, 16-В
16-V, Kniajiy Zaton, Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 538-02-79
+380 (44) 538-02-81
pm@providence.com.ua       
www.providence.com.ua

представлені торгові марки: Wondfo, Finecare, Chemcare, 
PIUR Imaging, IISM, Numed, Beyoundmedi, ECOTRON.
Провіденс Медіка є учасником медичного ринку України 
з 1999 року. Ми постійно розвиваємося та відслідковуємо 
тенденції та інновації медичного обладнання. Завдяки 
цьому ми пропонуємо актуальні рішення для існуючих 
задач практичної медицини.
Наші основні напрямки:
- обладнання для рентген візуалізації
- обладнання для 3Д УЗ візуалізації
- лабораторне обладнання
- плазмові стерилізатори
- веновізори
- балони та стенти для інтервенційної кардіології
Providence Medica is a part of the medical market of Ukraine since 
1999. Thanks to the continuous development and monitoring 
of trends and innovations of medical equipment, we offer actual 
solutions to existing problems of practical medicine.
Our main areas:
 - X-ray imaging equipment
- equipment for 3D ultrasound imaging
- laboratory equipment
- Plasma sterilizers
- Vein probes
- balloons and stents for interventional cardiology

пром Стандарт
Prom Standart

Україна, 04073, м. Київ, 
пров. Куренівський, 17                                         
17, Kurenevsky lane, 
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 467-58-64
+380 (44) 468-30-80
director@promstandart.net.ua
www.so.promstandart.net.ua

представлена торгова марка: Prom Standart.
Фабрика з пошиття спец одягу. Ми працюємо з 
найкращими: «Метінвест», «Укрзалізниця», «Boryspil», 
«Sintez oil», «Shell», «Aeroc», «Чорноморнафтогаз», 
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«Закарпаття обленерго», Атомні електростанції, 
«НТЦ», «Укрпошта», «МОУ», «МВС», «МЗС» та «МОЗ». 
Фабрика виготовляє за всіма вимогами до засобів 
індивідуального захисту медика та правил дезінфекції 
під час COVID-19: костюми безпеки, халати ізоляційні 
медичні одноразові, хірургічні маски, одяг для 
персоналу, бахіли.
Work wear tailoring factory. We work with the best: "Metinvest", 
"Ukrainian Railway", "Boryspil", "Sintez oil", "Shell", "Aeros", 
"Chernomorneftegaz", "Zakarpatye oblenergo", "NTC", 
"Ukrpochta", "MDU", "MVS", "MFA" and "MOZ", Nuclear power 
stations. The factory produces according to all requirements 
for personal protective equipment and disinfection rules at 
COVID-19: safety suits, disposable medical gowns, surgical 
masks, staff clothing, boot covers.

проТек СолюШНЗ плюС
Protech Solutions Plus

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Митрополита А. Шептицького, 4-А, оф. 40-A
Off. 40-A, 4-A, Metropolitan A. Sheptytsky Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 228-38-19
office@protech-plus.com.ua  
www.protech-plus.com.ua

представлені торгові марки: Med Tuoch, Solocare.
Компанія Protech Solutions Plus спеціалізується на 
медичних витратних матеріалах та медичних меблях.
Protech Solutions Plus — прямий імпортер витратних 
матеріалів найвищої якості власних торгових марок 
—  SoloCare (шприци та інфузійні системи) і MedTouch 
(одноразові медичні рукавички, з якими Protech 
Solutions Plus отримала нагороду Choice of the Year 
2020 як №1 на ринку серед одноразових медичних 
рукавичок).
Protech Solutions Plus specializes in medical supplies and 
medical furniture.
Protech Solutions Plus is a direct importer of high quality 
consumables of its own brands - SoloCare (syringes and 
infusion systems) and MedTouch (disposable medical gloves, 
with which Protech Solutions Plus received the Choice of the 
Year 2020 award as №1 in the market among disposable 
medical gloves).

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.

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.

редМед, ТоВ
RedMed, LLC

Україна, 01133, м. Київ, бул-р Л. Українки, 28, оф. 238
Off. 238, 28, Lesya Ukrainka Blvd., Kyiv, 1133, Ukraine
+380 (96) 129-80-46 
+380 (67) 363-75-79 
+380 (96) 600-90-40           
tov.redmed@gmail.com
www.redmedua.com

ТОВ «РедМед» – офіційний дистриб’ютор в Україні багатьох 
іноземних компаній, що займаються виробництвом 
медичного обладнання. Зараз компанія є постачальником 
медичного обладнання та медичних виробів іноземних 
та вітчизняних виробників. Основна мета бізнесу – 
запропонувати сучасне, якісне та надійне медичне 
обладнання для Служби крові України, яке відповідає 
строгим європейським і світовим стандартам якості. Ми 
готові забезпечувати Службу крові якісними медичними 
товарами за доступною ціною.
RedMed is the official distributor in Ukraine of many foreign 
companies manufacturing medical equipment. The company 
is now a supplier of medical equipment and medical devices to 
foreign and domestic manufacturers. The main purpose of the 
business is to offer modern, high-quality and reliable medical 
equipment for the Blood Service of Ukraine, which meets strict 
European and world quality standards. We are ready to provide the 
Blood Service with quality medical supplies at an affordable price.

Сибірське здоров’я
Siberian Wellness

Україна, 36000, м. Полтава, 
вул. Шведська, 2, оф. 101                             
Off. 101, 2, Swedish Str., 
Poltava, 36000, Ukraine
+38 (050) 563-60-16
vvvvtttt@ukr.net

Міжнародна Компанія з представництвами в 65 країнах. 
Натуральна продукція для здоров’я, краси та спорту.
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International Company with offices in 65 countries. Natural 
products for health, beauty and sports.

Синтезит
Synthesite

Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 7
7, Leontovich Str., Kyiv, 
01054, Ukraine
+38 (095) 431-53-27                           
admgroup888@gmail.com
www.synthesit.ru

Синтезит «Залізо» IRON біоактивний мінерал БАД в 
капсулах. Сертифіковане обладнання і компетентні 
спеціалісти забезпечують високу якість виробничої 
продукції. Синтезит залізо – це інноваційний 
біоактивний препарат широкого спектру дій. Він 
допомагає відновлювати життєво-важливі функції  
організму, нормалізувати біохімічні показники крові, 
підвищити життєвий тонус на енергію. Синтезит 
сприяє допомозі організму в збільшенні кількості 
здорових стовбурних клітин, відновленню імунітету та 
омолодженню.
Synthesite "Iron" IRON bioactive mineral dietary supplements 
in capsules. Certified equipment and competent specialists 
ensure high quality of production products. Iron synthesis is 
an innovative bioactive drug with a wide spectrum of action. 
It helps to restore vital functions of the body, normalize 
blood biochemical parameters, increase life tone into 
energy. Synthesite helps the body to increase the number of 
healthy stem cells, restore immunity and rejuvenate.

Скай МеДІка, ТоВ
SKY MEDICA, LTD

Україна, 03058, м. Київ, 
вул. Миколи Голего, 5, оф. 121-А
Off. 121-А, 5, M. Golego Str., 
Kyiv, 03058, Ukraine
+ 380 (44) 351-11-12
+ 380 (44) 351-11-17
+ 38 (050) 351-43-33           
+ 38 (050) 351-93-43
+ 380 (44) 502-68-10
info@sky-mediсa.com
www.sky-mediсa.com

ТОВ «СКАЙ МЕДІКА» пропонує системи забору крові 
та аксесуари до них, лабораторні пластикові вироби, 
автоматичні дозатори, мийно-дезінфекційні машини 
для ендоскопів та дезінфекційні засоби до них, 
медичний одяг.
Ми готові запропонувати продукцію світових 
виробників зі складу в Києві, оптом і в роздріб:
-  Вакуумні системи для взяття венозної крові LIND-

VAC® (InterVacTechnology, Естонія. SARSTEDT AG&Co., 
Німеччина)

-  Автоматичні ДОЗАТОРИ та наконечники до них (AHN 
Biotechnologie GmbH, Німеччина).

-  Лабораторний пластиковий посуд (SAM PLAST d.o.o., 

Сербія. SARSTEDT AG&Co., Німеччина) 
-  Автоматичні мийно-дезінфекційні машини для гнучких 

ендоскопів Detro Wash (Туреччина) та засоби для 
дезінфекції і стерилізації ендоскопічного обладнання 
(Detro Healthcare Chemical Industries Co., Туреччина)

-  Медичний одяг (SPIСARD, Україна)
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
–  ФУНДАМЕНТ НАШОЇ РОБОТИ!
SKY MEDICA LLC offers blood collection systems and accessories, 
laboratory plastic products, automatic pipettes, washers and 
disinfection machines for endoscopes and disinfectants for 
them, medical clothing.
We are ready to offer products from global manufacturers from 
a warehouse in Kyiv, wholesale and retail:
-  Vacuum blood collection systems LIND-VAC® 

(InterVacTechnology, Estonia. SARSTEDT AG&Co., Germany)
-  Automatic pipettes and tips for them (AHN Biotechnologie 

GmbH, Germany).
-  Laboratory plastic products (SAM PLAST d.o.o., Serbia. 

SARSTEDT AG&Co., Germany)
-  Automatic washers and disinfection machines for endoscopes 

Detro Wash (Turkey) and means for disinfection and 
sterilization of endoscopic equipment (Detro Healthcare 
Chemical Industries Co., Turkey)

-  Medical clothes (SPICARD, Ukraine)
PROFESSIONALISM, STABILITY AND RESPONSIBILITY ARE THE 
FOUNDATION OF OUR WORK!

Спец-ком-Сервіс, ТоВ
Spec-Com-Service Co., LTD

Україна, 08130, Київська обл., 
с. Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Кільцева, 4-Н
4-N, Kiltseva Str., 
Petropavlivska Borsczagivka, 
Kyiv region, 08130, Ukraine
+38 (067) 463-63-12
rfalyush@s-k-s.com.ua                               
olegk@s-k-s.com.ua
admin@s-k-s.com.ua
www.polycar.ua

представлена торгова марка: POLYCAR.
ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (торгова марка «POLYCAR») 
– виробник спеціалізованих санітарних автомобілів 
екстреної (швидкої) медичної допомоги типів А1, А2, В, 
С (згідно ДСТУ 7032:2009, EN1789:2007, MOD), а також 
автомобільної техніки спеціального призначення для 
медичної евакуації, надання невідкладної медичної 
допомоги та лікування (мобільні госпіталі, евакуаційні 
автобуси, мобільні модулі для медичного персоналу, 
рентгенмобілі та інше).
Spec-Com-Service Co. Ltd. – Ukrainian manufacturer of 
ambulances of different types by standard of EN1789:2007, 
MOD. Our company have wide experience in manufacturing 
of special vehicles for medical evacuation and first aid help 
(mobile hospitals, medical evacuation buses for injured 
patients, mobile moduls for medical staff, x-ray trucks, etc.).
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СпІкарД
Spicard

Україна, 64300, Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Соборна, 56-A, оф. 2
Off. 2, 56-A, Soborna Str., Izum, 
Kharkiv region, 64300, Ukraine
+380 (57) 432-31-34
info@spicard.ua                          
www.spicard.ua

представлена торгова марка: Spicard.
Виробництво спеціального одягу для працівників 
екстреної медицини. Медичний одяг.
Production workwear for emergency medicine. Medical clothes.

Старлаб
Starlab

Україна, 02000, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3
3, Sim’i Sosninykh Str., 
Kyiv, 02000, Ukraine
0800 30-35-30
+38 (067) 333-35-30                        
info@starlab.com.ua
www.starlab.ua

представлені торгові марки: BIOSIGMA, SYNTESYS, 
MICROBIOTECH.
Компанія СТАРЛАБ – уповноважений представник в 
Україні провідних виробників з країн Європи та Азії.
Наші товари – витратні матеріали, засоби медичного 
призначення, лабораторне приладдя та обладнання.
Наші експерти надають консультаційну підтримку та 
допомагають зробити оптимальній вибір.
Нам довіряють медичні та дослідницькі лабораторії 
при приватних та державних установах.
STARLAB company is an authorized representative in Ukraine of 
leading manufacturers from Europe and Asia.
We propose medical consumables, laboratory instruments and 
equipment.
Our experts provide consulting support and help you make the 
best choice.
We are trusted by medical and research laboratories at private 
and public institutions.

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
-  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

ТехМедконтракт, ТоВ
TechMedKontract, LTD

Україна, 01135, м. Київ, 
вул. Золотовустівська, 30, оф. 75    
Off. 75, 30, Zolotovustivska Str., 
Kyiv, 01135, Ukraine
+38 (044) 355-17-18
info@ tmk-med.com.ua
www.tmk-med.com.ua

представлені торгові марки: Apelem (France), Schmitz 
(Germany), Brainlab (Germany), Haag-Streit Surgical 
GmbH (Germany), inomed (Germany), Richard Wolf 
GmbH (Germany), Gruppo Bioimpianti (Italy), G21 (Italy), 
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Lamidey Noury Medical (France), De Soutter (England)
Офіційний представник відомих виробників пропонує: 
рентгенодіагностичне обладнання Apelem (France), 
операційні столи, урогінекологічні крісла, пологові 
ліжка Schmitz; навігаційні і радіо хірургічні системи 
Brainlab (Germany), операційні мікроскопи Haag-Streit 
Surgical GmbH (Germany), системи інтраопераційного 
нейромоніторингу inomed (Germany), ендоскопічне 
обладнання Richard Wolf GmbH (Germany), ендопротези 
Gruppo Bioimpianti (Italy), електрохірургічне 
обладнання Lamidey Noury Medical (France), силовий 
інструмент для травматології та нейрохірургії De 
Soutter (England).
The official representative of the well known manufacturers 
offers: X-ray diagnostic equipment Apelem (France), 
operating tables, gynaecological chairs, maternity beds 
Schmitz (Germany), navigational and radio surgical 
systems Brainlab (Germany), surgical microscopes Haag-
Streit Surgical GmbH (Germany), system of intraoperative 
neuromonitoring Inomed (Germany), endoscopic equipment 
Richard Wolf GmbH (Germany), endoprosthesis Gruppo 
Bioimpianti (Italy), electrosurgical equipment Lamidey 
Noury Medical (France), power tool for traumatology and 
neurosurgery De Soutter (England).

Ті Джі Хелс
TG Health

Україна, 03190, м. Київ, 
вул. Ружинська, 31-42
31-42, Ruzhynska Str., 
Kyiv, 03190, Ukraine
+38 (067) 928-62-21                           
info@tghealth.org
www.tghealth.com.ua

представлені торгові марки: GOLEM, GETINGE GROUP, 
ATRIUM, REHA-BED, TANETA.
Ексклюзивний дистриб'ютор чеського обладнання 
GOLEM (гінекологічні крісла, операційні столи, каталки 
тощо). Компанія займається просуванням технології 
ЕКМО від Getinge Group (Екстракорпоральної 
мембранної оксигенації), підтримання життєдіяльності 
в умовах реанімації, також пропонує витратні 
матеріали для кардіохірургії, торакальної хірургії від 
американської компанії Atrium (дренажні системи).
Медичні ліжка польського виробництва REHA-BED.
Реанімаційні ліжка з Литви від TANETA.
Exclusive distributor of Czech equipment GOLEM (gynecological 
armchairs, operating tables, rollers, etc.). The company is 
involved in advancing ECMO technology from the Getinge 
Group (Extracorporeal Membrane Oxygenation), maintaining 
liveliness under resuscitation conditions, and offering 
consumables for cardiac surgery, thoracic surgery from the 
American company Atrium (drainage systems).
Medical beds of the Polish production of REHA-BED. 
Resuscitation beds from Lithuania from TANETA.

Топлайн Медікал юніформ, ТоВ
TOPLINE MEDICAL UNIFORM, LLC

Україна, 49100, м. Дніпро, 
вул. Данила Галицького, 2-А          
2-А, Danila Galitsky Str., 
Dnipro, 49100, Ukraine
+38 (067) 954-10-88
Topline.co.ua@gmail.com
www.Topline.co.ua

представлена торгова марка: TopLine.
Компанія TopLinе заснована у 2014 році у м. Дніпро.
Асортимент компанії задовольняє потреби у 
якісному професійному одязі лікарів, кухарів та б’юті 
спеціалістів.
У власному виробничому цеху працюють близько 100 
швачок на сучасних промислових швейних машинах 
Jack, Juki.
Потужності дозволяють відшивати до 10 000 одиниць 
за місяць, у компанії нараховується до 150 колекцій 
одягу.
За 2 роки відкрито 10 фірмових магазинів, працює 
інтернет-магазин.
TopLine співпрацює з Польщею, Білоруссю, Молдовою 
та Казахстаном.
TopLine was founded in 2014. in the city of Dnipro
The company's range meets the needs for quality professional 
clothing for doctors, chefs and beauty professionals.
About 100 seamstresses work in their own production shop on 
modern industrial sewing machines Jack, Juki.
Capacities allow to sew up to 10 000 units. per month, the 
company has up to 150 clothing collections.
For 2 years 10 branded stores have been opened, an online store 
is open.
TopLine cooperates with Poland, Belarus, Moldova and 
Kazakhstan.

ТраНСлІНк україНа, ТоВ
TRANSLINK UKRAINE, LLC

Україна, 54028, м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів, 81/15, оф. 819   
Off. 819, 81/15, Kosmonavtiv Str., 
Mykolaiv, 54028, Ukraine
+380 (512) 76-52-74
+380 (512) 76-79-15                     
order-ua@t-link.ua
www.ua.translink-group.com
Україна, 01033, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 113
Off. 113, 18/7, Kutuzova Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 361-56-63
+380 (44) 369-50-20
office-ua@t-link.ua
www.ua.translink-group.com

Агентство перекладів «ТРАНСЛІНК» – лідер на 
сучасному українському перекладацькому ринку, 
надає повний спектр послуг: переклад письмової 
документації будь-якої складності, тематики, 
проведення переговорів, міжнародних конференцій і 
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виставок, надання синхронного обладнання.
TRANSLINK translation agency is the leader in the modern 
Ukrainian translation market. It offers a complete range of 
services: translation of written documentation of all difficulties 
and subjects, conducting of negotiations, international 
conferences and exhibitions, provision with synchronous 
equipment.

Тростини україни
Canes of Ukraine

Україна, 54055, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 98
98, Chkalova Str., Mykolaiv, 
54055, Ukraine
+380 (512) 24-62-51                                            
+38 (063) 673-60-39
nikmed098@gmail.com
www.nikmed.prom.ua

Наша компанія вже більше 20 років успішно працює 
в сфері реалізації медичного обладнання та товарів 
медичного призначення. Після вивчення ринкових 
пропозицій ми зважилися на власне виробництво. 
Виробляємо і продаємо красиві і міцні тростини для 
ходьби. Тростини робимо з цінних порід дерева - бука, 
рукоятка - липа. Сьогодні ми випускаємо тростини 
трьох видів: Класика, Модерн і Денді.
Наше кредо - надійність, зручність та тільки натуральні 
матеріали.
Our company has more than 20 years of successful experience 
in the implementation of the medical equipment and medical 
supplies. After studying the market offers, we decided on our 
own production. We manufacture and sell beautiful and strong 
walking sticks. We make walking sticks from valuable types 
of wood - beech, the handle - linden. Today we produce three 
types of canes: Classic, Modern and Dandy.
Our credo is reliability, convenience and only natural materials.

укр ДІагНоСТика, ТоВ
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
FB  @ukrdiagnostika.ua

представлені торгові марки: Dirui, Dymind, GlenBio, 
Instrumentation laboratory, Helena Biosciences Europe, 
Histo-Line Laboratories, ELMI, Micros, Rayto, Xi'an 
Tianlong Technology, Zonkia.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний 
досвід комплексного забезпечення та обслуговування 
клінічних лабораторій, постачає лабораторне 
аналітичне та преаналітичне обладнання, реагенти і 
витратні матеріали.
Переваги співпраці з ТОВ «УКР ДІАГНОСТИКА» – це 

якісний технічний сервіс, навчання персоналу, постійна 
методична підтримка та своєчасна доставка реактивів і 
витратних матеріалів.
“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience in 
providing comprehensive clinical laboratories.
The company supplies laboratory analytical and pre - analytical 
equipment, reagents and consumables and also offers a full 
complex of a quality technical service, staff training, ongoing 
methodological support and timely delivery of reagents and 
consumables.

українська академія біологічної Медицини
Ukrainian Academy of Biological Medicine

Україна, 03124, м. Київ, 
вул. Миколи Василенка, 7                               
7, Mykola Vasylenko Str., 
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 451-92-71
uabminfo@gmail.com

представлена торгова марка: Heel.
Українська Академія Біологічної Медицини (УАБМ) 
– сучасний навчальний заклад, який займається 
підготовкою лікарів різних спеціальностей, 
ґрунтуючись на використанні методів і підходів 
біологічної медицини.
The Ukrainian Academy of Biological Medicine (UABM) is a 
modern educational institution that trains doctors of various 
specialties based on the use of methods and approaches of 
biological medicine.

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, 04053, 
Kyiv, Ukraine
office@uni-cert.ua
www.uni-cert.ua
www.facebook.com/unicert.ua/

Український Науковий Інститут Сертифікації є 
призначеним органом з оцінки відповідності медичних 
виробів, медичних виробів для діагностики in-vitro, 
засобів індивідуального захисту, сертифікації систем 
управління якістю ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 
22000, ISO 45001, оцінці технічної документації при 
процедурі «Самодекларування».
Більше, ніж 350 міжнародних виробників медичних 
виробів надали свою довіру, тому що:
-  Наша команда – це 39 штатних і 20 позаштатних 

фахівців;
- Нами проведено більше 500 аудитів в 35 країнах;
-  Ми проводимо експертизу документів і аудит 

українською, російською, англійською та німецькою 
мовами;

-  Нами укладено договори про визнання ЄС-
сертифікатів з 29 провідними європейськими 



XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

XII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

official catalogue    •    офiцiйний каталог  www.medforum.in.ua  91

нотифікованими органами.
The Ukrainian Scientific Institute of Certification is a 
Ukrainian national notified body with accreditation 
according to ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, 
ISO 45001 for conformity assessment of medical devices, 
medical devices for diagnostics in-vitro, personal protective 
equipment, assessment of the technical documentation 
(Technical file) for national requirements to “self-
declaration” procedure.
We are trusted by more than 350 international medical 
device manufacturers since:
- Our team consists of 39 full-time and 20 freelance 
specialists;
- Our experience is more than 500 audits in 35 countries;
-  We perform assessment of documents and audits in 

Ukrainian, Russian, English and German languages;
-  We have entered into Agreements on recognition of 

conformity assessment results with 29 leading European 
notified bodies.

укрбІолаб, ТоВ
UKRBIOLAB, LLC

Україна, 61112, м. Харків, 
Салтівське шоссе, 135, кв. 355               
Ap. 355, 135, Saltovskoe Highway, 
Kharkiv, 61112, Ukraine
+38 (099) 157-22-42
ukrbiolab@gmail.com
www.Ukrbiolab.com

Офіційний представник ТОВ НВФ "Абріс+"
ТОВ "Агробіомед" (ТОВ "Лабораторна діагностика")
Комплексне оснащення лабораторій
Живильні середовища
Діагностичні сироватки
Біохімія
Гематологія
Загальна клініка
Набори для імунофлюоресцентного аналізу
Коагулогія
Швидкі тести
Діагностикуми
Ветеринарія

Official representative of LLC NPF "Abris +"
LLC "Agrobiomed" LLC "Labdiagnostika"
Comprehensive provision of laboratories
Nutrient Medium
Diagnostic sera
Biochemistry
Hematology
General clinic
Immunofluorescence assay kits
Coagulogy
Quick tests

Diagnosticums
Veterinary

Харвінд
Harwind

Україна, 04114, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 54/19  
54/19, Avtozavodska Str., 
Kyiv, 04114, Ukraine                    
+380 (44) 377-52-87
info@harwind.com.ua
www.harwind.com.ua

Ексклюзивна дистрибуція MINDRAY, MDoloris, SLE, 
HEACO, MDF в Україні. Офіційний представник компанії 
FUJIFILM в Україні.
Exclusive distribution MINDRAY, MDoloris, SLE, HEACO, MDF 
in Ukraine. Official representative of the FUJIFILM Company in 
Ukraine.

Хлр, ТоВ
HLR, LTD

Україна, 07400, Київська обл., 
м. Бровари, 
вул. Січових Стрільців, 8
8, Sichovykh Striltsiv Str., Brovary, 
Kyiv region, 07400, Ukraine
+38 (067) 240-41-96
+380 (44) 494-43-34    
med@hlr.ua
med.hlr.ua

представлені торгові марки: Mindray, Creative 
Medical, Carewell, Lepu Medical.
Практичні рішення для медичних закладів та клініко-
діагностичних лабораторій.
Понад 300 000 найменувань продукції на власному 
складі:
- Обладнання для КДЛ
- Медичне обладнання;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
Гнучке ціноформування через прямі договори з 
провідними виробниками.
Швидка доставка по Україні власним транспортом та 
кур`єрськими службами.
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:
- Equipment for laboratory;
- Medical equipment;
- 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.
Over 10 000 permanent clients in Ukraine.
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центр капралова
Kapralov Center

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Предславінська, 34-Б           
34-B, Predslavinskaya Str., 
Kyiv, 03150, Ukraine
+38 (067) 967-76-97 
(Viber, WhatsApp)
+38 (093) 651-36-45
kapralov.kiev@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/clubkapralova/
https://www.facebook.com/c.kapralov
https://www.facebook.com/kapralovcenter

«Центр Капралова» – переможець Всеукраїнського 
конкурсу на титул «Кращий науково-методичний та 
навчально-практичний центр в Україні у футболі» та 
конкурсу Міжнародного журналу про лікувальний 
туризм «DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Кращий 
науково-методичний та навчально-практичний центр 
в Україна» зі спортивних, банних, масажних і SPA-
реабілітаційних технологій і нетрадиційних методів 
оздоровлення. «Центр Капралова» проводить: 
-  організацію майстер-класів, семінарів, практикумів, 

форумів, конференцій, чемпіонатів і київського 
«PROFISPACLUB»; 

-  підготовку персоналу різного рівня для спортивних 
команд, реабілітаційних, банних, Wellness, SPA- і 
фітнес-центрів, навчальних закладів з лікувального, 
інструментального та SPA-масажу, банних технологій 
і реабілітації; 

-  навчання на курсах підвищення кваліфікації з 
лікувального та спортивного масажу для масажистів 
футбольних клубів Федерації футболу України; 

-  індивідуальну підготовку для участі в чемпіонатах по 
класичному, лікувальному, спортивному, банному, 
хаммам, SPA-реабілітаційному і Wellness-масажу; 

-  розробку, апробацію та впровадження нових 
ефективних методів діагностики і реабілітації, 
спеціальних масажерів; 

-  наукову і методичну діяльність, а також консультаційні 
послуги з масажу, SPA-реабілітації, банним 
технологіям, оздоровчу фізкультуру та інше; 

-  розробку і презентації новітніх SPA-реабілітаційних 
та банних технологій. «Центр Капралова» – єдиний 
навчальний і SPA-реабілітаційний центр не тільки в 
Україні, але і в країнах СНД і Прибалтики, який протягом 
багатьох років веде вісім соціальних проєктів. 
Фахівці Центру знають про світ масажу, лазні та SPA-
реабілітації все, але не обмежуються цим. Команда 
була однією з перших, хто розробляв і впроваджував 
більшість найвідоміших на сьогоднішній день 
реабілітаційних, масажних, банних і SPA-технологій. 
Ми відродили і повернули престиж багатьом забутим 
технікам: слов'янські техніки, медовий масаж, банні та 
інші технології. У центрі підтримують на належному 
рівні популярність класичного масажу в кращих 
традиціях вітчизняних шкіл. Центр пишається своїми 
учнями – 101 переможець, більше 200 призерів 
та номінантів змагань з масажу, банним і SPA-
реабілітаційним технологіям. Багато з них зараз 

працюють в найвідоміших SPA, Wellness, банних, 
медичних та реабілітаційних центрах, Національних 
спортивних збірних командах України, країн СНД, 
Прибалтики та Європи, захищають дисертації і 
викладають у ВУЗах.

Kapralov Center is the winner of the All-Ukrainian 
competition for the title "Best scientific-methodical and 
educational-practical center in Ukraine in football" 
and the competition of the International Journal of 
Medical Tourism "DoctorGEO & DoctorSPA" for the title 
"Best scientific-methodical and educational-practical 
center in  Ukraine "on sports, bath, massage and SPA-
rehabilitation technologies and non-traditional methods 
of rehabilitation. Kapralov Center to conduct:
 -  organization of master classes, seminars, workshops, 

forums, conferences, championships and Kyiv 
"PROFISPACLUB";

 -  training of personnel of different levels for sports teams, 
rehabilitation, bath, Wellness, SPA- and fitness centers, 
educational institutions on medical, instrumental and 
SPA-massage, bath technologies and rehabilitation;

 -  training courses for therapeutic and sports massage for 
masseurs of football clubs of the Football Federation of 
Ukraine;

 -  individual training for participation in the 
championships in classical, medical, sports, bath, 
hammam, SPA-rehabilitation and Wellness-massage;

 -  development, testing and implementation of new 
effective methods of diagnosis and rehabilitation, 
special massagers;

 -  scientific and methodical activity, and also consulting 
services on massage, SPA-rehabilitation, bath 
technologies, improving physical culture, etc .;

 -  development and presentation of the latest SPA-
rehabilitation and bath technologies.  Kapralov Center 
is the only training and SPA-rehabilitation center not 
only in Ukraine, but also in the CIS and Baltic countries, 
which has been conducting eight social projects 
for many years.  The specialists of the Center know 
everything about the world of massage, baths and SPA-
rehabilitation, but they are not limited to it.  The team 
was one of the first to develop and implement most 
of the most famous today rehabilitation, massage, 
bath and SPA-technologies.  We have revived and 
restored the prestige of many forgotten techniques: 
Slavic techniques, honey massage, baths and other 
technologies.  The center maintains at the appropriate 
level the popularity of classical massage in the best 
traditions of domestic schools.  The center is proud 
of its students - 101 winners, more than 200 winners 
and nominees of competitions in massage, bath and 
SPA-rehabilitation technologies.  Many of them now 
work in the most famous SPA, Wellness, bath, medical 
and rehabilitation centers, National sports teams of 
Ukraine, CIS countries, the Baltics and Europe, defend 
their dissertations and teach in universities.



XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

XII INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

official catalogue    •    офiцiйний каталог  www.medforum.in.ua  93

центр роботизованої хірургії
Robotic Surgery Centre

93, Mostiště, Velke Mezirici, 
594 01, Czech Republic 
+420 (731) 636-162
irina.korcminska@mediterra.cz                        
www.zdislava-davinci.ru

Центр знаходиться в природному заповіднику, має 
в своєму розпорядженні найсучасніше обладнання, 
славиться дружньою атмосферою і високим рівнем 
догляду.
Надає широкий спектр мініінвазивних операцій за 
допомогою роботизованої системи da Vinci.
За кількістю проведених роботизованих операцій, є 
найбільшим в Чехії, і одним з найбільших в Європі: за 
рік тут проводять більш ніж 1000 операцій на da Vinci в 
області онкології, урології та баріатрії. Ціни на операції 
фіксовані.
The center is located in a nature reserve, has the most modern 
equipment and is famous for its friendly atmosphere and high 
level of care.
Provides a wide range of miniinvasive surgeries using the da 
Vinci robotic system.
In terms of the number of robotic surgeries performed, it is the 
largest in the Czech Republic and one of the largest in Europe: 
more than 1000 surgeries a year are performed here in the field 
of oncology, urology and bariatrics per year. Operation prices 
are fixed.

Шимюкрейн, ТоВ
ShimUkraine, LLC

Україна, 01042, м. Kиїв, 
вул. Чигоріна, 18, оф. 429
Off. 429, 18, Chigorin Str., 
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 284-54-97                
+380 (44) 390-00-23
shimukraine@gmail.com     
www.shimadzu.com.ua

представлена торгова марка: Shimadzu.
ТОВ «ШимЮкрейн» – генеральний дистриб’ютор 
аналітичного обладнання виробництва японської 
корпорації SHIMADZU, а саме:
-  спектрофотометрів УФ-, Вид-, ІЧ- діапазонів та 

спектрофлуориметрів;
-  газових та рідинних (в т.ч. іонних) хроматографів та 

хромато-мас-спектрометрів включаючи тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
-  атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП) 

спектрометрів;
- IЗП-мас-спектрометрів;
-  рентгенофлуоресцентних спектрометрів та 

рентгенівських дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
-  приладів для термоаналізу, включаючи калоріметри 

та DTG-аналізатори;

- гранулометричних аналізаторів;
-  мікротвердомірів та машин для фізмех-випробування 

матеріалів;
-  аналітичних ваг, вагових вимірювачів щільності та 

вологи.
ShimUkraine LLC – General Distributor of Analytical Instruments 
manufactured by Japanese corporation SHIMADZU,  
including:
-  spectrophotometers for UV-, VIS,- IR-range and 

spectrofluorimeters;
-  gas and liquid chromatographs (including ion 

chromatographs) as well as GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS and 
LC/MS/MS systems;

- MALDI-TOF mass-spectrometers; 
- atomic absorption and emission (spark and ICP) spectrometers;
- ICP-mass-spectrometers;
-  X-ray fluorescence spectrometers as well as X-ray 

difractometers;
- atomic-force microscopes;
- total carbon & nitrogen analyzers;
-  thermo analysis instruments including calorimeters and DTG-

analyzers; 
-  particle size analyzers;- micro-hardness testers as well as 

material testing machines;
- analytical balances, specific gravity.

юкреініан Вітамінс груп
Ukrainian Vitamins Group

Україна, 43020, м. Луцьк, 
вул. Рівненська, 123
123, Rivnenska Str., 
Lutsk, 43020, Ukraine                       
+38 (095) 457-95-19
sanctbernhard@ukr.net
www.vitamins-group.com.ua    

представлена торгова марка: Kräuterhaus Sanct 
Bernhard.
Вже 116 років німецька компанія «Krauterhaus Sanct 
Bernhard» випускає продукцію під цим брендом.
З 1903 року ім`я Sanct Bernhard асоціюється з 
високоякісними, ефективними натуральними засобами, 
харчовими добавками і продуктами особистої гігієни. 
Система менеджменту якості компанії сертифікована 
відповідно до стандарту безпеки харчових продуктів 
ISO 22000:2018.
З 2005 року компанія пройшла біо-сертифікацію з 
2005 року з контрольним номером DE-ÖKO-001 (статус 
Organic згідно Української класифікації). З грудня 
2020 року компанія ТОВ «Ukrainian Vitamins Group» 
є ексклюзивним офіційним представником компанії 
«Krauterhaus Sanct Bernhard» в Україні.
Для ринку України ми відібрали актуальну продукцію в 
наступних товарних категоріях:
Продукти ЗДОРОВ`Я - вітаміни, корисні речовини і 
харчові добавки.
Продукти КРАСИ - косметичні засоби, шампуні, 
бальзами, маски, креми.
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Продукти СПОРТУ - вітаміни і корисні речовини, засоби 
спортивного догляду за тілом.
For 116 years, the German company Krauterhaus Sanct 
Bernhard has been producing products under this brand.
Since 1903, the name Sanct Bernhard has been associated 
with high-quality, effective natural remedies, food 
supplements and personal care products. The company's 
quality management system is certified in accordance with 
the food safety standard ISO 22000: 2018.
Since 2005, the company has passed bio-certification since 
2005 with the control number DE-ÖKO-001 (Organic status 
according to the Ukrainian classification). Since December 
2020, Ukrainian Vitamins Group LLC is the exclusive official 
representative of Krauterhaus Sanct Bernhard in Ukraine.
For the Ukrainian market, we have selected relevant products  
in the following product categories:
HEALTH PRODUCTS - vitamins, nutrients and food 
supplements.
BEAUTY products - cosmetics, shampoos, balms, masks, 
creams.
SPORTS products - vitamins and nutrients, sports body care 
products.

юнекс україна, ТоВ
UNEX Ukraine, LLC

Україна, 08131, Київська обл., 
с. Софіївська Борщагівка, 
вул. Володимирська
Vladimirskaya Str., 
vil. Sofievskaya Borschagovka, 
Kyiv region, 08131, Ukraine
+380 (97) 550-77-99
ukrunex@gmail.com                  
www.unex-med.com

представлена торгова марка: Unex Medical Products.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнекс» є 
представником заводів з виробництва одноразових 
медичних виробів. Швидко розвивається, сучасне 
підприємство, що росте в ногу з часом, а значить, що 
відповідає всім вимогам прогресу.
Працюємо по Казахстану, Узбекистану, Україні та 
Туреччині.
Ми раді запропонувати широкий асортимент якісних 
витратних матеріалів, що відповідає всім світовим 
стандартам.
У нашій компанії розвинена гнучка цінова політика.
Limited Liability Company “Unex” is a representative of factories 
for the production of disposable medical products. A rapidly 
developing, modern enterprise, growing in step with the times, 
which means that it meets all the requirements of progress.
We work across China, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine and 
Turkey.
We are pleased to offer a wide range of quality consumables 
that meet all international standards.
Our company has developed a flexible pricing policy with the 
provision.

ЯНчеНко клІНІка, ТоВ
YANCHENKO CLINIC, LLC

Україна, 04060, м. Київ, 
вул. Ризька, прим. 2 та 4
2 and 4, Rizhska Str., 
Kyiv, 04060, Ukraine                
+38 (073) 281-81-54
+380 (44) 333-91-81
yanchenkoclinic@gmail.com  
www.yanchenko.clinic

Перша в Україні багатопрофільна приватна клініка 
для дорослих та дітей, основним з направлень якої є 
діагностика та лікування бореліозу (хвороби Лайма), 
TORCH - інфекцій, гепатиту та інших інфекцій.
The first in Ukraine multidisciplinary private clinic for adults 
and children, the main areas of which are the diagnosis and 
treatment of Borreliosis (Lyme disease), TORCH - infections, 
hepatitis and other infections.



ДержаВНІ уСТаНоВи, МеДичНІ аСоцІацІї,  
гроМаДСЬкІ об`ЄДНаННЯ, МеДичНІ ЗаклаДи пІСлЯДиплоМНої 

оСВІТи, ВиЩІ НаВчалЬНІ МеДичНІ ЗаклаДи

STATE INSTITUTIONS, MEDICAL ASSOCIATIONS,  
UNIONS, MEDICAL INSTITUTIONS OF POSTGRADUATE EDUCATION,  

HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS
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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
namn_01@ukr.net
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. У її складі налічується 36 наукових установ, 
в яких зосереджений найпотужніший науковий 
медичний 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 проєктів 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 військовими 
медиками Міністерства оборони України 
розробляються та вдосконалюються сучасні технології 
організації медичної служби, засоби надання первинної 
медичної допомоги, методи 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 military medics of 
the Ministry of Defense of Ukraine developed and improved 
modern technologies of medical service, primary care, 
methods of reconstructive surgery, rehabilitation and 
rehabilitation of servicemen.
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Інститут гастроентерології НаМН україни, Ду
Institute gastroenterology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 49074, м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 96
96, Slobozhansky Ave., 
Dnipro, 49074, Ukraine                                     
+38 (050) 056-78-42
+38 (096) 727-90-60
gastro@amnu.gov.ua
www.gastro.org.ua

Понад 55 років ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України» – головна наукова, методична та лікувально-
діагностична установа з проблеми “Гастроентерологія”, 
одночасно є навчальною базою для післядипломної 
підготовки гастроентерологів і терапевтів. Унікальність 
структури інституту дозволяє найбільш повноцінно, 
з позицій фундаментальної та прикладної науки 
вирішувати пріоритетні проблеми гастроентерології. 
В інституті діють ряд провідних наукових шкіл, які 
мають оригінальні наукові концепції та визнання на 
світовому рівні: моделювання гастроентерологічної 
патології, ендокринна гастроентерологія, клінічна 
ентерологія, клінічна дієтологія, діагностика та 
корекція холесекреторних порушень, фіброзу 
печінки та підшлункової залози, імунореабілітація 
гастроентерологічних хворих, органозберігаючі способи 
хірургічного лікування та інші. Щорічно одержують 
консультативну допомогу близько 35 000 хворих з 
різних регіонів України, стаціонарну – понад 4 000 
пацієнтів, виконується понад 1 000 складних операцій. 
Сьогодні Інститут є науково-практичним центром, який 
здійснює інтеграцію терапії, гастроентерології та хірургії. 
Досягнення Інституту – це результат багатогранної 
творчої діяльності його вчених, лікарів та всіх 
співробітників.
The Institute, being the main scientific, methodological 
and medical-diagnostic institution on the problem of 
“Gastroenterology”, at the same time takes on the role of 
postgraduate training ground for many gastroenterologists 
and therapists. The uniqueness of the Institute’s structure 
allows solving the priority problems of gastroenterology from 
the standpoint of fundamental and applied sciences. The 
Institute has a number of leading scientific schools with original 
scientific concepts, recognized at the world level: modeling of 
gastroenterological pathology, endocrine gastroenterology, 
clinical enterology, clinical dietology, diagnosis and correction 
of cholesecretory disorders, liver and pancreas fibrosis, 
immunorehabilitation of gastroenterologic patients, organo-
preserving methods of surgical treatment and others. Annually 
about 35000 patients from different regions of Ukraine has 
medical care at out-patient department, more than 4000 
patients admitted at in-outpatient department, more than 
1,000 complex operations are fulfilled. Today, Institute became 
scientific and practical center that integrates such related 
branches of medicine as therapy, gastroenterology and surgery. 
This combination allows us to educate professionals who are 
highly skilled in their field. Achievements of the Institute are 

the result of the multifaceted creative activity of its scientists, 
doctors and all employees.

Інститут гематології та трансфузіології 
НаМН україни, Ду
Institute of haematology and transfusiology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12
12, M. Berlinskogo Str., Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 467-06-14
+380 (44) 467-06-50
igt2@ukr.net
www.igt.in.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;
-  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, SE

Україна, 61057, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 7/9                          
7/9, Chernyshevska Str., 
Kharkiv, 61057, Ukraine
+380 (57) 706-32-00
+380 (57) 706-32-03
idvnamnu@ukr.net
www.idvamnu.com.ua

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 
України» є провідною науково-дослідною 
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та лікувально-профілактичною установою 
дерматовенерологічного профілю. Інститут 
проводить координацію розробки теоретичних 
і практичних основ боротьби з інфекційними та 
поширеними захворюваннями шкіри, інфекціями, 
що передаються статевим шляхом в Україні. Інститут 
здійснює фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження з провідних напрямків  дерматології, 
венерології, епідеміології, мікробіології.
SE “Institute of Dermatology and Venereology of National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine” is the leading 
research and treatment and prophylactic institution of 
the dermatovenerologic profile. The Institute coordinates 
the development of theoretical and practical bases of 
the fight against infectious and common skin diseases, 
sexually transmitted infections in Ukraine. The Institute 
carries out fundamental and applied researches in the 
leading areas of dermatology, venereology, epidemiology, 
microbiology.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. л.В. громашевського НаМН україни, Ду
The Lev Gromashevsky Institute of epidemiology &
 Infectious diseases of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03038, м. Київ, 
вул. Миколи Амосова, 5                            
5, Mukolaya Amosova Str., 
Kyiv, 03038, Ukraine
+380 (44) 275-37-11 
epidemics@ukr.net
www.duieih.kiev.ua

Державна установа «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України» традиційно, з перших днів свого 
заснування у 1896 р., проводить дослідження в галузі 
фундаментальних наук: епідеміології, мікробіології, 
імунології, вірусології, паразитології, біології та 
біотехнології. На сьогодні Інститут є головним 
науковим закладом, який визначає науково-
обґрунтовану політику в галузі забезпечення 
епідемічного благополуччя, стратегію і тактику 
боротьби з інфекційними хворобами в Україні, в тому 
числі, питань біобезпеки.
State Institution «Institute of Epidemiology and Infectious 
Diseases named by P.G. LV Gromashevsky NAMS of Ukraine 
has traditionally, since the first days of its foundation 
in 1896, conducted research in the field of fundamental 
sciences: epidemiology, microbiology, immunology, 
virology, parasitology, biology and biotechnology. Today, 
the Institute is a major scientific institution that defines a 
science-based policy in the field of epidemic well-being, 
strategy and tactics for combating infectious diseases in 
Ukraine, including biosafety issues.

Інститут медичної радіології 
ім. С.п. григор’єва НаМН україни, Ду
Grigoriev institute for medical radiologiy 
of the NAMS of Ukraine, SO

Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 82                                  
82, Pushkinska Str., 
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 725-50-12
+380 (57) 725-50-74
medradiologia@amnu.gov.ua
www.medradiologia.org.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 
ac. 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@amnu.gov.ua
www.neuro.kiev.ua 

Головну увагу фахівці інституту приділяють 
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проблемам діагностики, хірургічного та 
комбінованого лікування пухлин головного і 
спинного мозку, патогенезу, діагностики та лікування 
травм ЦНС та її наслідків, хірургічного лікування 
найскладніших форм судинної патології головного 
мозку. Впроваджене хірургічне та комбіноване 
лікування епілепсії, резистентної до стандартних 
методів лікування. Проводяться нейрохірургічні 
втручання при патології хребта та спинного мозку, 
периферичної нервової системи, невгамовних 
больових синдромах. 

The Institute’s specialists primarily focus on diagnosis, 
surgical and combined treatment of cerebral and spinal 
tumors, pathogenesis, diagnosis and treatment of CNS 
damage and its after-effects, surgical treatment of the 
most complex cerebrovascular pathologies. Surgical 
and combined management of epilepsy resistant to 
standard treatment have been introduced. Neurosurgical 
interventions are carried out for patients with spine and 
spinal marrow pathology, peripheral nervous system, 
irrepressible pain syndromes.

Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НаМН україни, Ду
Sytenko Institute of spine and joint pathology 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 80                                             
80, Pushkinskaya Str., 
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 725-14-00
+380 (57) 725-14-00
ipps-noo@ukr.net"
www.sytenko.org.ua

Висвітлено: напрацювання інституту щодо 
діагностики, хірургічного, консервативного лікування 
та реабілітації, вродженої та набутої патології 
хребта, суглобів та кінцівок, запальних процесів, 
пухлин та пухлиноподібних захворювань у дітей, із 
широким застосуванням сучасних, розроблених в 
інституті, засобів ортопедичної техніки, імплантатів 
із біоматеріалів, експериментального моделювання, 
клінічної біомеханіки та знеболення.

It was revealed: The work of the institute on diagnosis, 
surgical and conservative treatment of congenital and 
acquired pathology of the spine, joints and extremities, 
inflammatory processes, tumors and tumor-like diseases in 
children, with widespread use of modern tools developed 
in the institute, orthopedic techniques, biomaterials, 
experimental modeling, clinical biomechanics and 
anesthesia.

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
ім. акад о.М. лук’янової НаМН україни, Ду
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named 
after acad. O.M. Lukyanova 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. Інститут нараховує 
1060 співробітників. Науковий потенціал інституту – це 147 
наукових співробітників, серед них 42 доктори медичних 
наук, 1 академік НАМН України, 3 член-кореспонденти 
НАМН України, 21 професорів і 77 кандидатів медичних наук. 
Інститут має педіатричні та акушерсько-гінекологічні клініки 
на 500 ліжок, в яких працює 177 лікаря, та 10 клінічних  та 
наукових лабораторій. Інститут виконує функції Державного 
перинатального центру IV рівня. В інституті працюють 5 
Лауреатів Державних премій, 8 Заслужених діячів науки і 
техніки України та 19 Заслужених лікарів України. Інститут 
має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з вченими США, 
Швеції, Японії, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Іспанії.
The Institute is the main research institution in the field of 
maternal and child health care in Ukraine. The Institute has 
1,060 employees. The scientific potential of the Institute is 
147 scientific employees, among them 42 doctors of medical 
sciences, 1 academician of NAMS of Ukraine, 3 corresponding 
members of NAMS of Ukraine, 21 professors and 77 candidates 
of medical sciences. The institute has pediatric and obstetric-
gynecological clinics with 500 beds, staffed by 177 doctors, and 
10 clinical and scientific laboratories. The institute performs 
the functions of the State perinatal center of the IV level. The 
institute employs 5 Laureates of State Prizes, 8 Honored Workers 
of Science and Technology of Ukraine and 19 Honored Doctors 
of Ukraine. The institute has wide international relations, 
cooperates with scientists from the USA, Sweden, Japan, Great 
Britain, 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 5 500 хворих, яким 
виконується понад 5 000 складних реконструктивно-
відновлювальних операцій. 
У поліклінічному відділенні щорічно надають 
кваліфіковану консультативну допомогу понад 35 
тисячам хворих. Інститут підтримує тісні зв’язки і 
плідно співпрацює з науковими центрами України та 
зарубіжних країн. В інституті працюють 25 докторів 
та 48 кандидатів медичних наук.
Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS 
of Ukraine is one of the leading centers in the field of 
traumatology and orthopedics. 
The Institute has developed a number of priority 
scientific problems, which are of great importance for 
the development of the national traumatology and 
orthopedics. 
At the Institute, which is the clinical base for 400 beds, 
annually treated more than 5500 patients, which is 
more than 5000 complex of reconstructive-restorative 
operations. In the outpatient Department is annually 
granted to qualified consultancy assistance to more than 
35 thousand patients. 
The Institute maintains close ties and cooperates with 
scientific centers of Ukraine and foreign countries. In 
institute works 25 PhD and 48 MD.

Інститут 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.

Міжінститутський референтний 
лабораторний центр НаМН україни
The Interinstitute reference laboratory center 
of the NAMS of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5
5, Narodnogo Оpolchenia Str., Kyiv, Ukraine, 03680
+380 (44) 249-70-21
medlabref08@gmail.com

Міжінститутський Референтний лабораторний 
центр створено на базі постійно діючої з 2000 року 
Референтної лабораторії НАМН. Центр є організатором 
та координатором програм міжлабораторних 
порівнянь результатів вимірювань показників в 
лабораторній діагностиці.
Здійснює методичну підтримку лабораторій, виконує 
роботи по гармонізації і стандартизації методів 
і методик досліджень у відповідності до вимог 
міжнародних стандартів, професійному трактуванню і 
узагальненню отриманих результатів.
Проводить сучасні науково-діагностичні дослідження 
на високому методичному рівні.
Надає експертну оцінку якості лабораторних 
досліджень, нових стандартних зразків, контрольних 
матеріалів. Розробляє проєкти нормативної 
документації.
The Interinstitute reference laboratory center was 
established on the basis of the NAMS Reference Laboratory, 
which has been operating continuously since year 2000. The 
center is an organizer and coordinator of the programs of 
interlaboratory collations of results of measuring of indexes 
in laboratory diagnostics (verification of the professional 
level).
Provides methodological support to laboratories, works 
on harmonization and standardization of methods and 
methodologies of researches in accordance with the 
requirements of international standards, professional 
interpretation and generalization of the obtained results.
Carries out modern scientific and diagnostic researches at a 
high methodical level.
Provides an expert assessment of the quality of laboratory 
researches, new standard samples, control materials. 
Develops drafts of regulatory documents. 
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МеДичНI аСоцІацІї, гроМаДСЬкІ об’ЄДНаННЯ, 
ДержаВНІ уСТаНоВи Та оргаНІЗацІї

PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION

асоціація медичних сестер житомирської області
Association of Nurses of Zhytomyr Region

Україна, 10002, м. Житомир, 
вул. Червоного Хреста, 3
3, Red Cross Str., Zhytomyr, 10002, Ukraine
+38 097 344 15 86
ams_zh_obl@ukr.net

Асоціація медичних сестер Житомирської області 
є добровільним громадським некомерційним 
формуванням, що об’єднує громадян області, а також 
громадян інших областей України, чия діяльність 
спрямована на сприяння підвищенню теоретичного 
і професійного рівня медичних сестер  та підтримку 
пріоритету гуманістичних засад і гуманітарних цінностей 
медсестринства.
Асоціація створена і діє на основі добровільності, 
рівноправності її членів, самоврядування, законності та 
гласності.
Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та 
захист законних, соціальних, творчих, економічних та 
інших спільних інтересів її членів та сприяння розвитку 
сестринської справи в області.
The Association of Nurses of Zhytomyr Region is a voluntary 
public non-profit formation that unites citizens of the region, 
as well as citizens of other regions of Ukraine, whose activity 
is aimed at promoting the theoretical and professional level 
of nurses and maintaining the priority of humanistic principles 
and humanitarian values.
The Association is established and operates on the basis of 
voluntariness, equality of its members, self-government, 
legality and transparency.
The main purpose of the Association's activity is to satisfy 
and protect the legitimate, social, creative, economic and 
other common interests of its members and to promote the 
development of nursing in the region.

асоціація медичних сестер україни, Вго
The Association of Nurses of Ukraine

Україна, м. Київ, 
вул. Є. Сверстюка, 23, оф. 1206
Off. 1206, 23, E. Sverstuka Str., 
Kyiv, Ukraine
+38 (050) 503-46-42
ti_cher@ukr.net
www.amsu.com.ua

Асоціація медичних сестер України (АМУ) створена 
в травні 1997 року як добровільна, самокерована 
всеукраїнська громадська організація. Її метою є захист 
соціальних, творчих, економічних інтересів молодших 
медичних спеціалістів, підвищення їх професійної 
кваліфікації та підтримка пріоритету гуманітарних 

цінностей медсестринства.
АМУ також відводиться роль сполучної ланки 
між Міністерством охорони здоров'я України та 
регіональними, профільними українськими асоціаціями 
медсестер, а також роль загальнонаціонального 
інституту по розробці стандартів і нормативів в області 
сестринської справи.
Для виконання статутних цілей і завдань Асоціація 
проводить конференції, семінари з актуальних проблем 
медсестринства, захищає законні права та інтереси своїх 
членів, разом з державними організаціями розробляє 
програми розвитку медсестринства.
The Association of Nurses of Ukraine (ASU) was established 
in May 1997 as a voluntary, self-governing all-Ukrainian 
public organization. Its goal is to protect the social, creative, 
economic interests of junior medical specialists, increase 
their professional qualifications and support the priority of 
humanitarian values of nursing.
ASU also plays the role of a link between the Ministry of 
Health of Ukraine and regional, specialized Ukrainian 
associations of nurses, as well as the role of a national 
institute for the development of standards and norms in the 
field of nursing.
In order to fulfill its statutory goals and objectives, the 
Association holds conferences and seminars on topical 
problems of nursing, protects the legal rights and interests 
of its members, together with state organizations, develops 
programs for the development of nursing.

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.
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Ukrainian Pediatric Association is an independent, non-
goverment, Ukrainian public, nonprofit organization 
which comprised of dadicated pediatricians and 
affiliated doctors who carry out practical, scientific and 
pedagogical activitis in the field of pediatrics.
The main goal of the Association is to contribute to 
solutions of practical problems in pediatrics, innovate 
into practical health care of children the modern, highly 
efficient technologies in the prevention, diagnostics, 
treatment according to world practical clinical 
recommendations.
President of Association academician NAMSU Yuriy G. 
Antypkin.

асоціація працівників 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 (67) 411-30-96
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» 
створена в 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 необхідне медикаментозне забезпечення.
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. Agreements on medical support 
concluded between the association and the sickness funds 
of Ukraine, and members of sickness funds can receive the 
necessary medical assistance in various regions of Ukraine.

Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, го
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors

Україна, 46001, м. Тернопіль, 
Майдан Волі, 1                                                    
1, Maydan Voli, Ternopil, 
46001, Ukraine
+380 (352) 52-47-25
infecdis@ukr.net
www.aiddu.org.ua

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 
інфекціоністів» (ВАІ) об’єднує громадян України на основі 
добровільності, професійної спільності інтересів для 

реалізації мети та завдань, передбачених Статутом. Метою 
діяльності Асоціації є сприяння збереженню i зміцненню 
здоров’я українського народу, розвиток національної 
практичної медицини, медичної науки й освіти шляхом 
розробки питань теорії та практики в галузі інфектології, 
суміжних дисциплін та захист законних інтересів своїх 
членів.
The public organization “Ukrainian Society of Infectious 
Diseases Doctors” (USIDD) unites citizens of Ukraine on the 
basis of voluntary, professional association of interests for the 
realization of the goals and tasks stipulated by the Statute. 
The purpose of the Association's activity is to promote the 
preservation and strengthening of the Ukrainian people’s 
health, the development of national practical medicine, 
medical science and education through the development of 
theory and practice questions in infectology, related disciplines 
and the protection of the legitimate interests of its members.

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, науково-
дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців 
в галузі розробки та виробництва обладнання та 
реактивів, спеціалістів зі 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 взяли активну участь у розробці 
проекту Наказу МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про 
атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, 
які працюють в системі охорони здоров’я».
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 2013-2021 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 
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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 participated in the 
development of the draft Order of the Ministry of Health 
of Ukraine dated 12.08.2009 No. 588 "On attestation of 
professionals with higher non-medical education working in 
the health care system".
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 2013-2021, 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.

київський міський центр крові, кНп
Kyiv Municipal Blood Center, CNE

Україна, 04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 12
12, M. Berlynskiy Str., 
Kyiv, 04060, Ukraine                 
+380 (44) 468-27-80
kmbc@health.kiev.ua

Діяльність КНП «Київського міського центру крові» 
(КНП «КМЦК») організована на основі забезпечення 
та досягнення кращих результатів в наданні медичної 
допомоги населенню, впровадження сучасних 
технологій заготівлі, тестування, переробки, зберігання 
та розподілу крові та її компонентів, клінічного 
застосування компонентів крові.
Підприємство успішно пройшло та підтвердило акредитацію 
відповідно до стандартів: ДСТУ EN ISO 13485:2018 у 
сфері розробки, виробництва та реалізації стандартних 
консервованих еритроцитів для імуногематологічних 

досліджень (орган сертифікації ТОВ «Український 
центр медичної сертифікації та прогнозування»); ДСТУ 
ІСO 9001:2015 у сфері надання високоспеціалізованої 
допомоги, відбору та консультування донорів крові та 
її компонентів, переробки, зберігання та їх реалізації, 
проведення лабораторних аналізів (орган з сертифікації 
систем менеджменту ТОВ «Глобал Сертифік»); ISO 
9001:2015 у сфері надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги, відбору та консультування донорів крові та 
її компонентів, переробки та їх реалізації, проведення 
лабораторних аналізів (DEKRA Certification GmbH).
В 2018 році підприємство було оцінене щодо готовності  
до акредитації відповідно до вимог Директив 
Європейського Союзу і стандартів Ради Європи. 
Враховуючи позитивні результати оцінки за сприяння 
та фінансової підтримки Американським міжнародним 
альянсом охорони здоров’я в Україні КНП «КМЦК» 
перше в Україні отримало ідентифікаційний номер 
підприємства, що розпочало впровадження глобального 
стандарту щодо термінології, ідентифікації, кодування та 
маркування медичних продуктів людського походження 
ISBT 128.
КНП «КМЦК» безоплатно обслуговує усі ЗОЗ КМДА, 
які надають послуги з трансфузії компонентів крові, 
номенклатура компонентів крові, що виготовляються 
підприємством становить 20 найменувань. 
КНП «КМЦК» слід розглядати як єдину в Україні 
установу національної системи крові (НСК), що 
успішно виконує основні завдання реформування, 
спрямовані на створення НСК на регіональному 
рівні. Успішне впровадження реформ щодо безпеки 
крові і досягнення позитивних результатів створює 
позитивний імідж органам місцевої влади та 
сприятливе підґрунтя для залучення інвестицій для 
подальшого розвитку КНП «КМЦК», НСК на рівні  
м. Києва та сприяння добровільному безоплатному 
донорству крові та її компонентів.
The activities of the Kyiv Municipal Blood Center, CNE 
(KMBC) is organized on the basis of providing and 
achieving the best results in providing medical assistance 
to the population, introduction of modern technologies 
of procurement, testing, processing, storage and 
distribution of blood and its components, clinical use of 
blood components.
The enterprise has successfully passed and confirmed 
accreditation in accordance with the standards: 
DSTU EN ISO 13485: 2018 in the field of development, 
production and sale of standard preserved erythrocytes 
for immunohematological research (certification body 
LLC "Ukrainian Center for Medical Certification and 
Forecasting"); DSTU ISO 9001: 2015 in the field of providing 
highly specialized assistance, selection and consulting of 
blood donors and its components, processing, storage 
and their implementation, laboratory analyzes (body 
for certification of management systems of Global 
Certification LLC); ISO 9001: 2015 in the field of highly 
specialized medical care, selection and consultation 
of blood donors and its components, processing and 
their implementation, laboratory analyzes (DEKRA 
Certification GmbH).
In 2018, the company was assessed for readiness for 
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accreditation in accordance with the requirements of 
the European Union Directives and Council of Europe 
standards. Taking into account the positive results of the 
evaluation with the assistance and financial support of 
the American International Health Alliance in Ukraine, 
KMBC was the first in Ukraine to receive the company 
identification number, which started the implementation 
of the global standard on the terminology, identification, 
coding and marking of ISBT 128 human medical products.
KMBC provides free of charge service to all health care 
institutions of the Kyiv City State Administration, which 
provide blood transfusion services, the nomenclature of 
blood components manufactured by the company is 20 
items.
KMBC should be considered as the only institution of the 
national blood system (NBS) in Ukraine that successfully 
fulfills the main reform goals aimed at establishing the 
NBS at the regional level. The successful implementation 
of blood safety reforms and the achievement of positive 
results creates a positive image for local authorities 
and a favorable base for attracting investment for the 
further development of KMBC, the NBC at the level of Kyiv 
and promoting voluntary free blood donation and its 
components.

комп'ютерна Медицина, українська асоціація
Computer Medicine, Ukrainian Association (UACM)

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
58, Amosova Str., Kharkiv, 61176, Ukraine
+380 (57) 711-80-32
+380 (57) 711-80-25       
uacm@ukr.net
www.uacm.kharkov.ua

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ) 
заснована у 1992 році за підтримки МОЗ. Об'єднує: НДІ, 
медичні та технічні університети, наукові товариства, ЛПУ, 
виробників програмного забезпечення, провайдерів 
Інтернет, страхові компанії та індивідуальних членів. З 1993 
року УАКМ – Національний член Міжнародної Асоціації 
Медичної Інформатики (IMIA); 1994 – Європейської 
Федерації медичної інформатики (EFMI); 2007 – 
Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні 
здоров'я (HITM). Науково-методичний журнал Офіційний 
журнал Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина»: 
www.kit-journal.com.ua
Ukrainian Association for “Computer Medicine” (UACM) 
– founded in 1992 with the support of the Ministry of 
Health. Unites: research institutes, medical and technical 
universities, scientific societies, health care facilities, software 
manufacturers, Internet providers, insurance companies and 
individual members. Since 1993, UACM – National Member: 
International Medical Informatics Association (IMIA); 1994 
– European Federation for Medical Informatics (EFMI); 2007 
– European Healthcare IT Management Association (HITM). 
Scientific and Methodical Journal Official Journal of the 
Ukrainian Association of Computer Medicine: www.kit-journal.
com.ua

Медичні лідери, асоціація працівників 
системи охорони здоров’я україни, го
Medical leaders, Healthcare workers 
of Ukraine association

Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 10-А, кв. 27   
10-А, 27, Tarasivska Str., 
Kyiv, 01033, Ukraine
+38 (068) 94816-32
info.med.lead@gmail.com
www.medleaders.org.ua

ГО «Медичні лідери» – це дієва платформа для об’єднання 
активних та вмотивованих медичних працівників, 
незалежно від спеціалізації, посади чи місця роботи. 
У кожного з нас різний досвід, але єдине розуміння мети – 
створити успішну, спроможну та, головне, прозору систему 
охорони здоров’я України для медиків та пацієнтів.
“Medical leaders” is an effective platform for bringing together 
active and motivated healthcare workers, regardless of 
specialization, position or place of work.
Each of us has a different experience, but the same 
understanding of the goal – to create successful, capable and 
transparent Healthcare system of Ukraine for medical workers 
and patients.

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

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС – головна науково-дослідна, 
клінічна, лікувально-профілактична та навчальна 
установа у галузі охорони здоров’я України з питань 
профілактичної та клінічної медицини. Основними 
напрямками її діяльності є проведення наукових 
досліджень; надання високоякісної амбулаторної 
та стаціонарної, швидкої та невідкладної допомоги; 
підвищення кваліфікації медичних кадрів. Установа 
укомплектована висококваліфікованими кадрами, 
використовує найсучасніші медичні технології та 
апаратуру, постійно удосконалює якість надання 
медичної допомоги.
SSE “SPC PCM” SA is a principal research and development 
(R&D), clinical, prophylactic and educational institution in 
the branch of healthcare in Ukraine. Its activity priorities 
are: scientifi c research projects, high quality ambulatory, 
stationary, urgent medical services, upgrade of medical 
specialists knowledge. Establishment is completed with 
highly qualifi ed stuff, using modern medical technologies 
and devices, constantly improving quality of medicare.
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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 — головний лікувальний 
заклад України в галузі онкології, заснований у 1920 році.
Інститут є центральною 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.
Національний інститут раку співпрацює із 68 зарубіжними 
науковими та медичними установами та бере участь у 
виконанні 10 міжнародних проєктів. 
У 2018 році Національний інститут раку був відібраний для 
участі в міжнародному проєкті “ГОРИЗОНТ 2020” VOGAS: 
Рання діагностика раку шлунка.
Бюлетень національного канцер-реєстру в 2018 році 
був включений ВООЗ до видань «Cancer Incidence in Five 
Continents», «International Incidence of Childhood Cancer» та 
«ECIS - European Cancer Information System». 
В Інституті працює 1089 співробітників, у тому числі 79 
наукових співробітників, 214 лікарів, з них 26 докторів наук 
і 91 кандидат наук, 12 професорів, 2 заслужених діячі науки 
і техніки, 11 заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 25 000 
хворих та понад 160 000 хворих надається кваліфікована 
консультативна допомога.
The National Cancer Institute is the main medical institution of 
Ukraine in the field of oncology, founded in 1920.
The Institute is the central state research institution in the field of 
oncological diseases control, as well as on radiological diagnostics 
and nuclear medicine in the field of oncology. Developed at the 
Institute new methods of diagnosis and treatment of cancer are 
widely implemented in healthcare practice.
The National Cancer Institute collaborates with 68 foreign scientific 
and medical institutions and is involved in the implementation of 
10 international projects. In 2018, the National Cancer Institute 
was selected to participate in the international project “HORIZON 
2020” VOGAS: Early diagnosis of gastric cancer.
The National Cancer Registry Bulletin in 2018 was included in 
the WHO's publications “Cancer Incidence in Five Continents”, 
“International Incidence of Childhood Cancer” and “ECIS - 
European Cancer Information System”.
The staff of the Institute 1089 employees, including 79 researchers, 
214 doctors, among them 26 D.Sc. and 91 PhD., 12 Professors, 2 
honored scientists and technicians and 11 honored doctors of 
Ukraine.
Annually in the hospital of the Institute more than 25,000 patients 
are treated and more than 160,000 patients are provided with 
qualified counseling assistance.

українська асоціація 
ортопедів-травматологів, Вго
Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologists, 
All-Ukrainian CО

Україна, 01601, м. Київ, 
вул. Воровського, 27                                            
27, Vorovskogo Srt., 
Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 486-60-65
+380 (44) 486-66-28
atou@ukr.net
www.uaot.org.ua

Українська асоціація ортопедів–травматологів на основі 
єдності інтересів та за професійною ознакою об'єднує 
фахівців України у галузі травматології, ортопедії, 
протезування та суміжних дисциплін. Метою діяльності 
асоціації є сприяння розвитку медичної науки, визначенню 
пріоритетних її напрямків, об'єднання зусиль у вирішенні 
невідкладних практичних завдань охорони здоров'я 
у галузі травматології й ортопедії та захист законних 
соціальних, економічних, творчих та інших спільних 
інтересів членів асоціації.
Ukrainian Association of orthopaedist-traumatologist is 
All-Ukrainian public organization founded on the basis of 
community of professional interests among the specialists 
of Ukraine in the sphere of traumatology, orthopaedics, 
prosthetics and adjacent disciplines. The main goal of the 
Association activities is to promote the development of 
medical science, determination of its priorities and new positive 
tendencies; unification of the efforts of all the members of the 
Association in resolving urgent practical tasks of health care in 
the field of traumatology and orthopaedics and protection of 
legal, social, economic, creative and other common interests of 
its members.

українська асоціація репродуктивної 
медицини
Ukrainian Association of Reproductive Medicine

Україна, 58022, м. Чернівці, 
вул. Трепка, 1-А
1-А, Trepka Str., Chernovtsy, 
58022, Ukraine
+38 (0372) 58-55-11
uarm.kiev@gmail.com                        
www.uarm.org.ua

Громадська організація, яка об’єднує в своїх лавах 
фахівців різних галузей медицини, біології, лабораторної 
справи, парамедиків, юристів та інших спеціалістів, які 
займаються безпосередньо репродукцією людини, або 
забезпечують цей процес.
The public organization which unites in its ranks of 
specialists in different fields of medicine, biology, laboratory 
business, paramedics, lawyers and other professionals which 
are directly involved in human reproduction or provide this 
process.
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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
+38 (050) 331-96-31, (050) 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, доплерографії, еластографії,  
контрастного підсилення, телемедицини та інформатизації. 
Одним з актуальних викликів сучасності є зміцнення 
зв’язку ультразвукової діагностики з клініцистами, зокрема 
сертифікованим опануванням певних фахових напрямків: 
акушерства та гінекології, кардіології, хірургії та анестезіології, 
ортопедії та травматології, сімейної медицини.   
UAUD unites specialists with higher and middle education, 
busy at practical, research and education activity in industry of 
ultrasound diagnostic on a voluntary basis.
The purpose of activity of the UAUD is combining effort its 
members for an assistance creation of optimum terms of 
development of ultrasound diagnostic and diapevtic, maximal 
realization of creative potential of medical public in aims 
to decision of theoretical, practical and scientific issues of 
the ultrasound diagnostic and diapevtic. The UAUD assists 
development of priority directions of scientific researches in 
hight ultrasound technologies, to strengthening of science 
connection with practice, to education of their members, to 
propaganda of the achievements of the ultrasound diagnostic: 
2D, 3D and 4D-visualization, dopplerography, elastography, 
contrast enhanced US, telemedicine and informatization.

українська асоціація фізичної терапії, го
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO

Україна, 79012, м. Львів, 
пр-т Червоної Калини, 86-А
86-А, Chervonoji Kalyny Ave., 
Lviv, 79012, 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 
non-governmental 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 organizations and physical therapists 
from the other countries, that should lead to official recognition 
of Ukrainian specialists and their education abroad.

український медичний клуб
Ukrainian Medical Club

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 55
55, Turgenevska Str., 
Kyiv, 04050, Ukraine                     
+38 (093) 482-27-41
insoroka@gmail.com
www.ukrmedclub.com

Український медичний клуб – це перше в Україні професійне 
об’єднання лікарів, провізорів, фармацевтів та інших 
працівників галузі охорони здоров’я. Метою є: об’єднання 
медичної спільноти для підняття іміджу і престижу професії, 
вирішення проблем модернізації охорони здоров’я, 
інформаційна та професійна підтримка спеціалістів, що 
працюють у галузі охорони здоров’я, а також сприяння 
впровадженню нових методів і технологій. Членами клубу 
є керівники закладів охорони здоров`я, фахових медичних 
асоціацій, фармацевтичних компаній, представники  
медичної освіти і науки, юридичні компанії, медичні медіа, 
пацієнтські організації, практикуючі лікарі, які розділяють 
статутні цілі Українського медичного клубу.
Ukrainian Medical Club is the fist professional association of 
medical doctors, pharmacists, and other people from health 
sector. The goal is: unification of medical community to raise 
image and prestige of the profession, to find solutions for 
problems of modernization of health care, informational 
and professional support of specialists working in the healh 
care sector, to facilitate introduction of new methods and 
technologies. Members of the Ukrainian Medical Club are: 
heads of  health care institutions, professional medical 
associations, repredentatives of medical education and science, 
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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 біоколоїдної хімії 
ім. Ф.Д. овчаренка НаН україни 
F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry
of the NAS of Ukraine

 Україна, 03680, м. Київ, бул-р Ак. Вернадського, 42 
 42, Ac. Vernadsky Blvd.,  
03680, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 424-80-78                                          
ibcc@ukrpost.ua
www.ibcc.nas.gov.ua

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН 
України створений у 1991 році.
Основні наукові напрями діяльності:
-  біоколоїдна хімія природних та синтетичних 

дисперсних систем і матеріалів, біоекологія, 
біосенсорні системи, наномедицина;

-  фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів, 
нанорозмірні колоїдні системи та наноматеріали, 
макрокінетика та фрактальні властивості 
дисперсних систем;

-   біотехнології збагачення мінеральної сировини 
та захисту навколишнього середовища, колоїдно-

law companies, medical media, organizations of patients, 
doctors. All of them share statutory goals of the Ukrainian 
Medical Club.

український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф 
МоЗ україни, ДЗ
Ukrainian scientifically-practical center emergency medical 
help and medicine of the catastrophes Ministry of Public 
Health of Ukraine, SI

Україна, 02166, м. Київ, 
вул. Братиславська, 3                                    
3, Bratyslavska Str.,
Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 518-57-08
disastermed2@ukr.ua

Заклад – є головним закладом Державної служби медицини 
катастроф.
Метою закладу є забезпечення медичного захисту населення 
за умов надзвичайних ситуацій, терористичних актів та в 
особливий період (воєнний час) як на території країни, так й 
за її межами.
Заклад проводить науково-дослідну роботу з проблем 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в 
звичайний та особливий (воєнний час) періоди, здійснює 
надання організаційно-методичної та консультативної 
допомоги лікувальним закладам. Теоретичні розробки 
фахівців Закладу використовуються при створені наказів МОЗ 
України, постанов Кабінету Міністрів України, Законів України.

На базі Закладу функціонують мобільні бригади швидкого 
реагування, що оснащенні сучасною медичною апаратурою 
для роботи в автономному режимі за умов надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру. 
Заклад активно здійснює міжнародну діяльність в аспекті 
гуманітарних місій (надання медичної допомоги в зонах 
природних та соціальних катастроф).
На базі Закладу функціонує аспірантура за спеціальностями: 
«хірургія», «травматологія та ортопедія».
The Center – is the main Governmental service of Disaster medicine.
The goal of The Center is to supply medical protection to population 
in condition of emergency, terrorism and special period (war time), 
at the territory of Ukraine and above it. 
The Center conduct scientific researches on the topic of emergency 
medical help and disaster medicine in normal and special (war 
time) period, provides rendering organizational, methodical and 
consultative help to medical institutions. Theoretical developments 
of the experts of The Center are used in creation of decrees of the 
M of PH of Ukraine, resolutions of The Cabinet of the Ministers of 
Ukraine, Bills of Ukraine.
There are mobile brigades of fast response that operates at the base 
of The Center. These brigades have modern medical equipment to 
work at automatic mode in condition of emergency of natural and 
technogenic character.
The Center actively carries out international activity in the aspect of 
the humanitarian missions (rendering medical care in the centers 
of natural and social disasters).
There are postgraduate studies on specialties at the base of The 
Center: “surgery”, “traumatology and orthopedy”. 
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хімічне матеріалознавство, принципи, методи 
та технології одержання наноматеріалів та їх 
практичне використання. 

F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry of the 
National Academy of Sciences of Ukraine.
Established in 1991. Main research areas:
–  biocolloidal chemistry of natural and synthetic disperse 

systems and materials, bioecology, biosensor systems, 
nanomedicine;

–  physical and colloidal chemistry of disperse materials, 
nanoscale colloidal systems and nanomaterials, 
macrokinetics and fractal properties of disperse systems;

–  biotechnologies of minerals enrichment and environmental 
protection, colloidal chemical material science, principles, 
methods and technologies for nanomaterials obtaining and 
their practical use.

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 їхньої регуляції біологічно 
активними речовинами; розробка біотехнологій 
та нанобіотехнологій для медицини, сільського 
господарства, екології та промисловості.
The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at the 
following areas: investigation of the structure, physical-chemical 
properties and biological functions of the complex protein and 
supramolecular systems; mechanisms of metabolic regulation 
by biologically active substances of low-molecular weight; 
development of biotechnologies and nanobiotechnologies for 
medicine, agriculture, ecology and industry.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.п. Семененка НаН україни
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, 
mineralogy and ore formation of the NAS of Ukraine

 Україна, 03680, м. Київ,  
пр-т Палладіна, 34
34, 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 «Мас-
спектрометричний 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 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 
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Інститут електродинаміки НаН україни
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine

 Україна, 03057, м. Київ,  
пр-т Перемоги, 56
 56, Peremogy Ave.,  
Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 366-26-25, 366-24-01   
+380 (44) 366-26-86
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа 
України у галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень, спрямованих на підвищення ефективності 
та надійності функціонування електроенергетичних 
об’єктів і мереж, розробки інформаційно-
діагностичних та вимірювальних комплексів, сучасних 
систем електроприводу, регулювання та керування, 
енергозберігаючих технологій і обладнання. 
Одним з напрямків роботи інституту є розробка 
біомедичної апаратури та обладнання.
The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution 
of Ukraine in the field of fundamental and applied researches, 
aimed at increasing efficiency and reliability of functioning 
of electric power objects and networks, development of 
information-diagnostic and measuring complexes, modern 
electric drive systems, control and management of energy-
saving technologies and equipment.
One of the areas of work of the Institute is developing 
biomedical equipment and devices. 

Інститут електрозварювання 
ім. Є. о. патона НаН україни
The E.O. Paton Electric Welding Institute 
of the NAS of Ukraine

 Україна, 03680, м. Київ,  
вул. К. Малевича, 11                           
 11, K. Malevicha Str.,  
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 205-17-10
+380 (44) 200-82-26
patonmed@paton.kiev.ua
www.patonmed.com.ua

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона наукова 
установа Національної академії наук України. 
Здійснює наукові дослідження за напрямами: 
прогресивні технології зварювання матеріалів;  
міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; 
інженерія поверхні; електрометалургія; діагностика та 
неруйнівний контроль. В інституті під торговою маркою 
ПАТОНМЕД® розробляються та випускаються медичні 
електрохірургічні апарати та обладнання в тому числі 
для безкровного з'єднання, розділення та обробки 
живих тканин.
The E.O. Paton Electric Welding Institute is a scientific 
organisation of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

The Institute carries out research and development activities 
in the following fields: advanced technologies for materials 
welding, reliability and durability of welded structures, 
surface engineering, electrometallurgy, diagnostics and 
non-destructive control. The Institute under the trademark 
of PATONMED® develops and manufactures medical 
electrosurgical apparatus and equipment, including those for 
bloodless joining (welding), separation and processing of live 
tissues.

Інститут загальної та неорганічної хімії 
ім. В.І. Вернадського НаН україни
Vernadskii Institute of General and Inorganic 
Chemistry of the NAS of Ukraine

 Україна, 03142, м. Київ,  
пр-т Академіка Палладіна, 32/34       
 32/34, Palladin Avе.,  
Kiev, 03142, Ukraine
+380 (44) 225-15-16
+380 (44) 225-30-71
office@ionc.kiev.ua
Pershina@ionc.kiev.ua
www.igic.org.ua

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. 
Вернадського Національної Академії Наук України — 
найстаріша в Україні академічна хімічна установа, один 
з найбільших центрів хімічної науки. З ряду актуальних 
фундаментальних та прикладних проблем сучасної 
неорганічної та медичної хімії, в першу чергу — 
фізико-неорганічної хімії та електрохімії, розроблених 
в Інституті, він відомий не тільки в нашій країні, а й за 
кордоном.
Vernadsky Institute of general and inorganic chemistry of the 
Ukrainian National Academy of Sciences is the oldest academic 
chemical institution in Ukraine and one of the largest centers of 
chemical science. The Institute is known not only in Ukraine, but 
also abroad for number of topical basic and applied problems 
in modern inorganic chemistry and medicine chemistry, firstly 
in physico-inorganic chemistry and electrochemistry being 
developed here.

Інститут кібернетики ім. В.М. глушкова 
НаН україни
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS 
of Ukraine

 Україна, 03187, м. Київ, 
пр-т Академіка Глушкова, 40                  
40, Academician Glushkov Ave., 
Kyiv, 03187, Ukraine
+380 (44) 526-20-08 
+380 (44) 525-74-18 
incyb@incyb.kiev.ua
www.incyb.kiev.ua

-  Розробка загальної теорії та методів системного 
аналізу, математичного моделювання, оптимізації 
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та штучного інтелекту;
-  Розробка загальної теорії керування, методів 

та засобів побудови інтелектуальних систем 
керування різного рівня та призначення;

-  Створення загальної теорії обчислювальних 
машин та розробка перспективних засобів 
обчислювальної техніки, штучного інтелекту та 
інформатики;

-  Створення перспективних систем математичного 
забезпечення загального та прикладного 
призначення.

-  Development of the general theory and methods of 
system analysis, mathematical simulation, optimization 
and artificial intelligence;

-  Development of the general control theory, as well as 
methods and remains to construct various-purpose 
intelligent control systems of different levels;

-  Creation of the general theory of computers and 
development of the advanced facilities used in computer 
science  and engineering, artificial intelligence and 
information science;

-  Creation of advanced general-purpose and application-
oriented mathematical support system.

Інститут металофізики ім. г.В. курдюмова 
НаН україни
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03142, м. Київ, 
б-р 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: фізика 
міцності та пластичності металів і сплавів, 
електронна будова та електронні властивості 
металів і сполук на їх основі, нанорозмірні системи, 
атомна будова металів та гетерофазних систем на 
їх основі.
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: physics of strength and plasticity 
of metals and alloys; electronic structure and electronic 
properties of metals and compounds on their basis; 
nanoscale systems; atomic structure of metals and 
heterophase systems on their basis.

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.к. Заболотного НаН україни
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology 
and Virology of the NAS of Ukraine 

Україна, 03143, м. Київ, 
вул. Заболотного, 154                                 
154, Zabalotnogo Str., 
Kyiv, 03143, Ukraine 
+380 (44) 526-11-79
+380 (44) 526-23-79
Podgorsky@serv.imv.ua
www.imv.net

Інститут мікробіології і вірусології – один з найбільших 
наукових центрів досліджень в галузі систематики, 
фізіології, біохімії генетики та екології мікроорганізмів, 
біотехнології і загальної вірусології. Фундаментальні 
дослідження вчених інституту стають основою для 
створення нових біотехнологій для промисловості, 
сільського господарства, охорони здоров’я й захисту 
навколишнього середовища. В інституті створена одна з 
найбільших у світі Українська колекція мікроорганізмів.
The Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine 
is the greatest scientific of research in the field of systematics, 
physiology, biofundamental investigations of the chemistry, 
ecology and genetics of micro-organisms, biotechnology 
and general virology. Fundamental investigation of the 
Institute researchers become the basis for creation of the 
novel biotechnologies for industry, agriculture, public health 
and environment protection. The Ukrainian collection of 
microorganisms, one of the greatest in the world, has been 
created at the Institute

Інститут молекулярної біології і генетики 
НаН україни
Institute of Molecular Biology and Genetics 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03143, м. Київ, 
вул. Ак. Заболотного, 150                       
150, 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 з більш ніж 30 країн та мають десятки 
міжнародних грантів (NATO, STCU, HORIZON 2020 тощо). 
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; 
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bioinformatics, computational modeling and design. Scientists 
collaborate with colleagues more than 30 countries. IMBG 
participates in international projects (NATO, STCU, HORIZON 
2020, etc.). Вilateral relations IMBG has with the institutions of 
France and Poland.

Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В.М. бакуля
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials

Україна, 04074, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 2                                            
2, Avtozavodska Str., 
Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32 
alkon@ism.kiev.ua 
s.riabchenko@ukr.net 
www.ism.kiev.ua

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 
– один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих 
центрів Європи. В інституті проводяться фундаментальні 
наукові дослідження фізико-хімічних процесів утворення 
і росту моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових 
алмазних та алмазоподібних матеріалів в широкому 
діапазоні температур і тисків; розробляються методи 
спонтанного і спрямованого регульованого синтезу 
надтвердих матеріалів.
V.N. Bakul Institute for Super hard Materials NAS of Ukraine 
is one of the largest scientific and technological European 
centers on material science. The fundamental scientific 
researches of physical and chemical processes of mono and 
polycrystalline, disperse and film diamond and diamond-like 
materials creation and growth in the wide temperature and 
pressure range are carrying out in the Institute; the methods of 
spontaneous and directed controlled synthesis of super hard 
materials are developing.

Інститут органічної хімії НаН україни
Institute of Organic Chemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 02660, м. Київ, 
вул. Мурманська, 5                 
5, Murmanska Str., 
Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 499-46-13
+380 (44) 573-26-43
ioch@ioch.kiev.ua
www.ioch.kiev.ua

Основні напрями діяльності інституту: теоретичні 
та експериментальні дослідження будови, теорії 
кольоровості та реакційної здатності органічних сполук; 
тонкий органічний синтез; хімія гетероатомних органічних 
сполук; супрамолекулярна хімія макроциклічних сполук; 
наукові основи синтезу сполук з практично корисними 
властивостями, у тому числі фізіологічно активних 
речовин, ціанінових барвників, органічних каталізаторів і 
комплексоутворювачів.

The main directions of the Institute's activity are: theoretical and 
experimental studies of the structure, color theory and reactivity 
of organic compounds; fine organic synthesis; chemistry of 
heteroatomic organic compounds; supramolecular chemistry 
of macrocyclic compounds; scientific basis for the synthesis 
of compounds with practically useful properties, including 
physiologically active substances, cyanine dyes, organic 
catalysts and complexing agents.

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. В. 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 кріобіології і кріомедицини 
НаН україни
Institute for Problems of Cryobiology 
and Cryomedicine of the NAS of Ukraine

Україна, 61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23
23, Pereyaslavska Str., Kharkiv, 61016, Ukraine
+380 (57) 373-41-43, 373-88-07, 373-30-39
+38 (057) 373-59-52
cryo@online.kharkov.ua
www.cryo.org.ua

Інститут займається фундаментальними та 
прикладними науковими дослідженнями з актуальних 
напрямів кріобіології і кріомедицини, зокрема 
вивчення механізмів кріоушкоджень, природної 
стійкості біологічних об’єктів до дії холоду та 
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створення ефективних засобів штучного захисту 
біологічних систем різного рівня організації, у 
тому числі, рослин, розробка на їх основі новітніх 
технологій кріоконсервування біологічних об’єктів та 
технічних засобів їх реалізації, створення кріобанків 
довгострокового збереження генофонду людей, тварин 
і рослин.
The Institute is engaged in fundamental and applied scientific 
research on topical directions of cryobiology and cryomedicine, 
in particular, the study of mechanisms of cryodamages, 
natural resistance of biological objects to cold effect and 
the creation of efficient means of artificial protection of 
biological systems of various organization levels including 
plants, the designing on their base the novel cryopreservation 
technologies for biological objects and technical means for 
their implementation, establishment of cryobanks for long-
term preservation of human, animal and plant gene pool.

Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І.М. Францевича НаН україни 
Frantsevich Institute of Problems of Materials 
of the NAS of Ukraine

Україна 03680, м. Київ, 
вул. Кржижановського, 3                                     
3, Krzhyzhanovskyi Str. 
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-20-71
+380 (44) 424-21-31
dir@ipms.kiev.ua 
www.materials.kiev.ua

I. Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні 
властивості неорганічних матеріалів; дослідження 
фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ в 
багатокомпонентних системах; водневі технології синтезу 
та обробки матеріалів;
II. Фізика деформування і руйнування; структурні основи 
створення  конструкційних матеріалів  з високою 
питомою міцністю; комп’ютерне моделювання структури 
матеріалів;
ІІІ. Синтез тугоплавких сполук і фаз високого тиску; 
високотемпературні, надтверді та функціональні 
безкисневі і оксидні керамічні матеріали на їх основі;
ІV. Новітні технології порошкової металургії; комп’ютерне 
проектування та оптимізація технологічних процесів; 
спечені металеві і композиційні матеріали та порошкові 
покриття з заданими властивостями для різних умов 
експлуатації;
V. Нанокристалічні метали, нанокераміка та 
нанокомпозити; синтез нових наноструктурних форм 
тугоплавких речовин та матеріалів на їх основі.
I. Physicochemical fundamentals of materials science; phase 
equilibrium research, surface and contact phenomena in the 
multicomponent systems; technologies of synthesis and treatment 
of materials;
II. Physical metallurgy, physics of strength and plasticity; structure 

engineering of structural materials with extreme specific strength; 
computer modeling of materials structure;
ІІІ. Materials science of high melting compounds and high pressure 
phases; high melting point, superhard and functional non-oxide 
and oxide ceramic materials on their basis;
ІV. Novel powder metallurgy processes and technologies; computer 
engineering modeling and optimization of technological 
processes; sintered metallic and composite materials and powder 
coatings with given properties for various applications;
V. Nanostructured materials; synthesis and characterization of 
new nanostructures, study of size effects, technology development.
VI. Materials for Hydrogen energy engineering systems; hydrogen 
production, storage, applications.

Інститут проблем реєстрації інформації 
НаН україни
Institute for Information Recording of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89
+380 (44) 456-33-18
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.
The research of physical backgrounds, principles, methods and 
systems for optical information recording, the creation of long-
term digital information storage technology; the theoretical 
foundations and applied methods of creating computer 
information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for 
manufacturing the optical elements with micro-prism Fresnel 
structures for diagnosing and treatment of strabismus.

Інститут проблем штучного інтелекту 
МоН і НаН україни
Institute of Artificial Intelligence Problems 
of the MES and the NAS of Ukraine

Україна, 01001, Київська обл., 
м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11/5
11/5, Mala Zhytomyrska Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
+38 (044) 278-37-59
+38 (050) 071-01-20                               
ipai.kiev@gmail.com
www.ipai.net.ua 

Основні напрями діяльності Інституту: розроблення 
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концепції і створення теорії вітчизняного 
інтелектуального комп'ютера нового покоління 
на основі знань про функціонування мозку 
людини; створення теоретичних основ архітектури 
комп‘ютера із функціями штучного інтелекту; 
розроблення науково-теоретичних засад створення 
роботизованих комплексів широкого призначення; 
комп'ютерні системи психофізіологічної діагностики 
та корекції психофізіологічного стану людини, у тому 
числі зі зворотним зв’язком.
The main activities of the Institute: development of 
concept and creation of the theory of the new generation 
intellectual computer on the basis of knowledge about the 
functioning of the human brain; creation of theoretical 
bases of computer architecture with functions of artificial 
intelligence; creation of wide-purpose robotic complexes; 
computer systems of psychophysiological diagnostics 
and correction of the psychophysiological condition of a 
person, including feedback.

Інститут сорбції та проблем ендоекології 
НаН україни 
Institute for sorption and problems of endoecology 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03164, м. Київ, 
вул. Генерала Наумова, 13
13, General Naumov Str., 
Kyiv, 03164, Ukraine 
+380 (44) 594-01-38, 594-02-40                      
+380 (44) 594-01-39
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe.kiev.ua 

Основні напрямки наукових досліджень Інституту:
-  теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу 

сорбентів з заданими властивостями;
-  розробка спеціалізованих сорбентів, а також 

сорбційних методів і технологій для медицини 
(ендоекологія) та охорони навколишнього 
середовища;

-  створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних 
процесів переважно на основі використання 
відновлювальної сировини;

-  дисперсні матеріали для енергонакопичувальних 
систем.

The main fields of research of the Institute are:
-  theory of selective sorption, scientific background for 

synthesis of sorbents with given properties;
- development of specialized sorbents, as well as sorptional 
methods and technologies for medicine (endoecology) 
and environmental protection; 

- creating unconventional catalysts and catalytic 
processes mostly based on the use of renewable raw 
materials; 

-dispersed materials for energy storage systems.

Інститут термоелектрики НаН та МоН україни
Institute of Thermoelectric of the NAS and MES 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
ite@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 проєктування 
термоелектричної апаратури. Виготовляє 
термоелектричні генератори, прилади 
термоелектричного охолодження та вимірювальної 
техніки. Проводить дослідження щодо застосування 
термоелектричного охолодження в різних галузях 
науки і техніки, зокрема в медицині. Розробляє та 
виготовляє різноманітні термоелектричні прилади 
медичного призначення.
The Institute pursues complex basic and applied 
research on physics of thermoelectric effects, theory 
of thermoelectric energy conversion, thermoelectric 
material research, technology of thermoelectric materials 
and devices, computer technologies of thermoelectric 
equipment design. The thermoelectric generators, 
thermoelectric cooling devices and measuring 
instruments are produced. Studies on the application 
of thermoelectric cooling in various fields of science 
and technology, in particular, medicine, are pursued. 
Various thermoelectric devices of medical application are 
developed and produced.

Інститут технічної теплофізики НаН україни
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, 
вул. Марії Капніст, 2-А
2-А, Marii Kapnist  Str., 
Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82
+380 (44)456-92-72                           
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

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 
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фруктових продуктів;
-  отримання профілактичного лікувально-

оздоровчого харчування для імунослабких та 
гормонально-залежних 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.
1. Fundamental research works on thermophysical processes 
in heat power equipment; utilization of conventional sources 
of energy
2. Technologies and equipment for: 
- Processing, drying and storage of agricultural products;
-  Production of concentrated dairy, vegetable and fruit 

products; 
-  Production of prophylactic sanative foods for people 

suffering imm suffering immune sickness and hormone 
dependency

3. Modern power- and resource saving technologies and 
equipment for small and municipal power, for construction, 
food, perfumery, pharmaceutical and other branches of 
industries
4. Thermophysical measurement devices and systems.

Інститут фізики НаН україни
Institute of Physics of the NAS of Ukraine

Україна, 03026, м. Київ, 
пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., 
Kyiv, 03026, Ukraine
+380 (44) 525-39-73
+380 (44) 525-15-89      
fizyka@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України – провідний науково-
дослідний заклад України в області фізики. Працює 
з 1929 року. Основні наукові напрями досліджень 
інституту:
-  фізика конденсованого стану, включаючи фізику 

м’якої речовини;
- нанофізика та наноелектроніка;
-  фізика лазерів, нелінійна та сингулярна оптика, 

голографія;
- фізика поверхні, емісійна та плазмова електроніка.
The Institute of Physics of the National Academy of Sciences of 
Ukraine is a leading research institution in Ukraine in the field 
of physics. Has been operating since 1929. The main research 
areas of the institute:
-  condensed matter physics, which includes the physics of 

muscle matter;
- nanophysics and nanoelectronics;
- laser physics, nonlinear and singular optics, holography;
- return physics, emission and plasma electronics.

Інститут фізики напівпровідників 
ім. В.Є. лашкарьова НаН україни
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41      
41, Nauki Ave., 03028, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50
+380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
НАН України проводить фундаментальні і прикладні 
дослідження та займається створенням розробок в 
області 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.

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії 
ім. л.М. литвиненка НаН україни
The Litvinenko L.M. 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 
+38 (044) 292-30-32
+38 (044) 292-30-81
office.ipocc@nas.gov.ua
www.ipocc.org.ua/uk/ 

Основні напрямки наукових досліджень:
-  дослідження механізмів реакцій органічних 

сполук, у тому числі тих, що відбуваються в умовах 
гомогенного і міжфазного каталізу;

-  вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей 
вугілля і його компонентів з метою розробки методів 
раціонального використання вугілля та продуктів 
його переробки;

-  синтез і дослідження структури та властивостей 
гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно 
активних.

The main directions of scientific researches:
-  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;
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-  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 Highway, 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 
фізико-хімія полімерних композиційних матеріалів. 
Одним з пріоритетних напрямів є розробка полімерних 
композицій медичного призначення та токсикологічна 
оцінка полімерних матеріалів. 
Main field of scientific research – chemistry and physical 
chemistry of polymer composite materials including 
elaboration of polymer composites for medical applications, 
and toxicology tests of polymer materials.

Інститут хімії поверхні ім. о.о. чуйка НаН україни
Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine

Україна, 03164, м. Київ, 
вул. Ген. Наумова, 17                                          
17, General Naumov Str., 
Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-04
+380 (44) 424-35-67
office@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.

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, м. Київ, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkov Ave., Kyiv-187, 03680, Ukraine 
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН 
України, у роботі якої органічно поєднуються  
науково-дослідна, учбова та міжнародна 
діяльність у галузі  інформатики, інформаційних та 
телекомунікаційних  технологій. 
Основні напрямки діяльності: створення нових 
інтелектуальних інформаційних технологій 
та систем для науки та освіти, інформатизації 
суспільства, економіки та промисловості, 
медицини.
The International Center is a body of National Academy 
of Sciences of Ukraine. Its running combines naturally 
scientific and research, training and international 
activities in the field of informatics, information 
technologies and computer-based education methods.
The main areas of activities: creation of new intelligent 
information technologies and systems for science 
and education, society informatization, economy and 
industry, medicine.

Національний ботанічний сад 
імені М. М. гришка НаН україни
M.M. Gryshko National Botanic Garden of the NAS of Ukraine

Україна, 01014, м. Київ, 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; 
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ВиЩІ НаВчалЬНІ МеДичНІ ЗаклаДи україНи
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE

Національний університет охорони 
здоров’я україни імені п. л. Шупика
Shupyk National Healthcare University of Ukraine

вул. Дорогожицька, 9, 
м. Київ, 04112, Україна                            
9, Dorohozhyts’ka Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine 
+380 (44) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46 
office@nuozu.edu.ua
www.nuozu.edu.ua

Національний університет охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (до лютого 2021 року – Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика) – 
провідний заклад вищої освіти, заснований у 1918 році. 
До послуг студентів, інтернів, слухачів, клінічних 
ординаторів, аспірантів та докторантів, у тому числі 
іноземців з-понад 40 країн світу, які навчаються 
в Університеті, наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників працюють центр симуляційних 
методів навчання та наукова бібліотека. Таким чином 
забезпечено доступ до провідних наукометричних 
баз Scopus та Web of Science. Функціонує також центр 
підготовки до міжнародних мовних іспитів Pearson.
Як член ORPHEUS (Європейська Організація з PhD програм 
у біомедицині та медичних науках), Університет долучився 

до модернізації підготовки докторів філософії у Європі. 
В Університеті здійснюється підготовка докторів наук і 
докторів філософії за  спеціальностями 091 Біологія, 221 
Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної 
діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова 
фармація та 228 Педіатрія. Впродовж 2020 року в 
закладі навчалися 398 аспірантів та 2 докторанти. У 
спеціалізованих вчених радах захищено 11 докторських 
і 45 кандидатських дисертацій, створено 17 разових 
спеціалізованих вчених рад для атестації здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії.
З 2020 р. започаткована підготовка магістрів за 
спеціальностями 281 Публічне управління та 
адміністрування та 226 Фармація, промислова фармація, 
планується підготовка студентів за спеціальністю 221 
Стоматологія.
П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути, які 
об’єднують 79 кафедр, ефективно поєднують навчальний 
процес із підготовки фахівців для сфери охорони 
здоров’я та підвищення їхньої кваліфікації, наукову, 
науково-технічну та інноваційну діяльність з лікувально-
діагностичною роботою. Викладання проводиться 
українською та англійською мовами.
Університет бере участь у процесі реформування 
сфери охорони здоров’я України: позиція експертів 
– працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика – 
враховується на державному рівні. У 2018 році заклад був 

– збагачення біорізноманітності рослин;
–  селекція квітниково-декоративних, плодових, 

енергетичних, пряно-ароматичних, овочевих, 
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 
metallic melts treatment and manufacturing articles for 
machine-building defense industry and general use as well 
as for application in defense.
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ресертифікований за стандартом якості ISO 9001:2015 та 
отримав сертифікат рівня Recognised for Excellence 5 star 
Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).
The Shupyk National Healthcare University of Ukraine (until 
February 2021 – Shupyk National Medical Academy of 
Postgraduate Education) is a leading institution of higher 
education, founded in 1918. 
At the service of students, interns, students, clinical residents, 
postgraduate students and doctoral students, including 
foreigners from more than 40 countries of the world, who study at 
the University, Scientific, scientific-pedagogical and pedagogical 
staff work through a centre for simulated teaching methods 
and a scientific library. In this way access to leading scientific 
bases Scopus and Web of Science are provided. The Pearson 
International Language Exam Centre is also in operation.
As a member of ORPHEUS (Organization for PhD Education in 
Biomedicine and Health Sciences in the European System), the 
University has joined the modernization of the training of doctors 
of philosophy in Europe. The University trains doctors of sciences 
and doctors of philosophy in the specialties 091 Biology, 221 
Dentistry, 222 Medicine, 224 Technologies of medical diagnostics 
and treatment, 226 Pharmacy, industrial pharmacy and 228 
Pediatrics. During 2020, 398 graduate students and 2 doctoral 
students studied at the institution. 11 doctoral and 45 candidate 
dissertations were defended in specialized scientific councils, 
17 one-time specialized scientific councils were created for 
attestation of graduates of the degree of Doctor of Philosophy. 
Since 2020, the training of masters in the specialties 281 Public 
Administration and 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy, training 
of students in the specialty 221 Dentistry is planned. 
Five faculties and three institutes of education and science, which 
comprise 79 departments, effectively combine the educational 
process of training specialists in the field of health care and 
upgrading their qualifications, scientific, scientific-technological 
and innovative activities with curative activities diagnostic work. 
Teaching is conducted in Ukrainian and English.
The University is participating in the process of reforming the 
health care sector of Ukraine: the position of SNHU of Ukraine 
experts is taken into account at the highest state level. In 2018, 
the institution was re-certified according to the ISO 9001: 2015 
quality standard and received the Recognized for Excellence 
5-star certificate of the European Foundation for Quality 
Management (EFQM).

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) 55 39 10
+380 (432) 55 37 48
admission@vnmu.edu.ua

2021 року ВНМУ ім. М.І. Пирогова святкує 100-річний ювілей. 
В університеті працює компетентний науково-педагогічний 

персонал: на 61 кафедрі – понад 120 докторів наук, професорів, 
один академік НАМН України, майже 650 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 сертифікованих 
науково-дослідних лабораторій, експериментальна клініка 
(віварій); 46 навчально-тренінгових центрів; 57 клінічних 
баз кафедр. Ліцензована підготовка іноземних громадян 
за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 226 
«Фармація».
2021 VNMU named by M Pirogov celebrates his 100th anniversary. 
Training of specialists is carried out at 61 chairs, where the competent 
scientific-pedagogical staff works. Among them over 120 doctors 
of science, professors, almost 650 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 licensed scientific-research laboratories, experimental 
clinic (vivarium); 46 educational-medical complexes; 57 clinical bases 
of departments. At university works one of the largest in Ukraine 
Preparatory Faculty for foreign citizens. Licensed training of foreign 
citizens in the areas of 222 «Medicine», 221 «Dentistry» and 226 
«Pharmacy».

житомирський медичний інститут 
житомирської обласної ради
Zhytomyr Medical Institute Zhytomyr Regional Council

Україна, 10002, м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська, 46/15
46/15, V. Berdychevska Str., 
Zhytomyr, 10002, Ukraine
+380 (412) 46-19-81                                    
+380 (412) 43-08-91
zhitomir.nursing@gmail.com 
www.zhim.org.ua 

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович, доктор 
медичних наук, професор, заслужений лікар України.
Інститут готує медичних фахівців за такими спеціальностями:
Медсестринство 
Освітня програма:
-  медсестринство (бакалавр, магістр (очна і заочна форми 

навчання)),
- акушерська справа (бакалавр),
- екстрена медицина (бакалавр).
Громадське здоров’я
Освітня програма:
-  громадське здоров’я (магістр (очна і заочна форми 

навчання));
Технології медичної діагностики та лікування
Освітня програма:
- технології медичної діагностики та лікування (бакалавр);
Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма:
- фізична терапія, ерготерапія (бакалавр).
Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж 
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Житомирського медичного інституту ЖОР готує медичних 
фахівців за такими спеціальностями:
Медсестринство
Освітньо-професійна програма: 
- сестринська справа (фаховий молодший бакалавр),
- акушерська справа (фаховий молодший бакалавр),
- лікувальна справа (фаховий молодший бакалавр).
Стоматологія 
Освітньо-професійна програма:
- стоматологія (фаховий молодший бакалавр),
-  стоматологія ортопедична (фаховий молодший 

бакалавр).
Форми навчання: денна, заочна (на основі ОКР молодший 
спеціаліст, бакалавр, магістр (спеціаліст)) за регіональним 
замовленням і на контрактній основі.
Заклад надає освітню послугу у галузі вищої освіти 
«Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої 
медичної освіти».

The Institute is headed by Rector Shatylo Victor, Dr. habil., 
Professor.
The Institute trains medical specialists in the following 
specialties:
Nursing
Educational program:
-  Nursing (Bachelor Degree, Master Degree (internal and 

external study mode);
- Midwifery (Bachelor Degree)
- Emergency medicine (Bachelor Degree)
Public Health
Educational program
-  Public Health (Master Degree (internal and external study 

mode);
Diagnostic Medicine and Treatment Technology
Educational program
-  Diagnostic Medicine and Treatment Technology (Bachelor 

Degree)
Physiotherapy, Ergotherapy
Educational program
- Physiotherapy, Ergotherapy (Bachelor Degree)
A separate structural subdivision, Vocational Сollege of 
Zhytomyr Medical Institute, trains medical specialists in the 
following specialties:
Nursing:
Educational-professional program
- Nursing (Junior Bachelor Degree)
- Midwifery (Junior Bachelor Degree)
- Medical Care (Junior Bachelor Degree)
Stomatology:
Educational-professional program
- Stomatology (Junior Bachelor Degree)
- Dental prosthetics (Junior Bachelor Degree)
Mode of study: internal study mode, external study mode (on 
the basis of education level Junior Bachelor Degree, Bachelor 
Degree, Master Degree) by state order and on a contract basis.
The institution provides educational services in the field of 
higher education «Advanced training of teachers of higher 
medical education establishments».

Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МоЗ україни, ДЗ
Zaporizhia Medical Academy of post-graduate 
Education Ministry of Health of Ukraine, SI

Україна, 69096, м. Запоріжжя, 
бул-р Вінтера, 20                                                       
20, Vinter Blvd., Zaporizhzhya, 
69096, Ukraine
+380 (612) 289-80-82
adminzmapo@gmail.com
www.zmapo.edu.ua

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» є сучасним центром 
післядипломної освіти та безперервного професійного 
розвитку лікарів, має вищий – IV рівень, акредитації. В 
академії працює 172 науково-педагогічних працівника, 
серед яких шість – заслужені діячі науки і техніки України, 
шість – заслужені лікарі України, 40 – докторів наук, 33 – 
професора, 73 – доцента, 109 – кандидатів медичних наук. 
На 27 кафедрах трьох факультетів академії, відповідно до 
сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки 
медичних кадрів впроваджені всі види післядипломної 
підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей.
ZMAPE is a modern center for postgraduate education and 
continuing professional development of physicians has the highest 
IV level of accreditation. The Academy has 172 teaching staff, 
which including 6 – Honorary Scientists of Ukraine, 6 – Honoured 
Doctors of Ukraine, 40 – Doctors of Medicine, 33 – professors, 73 
– assistant professors, 109 – Candidates of Medical Sciences. At 27 
departments of the three faculties of the academy, according to 
modern requirements multistage continuous training of medical 
personnel, introduced all kinds of postgraduate training of 62 
medical specialties.

Івано-Франківський національний медичний 
університет
Ivano-Frankivsk National Medical University

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2                                                          
2, Galytska Str., Ivano-Frankivsk, 
76018, Ukraine
+380 (342) 22-42-95
ifnmu@ifnmu.edu.ua
www.ifnmu.edu.ua

Університет функціонує на засадах державної власності 
та підпорядкований Міністерству охорони здоров’я 
України. На даний час в університеті діє чотири факультети  
(медичний, стоматологічний, фармацевтичний, 
підготовки іноземних громадян), науково-навчальний 
інститут післядипломної освіти, підготовче відділення 
для іноземних громадян і медичний коледж. Сьогодні 
в університеті навчається понад 11 тисяч студентів і 
слухачів. Післядипломну підготовку лікарів виконують 
за 30 лікарськими спеціальностями. Кадровий склад 
університету: 120 – доктори медичних наук, 549 – кандидати 
наук. На одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти» та виставці освіти за кордоном «World 
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Edu» ІФНМУ отримав високі нагороди Гран прі «Лідер 
наукової та науково-технічної діяльності», золоту медаль у 
номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем 
і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній 
діяльності закладів освіти».
В університеті виходять три фахові журнали, внесені ВАК 
України до переліку фахових видань, в яких науковці 
університету публікують результати науково-дослідних 
робіт. Це: «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної 
медицини», «Art of medicinе» та «Пульс».
Ivano-Frankivsk National Medical University operates on the basis 
of state property under the Ministry of Health of Ukraine. Currently, 
the university has five faculties: medical, dental, pharmaceutical, 
training foreign citizens postgraduate education, preparatory 
courses for foreign citizens and medical college. Postgraduate 
training is conducted with 30 majors.
The university issued three professional journals in which 
researchers publish the results of university research included HAC 
of Ukraine to the list of special editions: «Galician drug Herald», 
«History of clinical medicine», «Art of Мedicinе» and «Pulse».

Інститут сімейної медицини НуоЗ україни 
імені п. л. Шупика
Institute of Family Medicine, National University 
of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk

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.nuozu.edu.ua

Інститут сімейної медицини у складі Національного 
університету охорони здоров’я України (НУОЗ України) імені 
П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НУОЗУ №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. 
До складу Інституту сімейної медицини входять 13 кафедр: 
сімейної медицини; сімейної медицини та амбулаторно-
поліклінічної допомоги; діабетології; загальної, дитячої, 
судової психіатрії і наркології; інфекційних хвороб; 
медицини катастроф та військово-медичної 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 
навчально-методичної роботи в галузі 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 НУОЗ України 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. 
The Institute of Family Medicine of the National University 
of Healthcare of Ukraine (NUH of Ukraine) named after P.L. 
Shupyk was established in 2009 (NUH of Ukraine 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 Practitioners-
Family 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 National University of 
Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk 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.

київський медичний університет, пВНЗ
Kyiv Medical University, PHEE

Україна, 02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 2                                
2, Borispіlska Str., 
Kyiv-02099, Ukraine 
+380 (44) 567-29-29
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

ПВНЗ «Київський медичний університет» — перший 
приватний заклад вищої медичної освіти на 
пострадянському просторі, заснований у 1992 році. В 2019 
році він став кращим приватним закладом вищої освіти 
України. Університет об’єднує біля 3900 здобувачів вищої 
освіти, серед яких 700 інтернів. Біля 35% контингенту 
— студенти-іноземці із 62 країн світу. В Університеті 
представлено три спеціальності: 222 "Медицина", 221 
"Стоматологія" та 226 "Фармація, промислова фармація".  
Навчання проходить на 22 кафедрах, 14 з яких – клінічні, 
що розміщені в державних, комунальних та приватних 
лікарнях. Працюють підготовчі відділення для українських 
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та іноземних громадян. Післядипломна освіта: інтернатура – 
23 спеціальності, 3 освітньо-наукові програми з аспірантури, 
11 спеціальностей клінічної ординатури та докторська 
програма доступна на більшості спеціальностей охорони 
здоров’я.  Університет має власну сучасну стоматологічну 
клініку — СтоматЦентр "УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ". В 2017 році 
було відкрито філію — Харківський інститут медицини 
та біомедичних наук (khim.kmu.edu.ua), а в 2019 — 
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я 
(dimh.kmu.edu.ua).
PHEE «Kyiv Medical University» founded in 1992 and it is the first 
private medical university in the post-Soviet countries. KMU is 
ranked 1st in TOP-10 BEST PRIVATE UNIVERSITIES in 2019. The 
University teaches over 3900 students, 700 of which are interns. 
About 35% of our students originate from 62 countries of the 
world. KMU trains specialists in the field of Medicine, Dentistry and 
Pharmacy, Industrial Pharmacy, not to mention that it also has 
preparatory departments for both ukrainian and foreign citizens. 
The training takes place in 22 departments, 14 of which are clinical, 
located in the best communal governmental and private hospitals. 
Postgraduate education: Internship - 23 specialties, 3 educational 
and scientific programs in PhD, 11 specialties in Clinical Residency 
and Doctorate program is available in most of the healthcare 
specialties. The University has its own modern dental clinic — 
Dental Center “UNIVERSITETSKIY”. In 2017 KMU opened its branch 
«Kharkiv Institute of Medicine and Biomedical Sciences» (khim.
kmu.edu.ua), in 2019 KMU opened its branch «Dnipro Institute of 
Medicine and Public Health» (dimh.kmu.edu.ua).

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. 
Кількість викладачів: 167 (з них – 16 доктори наук і 57 
кандидат наук, 2 заслужених діячів науки і техніки, 5 
заслужених лікарів України, 2 заслужених працівників 
охорони здоров’я).
Кількість студентів: Усього: 1412
– Денна 1014
– Заочна  398
Форми післядипломної підготовки: інтернатура; аспіран-
тура; вдосконалення лікарів. 
Форми навчання: бюджетна, контрактна.
IV accreditation level.
Departments: medical; pharmaceutical; international students; 
postgraduate education.
Number of lecturers: 167 (among them - 16 DSc and 57 PhD, 2 

honored workers of science and technology, 5 honored doctors of 
Ukraine, 2 Honored healthcare worker).
Number of students: Total: 1412
- Full-time education 1014
- Extramural education 398
Forms of postgraduate education: internship; Doctorate; 
advanced training for doctors.
Formes of study: government-financed education, contract 
education.

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 імені 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.
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.
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оДеСЬкий НацІоНалЬНий 
МеДичНий уНІВерСиТеТ
ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2     
2, Valikhovskiy lane, 
Odessa, 65082, Ukraine
+38 (048) 723-42-49                                                 
+38 (048) 723-22-15
office@onmedu.edu.ua
www.onmedu.edu.ua

Одеський національний медичний університет є одним 
із провідних вищих медичних навчальних закладів 
України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій 
університетів. В університеті працювали видатні 
вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули 
університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну 
базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної 
роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень 
медичної науки. За останні роки створені унікальні 
науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і 
реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, 
НДІ валеології. Закінчено будівництво університетської 
стоматологічної клініки, створена перша в Україні 
багатопрофільна університетська клініка. Створення в 
університеті видавницько-поліграфічного комплексу 
дозволило вирішити безліч проблем, пов'язаних з 
видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові 
журнали, що мають ліцензію ВАК України, підручники і 
навчальні посібники. Виданo більшe 100 наймeнувань 
книг українcькою, російcькою, англійcькою і фpанцузькою 
мовами. Також щомісячно видаються газета Вченої ради 
та ректорату ОНМедУ «Пульс» та газета «Его величество 
пациент».
Матеріально-технічна база: сім факультетів, 60 кафедр, 12 
навчальних корпусів, 48 клінічних баз, власна клініка та НДІ 
трансляційної медицини.
Одеський національний медичний університет — визнаний 
лідер медичної освіти в Україні!
Odessa National Medical University is one of the leading medical 
educational institutions in Ukraine. It is a member of International 
and European Associations of Universities. The famous scientists 
– founders of many scientific schools – worked in it, they brought 
worldwide fame to the University. The University has a modern 
base for educational, scientific and medical diagnostic activity, 
fostering the introduction of the modern medical scientific 
achievements and advanced technologies. In recent years, 
the unique scientific and medical departments have been 
created: Research Institute for Regenerative and reconstruction 
biomedicine, Research Institute of Clinical Biophysics, and 
Research Institute of Valeology. The construction of the University 
dental clinic has been completed. The first multi-purpose university 
clinic has been created in Ukraine. Establishment of the university 
publishing and printing complex allowed solving many problems 
associated with publishing activity. We publish four scientific 
journals, which are licensed by the Higher Attestation Committee, 
manuals and textbooks. Over one hundred books in Ukrainian, 
Russian, English and French have been published. Newspapers of 
the Academic Council and the rectorate “Puls” and “His Majesty 

Patient” are published monthly.
The material and technical base of the University is represented 
by 7 faculties, 60 departments, 12 campuses, 48 clinical bases, 
own clinic and the Scientific and research Institute of translational 
medicine.
Odessa National Medical University is a recognized leader in 
Ukrainian medical education!

Тернопільський національний  медичний 
університет імені І.Я. горбачевського МоЗ україни
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Maidan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-44-92
Приймальна комісія: 
vstup@tdmu.edu.ua                                               
+38-093-589-18-78
+38-068-771-06-35
+380(352)25-15-72
unіversіty@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua

Тернопільський національний медичний університет 
імені Івана Яковича Горбачевського – провідний 
медичний заклад вищої освіти України, який готує 
висококваліфікованих фахівців медичної галузі уже понад 
60 років. 
Університет один з кращих серед закладів вищої освіти 
України в рейтингу прозорості діяльності за версією 
Аналітичного центру CEDOS. ТНМУ лідерів серед медичних 
закладів вищої освіти України в рейтингу Webometrics 
ranking of world’s universities. Університет – перший у 
загальному рейтингу медичних закладів вищої освіти 
України за версією Міжнародного освітнього порталу 
«4 International Colleges & Universities». За даними 
Українського інституту інтелектуальної власності 
Тернопільський національний медичний університет посів 
перше місце серед вишів України щодо винахідницької 
активності у 2020 році. 
За час своєї діяльності Тернопільським медичним 
університетом було підготовлено понад 25 тисяч 
висококваліфікованих фахівців медичної галузі, які своєю 
натхненою працею врятували тисячі людських життів. 
Сьогодні тут здобувають освіту понад 7 тисяч студентів, 
серед них 5 тисяч громадян України та близько 2-х тисяч 
іноземних громадян. На медичному, фармацевтичному, 
стоматологічному факультетах, факультеті іноземних 
студентів та в 6 навчально-наукових інститутах навчальний 
процес забезпечують понад 600 викладачів (90 % з них 
мають наукові ступені доктора філософії і доктора наук).
Сьогодні функціонує 20 корпусів, з них – 12 навчальних з 
просторими аудиторіями та сучасними лабораторіями, 
університетська лікарня, стоматологічний відділ 
університетської клініки, спорткомплекс з тренажерною 
залою. Підрозділами університету є видавництво 
«Укрмедкнига», бібліотека, навчально-оздоровчий 
комплекс «Червона калина».
Запрошуємо Вас приєднатись до дружної родини ТНМУ. 
Запрошуємо до Тернопільського національного медичного 
університету імені Івана Яковича Горбачевського.
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Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University is a 
leading institution of higher medical education in Ukraine, 
which has been training highly qualified specialists in the field of 
medicine for over 60 years.
Ternopil Medical University holds the leading position among 
higher medical educational establishments in Ukraine. According 
to the Analytical Centre CEDOS Transparency Ranking, it is one of 
the best Ukrainian universities. TNMU ranks first among medical 
educational institutions in Ukraine in the Webometrics ranking 
of world's universities. According to the International Educational 
Portal «4 International Colleges and Universities», Ternopil 
National Medical University is the first in the overall ranking of 
medical educational institutions in Ukraine.
Since its establishment, more than 25,000 highly qualified 
medical professionals have been trained in Ternopil Medical 
University, having saved thousands of lives by their inspired work, 
integrity, skill and compassion. Today, more than 7,000 students, 
including 5,000 Ukrainian and about 2,000 foreign citizens, are 
educated here. The Faculties of Medicine, Pharmacy, Dentistry, 
Nursing, Postgraduate Training Faculty and International 
Students’ Faculty employ more than 600 teachers, with 90% of 
them having PhD and doctoral degrees.
Today, its premises include 20 buildings, 12 of them being 
academic buildings with spacious classrooms and modern 
laboratories, University Hospital, Dental Department of the 
University Hospital, Sports Facility with a well-equipped 
gym. Other University’s affiliates include the "Ukrmedknyha" 
publishing house, University Library, Education and Recreation 
Center "Chervona Kalyna".
We invite you to join TNMU friendly community.
We invite you to I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University.

Харківська медична академія 
післядипломної освіти
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова,58  
58, Korchagintsiv Str., 
Kharkiv, 61176, Ukraine                                         
+380 (57) 711-35-56
+380 (57) 711-80-25
office@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти 
(ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в 
інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних 
циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 
спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, 
магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, 
країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з 
отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні 
здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться 
підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за 
спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і 
для далекого зарубіжжя.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education (KhMAPE) 
provides training courses for doctors and pharmacists in 

internship, specialization courses, qualification test preparatory 
courses and advanced training courses in 109 specialities. The 
Academy trains specialists in clinical residency, master courses, 
PhD and Doctor of Medical sciences courses as for Ukraine and 
also for foreign countries.
The KhMAPE also provides the second higher education in 
speciality Management in Healthcare. Medical College of the 
Academy graduates junior specialists and bachelors (nurse) in 
the speciality “Medical nurse” as for Ukraine and also for foreign 
countries.

Харківський національний медичний 
університет
Kharkiv National Medical University

Україна, 61022, м. Харків, пр-т Науки, 4 
Nauky Ave., 4, Kharkiv, 
61022, Ukraine
+380 (57) 707-73-80                                        
+380 (57) 700-41-32
meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Харківський національний медичний університет – один 
з лідерів вищої медичної освіти України, у складі якого 7 
факультетів, навчально-науковий інститут післядипломної 
освіти, три науково-дослідні інститути, медичний коледж. 71 
кафедра має високий кадровий потенціал – професорсько-
викладацький склад складає 949 осіб, серед них вчене 
звання професора мають 119 співробітників, доцента – 262, 
науковий ступень доктора медичних наук – 133, кандидата 
медичних наук – 555. В університеті працюють: академік 
НАМН України, 5 членів-кореспондентів НАМН України, 15 
заслужених діячів науки і техніки України, 17 заслужених 
лікарів України, заслужений працівник фармації України, 
3 заслужених працівника освіти України, 9 лауреатів 
Державної премії України в галузі науки і техніки, 21 
академік державних та громадських академій України. В 
університеті навчається понад 9 000 студентів, серед яких 
понад 4000 – іноземні громадяни з 72 країн світу. ХНМУ є 
членом Міжнародної асоціації університетів.
Kharkiv National Medical University is one of the leaders of 
higher medical education in Ukraine, which includes 8 faculties, 
Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education, 
3 Research institutes, medical college. 71 departments have 
high staffing potential –it is consist of 949 people. Among them, 
the academic rank of professor has 119 employees, associate 
professor – 262, scientific degree of doctor of medical sciences – 
133, candidate of medical sciences – 555. The university employs: 
academician of NAMS of Ukraine, 5 corresponding members 
of NAMS of Ukraine, 15 honored workers of science and of 
Technology of Ukraine, 17 Honored Doctors of Ukraine, Honored 
Worker of Pharmacy of Ukraine, 3 Honored Workers of Education 
of Ukraine, 9 Laureates of the State Prize of Ukraine in Science 
and Technology, 21 Academicians of State and Public Academies 
of Ukraine and enrolls over 9,000 students, including over 4,000 
foreign nationals from 72 countries. KhNMU is a member of the 
International Association of Universities.
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ІНФорМацІйНа пІДТриМка

MASS MEDIA
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103.UA, Медичний проєкт 
103.UA, Medical Project

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30, оф. 320
Suite 320, 30, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 364-77-01                    
info@103.ua 
www.103.ua

Медичний проєкт 103.UA — міжнародний медичний 
портал і мобільний додаток, які допомагають клінікам, 
стоматології та лабораторіям знайти пацієнтів. Проєкт 
працює в Україні, Білорусі та Казахстані. Кожний місяць 
більш ніж 300 тисяч користувачів порталу обирають 
клініки та лікарів потрібної спеціалізації.
103.UA — an international medical project and a mobile 
application that help clinics, dentists and laboratories find 
patients. The project works in Ukraine, Belarus and Kazakhstan. 
Each month more than 300 thousand users choose clinics and 
doctors of the necessary specialization.

Gippokratos, соціальна мережа для медиків
Gippokratos, a social network for doctors

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+38 (067) 433-10-55 
gippokratos@gmail.com                
www.gippokratos.com

Gippokratos – соціальна мережа, створена для медиків 
і лікарів, усіх спеціальностей з метою спілкування, 
обговорення новин в медицині, методах лікування і 
постановки діагнозів.
Об'єднання відкритих, прогресивних, з прагненням до 
розвитку професіоналів, обміну досвідом, досягнення 
професійних цілей і взаємодопомоги.
Gippokratos is a social network created for doctors of all 
specialties for the purpose of communication, discussion of 
news in medicine, methods of treatment and diagnosis.
The association of open, progressive, striving for the 
development of professionals, the exchange of experience, the 
achievement of professional goals and mutual assistance.

ITMED, міжнародна медична платформа
ITMED, international medical platform

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

Міжнародна медична платформа ITMED.org (Інформаційні 
Технології в Медицині) призначена 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 platform 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.

Medicina.ua

Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15, оф. 307
Off. 307, 15, Nyzhniy Val Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (93) 205-55-88
+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 4000 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

MedQueen.com

Україна, 02139, м. Київ, 
бул-р Перова, 36                                  
36, Perova blvd., 
Kyiv, 02139, Ukraine
medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

MedQueen.com – просування медичних послуг, 
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медичних центрів, медичного обладнання та 
лікарських препаратів.
Site MedQueen.com – promotion of medical services, medical 
centers, medical equipment and medicines.

Pharma.net.ua, спеціалізований бізнес-портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site for pharma business

Україна, 04210, м. Київ, 
вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, 
Obolonska naberezhna Str., 
Kyiv, 04210, Ukraine                                
+(067) 238-41-63
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. На порталі ви також знайдете 
аналітичні статті у сфері аптечного та фармацевтичного 
бізнесу, ексклюзивні інтерв’ю з провідними 
спікерами та менеджерами українських та іноземних 
фармкомпаній та багато корисної інформації, що 
пов’язана з фармбізнесом.
The first independent pharmaceutical business portal Pharma.
net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical market 
and of the global pharmaceutical industry. We also provide 
regular analytics in the field of pharmacy and pharmaceutical 
business, exclusive interviews with leading speakers and 
managers of Ukrainian and foreign pharmaceutical companies 
and a lot of useful information related to the pharmaceutical 
business.

Довідник головної медичної сестри
The Guide for Chief Nurses

Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
11-B, 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 медичних виробів; санепідрежим; дезінфекційні 
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. 
Має електронну версію – emedsestra.mcfr.ua
Передплатний індекс у Каталозі видань України — 37235
The magazine for nurses. For public and private health 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; Nurse’s 
workplace; Nurse’s documentation and more questions.
Subscription index in the Catalogue of publications in Ukraine 
— 37235. An electronic version – emedsestra.mcfr.ua

журнал головної медичної сестри
Magazine of Chief Nurse

Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 10-А
10-А,Okipnoy Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (044) 501-57-03                              
em@vdpa.com.ua
www.e.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», 
«Практична онкологія», «Oral and General Health», 
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», «Архів Офтальмології України», 
— мають найвищий індекс читацької активності серед 
лікарів України.
Також ми представляємо інтернет-магазин медичної 
книги «Буквамед» (www.bookvamed.com.ua) (тел. +380 
(67) 481-81-17, +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”, “Practical oncology”, 
“Hypertension”, «Oral and General Health» and the issues that 
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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”, 
“Archive of Ukrainian Ophtalmology” — have the highest index 
of readers’ activity among the Ukrainian physicians.
Also we present the internet-shop of medical literature 
“Bookvamed” (www.bookvamed.com.ua) (phone: +380 (67) 
481-81-17, +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 пізнаваність 
вашої компанії. Використовуйте створення 
представницького сайту, публікацію рекламної статті, 
розміщення рекламного банера, е-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!

Здоров'я україни. Медичні видання, 
Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions, Publishing house

Україна, 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 2
2, General Shapoval 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.

казахстанский Фармацевтический Вестник
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald

Казахстан, 050042, м. Алмати, 
вул. Жандосова, 98, оф. 603
Off. 603, 98, Zhandosova Str., 
Almaty, 050042, Kazakhstan
+7 (727) 385-85-69
+7 (747) 094-11-00
+7(747) 094-11-77
vestnik@pharmnews.kz    
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання для учасників сфери обігу 
ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з проблематики 
фармбізнесу, лікзабезпечення; аналітичні огляди; 
НПА; клінічний досвід застосування ЛЗ, а також 
зарубіжний досвід організації медичної та лікарської 
допомоги, ведення фармбізнесу. Видання виходить з 
листопада 1995 року, два рази на місяць. Поширюється 
в електронному вигляді за передплатою. Сайт 
«pharmnews.kz» – один з кращих професійних 
фармацевтичних веб-ресурсів СНД, що висвітлює 
світові і республіканські новини фармації та охорони 
здоров'я; оперативну та актуальну інформацію.
The specialized periodical for participants of the sphere 
of medicine circulation. The content includes issues of the 
pharmaceutical business, medicine coverage, analytical 
reviews, laws, clinical experience in using drugs, together 
with the foreign experience of the medical and medicine 
help organization, and management of the pharmaceutical 
business. The periodical is issued from November 1995, two 
times per month, and distributed by subscription. Website is a 
professional internet-resource with news of pharmacy and to-
date information.

коМпаСС україна, праТ
KOMPASS UKRAINE PrivJSC

Україна, 61072, м. Харків, а/c 3122
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine                 
+380 67 571 62 31
office@kompass.ua
http://www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС 
Україна» (450 000 компаній). Безкоштовна демо-
версія – www.demo.kompass.ua
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Бази даних 45 млн. компаній з 75 країн світу на  
www.kompass.com 
Пошук покупців та імпортерів за кордоном.
Бази даних для Email розсилання в Україні й за 
кордон.
Онлайн-просування компаній в Україні та за 
кордоном - http://booster.kompass.ua
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статтей.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.
ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.
ua 
Publishing of KOMPASS UKRAINE e directory, listing 450 000 
Ukrainian companies. Free demo – www.demo.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 75 
countries worldwide on www.kompass.com.
Business e timeline – www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e newsline – www.news.kompass.ua

лабораторна справа, журнал
Laboratory case, Magazine

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Р. Окіпної, 10-А                       
10-А,Okipnoy Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
em@vdpa.com.ua
www.e.labsprava.com.ua

Спеціалізоване видання для власників, керівників, 
завідуючих, спеціалістів лабораторій (медичних, 
клініко-діагностичних, судово-експертних, патогіс-
тологічних, патоморфологічних, санітарно-
епідеміологічного нагляду) усіх форм власності.
Specialized publication for owners, managers, specialists of 
laboratories (medical, clinical-diagnostic, forensic, expert, 
pathogistological, pathomorphological, sanitary and 
epidemiological supervision) of all forms of ownership.

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@gmail.com                 
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, 04124, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 160-Б                         
160-B, Kyrylivska Str., 
Kyiv, 04124, Ukraine
+380 (44) 587-81-07
medknyha@ukr.net
www.medknyha.com.ua

«МЕДКНИГА» – провідне українське видавництво 
медичної літератури.
Напрямки діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків: 
«Терапевтика» (www.terapevtyka.com.ua)
«Практикуючий лікар» (www.plr.com.ua),
«Ендокринологія» (www.endokrynologia.com.ua), 
«Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського  
(www.neuroscience.com.ua).
«Акушерство. Гінекологія. Генетика» 
-  профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка 

практикуючого лікаря» (монографії, підручники та ін.) 
“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of 
medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:
“Terapevtyka” (www.terapevtyka.com.ua)
“Practitioner” (www.plr.com.ua),
“Endocrinology” (www.endokrynologia.com.ua),
“The Journal of Neuroscience” of B.M. Mankovskyi (www.
neuroscience.com.ua).
“Obstetrics. Gynecology. Genetics” 
-  Specialized publications: book series “Practitioner’s Library” 

(monographs, textbooks, etc.)

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, подає інтерв’ю зірок. Приваблює ефектним 
дизайном, якісним друком та яскравими авторськими 
матеріалами. 
Володар багатьох професійних нагород як українських 
(Золоте перо, Кришталевий лелека, Діловий імідж), так 
й іноземних (ОАЕ, Таїланд, Грузія)
У 2017 році увійшов до Книги рекордів України, як 
найдавніше туристичне періодичне видання.
Журнал виходить з 1992 року.
Мова видання — українська.
періодичність: 6 номерів на рік.
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Надає різноманітні поліграфічні послуги – від розробки 
та дизайну до друку.
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, publishes interviews with celebrities. 
The Magazine is a holder of numerous professional awards. 
In October 2017, the National Register of Records of Ukraine 
awarded a record for the longest period of publication of a 
printed periodical mass media about travelling.
Published since 1992, bimonthly. 
The Publishing House provides all range of printing service – 
from the beginning and creation up to the final production.

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», BI-рішення 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.

практика управління медичним закладом, журнал
Practice of Management of the Medical Institution, magazine

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Р. Окіпної, 10-А                                   
10-А,Okipnoy Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
em@vdpa.com.ua
www.e.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
Professional Edition. Ukraine, LTD

Україна, 04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська, 10-Г, 
сектор «Б», оф. 201, а/с 29                         
Off. 201, sector “B”, 
10-G, Starokievskaya Str., 
Kyiv, 04655, Ukraine, P/O box 29
+38 (096) 851-40-34 – Дар'я Даньшина
 «Помічник директора»
+38 (067) 102-73-64 – «Відділ реклами»
admindom@ukr.net
www.recipe.com.ua

Видавництво ТОВ «Професійні видання. Україна» 
спеціалізується на випуску міжнародної медичної 
періодики. Працюємо на інформаційних ринках 
Білорусі, України та Росії. У портфелі видавництва 15 
міжнародних науково-практичних журналів.
Наше завдання – створення єдиного інформаційного 
простору для обміну досвідом та ефективного 
спілкування медичних працівників країн Східної 
Європи та Азії.
Видавництво засновано в 2001 році.
“Professional Editions. Ukraine” is specializing at the production 
of international medical periodicals. We are working in Belarus, 
Ukraine and Russia. We release 15 international scientific 
and practical periodicals, one of our journals is “Laboratory 
diagnostics. Eastern Europe”. It is an international peer-
reviewed scientific and practical journal. Our task is creating the 
single informational field for experience exchange and effective 
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communication of medical professions of Eastern Asia and 
Asia. A publishing house is founded in 2001.

Сучасна фармація, журнал
Modern Pharmacy, magazine

Україна, 61072, м. Харків, 
вул. Тобольська, 42, оф. 621   
Off. 621, 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 друкованих примірників та 26000 e-mail 
підписників.
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 printed copies and 26000 e-mail 
subscribers.
Format: 210×297 mm. (full-color);
Volume: 88 pages;
Frequency: 1 time per month
Editorial board of the publication consists of 
professorsleading 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.

український медичний портал
Ukrainian medical portal

+38 (096) 579-77-27
info@med-ukraine.info                                   
https://med-ukraine.info

Портал присвячений висвітленню новітніх тенденцій 
та досягнень в галузі медицини. Ресурс орієнтовано 
на широку аудиторію: від лікарів до звичайних 
читачів. Існує можливість вибору новин за рубриками 
та слідкувати за ними через соціальні. Особлива 
увага приділена реформуванню системи охорони 
здоров'я України. Окремий розділ порталу присвячено 
медичним подіям: конференціям, семінарам, 
виставкам. Також розроблено каталог клінік і лікарів.

The portal is devoted to the latest trends and achievements of 
medicine.
The resource is aimed at a wide audience: from specialists to 
ordinary readers. It is possible to select news by the rubrics and 
follow them on social networks.
One of the sections of the portal is contains a list of medical 
events: conferences, seminars, exhibitions. A catalog of doctors 
and clinics has also been developed.

управління закладом охорони здоров’я, журнал
Healthcare management, magazine

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
11-B, Eugene Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine                      
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Журнал для керівника медзакладу та його заступників. 
Для КНП та приватних закладів. Щомісяця: аналіз 
законодавства; локальні документи; ліцензування й 
акредитація; обіг лікарських засобів; перевірки; робота 
з кадрами; оплата праці; банк посадових інструкцій; 
охорона праці. Має електронну версію – egolovlikar.
mcfr.ua 
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 
37231.
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. An electronic version – 
egolovlikar.mcfr.ua
Subscription index in the “Catalogue of publications in Ukraine” 
– 37231.

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.




















