Пост-реліз
X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ — ЗДОРОВ’Я
НАЦІЇ»: СИНЕРГІЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ!
З 17 по 19 квітня у Міжнародному виставковому центрі м. Києва проходив X ювілейний Міжнародний
медичний форум — улюблене місце зустрічі українських медиків та їхніх закордонних колег.
На 3 дні локація перетворилася у потужну наукову платформу, де відбувалися дискусії медичних експертів і
практикуючих лікарів, масштабні спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони здоров’я та
фармацевтики, презентації інноваційних розробок, які у найближчому майбутньому будуть
імплементовані у вітчизняну практику.
Міжнародний медичний форум — це масштабний комплексний захід інноваційної спрямованості, який об’єднує
науково-практичну програму та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом
та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров’я.
Організаторами Міжнародного медичного форуму стали Національна академія медичних наук України,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія LMT.
Захід відбувся за підтримки Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я
України, Київської міської державної адміністрації та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я.
До підготовки й інформаційного наповнення заходу також долучилися медичні асоціації, громадські об’єднання,
вищі навчальні медичні заклади, вітчизняні та зарубіжні ЗМІ.
Генеральний партнер Форуму — Canon Medical Systems
Офіційний партнер: Medical Professional Events
Офіційний спонсор: Фармацевтична корпорація «ЮРІЯ-ФАРМ»
Партнери-учасники: Amed, УМТ +, Мед Ексім, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Біомед, Експерт, УКР ДІАГНОСТИКА,
RH, Вектор-Бест-Україна, Philips, Віола Медтехніка, Protech Solution Ukraine, Здраво, БТЛ-Україна та інші.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ — ЛІКАРЯМ-ПРАКТИКАМ
В 2019 році Форум знову підтвердив статус важливого бізнес-заходу для фахівців галузі охорони здоров'я.
Найбільші в Україні медичні виставки – Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO, Міжнародна
фармацевтична виставка PHARMAEXPO дозволили компаніям ринку представити новітнє медичне та
лабораторне обладнання, повний спектр інструментарію, товарів медичного призначення, медичний одяг,
фармацевтичні препарати. А вибір був гідним уваги!
Перелік учасників за всі роки проведення Форуму надзвичайно великий. Серед них — 3М Україна; Balton;
Bio-Rad; CHISON MEDICAL IMAGING; DX-СИСТЕМИ; Integrated Medical Group; GUANGZHOU IMPROVE
MEDICAL INSTRUMENTS; Labco; Medonica; SonoScape; Winncare Polska; Абботт Лабораторіз С.А.; АВІС-МЕД;
Агат-Мед; Альфа СПА; Ампрі Україна; АФС Медицинтехнік; Біо Тест Мед; БІОЛАЙН Україна; БМТ УА; Вега
Медіка; ВКФ-Медтехніка; ВОЛЕС; Гемопласт; Гранум; Дана МС, Дент Ленд; Дентаум; Діамеб; Діапроф-Мед;
ЕксімКаргоТрейд; Ерба Лахема; Зерінг ГмбХ; ІМЕСК; ІН МЕДІКАЛ; Індар; ІНМЕД Україна; Інтермедика;
Інтеро; КАРДІО; КВАНТ; КВО МЕДАПАРАТУРА; Контакт; Кормей; Ксенко; ЛАБВЕЛЛ; ЛАБВІТА; Ледум;
Лікар; Медгарант; Медігран; Меркатор Медікаль; МЕРКУРІЙ ВЕСТ; Міз-МА; МК Квертімед Україна; Модем 1;
НОВА МЕДИЧНА ГРУПА; Оніко; Оптіма-Фарм; Організація Медичного Бізнесу; ОСД Східна Європа;
Поліпромсинтез, ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ; Практика; Прем’єр-Дентал; Профімед-Сервіс; РАДМІР;
Рамінтек; Рехафлекс; Рідан Інжиніринг; Рош Україна; РУС-Ко, Сервісмед; Сіместа ВААЛ; Сканер;
СпортМедІмпорт; Т.В.К. Груп; Такеда Україна; Телеоптик; Терра-Мед; ТЕСПРО; УКРОРГСИНТЕЗ;
УКРТЕЛЕМЕД; ФАРМАСКО; Фотоніка Плюс; Хеель, ХЕМА; Шерл; Ювіс; Юнайтед Медікал Сервіс; ЮТАС та
багато інших відомих компаній.
До списку учасників в 2019 році долучилося багато нових компаній: CeGaT GmbH, Civitta, Edan Instructments,
Inc, Prestige Comfort, Panaceishop.com, SCHILLER UA, Техноваги, Доктор Філін, ДОПОМОГА-І (MEDICARE),
KOTRA, Lokos, MPE, Symmetry, Vishpha pharm factory, ШимЮкрейн, Синтез, ДАНА МЕДІКАЛ, Дансон Фарма,
Аква БРК, Органосін, Фармацевтична фірма «Дарниця», Уномед, Liqberry, Аквадар, БЕТА, Корпорація МІРС,
ЛАПОМЕД, МЕДІНТЕКС, Провіденс Медіка, СУРСИЛ-ОРТО, Формула любові, ORTOSTOP, Ветмедфармсервіс,

Дека Лазер УА, Діамедіх Імпех, Житомирбіопродукт, Медлюкс, Фортіс Медікал, що представили на своїх
стендах різноманітне обладнання, витратні матеріали, інструментарій, фармацевтичну продукцію.
ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ — У КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ
За 10 років Форум відвідали більше 100 000 фахівців і 5000 авторитетних спікерів, відбулося понад 700
конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів.
Науково-практична програма Форуму традиційно реалізувалася в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО
МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України», що включав безліч цікавих різнопланових заходів. Корисні знання й навички отримали усі
учасники Форуму — представники місцевих органів влади, ОТГ, власники і топ-менеджмент приватних
медичних клінік, бізнес-компаній, керівники державних органів у сфері охорони здоров’я, лікарі-практики,
фахівці у сфері медицини та фармацевтики, керівники і представники провідних наукових, освітніх і медичних
установ, об’єднань, вчені, медичні сестри.
Приємно відзначити, що зали були переповнені: учасники слухали виступи навіть стоячи, а професійні дискусії
тривали і після офіційного завершення заходів.
Конгрес внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій». Всі слухачі
науково-практичних заходів Конгресу отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.
Під час ІІ Всеукраїнської конференції «Доступність та якість медичного обслуговування у сільській
місцевості: сьогодення та перспективи. Погляд регіонів», організованою Асоціацією ОТГ та Medical
professional events відбувся діалог між законодавцями найвищого рівня, лікарями, представниками Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та об’єднаних
територіальних громад. Спілкувалися учасники і про хід виконання медичної реформи, результати та плани на
майбутнє. Також у рамках заходу відбулося нагородження кращих ОТГ України.
Повні зали спеціалістів зібрали конференції «Від Концепції побудови до Концепції безперервного
вдосконалення національної системи охорони здоров’я України» (Організатор – Громадська платформа
«Українська медична експертна спільнота»), «Організація і управління охороною здоров'я 2019» та «Сучасні
стратегії кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я» (Організатор – кафедра управління охороною
здоров'я НМАПО імені П. Л. Шупика), «Актуальні питання шкільної медицини в умовах реформування
медичної галузі» (Організатор – ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»).
Під час ШКОЛИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, організатором якої традиційно виступила
кафедра менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця,
розглядалися питання реформування галузі, реформування закладів. Надзвичайно цікавою для слухачів була
доповідь заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка щодо перспектив роботи закладів
вторинного рівня медичної допомоги. Також багато питань було присвячено темам інформатизації та
телемедичним технологіям.
Практикум-сесія для лікарів, присвячена правовій безпеці медичних працівників у сучасних соціальноекономічних умовах, — ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАВА — зосередилася на розв’язанні правових кейсів.
Проводився розбір ситуацій з невдоволеними пацієнтами та розглядалися способи зберегти кошти, випадки
нестандартної поведінки пацієнта та нові виклики для лікаря, правові засади діяльності лікаря первинної ланки в
умовах медичної реформи (повноваження, обов’язки, відповідальність та їх баланс); нормативно-правове
регулювання та проблеми взаємодії лікарів первинної ланки та спеціалістів вузького профілю. Хедлайнерами
заходу стали Радмила Гревцова та Наталя Лісневська.
Під час Школи медичного права організатори ризикнули й відійшли від звичних форматів комунікацій,
залишивши доповіді за дверима аудиторії і надавши перевагу живому спілкуванню, обговоренню нагальних
питань. Те, що вибір був вірним, засвідчила неабияка зацікавленість аудиторії: три години спілкування пролетіли
непомітно і трансформувалися у неформальні бесіди за кавою.
Докладні відповіді щодо дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики прозвучали від
провідних юристів з медичного права під час розширеного семінару-консультації «Дотримання ліцензійних
умов провадження медичної практики», організованого юридичною компанією «Медконсалтинг».
Разом з Форумом відмітила свій ювілей і X практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»,
організована Medical Professional Events.
Перевірки приватного медичного бізнесу, ситуації з кадрами на ринку приватної медицини, основна внутрішня
документація, забезпечення якості медичних послуг шляхом розроблення внутрішніх стандартів закладу охорони
здоров’я, закріплення домовленостей з партнером, особливості впровадження стандартів JCI, оптимізація
інструментів та бюджету для залучення пацієнтів у клініку, системний підхід в менеджменті медичного закладу,
майбутнє інтернет-маркетингу в медицині, як клієнта зробити своїм пацієнтом – всі ці питання жваво
обговорювалися на конференції.
Неабиякий інтерес у завідувачів КДЛ, фахівців лабораторної медицини викликала дводенна науково-практична
конференція з міжнародною участю «Нові клініко-діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології»,
організаторами якої виступили НМАПО П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної
медицини. (Партнер конференції – ТОВ «Діамедіх Імпех»).

Вірусологів, імунологів, лікарів інфекціоністів зібрала науково-практична конференція «Основні питання
сучасної інфектології: епідеміологія, етіологія, клініка, лікування, діагностика, профілактика» від
організатора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».
Інноваційні розробки, фундаментальні дослідження, сучасні аспекти контролю ефективності лікування та багато
інших актуальних тем розглядалися на науково-практичній конференції «Наукові розробки та їх використання
в лабораторній діагностиці та клінічній практиці» (Організатори – НАМН України; Лабораторна та
метрологічна служба НАМН; Міжінститутський референтний лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»)
Під час УКРАЇНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ШКОЛИ спеціалісти перевірили практичні навички та теоретичні
знання, ознайомилися з новим високоточним обладнанням, розглянули типові помилки й системи контролю
точності досліджень.
Було проведено 7 майстер-класів різного спрямування від компаній бізнесу: «ОПТЕК» ZEISS Group, «ЛАБІКС»,
«УКР ДІАГНОСТИКА», «БіоТестМед», «Терра-Мед», «ІНТЕЛМЕД».
Безліч питань, жваві дискусії, цікаві доповіді, сучасні методи лікування обговорювалися на науково-практичній
конференції «Вроджені вади серця у дорослих: діагностика та лікування» (організатори – ДУ «Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»; кафедра дитячої кардіології та
кардіохірургії НМАПО iмені П. Л. Шупика), науково-практичній конференції «Сучасна стратегія променевої
діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» від організатора Науководослідного відділення променевої діагностики Національного інституту раку.
Лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, рентгенологів, онкологів зібрала науково-практична конференція
«Променева діагностика. Погляд у майбутнє», організована ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України».
Не менш цікавим для спеціалістів був семінар «Сучасний стан і проблеми брахітерапії» від ДУ «Інститут
медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України».
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ: краще один
раз побачити, ніж сто разів почути.
Учасники дводенної Школи дізналися про нові можливості сучасних ультразвукових систем в
мультипараметричних ультразвукових дослідженнях, ознайомилися з особливостями ультразвукової діагностики
дивертикулярної хвороби, отримали інформацію про зсувнохвильову еластографію селезінки та її значення при
портальній гіпертензії, дізналися про методику зсувнохвильової еластографії шкіри та розглянули FATEпротокол у невідкладній кардіології. Слухачам школи продемонстрували сучасне обладнання у дії, що
представили компанії.
Організаторами школи стали Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців ультразвукової
діагностики, Кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, компанія LMT.
Також прозвучали цікаві доповіді від представників компаній-учасників, присвячені сучасним можливостям
доплерографії, УЗД-навігації при блокадах на рівні шиї, дуплексному скануванні судин шиї, головного мозку та
нижніх кінцівок, діагностичній станції DS 20 сомнологічним аспектам в функціональній діагностиці, виявленню
розладів мікроциркуляції в клініці ревматології та ендокринології, телеметричній ЕКГ-діагностиці, телемедичній
діагностиці у первинній ланці.
Сучасний стан сімейної медицини в Україні розглядався на науково-практичній конференції «Актуальні
питання сімейної медицини в Україні» (організатори – Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л.
Шупика; МГО «Міжнародна асоціація «Здоров'я суспільства»).
На УКРАЇНСЬКІЙ КАРДІОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.Д. СТРАЖЕСКА головною темою
стало спеціалізоване та високотехнологічне лікування серцево-судинних захворювань. Спадкоємність та
моніторинг пацієнтів, організаторами якої стали НАМН України, Асоціація кардіологів України, ДУ
«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.
Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів розглядалися на V
ювілейній ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ від кафедри терапії НМАПО імені П. Л. Шупика.
Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення розглянули на симпозіумі від ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України»
Кафедра неврології № 2 НМАПО імені П. Л. Шупика підготувала для неврологів та сімейних лікарів цікаву
науково-практичну конференцію «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології», а ДУ
«Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» для терапевтів та лікарів загальної практики - сімейної
медицини підготував науково-практичну конференцію «Нові тенденції і невирішені питання профілактики
НІЗ».
Зібрала повний зал спеціалістів науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку
профілактичної та клінічної медицини», що присвячена 10 річниці Державної наукової установи «Науковопрактичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Для лікарів-офтальмологів відбулося 2 заходи: науково-практична конференція «Нестероїдні протизапальні
препарати в офтальмології. Тенденції останнього десятиріччя» (Організатор – кафедра офтальмології
НМАПО імені П. Л. Шупика) та науково-практична конференція «Сучасні питання офтальмології»
(Організатори – ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; ГО
«Товариство офтальмологів України»).
Фахівців служби екстреної медичної допомоги, медичних працівників бригад швидкої та невідкладної медичної
допомоги, приймальних відділень лікарень зібрав симпозіум «Екстрена допомога дорослим та дітям при
невідкладних станах», організатором якого виступило ТОВ «Центр спеціальної підготовки».
Cтан реформування екстреної медичної допомоги в Україні, інтеграція системи екстреної медичної допомоги
України до Європейського Союзу, основні принципи екстреної медичної допомоги, невирішені питання
психологічної реабілітації ветеранів учасників Антитерористичної операції та військовослужбовців операції
Об’єднаних сил України та багато інших питань розглянули на симпозіумі «Актуальні питання екстреної
медицини та медицини катастроф»
У рамках ШКОЛИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відбулося ряд майстер-класів, було розглянуто та
продемонстровано на прикладах теми серцево-легеневої реанімації, забезпечення прохідності дихальних шляхів у
польових умовах, сучасні методики зупинки зовнішньої кровотечі, методику постановки транскутанної
трахеостоми, базову та розширену підтримку життя при зупинці кровообігу та дихання, телеметричну ЕКГдіагностику в роботі бригади ЕМД. Організатори школи – НМАПО імені П. Л. Шупика (кафедра медицини
невідкладних станів, кафедра медицини катастроф та військової підготовки); Центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф міста Києва; ХМАПО (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф);
ЗМАПО (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська Асоціація
працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»; Київська міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги.
Вже п`ятий рік поспіль Національна академія медичних наук України для представників профільних органів
влади, директорів державних установ НАМН, військових лікарів, реабілітологів провела науково-практичну
конференцію «Сучасні методи надання медичної допомоги при бойових ушкодженнях та медико-соціальна
реабілітація учасників АТО». А ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» розглянула
питання психічних розладів на семінарі «Постстресові психічні розлади у комбатантів і цивільних осіб, що
пережили бойові дії: діагностика, лікування, реабілітація»
За напрямом «ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ» відбулося ряд
насичених конференцій, де було розкрито питання ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, хірургічного
лікування хворих на пухлини підшлункової залози, комбустіології та реконструктивно-відновної хірургії від
організаторів ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», ДУ
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО
імені П. Л. Шупика. На Воркшопі Basic Surgical Skills – «Жива хірургія» відпрацьовувалися базові хірургічні
навички, навички мікрохірургії та судинної хірургії, лапароскопічної хірургії.
Сучасні підходи до діагностики та лікування ушкоджень та захворювань великих суглобів та досягнення
ситенківської фахової школи в лікуванні хворих з патологією хребта розглядалися на конференціях
організованих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» і ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».
На науково-практичній конференції «Нейрореабілітація та нейропластичність» ділилися своїми знаннями
представники ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України» та
ГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів».
Дуже важливу тему розглянули фахівці Національного інституту раку у рамках науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань».
Привернули увагу акушерів та гінекологів науково-практична конференція «Актуальні питання вагітності
високого ризику» (організатор – ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН
України»), науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику» (організатор – кафедра
акушерства і гінекології №2 НМУ ім. О.О. Богомольця), круглий стіл «Симультанні втручання в оперативній
гінекології» (Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН
України»).
Трансфузіологів та гематологів залучили до жвавої дискусії доповідачі Інституту гематології та трансфузіології
НАМН України; Кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика; Інституту патології крові
та трансфузійної медицини НАМН України у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Інфузійно-трансфузійна терапія в гематології: інфекційна безпека та шляхи розвитку служби крові в
Україні». Також в рамках навчально-практичного семінару з міжнародною участю «Створення національної

системи крові в Україні: ключові питання реформ, сталість подальшого розвитку та обмін досвідом»
розглянули ключові питання реформ щодо Створення національної системи крові в Україні.
Актуальні проблеми дерматовенерології обговорювались на науково-практичній конференції «Клінікоепідеміологічні особливості дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, в сучасний період.
Інноваційні методи діагностики і терапії в дерматовенерології», організатором якої є ДУ «Інститут
дерматології та венерології НАМН України».
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА: професійно, корисно, «на одному диханні»! Спонсорами
заходу стали компанія Becton Dickinson та корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ».
Що потрібно знати медичній сестрі, правові межі комунікації з пацієнтами та їх близькими родичами, про
підходи до надання першої допомоги у разі анафілактичного шоку та компетенції медичної сестри, невідкладні
стани, серцево-легенева реанімація, ризик інфікування від одного уколу голкою, яка забруднена інфікованою
кров’ю, правила безпеки медичних сестер під час проведення ін’єкцій та інфузійної терапії, вакцинація проти
кору, структурований підхід до оцінки та стабілізації критично хворої дитини (PALS) відповідно рекомендацій
Американської асоціації серця – всі ці, та безліч інших питань розглядалося у рамках школи.
Для керівників аптек, фармацевтів, провізорів відбувся ряд актуальних пізнавальних заходів, де обговорювалось
сучасний стан, перспективи розвитку, актуальні нормативні вимоги та багато інших важливих питань галузі.
Організаторами стали ДП «Український фармацевтичний інститут якості», ТОВ «Український Науковий Інститут
Сертифікації», ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».
У цьому році до формування науково-практичної програми Конгресу долучилися і компанії бізнесу: ТОВ
«Вектор-Бест-Україна», ТОВ «Лаб-Сервіс», ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю», ТОВ «Медгарант», які зібрали на своїх конференціях, семінарах, майстеркласах повні зали фахівців.
Одночасно з Міжнародним Медичним Форумом відбувся IV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В
ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я».
Представники органів влади, керівники державних та приватних медичних закладів, головні лікарі та їх
заступники, власники та представники бізнесу, а також міжнародні експерти обмінялися досвідом, обговорили
процеси управління та адаптації до нових реалій в умовах реформування галузі.
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 2019 У ЦИФРАХ:
6800 м² виставкової площі
253 експонента Міжнародного медичного форуму, Міжнародного форуму Менеджмент в охороні здоров’я
Географія експонентів та представлених ТМ: 39 країн – Австрія, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болгарія,
Бразилія, Великобританія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Кіпр, Корея, Латвія,
Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Пакистан, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, США,
Тайвань, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія
13 012 фахівців-відвідувачів
67 науково-практичних заходів
35 майстер-класів
100 організаторів та співорганізаторів науково-практичних заходів
984 доповідача
Три насичені дні. Три дні виступів, обміну досвідом, нових знайомств та зустрічей зі старими друзями,
сотні фото, особлива атмосфера, піднесений настрій. Висновки, що базуються на попередніх
спостереженнях, й окреслені плани на майбутнє.
Міжнародному медичному форуму вкотре вдалося об’єднати під одним дахом величезну кількість
експертів різних напрямів, які ділилися своєю таємною силою – знаннями й унікальним досвідом, та
залишили незабутні спогади.
До зустрічі на XI Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»!
www.medforum.in.ua

