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

Шановні друзі!
Вітаю вас із відкриттям Міжнародного медичного форуму «Інновації 

в медицині —  здоров`я нації».
Завдяки здобутому авторитету Міжнародний медичний форум став 

незалежною платформою для продуктивного діалогу держави, науки та бізнесу.
Поєднання науково-практичної й ділової програм у  рамках традиційних 

щорічних зустрічей створює умови для представлення інноваційних методів 
профілактики, діагностики й лікування, спонукає до розвитку та вдосконалення, 
стимулює обмін досвідом для застосування кращих практик у своїй діяльності.

Переконаний, що плідні дискусії з  актуальних питань охорони здоров`я 
вкотре продемонструють готовність наших лікарів та управлінців до змін, 
консолідують зусилля усіх зацікавлених сторін в  ухваленні важливих рішень 
щодо реформування сфери.

Щиро бажаю усім успіхів та професійного єднання заради підвищення якості 
й доступності медичної допомоги для населення України.

Петро Порошенко,
Президент України
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To organizers, participants and guests of the International Medical Forum  
"Medicine Innovations — the Nation's Health"

Dear friends!
I welcome you at the opening ceremony of the International Medical Forum 

"Medicine Innovations — the Nation's Health".
Thanks to its reputation, the International Medical Forum has become an 

independent platform for fruitful dialogue between the state, science and business.
The combination of research and practice and business programs within the 

framework of traditional annual meetings creates the conditions for presenting 
innovative methods of prevention, diagnostics and treatment, encourages exchanges 
of experience to use the best practices.

I am convinced that fruitful discussions on the current healthcare issues will 
demonstrate the readiness of our doctors and managers to change, will combine 
efforts of all stakeholders to make important decisions on reforming the industry.

I sincerely wish you all success and professional cooperation to improve the 
quality and accessibility of medical assistance for the population of Ukraine.

Petro Poroshenko,
President of Ukraine
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Організаторам, учасникам та гостям Х Міжнародного
медичного форуму «Інновації в медицині —  здоров’я нації»

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із відкриттям Х ювілейного Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Проведення вашого представницького форуму є важливою подією у  житті 

медичної спільноти України. Завдяки здобутому за десять років авторитету 
серед вітчизняних та іноземних фахівців у сфері охорони здоров’я Міжнародний 
медичний форум став незалежною платформою для продуктивного діалогу 
держави, науки і бізнесу.

Щороку в рамках заходу відбуваються плідні дискусії з найгостріших питань 
реалізації державної політики в  галузі охорони здоров’я, поліпшення якості 
і доступності надання медичної допомоги населенню, регулювання професійної 
діяльності, професійного самоврядування і  безперервного професійного 
розвитку.

Упевнена, що в  умовах хаотичних змін в  охороні здоров’я, недостатньої 
взаємодії виконавчої гілки влади з  професійною спільнотою і  відсутності чітко 
визначеної комплексної стратегії розбудови медичної галузі, саме такі фахові 
зібрання справляють стимулюючий ефект на подальший розвиток національної 
системи охорони здоров’я та зменшують ризики ухвалення помилкових 
управлінських рішень.

Вірю в те, що цьогорічний форум продемонструє щирий і відкритий діалог між 
представниками влади і медиками задля нашої спільної мети —  бути здоровою 
і щасливою нацією, мати ефективну й прозору систему охорони здоров’я, якісну 
й доступну кожному українцю медичну допомогу.

Бажаю вам невичерпної енергії, плідної командної роботи і  позитивного 
настрою. Працюйте наполегливо, мрійте сміливо, дійте мудро! Як казав Теодор 
Рузвельт, «варто тільки повірити, що ви можете —  і ви вже на півдороги до мети».

О. В. Богомолець,
голова Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я,
народний депутат України
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To organizers, participants and guests of the X International 
Medical Forum "Medicine Innovations — the Nation's Health"

Dear collegues!
I sincerely welcome you at the opening ceremony of the X International Medical 

Forum "Medicine Innovations — the Nation's Health"!
Your representative forum is an important event for the medical community 

of Ukraine. Thanks to its reputation gained among national and international 
healthcare experts for last ten years, the International Medical Forum has become an 
independent platform for fruitful dialogue between the state, science and business.

Every year this event serves as a platform for fruitful discussions on the most 
pressing issues relating to the implementation of state healthcare policy, the 
improvement of quality and accessibility of medical care services, the regulations 
of professional activity, professional self-government and constant professional 
development. 

I am convinced that in the context of chaotic changes in the healthcare system, 
insufficient cooperation between the executive power and the medical community 
and the lack of a comprehensive strategy for healthcare development, such events 
have a significant effect on the further development of the national healthcare system 
and reduce risks of making wrong management decisions.

I believe that this year the forum will demonstrate a sincere and open dialogue 
between the representatives of authorities and doctors in order to achieve our 
common goal – be a healthy and happy nation, have an effective and transparent 
healthcare system, high-quality and available medical care. 

I wish you inexhaustible energy, fruitful teamwork and good mood. Work hard, 
dream bravely, act wisely! As Theodore Roosevelt said "Believe you can and you are 
halfway there".

O.V. Bohomolets,
Chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee 
on Public Health people's deputy of Ukraine
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Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей 
Х ювілейного Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Надважливим є те, що в  рамках Форуму ми маємо можливість системно 

проаналізувати результати змін у системі охорони здоров’я та спільно окреслити 
напрями стратегічного розвитку таких її складових як організація та управління, 
впровадження сучасних досягнень медичної науки.

Значущість охорони здоров’я важко перебільшити. Саме тому така чутлива 
соціальна сфера потребує висококваліфікованих кадрів, зокрема управлінських. 
Провідна роль ефективного менеджменту —  зниження впливу ризиків на систему 
охорони здоров’я від державного рівня управління галуззю до управління 
конкретним закладом охорони здоров’я.

Розпочата на законодавчому рівні реформа охорони здоров’я та освіти 
поступово змінює ситуацію на краще. Особливо це стосується автономізації 
медичних закладів, оскільки саме на керівників покладається відповідальність за 
організацію всіх процесів медичного обслуговування населення.

Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я 
потребує принципової зміни характеру відносин між надавачем медичних послуг 
та її замовником —  Національної служби здоров’я України. На зміну командно-
адміністративної моделі відносин має прийти контрактна для всіх видів медичної 
допомоги з  01.01.2020 року. Це означає, що відносини регулюватимуться 
договорами про медичне обслуговування населення з  чітко визначеними 
параметрами фінансування результату. Перші позитивні результати такої моделі 
вже можна констатувати на первинній ланці, зокрема, це відображається на 
підвищенні рівня заробітної плати надавачів медичних послуг.

На сьогодні, я  особисто, маю амбітні завдання щодо створення умов для 
підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню, впровадження 
інноваційних медичних технологій. Тому, важливим кроком у цьому напрямку є 
впровадження в  Україні оцінки медичних технологій, яка дозволить приймати 
виважені рішення учасниками системи охорони здоров’я з метою раціонального 
використання ресурсів для впровадження інноваційних медичних технологій. 
А  це дозволить забезпечити доступність, підвищити якість та ефективність 
медичних послуг пацієнтам, а  також допоможе подолати корупцію у  сфері 
закупівель лікарських засобів та медичних послуг.

Теми, запропоновані для обговорення в  рамках Міжнародного медичного 
форуму, є вкрай актуальними, що свідчить про необхідність відкритого діалогу 
між представниками сфери охорони здоров'я, органів влади з метою реалізації 
прогресивних ініціатив.

Зміцнення здоров'я, профілактика та ефективні методи лікування є 
найважливішими передумовами для захисту та поліпшення якості життя кожної 
людини та суспільства в  цілому. При цьому, велике значення має співпраця 
і  партнерство, що передбачає диференційовану роль і  відповідальність за 
охорону здоров'я всіх її учасників.

Бажаю всім міцного здоров’я, конструктивного діалогу, нових ідей та плідної 
роботи!

І. В. Сисоєнко,
народний депутат України,
заступник голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я
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I sincerely welcome the organizers, participants and 
guests of the Tenth International Medical Forum 

"Medicine Innovations —  the Nation's Health"!
The most important thing is that within the framework of this Forum we have 

opportunity to systematically analyze the changes in the healthcare system and define 
directions for its strategic development, including organization and management 
and introduction of modern medical innovations.

The healthcare system could hardly be overestimated. For this reason so sensitive 
industry needs highly-qualified personnel, in particular senior managers. The leading 
role of effective management is about reducing the effect of risks on the healthcare 
system, starting from the national management of the industry to the management 
of a certain healthcare institution.

The reform of the healthcare and educational systems being implemented at 
the legislative level has gradually changed the situation for the better. This applies 
especially to the autonomy of medical institutions as their managers are accountable 
for organizing public health service.

The introduction of a new funding model for public health care requires 
fundamental changes in the relationship between a provider of medical services 
and its customer —  the National Health Service of Ukraine. The command and 
administration model should be replaced by a contract model for all kinds of medical 
services by January the 1st, 2020. It means that all relations will be regulated by 
medical services contracts that determine exact criteria of funding. We already can 
see the first positive results in primary care, in particular, the raise in wages of health 
care providers.

Personally, I  have challenging tasks to create conditions to improve the quality 
and access to healthcare and to introduce innovative medical technologies. Therefore, 
it is important to introduce in Ukraine an assessment model for medical technologies 
that allow to take well-considered decisions by participants of the healthcare system 
to use resources rationally to introduce innovative medical technologies. And this 
allows to provide accessibility, to improve the quality and efficiency of medical 
services for patients and also prevents corruption in the medicine procurement and 
the provision of medical services.

The subjects for discussion at the International Medical Forum are extremely 
pressing, which proves the necessity for an open dialogue between the representatives 
of the healthcare system and the authorities for the implementation of progressive 
initiatives.

The health promotion, disease prevention and effective treatment are the most 
important conditions for the protection and improvement of welfare of each person 
and society as a whole. Cooperation and partnership are essential, which defines the 
differentiate role and responsibility for the healthcare of all its participants.

I wish you good health, a constructive dialogue, new ideas and fruitful work!

I. V. Sysoienko
people's deputy of Ukraine,
deputy chairperson of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Public Helth
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Шановні учасники 
X Ювілейного Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Для мене велика честь привітати Вас з початком роботи одного із найбільш 

масштабних заходів для медичної спільноти!
Напевно, переважна більшість із Вас вже долучилися до великої трансформації 

вітчизняної системи охорони здоров’я, а дехто —  і відчув на собі її переваги.
Як і кожна велика і важлива справа, медична реформа не може відбутися за 

один день, місяць чи навіть рік. Впроваджуються нові, принципово інші підходи, 
змінюється система цінностей і принципи взаємодії між медиками і пацієнтами. 
Поступово ми наближаємося до європейських стандартів, а  медичні заклади 
стають ошатнішими і  краще оснащеними. Так, безумовно, є на цьому шляху 
і помилки, і прорахунки, і юридичні колізії, і прогалини у законодавстві, і штучно 
створені популістичні бар’єри.

Тому я  запрошую Вас до діалогу у  рамках форуму: щоб поспілкуватися, 
обмінятися пропозиціями, поділитися ідеями, а, можливо, й почути справедливу 
критику.

Давайте мислити глобально і об’єднувати зусилля, адже ми всі відповідальні 
за майбутнє української медицини!

Бажаю Вам професійного зростання, спілкування, яке надихне на нові 
звершення, і прекрасних вражень від участі в Міжнародному медичному форумі!

С. І. Березенко,
народний депутат України,
член Комітету ВР з питань охорони здоров’я
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Dear participants of the  
X Anniversary International Medical Forum 
"Medicine Innovations —  Nation’s Health"!

I am honored to congratulate you on the beginning of one of the largest events 
for the medical community!

The overwhelming majority of you might have been already involved in a 
significant transformation of the domestic healthcare system, while some might have 
already seen its benefits.

Like any matter of great concern, the medical reform cannot be done in a day, 
a month or even a year since the reform introduces new, fundamentally different 
approaches and changes the system of values and principles of interaction between 
healthcare professionals and patients. Step by step, we are approaching European 
standards, and our medical institutions become more comfortable and better 
equipped. Of course, we have to face mistakes, missteps, legal conflicts, legislative 
gaps, and even some artificially created populist barriers on the way of reforming our 
healthcare system.

That is why I would like to encourage you all to have a dialogue at the Forum —  to 
communicate, share your opinion and ideas, and, probably, hear just criticism.

Let's think globally and join our efforts because we are all responsible for the 
future of Ukrainian medicine!

I wish you professional growth and communication that will inspire you to new 
achievements, and I  hope you have a wonderful experience at the International 
Medical Forum!

S. I. Berezenko,
People's deputy of Ukraine,
Member of Verkhovna Rada Healthcare Committee
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Вітаю всіх учасників  
Х Міжнародного медичного форуму!

Впродовж десятків років приватна та державна медицина жили в  окремих 
світах і майже не перетиналися. Я надзвичайно радий, що в 2018 році нам разом 
вдалося це змінити.

Сьогодні тисячі комунальних закладів та сотні приватних клінік та практик 
надають громадянам якісні послуги первинної допомоги у  партнерстві 
з Національною службою здоров’я.

Я переконаний, що це лише початок взаємовигідної співпраці в  межах 
трансформації системи охорони здоров’я.

Ми є свідками появи справжнього ринку медичних послуг в  Україні —  
сфокусованого на добробуті пацієнтів та професійному розвитку лікарів. Ринку 
на якому немає поділу на державні та приватні заклади, немає штучних бар’єрів 
та радянської бюрократії. Ринку, де пацієнт обирає будь-якого провайдера й 
отримує якісну допомогу.

Нові ринкові умови «гри» вимагають нового рівня лідерства в  галузі. 
Співпраця з  Нацслужбою здоров’я вимагає ощадливого ставлення до ресурсів 
та налаштування ефективних процесів всередині медичного закладу. Я  радий, 
що існують такі майданчики як Міжнародний медичний форум, де фахівці 
з  державного та приватного сектору можуть обмінюватися своїм досвідом та 
історіями успіху.

Окремо відзначу Школу керівника закладів охорони здоров’я. Сподіваюсь, 
що ця ініціатива стане тим майданчиком, де проактивні керівники медзакладів 
зможуть знайти для себе відповідь на питання: «Як стати успішним в  рефор-
мованій системі охорони здоров’я?»

Попереду багато роботи. В  2019 році ми запускаємо нові електронні 
інструменти: медичну картку, рецепт, направлення, лікарняний. Зміни 
фінансування розпочнуться на рівні спеціалізованої допомоги —  в  поліклініках 
та лікарнях.

Це буде складний шлях, але ми не можемо дозволити собі обрати якийсь 
інший. Давайте рухатися вперед разом.

Павло Ковтонюк,
Заступник Міністра охорони здоров’я України
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I welcome all participants of the  
X International Medical Forum!

During the decades the public and private sectors of the healthcare system 
operated separately from each other, with less cooperation. I am very happy that in 
2018 we have succeeded in changing it.

Currently, thousands of municipal institutions and hundreds of private clinics and 
medical centers cooperate with the National Health Service of Ukraine to provide 
citizens with high-quality primary medical assistance.

I am convinced that this is the only beginning of cooperation in the framework of 
transformation of the healthcare system.

We witness the emergence of a real market of medical services in Ukraine —  
oriented to welfare of patients and professional development of doctors. The market 
making no difference between private and public centers, artificial barriers and soviet 
bureaucracy. The market where a patient chooses a provider and receives high-
quality assistance.

New market conditions require new leadership for the industry. The cooperation 
with the National Health Service of Ukraine requires rational use of resources and 
implementation of effective procedures within a medical center. I am glad that there 
are platforms like the International Medical Forum where experts engaged in public 
and private sectors may exchange their experience and case studies.

CHIEF PHYSICIAN SHOOL is of particular note. I hope that this initiative will be a 
platform where proactive managers of medical institutions may find answers to the 
question: "How to succeed in the reformed healthcare system?"

We have a lot of work to do. In 2019 we are launching new electronic tools: medical 
information card, prescription, referral forms, sickness certificates. The provision of 
specialized medical care in hospitals and medical centers will be funded according 
to new rules.

It will be a difficult way, but we cannot choose other option. Let's move on 
together.

Pavlo Kovtoniuk
Deputy Minister of Health of Ukraine
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Шановні колеги, вітаю Вас із відкриттям 
X Міжнародного медичного форуму!

Ми живемо в  надзвичайно складний і  цікавий час. Трансформація галузі 
охорони здоров’я, яка ще рік тому здавалася нездійсненною місією, не просто 
набуває чітких обрисів, а  вже реально працює на первинній ланці медичного 
обслуговування. В 2020 році зміни розпочнуться на всіх рівнях надання медичної 
допомоги.

Паралельно з  основними змінами у  фінансуванні, ми змінюємо систему 
забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичними виробами, 
удосконалюємо систему реімбурсації, працюємо над кращим забезпеченням 
стаціонарів ліками. Розвиваємо систему електронного здоров’я, запроваджуємо 
електронний рецепт та іншу електронну документацію. Реформуємо 
систему української медичної освіти, розбудовуємо систему трансплантації, 
популяризуємо профілактику захворювань, зокрема виховуємо прихильність до 
вакцинації.

Ми радіємо здобутками і, разом з тим, концентруємося на подальших цілях.
Попереду ще багато роботи. Як виглядатиме українська медицина за 2, 5, 

10 років залежить від нашої особистої відповідальності, готовності працювати 
разом та самовдосконалюватися для побудови нової моделі орієнтованої на 
кожного громадянина України.

Вже 10 років поспіль Міжнародний медичний форум стає майданчиком для 
спілкування та обговорення актуальних питань галузі. Долучайтесь до дискусії 
щодо трансформації системи охорони здоров’я —  відкрито та професійно. Ми 
маємо спільну мету та унікальний шанс створити дійсно ефективну модель 
охорони здоров’я.

Роман Ілик,
заступник Міністра охорони здоров’я
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Dear collegues, I welcome you at the opening 
ceremony of the X International Medical Forum!

We live in the extremely hard and interesting time. Last year the transformation 
of the industry seemed to be an unachievable goal, but now it is not just taking 
shape, but we can see the first results in primary care. In 2020 the changes will be 
implemented at all levels of medical services supply.

In addition to the financing approach, we are also changing the medicines and 
medical products supply chain, improving the reimbursement system and working 
on the best provision of hospitals with medicines. We are developing an electronic 
healthcare system, implementing an electronic prescription and other electronic 
documents. We are reforming the system of medical education of Ukraine, developing 
the system of transplantation, promoting the prevention measures, in particular 
vaccination.

We are happy with our achievements, but focus on next goals.
We have a lot of work to do. The quality of the Ukrainian healthcare industry in 2, 5, 

10 years depend on our personnel responsibility, readiness to cooperate and improve 
to build a new model oriented to each citizen of Ukraine.

For 10 years in a row the International Medical Forum has become a platform 
for communication and discussion of pressing issues. Get involved into an open and 
professional discussion relating to the transformation of the healthcare system. We 
have a common goal and unique opportunity to create an effective healthcare model.

Roman Ilyk,
Deputy Minister of Health of Ukraine
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Шановні колеги!
Щиро вітаю учасників і  гостей Х ювілейного Міжнародного медичного 

форуму.
Мені надзвичайно приємно долучитися до події, яка об’єднує українську 

медичну спільноту —  лікарів, науковців, керівників закладів охорони здоров`я, 
розробників IT-технологій, виробників й постачальників лікарських засобів та 
медичних виробів.

В останні роки українська система охорони здоров’я перебуває в  стані 
реформування. Разом із реформуванням системи охорони здоров’я 
продовжується робота і над вдосконаленням системи забезпечення населення 
якісними лікарськими засобами. Саме Держлікслужба реалізовує державну 
політику у  сфері контролю якості лікарських засобів і  медичних виробів та 
ліцензування господарської діяльності на фармацевтичному ринку. І  мені 
приємно, що одним із напрямів Форуму є «Організація і управління в фармації», 
в рамках якого буде проведено кілька заходів і для виробників фармацевтичної 
продукції.

Попереду ще багато роботи. Тож долучайтеся, допомагайте, надавайте 
пропозиції, діліться досвідом —  маємо спільну мету і  унікальний шанс 
створити дійсно ефективну систему забезпечення населення України якісними 
лікарськими засобами!

До зустрічі на заходах науково-практичної програми Х Міжнародного 
медичного форуму!

Бажаю плідної роботи і цікавих зустрічей!

Р. М. Ісаєнко,
голова Державної служби України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками
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Dear colleagues!
I sincerely welcome participants and guests of the X International Medical Forum.
I am very happy to take part in the event that unites the Ukrainian medical 

community: doctors, researchers, heads of healthcare institutions, IT developers, 
manufacturers and suppliers of drugs and medical supplies.

Recently, the Ukrainian healthcare system has been reformed. Alongside the 
healthcare reform, the work on the improvement of the pharmaceutical supply system 
has continued. It is the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control that 
implements the state policy on medications and drugs quality control and licensing 
pharmaceutical activity. And I am glad that the Organization and Management in 
Pharmacy is one of the priorities of the Forum, where several events for manufactures 
of pharmaceutical products will take place.

We have a lot of work to do. So, get involved, give your assistance and proposals, 
share your experience as we have a common goal and a unique chance to create a 
really effective pharmaceutical supply system for the Ukrainian people!

See you at the events dedicated to the scientific agenda of the X International 
Medical Forum!

I wish you fruitful work and interesting meetings!

R. M. Isaenko,
Head of the State Service of Ukraine 
on Medicines and Drugs Control
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Дорогі друзі!
Десятий, ювілейний рік учасники Міжнародного медичного форуму «Інновації 

в медицині —  здоров’я нації» збираються разом у найпрекраснішому місті у світі, 
щоб об’єднати свій творчий, науковий та професійний потенціал заради розвитку 
медицини!

Я вже не вперше маю за честь брати участь у роботі Форуму, тому з особистого 
досвіду переконана —  це один з  найавторитетніших майданчиків для фахівців, 
що присвятили себе медичній науці, практичній медицини та медичній освіті!

Я абсолютно впевнена, всіх вас —  і  старожилів заходу і  тих, хто приєднався 
до нас вперше, об’єднує одна спільна риса. Бажання самовдосконалюватися, 
вдосконалюючи світову медицину. Саме цей здоровий перфекціонізм і є, на мій 
погляд, справжнім локомотивом, рушійною силою будь-якого розвитку та руху 
вперед.

Тож від імені Департаменту охорони здоров’я міста Києва бажаю вам, 
шановні учасники Форуму, і цього року у повній мірі реалізувати своє прагнення 
досконалості та отримати справжню користь і  насолоду від нових відкриттів, 
перспективних професійних знайомств, надихаючих зустрічей, спілкування 
з однодумцями і набутих знань!

Валентина Гінзбург,
Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва,
доктор медичних наук
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Dear friends!
In the tenth year the participants of the International Medical Forum Medicine 

Innovations —  the Nation's Health" have gathered together in the best city in the 
world to join their creative, research and professional potential for the development 
of medicine!

It is not the first time when I  am honored to take part in the Forum, so, from 
my experience, I may say that this is the most prestigious platform for experts who 
dedicated their lives to the medical science, practical medicine and medical education!

I am absolutely convinced that you all, both permanent guests and those who 
have joined us for the first time, have one common feature. The willingness to improve 
yourselves by improving the global medicine. That very reasonable perfectionism, in 
my opinion, is a real driver, motive power of any development and movement.

Therefore, on behalf of the Healthcare Department of Kyiv I wish you, distinguished 
participants of the Forum, to achieve your agenda and get benefits and enjoy new 
findings, exciting and inspiring meetings, communication with like-minded people 
and acquired knowledge!

Valentyna Hinzburg,
Director of the Healthcare Department of Kyiv,
Dr.habil. med.



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

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

Шановні колеги!
Радий вітати Вас із початком роботи X Ювілейного Міжнародного медичного 

форуму «Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Унікальністю цієї події є те, що вона надає можливість учасникам на 

основі фундаментальних знань розв’язувати складні неординарні проблеми 
в  медицині —  від створення нових лікарських препаратів та приладів до 
впровадження «технологій завтрашнього дня».

На мою думку, саме відкритий діалог і  системна співпраця між людьми, які 
займаються інноваціями, та фахівцями, що застосовують їх у практиці, є одним із 
каталізаторів розвитку вітчизняної науки.

Не без гордості хочу зазначити, що установи НАН України запропонували 
чимало розробок, призначених для використання в  галузі охорони здоров’я. 
Зокрема, розроблено сімейство приладів електростимуляції з  біологічним 
зворотним зв’язком для відновлення рухів та мовлення після тяжких захворювань 
нервової системи —  інсульту, ДЦП тощо. З їх допомогою вже проліковано понад 
15 тис. хворих.

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

Я вірю, що ці здобутки —  лише початок ери розробок світового масштабу, 
що держава врешті-решт надасть українським вченим відчутну підтримку 
і дозволить повною мірою реалізувати свій творчий потенціал.

Бажаю, щоб під час фахових дискусій у Вас з’явилося багато цікавих проектів, 
які закладуть фундамент для докорінних змін!

Б. Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
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Dear colleagues!
I am glad to congratulate you on the start of the X Anniversary International 

Medical Forum “Medicine Innovations —  the Nation’s Health”!
A truly unique event, this Medical Forum helps its participants use fundamental 

knowledge to solve extremely challenging tasks in medicine from the development 
of innovative pharmaceuticals and devices to the implementation of “the technology 
of tomorrow”.

In my opinion, it is the open dialogue and systematic cooperation between 
innovators and experts who apply innovations in practice to drive the development 
of national science.

I would like to note, not without pride, that the institutions within the National 
Academy of Sciences of Ukraine have proposed many developments for the healthcare 
industry, including in particular a family of electrostimulation devices with biological 
feedback to restore movements and speech in patients suffered from severe nervous 
system disorders, such as stroke, infantile cerebral paralysis and others, and more than 
15 thousand patients have already benefited from such therapy.

More than 150 procedures in abdominal surgery, traumatology, pulmonology, 
proctology, mammology, gynecology, otolaryngology, and ophthalmology are based 
on our domestic revolutionary technology of electric welding of living soft tissues 
which significantly reduces blood loss and improves wound healing. More than 200 
thousand surgeries have been successfully done so far.

I believe that these achievements are just the beginning of a global era of 
developments and do hope that the Ukrainian government will eventually provide 
our research community with tangible support so our scientists could realize their 
creative potential as full as possible.

I wish you many interesting projects and professional discussions to lay down the 
strong basis for groundbreaking changes!

Borys Y. Paton,
President, National Academy of Sciences of Ukraine
NASU Academician
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Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук України радий вітати вас 

з  відкриттям Х ювілейного Міжнародного медичного форуму «Інновації 
в медицині —  здоров’я нації».

Як один з  організаторів заходу НАМН вважає своєю місією ознайомлення 
лікарів-практиків зі здобутками наших висококваліфікованих і  авторитетних 
фахівців, а також сприяння розвитку національної системи охорони здоров'я.

Більшість інститутів НАМН долучилися до формування науково-практичної 
програми Форуму —  VIІІ Міжнародного медичного конгресу «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки у  практику охорони здоров’я України». 
Медична наука стає не лише підґрунтям, а й запорукою започаткованих реформ 
охорони здоров’я країни, метою яких є створення системи, орієнтованої на 
пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян 
України на рівні розвинутих європейських держав.

Міжнародний медичний форум за роки своєї роботи став найпотужнішою 
платформою, де створено умови для комплексного підходу до вирішення 
актуальних проблем галузі.

Представники органів державної та місцевої влади, а  також вітчизняні та 
зарубіжні науковці й лікарі матимуть змогу взяти участь у  конструктивному 
діалозі на конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах в  рамках 
цьогорічного Конгресу. А спеціалізовані виставки долучать до нього виробників 
і дистриб’юторів медичного обладнання, фармацевтичної продукції, компанії, що 
надають послуги у сфері охорони здоров’я.

Переконаний, що кожен спеціаліст зможе отримати максимум користі 
для себе, підвищити свій фаховий рівень на заходах форуму, а  також на 
спеціалізованих виставках зможе ознайомитися з  найновішим медичним 
обладнанням, інструментарієм, виробами медичного призначення.

Вітаю учасників, організаторів та гостей Міжнародного медичного форуму 
з  10-річним ювілеєм та бажаю плідної роботи, налагодження нових ділових 
контактів, успіхів у професійній діяльності!

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 (NAMS), I am 

glad to congratulate you on the opening of the X Anniversary International Medical 
Forum "Medicine Innovations —  Nation’s Health".

As a co-organizer, NAMS sees its mission in familiarizing practitioners with the 
achievements of our highly skilled and authoritative professional community and in 
promoting the development of the national health system.

Most NAMS institutions have joined the development of the scientific and practical 
program of the Forum —  the VIII International Medical Congress "Introduction of 
Modern Medical Science Advances into Healthcare Practice in Ukraine". Medical 
science becomes not only a foundation but also a key success factor for the reforms 
initiated in the domestic healthcare sector to develop a patient-oriented system that 
could provide medical care for all Ukrainian citizens at the level of developed EU 
member states.

Over the years, the International Medical Forum has become the most powerful 
platform that provides a good background for the development of a comprehensive 
approach to address current healthcare issues.

Representatives of national government and local authorities and domestic and 
foreign scientists and doctors will take part in a constructive dialogue at conferences, 
seminars, round-table discussions, and master classes held as part of this year's 
Congress. Specialized exhibitions will bring together manufacturers and distributors 
of medical equipment and pharmaceuticals, and providers of healthcare services.

I believe that medical specialists will get most and enhance their professional level 
by attending Forum events and get acquainted with the latest medical equipment, 
instruments, and products by visiting specialized exhibitions.

I congratulate the participants, organizers, and guests of the International Medical 
Forum on the X anniversary and wish fruitful work, networking, and success in their 
professional activities!!

V. Tsymbaliuk,
President and Member of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, 
Academician 
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Шановні учасники та гості, 
щиро вітаю Вас з початком  

роботи форуму!
Весна —  це не тільки пробудження природи і  сонячний настрій, а  ще й 

Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Ця подія —  особлива у медичному календарі. Це прекрасний комунікаційний 

майданчик, шанс зустрітися з непересічними особистостями й професіоналами 
різних сегментів, потужна виставка з  можливістю протестувати новітнє 
обладнання й дізнатися про специфіку його використання.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика як 
флагман безперервної професійної підготовки фахівців для системи охорони 
здоров’я України, безумовно, підтримує якісні навчальні ініціативи. Міжнародний 
медичний форум —  чудовий приклад того, як іти в ногу з реаліями сьогодення під 
час організації подібних програм.

Через брак часу та щільний графік роботи практикуючі лікарі не 
завжди можуть відвідувати тривалі конференції та семінари. А  динамічний 
і  різноплановий формат форуму, чітка тематика секцій, «квінтесенція знань» —  
про зміни у законодавстві, менеджменті медичних закладів, протоколах, вимогах 
до обладнання —  дозволяють учасникам дізнатися про актуальні нововведення 
у різних сегментах системи охорони здоров’я.

Хочу анонсувати, що за підтримки Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика у рамках VIII Міжнародного медичного 
конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони 
здоров’я України» обговорюватимуться інноваційні розробки для профілактики, 
діагностики та лікування, що у найближчому майбутньому будуть імплементовані 
у вітчизняну медичну практику. Приділимо увагу і змінам у системі безперервної 
медичної освіти.

Вітаю гостей, організаторів Міжнародного медичного форуму з  10-річним 
ювілеєм! Нехай прекрасна весняна традиція зустрічей і  спілкування медичної 
спільноти продовжується!

Ю. В. Вороненко,
доктор медичних наук, професор,  
академік НАМН України,
ректор НМАПО імені П. Л. Шупика
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Distinguished participants and guests, 
I sincerely congratulate you with the beginning  

of the Forum!
Spring is not only awakening of nature and sunny mood, but it is time for the 

International Medical Forum "Medicine Innovations —  the Nation's Health"!
It is a special event in the medical events schedule. It is a wonderful 

communication platform, a great opportunity to meet with extraordinary people and 
multi-disciplinary experts, a considerable exhibition that allows to test a state of the 
art equipment and learn more how to use it.

The Shupyka National Medical Academy of Postgraduate Education as a source 
of manpower for the healthcare system of Ukraine absolutely supports high-quality 
educational initiatives. The International Medical Forum is an excellent example of 
how to keep in steps with the facts of life during the organization of similar programs.

Due to the lack of time and busy schedule practicing physicians have less 
opportunities to visit long-lasting conferences and workshops. And the dynamic 
and multi-faceted format of the Forum and clear subject matters of panels and 
"quintessence of knowledge", which relates to the changes in the legislation, 
management of medical institutions, protocols, requirements to equipment, allow 
the participants to learn more about the current novelties in different segments of 
the healthcare system.

I would like to announce that with the support of the Shupyka National Medical 
Academy of Postgraduate Education the following subject matter will be discussed 
within the framework of the VIII International Medical Congress "The Introduction of 
Modern Medical Science Advances into Healthcare Practice in Ukraine": innovative 
developments for prevention, diagnostics and treatment that will be put into the 
domestic medical practice in the upcoming years. We will also focus on the changes 
in the medical education system.

I congratulate guests and organizers with the tenth anniversary of the 
International Medical Forum! May this wonderful spring tradition of the medical 
community to meet and communicate continue!

Y. V. Voronenko,
Dr. habil. med., professor, academician of the National Academy
of Medical Sciences of Ukraine,
Rector of P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
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Шановні учасники та гості  
науково-практичної конференції!

Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабора-
торної медицини і від себе особисто щиро привітати з початком роботи науково-
практичної конференції з  міжнародною участю «Нові клініко-діагностичні 
рішення та сучасні аналітичні технології» в рамках X Ювілейного Міжнародного 
Медичного Форуму «Інновації в медицині —  здоров’я нації».

Підготовка програми науково-практичної конференції відбувалась у співпраці 
кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, 
Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) 
та європейських експертів лабораторної медицини. Міжнародний Медичний 
Форум об'єднує науково-практичну конференцію, майстер-класи, виставкові 
заходи та спеціалізовані експозиції, що створює міжнародну платформу для 
обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців лабораторної медицини. 
В  роботі конференції приймуть участь провідні спеціалісти лабораторної 
медицини України, Білорусії, Польщі та Німеччини. Особливу увагу буде 
приділено європейському досвіду в  питаннях використання лабораторних 
тестів в  сучасній доказовій медицині, оцінки аналітичної достовірності 
клінічних лабораторних досліджень. На пленарних засіданнях також буде 
обговорено клінічні та сучасні діагностичні аспекти системного остеопорозу, 
серцево-судинних захворювань, дисфункції ендотелію судин, імунного статусу 
при вакцинації та алергічних захворюваннях та алгоритми оцінки чоловічої 
фертильності. Дуже важливим буде обмін досвідом фахівців лабораторної 
медицини в  питаннях інструментального терапевтичного моніторингу ліків за 
допомогою високоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометричним 
детектуванням, а також цифрової трансформації роботи медичних лабораторій 
за допомогою лабораторних інформаційних систем.

Основним завданням Конференції є формування єдиного підходу і кон-
солідація зусиль, спрямованих на надання доступних і  якісних лабораторних 
послуг населенню країни.

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

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

Г. Луньова,
Президент ВАКХЛМ, професор
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Dear participants and guests of our  
Research & Practical Conference!

On behalf of the Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
of Ukraine and my behalf, I would like to congratulate you on the beginning of the 
Research & Practical Conference "New clinical-diagnostic solutions and advanced 
analytical technologies" held with the involvement of our international partners as 
part of the X Anniversary International Medical Forum " Medicine Innovations —  
Nation’s Health".

The program of the Research & Practical Conference was developed in 
close cooperation with the Chair of Clinical Laboratory Diagnostics at the 
National P. L. Shupyk Medical Academy, the Association of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine of Ukraine, and the European experts in laboratory medicine. 
The International Medical Forum is the venue for the research and practical 
conference, master classes, exhibition events, and specialized expositions and serves 
as an international platform where specialists in laboratory medicine can share 
their experience and improve their qualification. The Conference will be attended 
by leading experts in laboratory medicine from Ukraine, the Republic of Belarus, 
Poland, and Germany. The European expertise in using laboratory testing in modern 
evidence-based medicine and analytical validation of clinical laboratory studies will 
be a particular focus of the Conference. The plenary sessions will also discuss the 
clinical and modern diagnostic aspects of systemic osteoporosis, cardiovascular 
diseases, vascular endothelial dysfunction, immune status in vaccinations and allergic 
diseases, and algorithms for assessing male fertility. It will be crucial to exchange the 
experience of specialists in laboratory medicine in the field of instrumental therapeutic 
monitoring of medicinal products using high-performance liquid chromatography 
with mass spectrometry detection, as well as digitalization of medical laboratories by 
broader use of laboratory information systems.

The primary objective of the Conference is to develop a unified approach and to 
consolidate our efforts to provide people with affordable and high-quality laboratory 
services.

I hope that this research forum will serve as a source of professional knowledge 
for specialists of laboratory medicine, will facilitate the exchange of information and 
experience and will help the participants to develop a fresh approach to the most 
urgent issues of laboratory medicine.

I wish the organizers and all the participants of the Conference to keep going and 
focus their talents and expertise to further develop and boost laboratory medicine. 
I  wish you strong health, many creative ideas and success, faithful friends and 
colleagues.

Prof. H. Luniova,
President, Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine
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Вельмишановні організатори, учасники  
та гості Форуму!

Вітаю Вас на X ювілейному Міжнародному Медичному Форумі «Інновації 
в медицині —  здоров’я нації»!

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

Активна участь компаній укріплює і  розширює співпрацю між ними 
і практикуючими лікарями.

Безумовно, розвиток радіології (рентгенологія, ультразвукова діагностика, 
КТ, МРТ), ядерної медицини (радіонуклідна діагностика) та радіологічної 
онкології (променева терапія) потребує міждисциплінарного підходу до 
вирішення актуальних проблем галузі. Освоєння сучасних методів та методик 
у цьому напряму неможливий без розвитку технологічного потенціалу медичних 
закладів.

Глибоко переконана, що робота на Форумі стимулюватиме розвиток 
радіології, ядерної медицини та радіологічної онкології в  Україні та дозволить 
удосконалити підходи до діагностики і лікування захворювань.

Бажаю усім учасникам виставки плідної співпраці, позитивних вражень 
і натхнення для нових звершень.

Т. А. Ялинська,
д.мед.н., завідувач відділенням променевої діагностики ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», доцент 
кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика, Президент Асоціації 
Радіологів України, член групи експертів МОЗ України з напрямку «Радіологія. 
Ультразвукова діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна 
діагностика»
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Dear organizers, participants and guests  
of the Forum!

I welcome you at the opening ceremony of the X International Medical Forum 
"Medicine Innovations —  the Nation's Health"!

Every year this Forum brings together lead healthcare experts, foreign researchers, 
producers of medical equipment and creates conditions for constructive dialogue. 
Such meetings allow doctors in different specialties to exchange their experience, and 
healthcare managers may discuss all relevant issues, find solutions required.

The companies actively engaged strengthen and extend cooperation with 
practitioners.

Undoubtedly, the development of radiology (X-ray radiography, ultrasonic 
diagnostics, СT, MRT), nuclear medicine (radionuclide diagnostics) and radiologic 
oncology (radiation treatment) requires a multidisciplinary approach to current issues 
of the industry. Modern methods and techniques cannot be introduced without 
developing technological potential of medical institutions.

I am deeply convinced that the Forum will stimulate the development of radiology, 
nuclear medicine and radiologic oncology in Ukraine and will allow to improve the 
approaches to diagnostics and treatment of diseases.

I wish all participants of the exhibition a fruitful cooperation, positive impressions 
and inspiration for achieving new goals.

T. A. Yalynska,
MD, head of the Radiation Diagnostics Department, SD "Center for Pediatric Cardiology 
and Cardiac Surgery to the Ministry of Health of Ukraine, associate professor of the 
Radiation Diagnostics Department Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education President of the Ukrainian Association of Radiology, a member of the expert 
team to the Ministry of Health of Ukraine in radiology, ultrasonic diagnostics, radiation 
treatment, x-ray radiography, radionuclide diagnostics
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Шановні друзі, колеги, партнери!
З особливим задоволенням вітаю Вас із початком роботи X Ювілейного 

Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
Кожен із Вас, хто хоча  б раз був гостем заходу, знає, що це прекрасна 

інформаційна платформа, де кожен фахівець може поповнити теоретичні 
і  практичні знання, зустрітися з  однодумцями і  подискутувати з  опонентами, 
поспілкуватися з  розробниками IT-програм, дізнатися про останні законодавчі 
ініціативи в  сфері медицини, протестувати новітнє обладнання ультразвукової 
і функціональної діагностики для медичних закладів різного рівня.

Я, як лікар-практик прекрасно розумію, що для нашої щоденної діяльності 
однаково важливими є наявність у  медичній установі сучасного обладнання 
і  вміння спеціалістів на ньому працювати, правильно інтерпретувати дані 
і формувати протоколи заключень.

Тому запрошую Вас взяти участь у  Всеукраїнській школі ультразвукової 
та функціональної діагностики, що працюватиме під час форуму у  рамках 
зони MEDZOOM. Ви зможете вдосконалити свою практичну майстерність, 
ознайомитеся з останніми новинками й протоколами ультразвукової діагностики, 
за якими працюють закордонні лікарі. Ми зрозуміло й доступно пояснимо Вам, як 
застосовувати сучасні технології (протоколи і керівництва Всесвітньої (WFUMB) 
та Європейської (EFSUMB) федерації ультразвукової діагностики в  медицині 
і  біології, технології інтервенції з  Fusion-навігацією, 3D/4D-реконструкції, 
еластографії, стеатометрії печінки та ін.). Суттєво важливими є технології клінічної 
діагностики мікроциркуляції, телемедичних рішень для ЕКГ та спірометрії, 
моніторингу стану пацієнтів.

До речі, Школа розрахована не тільки на експертів у сфері ультразвукової та 
функціональної діагностики, фахівців вузького профілю, але й на сімейних лікарів. 
Ми порадимо, які апарати для діагностики краще придбати для первинної, 
а які —  для вторинної ланки; опишемо клінічні ситуації, де сімейні лікарі блискуче 
діють самостійно, та наведемо приклади станів, коли краще залучити до процесу 
профільних спеціалістів і  працювати у  тандемі. Інструментальна діагностика 
мусить служити лікарю-клініцисту для прийняття правильного рішення в стислі 
терміни.

Чекаємо на Вас! Буде цікаво, динамічно, корисно!

О. Б. Динник,
кандидат медичних наук,
головний лікар Інституту еластографії,
президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД),
член Виконкому Асоціації радіологів України (АРУ), член ESR, EASL.
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Dear friends, colleagues, and partners!
I am happy to congratulate you on the start of the 10th Anniversary International 

Medical Forum "Medicine Innovations —  Nation’s Health"!
Each of you, who have at least once visited this event, knows that this is an 

excellent informational platform for all healthcare professionals. Here you can expand 
your theoretical and practical knowledge, meet like-minded people, dispute, talk with 
IT developers, learn about recent legislative initiatives in medicine, and test novel 
ultrasound and functional diagnostic equipment designed for medical institutions 
operating in various settings.

As a practitioner, I  understand perfectly well that both modern equipment at 
medical institutions and staff knowing how such equipment functions and can 
correctly interpret and present test and assessment results are equally important in 
our everyday practice. Therefore, I would like to invite you to attend the All-Ukrainian 
School of Ultrasound & Functional Diagnostics that will work as part of the Forum at 
MEDZOOM Zone. The School will help you to improve your practical skills and learn 
about the latest innovations and ultrasound diagnostics protocols used in foreign 
medical practice. In a simple and easy-to-understand manner, we will teach you how 
to apply modern technologies in practice (such as WFUMB and EFSUMB protocols 
and guidelines, interventions using Fusion Navigation, 3D/4D reconstruction, 
elastography, liver steatometry, etc.). Clinical diagnostics of microcirculation, 
telemedicine-based solutions in ECG and spirometry, and patient monitoring are also 
important technologies.

By the way, the School is designed not only for medical specialists, such as experts 
in ultrasound and functional diagnostics, but for family doctors too. We will advise 
you which diagnostic devices would be better to buy for the primary and secondary 
care settings; describe clinical situations where family doctors can efficiently manage 
patient's condition on their own and where it would be better to team up with other 
medical specialists. Instrumental diagnostics must serve clinicians to make the right 
decision as quickly as practically possible.

We are looking forward to seeing you! Join us for an exciting, dynamic, and 
empowering experience!

O. B. Dynnyk,
Candidate of Medical Sciences,
Chief Physician at the Institute of Elastography,
President at the Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics (UAUD),
Member of the Executive Committee of the Association of Radiologists of Ukraine (ARU),
ESR/EASL member
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Шановні гості 
X Ювілейного Міжнародного медичного форуму 

«Інновації в медицині —  здоров’я нації»!
З радістю та непідробною цікавістю медична спільнота щороку чекає на цю 

подію.
З’являються нові спікери, локації, технології. Стають більш масштабними 

наукові заходи. Та незмінними залишаються високий рівень організації заходу й 
тепла дружня атмосфера, яка панує на ньому.

Ще одна характерна особливість Міжнародного медичного форуму —  
своєчасність і об’єктивність обговорень, врахування світового досвіду з огляду 
на поступову інтеграцію України до європейської спільноти, гармонізацію 
законодавства, кардинальне реформування галузі, що є надзвичайно важливим.

Сьогодні дуже важливими завданнями в  лабораторному сегменті 
є формування єдиного підходу і  консолідація зусиль, спрямованих на 
впровадження системи забезпечення якості в  лабораторіях кожного регіону 
країни, акредитація медичних лабораторій. Це стане запорукою надання 
населенню доступних і якісних лабораторних послуг. Обговоренню проблемних 
питань присвячені виступи провідних спікерів, а  презентація комплексних 
рішень для медичних та наукових лабораторій відбудеться під час Міжнародної 
виставки охорони здоров’я MEDICAEXPO.

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

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



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

офiцiйний каталог    •    official catalogue www.medforum.in.ua  35

Dear guests of the X Anniversary International 
Medical Forum "Medicine Innovations —   

Nation’s Health"!
Every year, the medical community awaits this event with joy and genuine interest.
Every year, the Forum invites new speakers, launches new locations, and presents 

new technology. Scientific events expand. But the high-level organization and the 
warm, friendly atmosphere remain the same.

Another distinctive feature of the International Medical Forum is that the 
discussions are always just-in-time and unbiased and take into account the world 
experience which is extremely important given Ukraine's integration into the 
European community, harmonization of legislation, and radical reforms of the 
healthcare sector.

Today, the development of a unified approach and the consolidation of efforts 
aimed at introducing a quality assurance system in laboratories of each region of the 
country and accreditation of medical laboratories are vital tasks for the laboratory 
sector. It will be a guarantee of providing affordable and high-quality laboratory 
services to the people. Presentations of leading speakers will give rise to discussions 
of urgent issues, while comprehensive solutions for medical and research laboratories 
will be presented at MEDICAEXPO International Healthcare Exhibition.

So, I  sincerely wish all the participants the inspiration, wisdom, fruitful work, 
balanced approach in decision-making and courage in implementing your decisions!

Prof. T. I. Havrylenko,
Chief Specialist in Laboratory Diagnostics of the NAMS of Ukraine,
Vice President of the Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of 
Ukraine, Head of NAMS Interinstitutional Laboratory Reference Center
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Шановні учасники та гості!
Від імені компанії LMT вітаю на Х ювілейному Міжнародному медичному 

форумі «Інновації в  медицині —  здоров’я нації», VІІІ Міжнародному медичному 
конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони 
здоров’я України» та на Міжнародному форумі «Менеджмент в охороні здоров`я»!

В Україні триває реформування галузі охорони здоров’я. Учасниками змін є 
урядовці, науковці, лікарі та медичний персонал, компанії, що виробляють товари 
для медицини і  надають послуги у  цій сфері, пацієнти. Саме тому організатори 
Міжнародного медичного форуму вбачають свою місію у  створенні умов для 
плідного діалогу всіх сторін цього процесу.

Ми генеруємо ідеї, моніторуємо вітчизняне інформаційне поле, аналізуємо 
попередні зауваження й вивчаємо міжнародний досвід, щоб вдосконалити 
формат форуму, наповнити його наукову програму ексклюзивною 
і різноплановою інформацією, надати вам можливість почути й побачити нове, 
навчитися корисному, подискутувати про актуальне.

Цього року зусиллями Національної академії медичних наук, Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця, державних установ Міністерства 
охорони здоров’я, медичних асоціацій та приватних компаній, крім традиційних 
заходів, було підготовлено семінари з питань впровадження у медицину сучасних 
інформаційних технологій, круглі столи з правових питань діяльності приватних 
і  державних лікувальних закладів, заходи, присвячені проблемам надання 
населенню якісної первинної медичної допомоги та багато інших.

Щиро дякую організаторам Форуму —  Національній академії медичних 
наук України, Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика. Вони доклали найбільших зусиль, аби всі дні Форуму протягом 
останніх років були максимально корисними в професійному плані для кожного 
відвідувача.

Надзвичайно вдячний також органам державної влади, які щороку 
підтримують наші заходи, співорганізаторам, профільним асоціаціям, 
партнерам —  їхня допомога дуже важлива.

Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку і активну участь у виставках 
та заходах.

Сподіваюся, цьогорічна зустріч стане для Вас ще більш цікавою і приємною, 
що Ви здобудете корисні професійні контакти, опануєте нові технології, 
дізнаєтеся, як зробити свою щоденну діяльність ефективнішою, зручнішою, 
прибутковішою. Що розповіді про чужі помилки допоможуть Вам вчасно зробити 
висновки й обрати вірну стратегію, а історії успіху —  надихнуть і подарують сили 
для яскравих звершень.

Ми пишаємося, що за час існування Форуму його відвідали 100 000 фахівців 
із усіх куточків України та зарубіжних держав. Власним досвідом і  цінними 
порадами з учасниками поділилися більше 5000 поважних спікерів.

Ми десять років разом з  вами пройшли складний, але насичений і  цікавий 
шлях. Я вважаю, що найцікавіше —  ще попереду.

Ми знаємо, куди йдемо, і щиро віримо, що Ви й надалі залишатиметеся з нами.

В. Ю. Ткаченко,
Генеральний директор компанії LMT
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Distinguished participants and guests!
On behalf of company LMT I welcome you at the X International Medical Forum 

"Medicine Innovations —  the Nation's Health", the VIII International Medical Congress 
"The Introduction of Modern Medical Science Advances into Healthcare Practice in 
Ukraine" and the International Forum "Healthcare Management"!

The healthcare reform in Ukraine is under progress. The changes concern officials, 
researchers, doctors and medical personnel, companies producing healthcare 
products and providing appropriate services, patients. Therefore, the organizers of 
the International Medical Forum believe that their mission is to create conditions for 
fruitful dialogue between all participants of this process.

We generate ideas, monitor the domestic information field, analyze the previous 
remarks and examine the international experience to improve the format of the 
Forum, to offer an exclusive and various scientific agenda, to give you an opportunity 
to hear and see new things, to learn useful information and discuss the current issues.

This year the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Shupyk 
National Medical Academy of Postgraduate Education, the Bogomolets National 
Medical University, government institutions of the Ministry of Health of Ukraine, 
medical associations and private companies, in addition to the traditional events, 
have prepared seminars on the introduction of modern information technologies, 
round tables on legal issues related to the activities of private and public medical 
centers, events dedicated to the provision of high-quality primary medical care and 
many others.

I sincerely appreciate the organizers of the Forum, the National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine, the Shupyk National Medical Academy of Postgraduate 
Education. They have made the greatest efforts to make all days of the Forum as 
beneficial as possible for each visitor.

I am extremely grateful to the authorities that support our events on an annual 
basis, coorganizers, professional associations, partners as their assistance is very 
important.

I would like to express my particular gratitude to business for its support and 
active part in exhibitions and events.

I hope that this meeting will be more interesting and agreeable, you will get 
useful professional contacts, master new technologies and learn how to make your 
daily activities more efficient, comfortable and profitable. I hope that stories about 
errors made by other people will help you to make conclusions and choose a correct 
strategy, and success stories will inspire you and give forces to accomplish great 
things.

We are proud that 100 000 experts from throughout Ukraine and foreign countries 
have visited the Forum since its creation. More than 5 000 distinguished speakers have 
shared their experiences and valuable advice.

Together, we have come a difficult, but interesting and eventful way. I think that 
the most interesting things are yet to come.

We know where to go and sincerely believe that you will stay with us.

V. Y. Tkachenko,
General Director at LMT





НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ  
X ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ —  

VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ  
ТА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS  
OF THE X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM —  

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS  
AND INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE MANAGEMENT”
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ*
X ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 

«Інновації в медицині – здоров’я нації»
VIIІ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки 
у практику охорони здоров’я України»

IV МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ  
«Менеджмент в охороні здоров`я»

17-19 КВІТНЯ 2019 РОКУ

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

які проводитимуться у 2019 році

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*
X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM 
«Medicine innovations – the nation’s health»
VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS
«Introduction of medical science advances into 
healthcare practice in Ukraine»
IV INTERNATIONAL FORUM 
HEALTHCARE MANAGEMENT
APRIL 17-19, 2019

Congress is entered to the “Register of congresses, 
symposia and scientific-practical conferences”  
held in 2019

РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

17 квітня 
11.30-18.00 
Зал № 1

ІІ Всеукраїнська конференція 
«Доступність та якість медичного 
обслуговування у сільській 
місцевості: сьогодення та 
перспективи. Погляд регіонів» 
Організатори: Асоціація ОТГ, Medical 
Professional Events 
За підтримки: Адміністрації 
Президента України, Комітету 
Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я, Міністерства 
охорони здоров’я України, 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

17 квітня 
13.30-18.00 
Зал № 5

Конференція «Від Концепції побуд-
ови до Концепції безперервного 
вдосконалення національної 
системи охорони здоров’я України» 
Організатор: Громадська платформа 
«Українська медична експертна 
спільнота»

19 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 5

ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАВА 
Правова безпека медичного 
працівника в сучасних соціально-
економічних умовах
(практикум-сесія для лікарів) 
Організатор: Школа медичного права 
та фармації

19 квітня 
10.00-12.30 
Зал № 13

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання шкільної 
медицини в умовах реформування 
медичної галузі» 
Організатор: ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків НАМН 
України»

REFORM OF PUBLIC HEALTH BRANCH

April 17 
11.30-18.00 
Hall No. 1

ІІ All-Ukrainian Conference “Accessibility 
and quality of medical care in 
rural areas: present and prospects. 
Experience of regions”
Organizers: LSGA “Association of 
Amalgamated Territorial Communities”, 
Medical Professional Events 
Supported by: Administration of the 
President of Ukraine, Committee on 
Public Health of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, The Ministry of Health of Ukraine, 
the Ministry of Regional Development, 
Construction and Housing and Communal 
Services of Ukraine

April 17 
13.30-18.00 
Hall No. 5

Conference “From the Concept of 
construction to the Concept of 
continuous improvement of the 
national healthcare system of Ukraine”
Organizer: Ukrainian medical expert 
association, Public platform

April 19 
10.00-14.00 
Hall No. 5

SCHOOL OF MEDICAL LAW
Legal security of a medical worker in 
modern socio-economic conditions
(workshop-session for doctors)
Organizer: School of Medical Law and 
Pharmacy

April 19 
10.00-12.30 
Hall No. 13

Scientific-practical conference “Actual 
issues of school medicine in the 
context of reforming the medical 
industry”
Organizer: Institute for the Protection of 
Children and Adolescents of the NAMS of 
Ukraine, SI 

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ 
ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

17 квітня 
10.00-17.30 
Зал № 6

Щорічна конференція  
«Організація і управління охороною 
здоров'я 2019» 
Організатор: Кафедра управління 
охороною здоров'я НМАПО  
імені П. Л. Шупика

17 квітня 
14.30-17.30 
Зал № 8

Конференція «Сучасні стратегії 
кадрового забезпечення сфери 
охорони здоров’я» 
Організатор: Кафедра управління 
охороною здоров'я НМАПО імені 
П. Л. Шупика

18 квітня 
10.00-18.00 
Зал № 1

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

ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ

17 квітня 
10.00-13.00 
Зал № 5

Розширений семінар-консультація 
юристів на тему: «Дотримання ліцен-
зійних умов провадження медичної 
практики»  Питання-відповіді 
Організатор: Юридична компанія 
«Медконсалтинг»

18 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 2

X Практична конференція «Приватна 
медицина: реалії практики» 
Організатор: Medical Professional 
Events

19 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 2

Семінар «Технології Lean (Kaizen, 
Бережливе виробництво) в 
медицині. Як вийти на новий рівень 
ефективності без капітальних 
вкладень?» 
Організатор: IBMS (International 
Business Management Solutions)

ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

17 квітня 
10.00-18.00 
Зал № 11 
 
18 квітня 
10.00-13.00 
Зал № 11

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю  
«Нові клініко-діагностичні рішення 
та сучасні аналітичні технології» 
Організатори: Національна медична 
академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація 
клінічної хімії та лабораторної 
медицини

18 квітня 
10.00-12.30 
Зал № 8

Робоча нарада опорної кафедри 
за фахом «Клінічна біохімія» з 
представниками однопрофільних 
кафедр післядипломної освіти 
ВНМЗ України 
Організатор: Кафедра клінічної 
лабораторної діагностики НМАПО 
імені П. Л. Шупика

ORGANIZATION AND HEALTH MANAGEMENT

April 17 
10.00-17.00 
Hall No. 6

Annual scientific-practical conference 
“Organization and management of 
healthcare 2019”
Organizer: Department Of Public Health 
Management of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk

April 17 
14.30-17.30 
Hall No. 8

Conference “Modern strategies for 
personnel support of the health care 
sector”
Organizer: Department Of Public Health 
Management of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk

April 18 
10.00-18.00 
Hall No. 1

CHIEF PHYSICIAN SHOOL
Organizer: Department of public health 
service management of the Bogomolets 
National Medical University

DAYS OF PRIVATE MEDICINE IN UKRAINE

April 17  
10.00-13.00 
Hall No. 5

Advanced seminar-consultation of 
lawyers on the topic: “Compliance 
with the licensing conditions for 
proceeding of medical practice” 
Questions-answers
Organizer: Medconsulting, LLC

April 18  
10.00-17.00 
Hall No. 2

X Practical conference “Private 
medicine: realities of practice”
Organizer: Medical Professional Events

April 19  
10.00-17.00 
Hall No. 2

Seminar “Technology Lean (Kaizen, 
Lean manufacturing) in medicine. 
How to reach a new level of efficiency 
without capital investments?”
Organizer: IBMS (International Business 
Management Solutions)

DAYS OF LABORATORY MEDICINE

April 17  
10.00-18.00 
Hall No. 11 
 
April 18  
10.00-13.00 
Hall No. 11

Scientific-рractical сonference with 
international participation “New clinical-
diagnostic solutions and advanced 
analytical technologies”
Organizers: Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education, 
Association of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine of Ukraine

April 18  
10.00-12.30 
Hall No. 8

Working meeting of the supporting 
department on the specialty “Clinical 
biochemistry” with representatives of 
one-profile departments of post-
graduate education of the higher educa-
tional medical institutions of Ukraine
Organizer: Department of Clinical 
Laboratory Diagnostics of the NMAPE 
named after P. L. Shupyk
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18 квітня 
13.00-18.00 
Зал № 8

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

18 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Основні питання сучасної 
інфектології: епідеміологія, 
етіологія, клініка, лікування, 
діагностика, профілактика» 
Організатор: ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

18 квітня 
11.00-17.00 
Зал № 12

Науково-практична конференція 
«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»

18 квітня 
10.00–18.00  
Зал № 13

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА 
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»; компанія LMT

РАДІОЛОГІЯ: ультразвукова діагностика, 
конвенційна рентгенодіагностика, променева 

діагностика, комп’ютерна томографія, 
магнітно-резонансна томографія, променева 

терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека

17 квітня 
12.00-18.00 
Зал № 7 
 
18 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 7

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
Організатори: Асоціація радіологів 
України; Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики;  
Кафедра променевої діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика;  
компанія LMT

April 18  
13.00-18.00 
Hall No. 8

General meeting of the Association of 
Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine of Ukraine
Organizer: Association of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine of 
Ukraine

April 18  
10.00-14.00 
Hall No. 10

Scientific-practical conference “The 
main questions of modern infectology: 
epidemiology, etiology, clinic, 
treatment, diagnostics, prevention”
Organizer: Gromashevsky Institute of 
Epidemiology and Infectious Diseases of 
the NAMS of Ukraine, SI

April 18  
11.00-17.00 
Hall No. 12

Scientific-practical conference “Scientific 
developments and their use in 
laboratory diagnostics and clinical 
practice”
Organizers: NAMS of Ukraine; Laboratory 
and Metrological Service of NAMS 
of Ukraine; Interinstitute Reference 
Laboratory Centre of NAMS of Ukraine; 
M.D. Strazhesko Institute of Cardiology 
National Scientific Center of the NAMS of 
Ukraine, SI

April 18  
10.00–18.00  
Hall No. 13

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine; Laboratory 
and Metrological Service of 
NAMS of Ukraine; Inter-institution 
Reference Laboratory Centre of NAMS of 
Ukraine;  Association of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine of Ukraine; M.D. 
Strazhesko Institute of Cardiology National 
Scientific Center of the NAMS of Ukraine, SI; 
LMT Company

MEDICAL RADIOLOGY: ultrasound diagnostics, 
conventional X-ray diagnostics, computed 

tomography, magnetic resonance imaging, 
radiation therapy, nuclear medicine, radiation 

security

April 17  
12.00-18.00 
Hall No. 7 
 
April 18  
10.00-17.00 
Hall No. 7

ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF 
ULTRASOUND AND FUNCTIONAL 
DIAGNOSTICS
Organizers: Association of Radiologists 
of Ukraine; Ukrainian Association of 
Ultrasound Diagnostics Specialists; 
Department of Radiation Diagnostics of 
the NMAPE named after P. L. Shupyk; LMT 
Company

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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17 квітня 
10.00-11.30 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Вроджені вади серця у дорослих: 
діагностика та лікування» 
Організатори: ДУ «Науково-
практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України»; Кафедра дитячої кардіології 
та кардіохірургії НМАПО  
iмені П. Л. Шупика

17 квітня 
12.00-15.00 
Зал № 10

Семінар «Сучасний стан і проблеми 
брахітерапії» 
Організатор: ДУ «Інститут медичної 
радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН 
України»

18 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«Сучасна стратегія променевої 
діагностики та оцінки ефективності 
лікування пухлин органів малого 
таза» 
Організатор: Науково-дослідне 
відділення променевої діагностики 
Національного інституту раку

18 квітня 
14.30-17.00 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«Променева діагностика. Погляд у 
майбутнє»  
Присвячена 20-річчю ДУ «Інститут 
ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України» 
Організатор: ДУ «Інститут ядерної 
медицини та променевої діагностики 
НАМН України» 

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА — СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

17 квітня 
13.30-17.00 
Зал № 13

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання сімейної 
медицини в Україні» 
Організатори: НМАПО  
імені П. Л. Шупика; Інститут сімейної 
медицини; МГО «Міжнародна асоціація 
«Здоров'я суспільства»

ТЕРАПІЯ, ПЕДІАТРІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ, 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, 

ДІЄТОЛОГІЯ

17 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 8

V ЮВІЛЕЙНА ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА 
«Сучасні підходи до діагностики, 
лікування та профілактики 
захворювань внутрішніх органів» 
Організатор: Кафедра терапії 
НМАПО імені П. Л. Шупика

April 17  
10.00-11.30 
Hall No. 10

Scientific-practical conference 
“Congenital heart defects in adults: 
diagnosis and treatment”
Organizer: SI “Scientific-practical 
medical center of pediatric cardiology 
and cardiosurgery of the MoH of Ukraine”; 
Department of Children's Cardiology and 
Cardiac Surgery of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk

April 17  
12.00-15.00 
Hall No. 10

Seminar “Current condition and 
brachytherapy problems”
Organizer: Grigoriev Institute for medical 
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI

April 18  
10.00-14.00 
Hall No. 4

Scientific-practical conference “Modern 
strategy of radiodiagnosis and 
treatment effectiveness evaluation of 
tumors of the pelvic organs”
Organizer: Research Department of 
Radiodiagnostics at the National Cancer 
Institute

April 18  
14.30-17.00 
Hall No. 4

Scientific-practical conference 
“Radiation Diagnostics. Looking 
into the future” Dedicated to the 20th 
anniversary of the Institute of Nuclear 
Medicine and Radiation Diagnostics of 
NAMS of Ukraine
Organizer: Institute of Nuclear Medicine 
and Radiation Diagnostics of the NAMS 
of Ukraine, SI

GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE

April 17  
13.30-17.00 
Hall No. 13

Scientific-practical conference “Actual 
questions of family medicine in 
Ukraine”
Organizers: Institute of Family Medicine 
of the NMAPE named after P. L. Shupyk; IPO 
“International association for “HEALTH of 
SOCIETY”

"THERAPY, PEDIATRICS, CARDIOLOGY, 
NEUROLOGY, GASTROENTEROLOGY, 

ENDOCRINOLOGY, DIETOLOGY"

April 17  
10.00-14.00 
Hall No. 8

V ANNIVERSARY THERAPEUTIC SCHOOL 
“Current approaches to diagnostics, 
treatment and prevention of diseases 
of internal organs”
Organizer: Department of therapy of the 
NMAPE named after P. L. Shupyk
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17 квітня 
10.00-11.30 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Вроджені вади серця у дорослих: 
діагностика та лікування» 
Організатори: ДУ «Науково-
практичний медичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України»;  
Кафедра дитячої кардіології та 
кардіохірургії НМАПО  
iмені П. Л. Шупика

17 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 15

Українська кардіологічна школа 
ім. академіка М.Д. Стражеска 
Науково-практична конференція 
«Спеціалізоване та 
високотехнологічне лікування 
серцево-судинних захворювань. 
Спадкоємність та моніторинг 
пацієнтів» 
Організатори: Національна академія 
медичних наук України;  
Асоціація кардіологів України;  
ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології імені академіка  
М.Д. Стражеска» НАМН України

17 квітня 
15.30-18.00 
Зал № 10

Симпозіум «Проблеми діагностики 
та лікування хвороб органів 
травлення» 
Організатор: ДУ «Інститут 
гастроентерології НАМН України»

18 квітня 
10.00-15.00 
Зал № 5

Семінар «FMS Функціональна 
магнітна стимуляція високої 
потужності 3 Тесла у лікуванні та 
профілактиці захворювань органів 
малого таза» 
Організатор: ТОВ «Медгарант»

18 квітня 
15.10-18.00 
Зал № 5

Науково-практична конференція 
«Сучасні підходи в діагностиці та 
лікуванні неврологічної патології» 
Організатор: Кафедра неврології № 2 
НМАПО імені П. Л. Шупика

19 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Нові тенденції і невирішені 
питання профілактики НІЗ» 
Організатор: ДУ «Інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України»

April 17  
10.00-11.30 
Hall No. 10

Scientific-practical conference 
“Congenital heart defects in adults: 
diagnosis and treatment”
Organizer: SI “Scientific-practical 
medical center of pediatric cardiology 
and cardiosurgery of the MoH of Ukraine”; 
Department of Children's Cardiology and 
Cardiac Surgery of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk

April 17  
10.00-17.00 
Hall No. 15

UKRAINIAN CARDIOLOGICAL SCHOOL 
named after M.D. Strazhesko 
Scientific-practical conference 
“Specialized and high-tech treatment 
of cardiovascular diseases. Heredity 
and patient monitoring”
Organizers: National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine; M.D. Strazhesko 
Institute of Cardiology National Scientific 
Center of the NAMS of Ukraine, SI; 
Association of cardiologists of Ukraine

April 17  
15.30-18.00 
Hall No. 10

Symposium “Problems of diagnosis 
and treatment of diseases of the 
digestive system”
Organizer: Institute of Gastroenterology of 
the NAMS of Ukraine, SI

April 18  
10.00-15.00 
Hall No. 5

Seminar “FMS functional magnetic 
stimulation of high power 3 Tesla in 
the treatment and prevention of the 
pelvic organs diseases”
Organizer: Medgarant, LTD 

April 18  
15.10-18.00 
Hall No. 5

Scientific-practical conference “Modern 
approaches in diagnostics and 
treatment of neurological pathology”
Organizer: Department of Neurology № 2 
of the NMAPE named after P. L. Shupyk

April 19  
10.00-14.00 
Hall No. 9

Scientific-practical conference “New 
trends and unresolved issues of 
prevention non-infectious diseases”
Organizer: Malaya Therapy National 
Institute of the NAMS of Ukraine, SI

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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19 квітня 
10.00-16.00 
Зал № 7

Науково-практична конференція 
молодих вчених «Перспективи 
розвитку профілактичної та 
клінічної медицини», що присвячена 
10 річниці Державної наукової 
установи «Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної 
медицини» Державного управління 
справами 
Організатор: ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» Державного 
управління справами

19 квітня 
12.45-15.45 
Зал № 13

Семінар-тренінг «Сучасні напрями 
діагностики та лікування 
акромегалії» 
Організатори: ДУ «Інститут 
проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України», 
ГО «Aсоціація фахівців з патології 
гіпофіза, нейроендокринології та 
хірургії основи черепу «Українська 
гіпофізарна спілка»

19 квітня 
13.00-15.00 
Зал № 14

Круглий стіл «Застосування вітаміну 
D в медицині дитинства» 
Організатор: ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології 
ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

17 квітня 
11.00-17.00 
Зал № 2

Науково-практична конференція 
«Нестероїдні протизапальні 
препарати в офтальмології. 
Тенденції останнього десятиріччя» 
Організатор: Кафедра офтальмології 
НМАПО імені П. Л. Шупика

18 квітня 
14.15-18.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Сучасні питання офтальмології» 
для лікарів сімейної медицини 
Організатори: ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П. Філатова НАМН України»; ГО 
«Товариство офтальмологів України»

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 
ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

17 квітня 
15.00-18.00 
Зал № 4

Симпозіум «Екстрена допомога 
дорослим та дітям при 
невідкладних станах» 
Організатор: ТОВ «Центр спеціальної 
підготовки»

April 19  
10.00-16.00 
Hall No. 7

Scientific-practical conference of 
young scientists “Prospects for the 
development of preventive and 
clinical medicine” devoted to the 
10th anniversary of the State Scientific 
Institution “Scientific-practical Center for 
Prophylactic and Clinical Medicine” of the 
State Department of Affairs
Organizer: SSI “Scientific-practical Center 
of Preventive and Clinical Medicine” of the 
State Department of Affairs

April 19  
12.45-15.45 
Hall No. 13

Seminar-training “Modern directions 
of diagnostics and treatment of 
acromegaly”
Organizers: Danilevsky Institute for 
Endocrine Pathology Problems of the 
NAMS of Ukraine, SI; PO “Association 
of professionals from pathology of 
hypophysis, neuroendocrinology and 
surgery basis of cerebral “Ukrainian 
hypophysal union”

April 19  
13.00-15.00 
Hall No. 14

Round table “Application of vitamin D 
in childhood medicine”
Organizer: Lukyanova Institute of 
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
the NAMS of Ukraine, SI

OPHTHALMOLOGY

April 17  
11.00-17.00 
Hall No. 2

Scientific-practical conference 
“Nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs in ophthalmology. Trends of the 
last decade”
Organizer: Department of Ophthalmology 
of the NMAPE named after P. L. Shupyk

April 18  
14.15-18.00 
Hall No. 10

Scientific-practical conference “Modern 
issues of ophthalmology” for family 
medicine doctors
Organizers: Filatov institute of eye 
diseases and tissue therapy of the NAMS of 
Ukraine, SI; Society of Ophthalmology of 
Ukraine, PA

EMERGENCY MEDICINE AND  
DISASTER MEDICINE

April 17  
15.00-18.00 
Hall No. 4

Symposium “Emergency care for adults 
and children in urgent situations”
Organizer: Special Training Center, LLC
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19 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 6

Симпозіум «Актуальні питання 
екстреної медицини та медицини 
катастроф» 
Організатори: НМАПО імені  
П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів, кафедра медицини 
катастроф та військової 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 та медицини катастроф);  ВГО 
«Всеукраїнська Асоціація працівників 
швидкої, невідкладної медичної 
допомоги та медицини катастроф»; 
Київська міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА

17 квітня 
10.00-13.30 
Зал № 9

V Науково-практична конференція 
«Сучасні методи надання 
медичної допомоги при бойових 
ушкодженнях та медико-соціальна 
реабілітація учасників АТО» 
Організатор: Національна академія 
медичних наук України

19 квітня 
14.15-15.30 
Зал № 9

Науково-практичний семінар 
«Постстресові психічні розлади у 
комбатантів і цивільних осіб, що 
пережили бойові дії: діагностика, 
лікування, реабілітація» 
Організатор: ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України»

ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, 
КОМБУСТІОЛОГІЯ

17 квітня 
14.00-17.30 
Зал № 3

Науково-практична 
конференція «Ендоваскулярна 
нейрорентгенохірургія в Україні. 
Сучасні тенденції, підходи, 
досягнення» 
Організатор: ДУ «Науково-
практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»

17 квітня 
14.00-18.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Інноваційні технології в 
нейрохірургії»
Організатор: ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України»

April 19  
10.00-17.00 
Hall No. 6

Symposium “Current issues of 
emergency medicine and disaster 
medicine”
Organizers:  NMAPE named after P. 
L. Shupyk (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 Disaster 
Medicine); All Ukrainian Association 
of ambulance workers, medicine of 
emergency and disaster medicine, APO; 
Kyiv City Clinical Hospital of First Aid

MILITARY MEDICINE

April 17  
10.00-13.30 
Hall No. 9

V Scientific-practical conference 
“Modern methods of providing 
medical aid in case of injuries and 
medical and social rehabilitation of 
ATO participants”
Organizer: National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine

April 19  
14.15-15.30 
Hall No. 9

Scientific-practical seminar “Post-stress 
psychiatric disorders in combatants 
and civilians who survived military 
operations: diagnosis, treatment, 
rehabilitation”
Organizer: Institute of Neurology, Psychiatry 
and Narcology of the NAMS of Ukraine, SI

SURGERY, NEUROSURGERY, ENDOSCOPY, 
COMBUSTIOLOGY

April 17  
14.00-17.30 
Hall No. 3

Scientific-practical conference 
“Еndovascular neurosurgery and 
interventional radiology in Ukraine. 
Modern trends, approaches, 
achievements”
Organizer: Scientific and Practical Centre 
for Endovascular Neurosurgery of the 
NAMS of Ukraine, SI

April 17  
14.00-18.00 
Hall No. 9

Scientific-practical conference 
“Innovative technologies in 
neurosurgery”
Organizer: Romodanov Institute of 
Neurosurgery of the NAMS of Ukraine, SI

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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18 квітня 
10.00-18.00 
Зал № 6

Воркшоп «Basic Surgical Skills - Жива 
Хірургія»
Організатор: ТМ ДокторДумає

18 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 9

Конференція «Хірургічне лікування 
хворих на пухлини підшлункової 
залози»
Організатор: ДУ «Національний 
інститут хірургії та 
трансплантології ім. О.О. Шалімова 
НАМН України»

19 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 12

Науково-практична конференція 
«Комбустіологія та 
реконструктивно-відновна 
хірургія»
Організатор: Кафедра комбустіології 
та пластичної хірургії НМАПО 
імені П. Л. Шупика

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

17 квітня 
10.00-13.00 
Зал № 13

Науково-практичний семінар  
«Сучасні підходи до діагностики 
та лікування ушкоджень та 
захворювань великих суглобів»
Організатор: ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН 
України»

18 квітня 
14.30-18.00 
Зал № 9

Науково-практичний семінар 
«Досягнення ситенківської фахової 
школи в лікуванні хворих з 
патологією хребта та суглобів»
Організатор: ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів  
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

17 квітня 
10.00-18.00 
Зал № 12

Науково-практична конференція 
«Нейрореабілітація та 
нейропластичність»
Організатори: Комітет Верховної 
Ради України з питань охорони 
здоров'я, ГО «Всеукраїнська асоціація 
фізіотерапевтів та курортологів», 
ДУ «Український науково-практичний 
медичний центр неврології та 
реабілітації МОЗ України», ГО 
«Українська Академія реабілітації та 
здоров'я людини»

April 18  
10.00-18.00 
Hall No. 6

Workshop “Basic Surgical Skills - Live 
Surgery”
Organizer: DoctorThinkingGroups, TM

April 18  
10.00-14.00 
Hall No. 9

Conference “Surgical treatment of 
patients with pancreatic tumors”
Organizer: Shalimov National Institute of 
Surgery and transplantology of the NAMS 
of Ukraine, SI

April 19  
10.00-17.00 
Hall No. 12

Scientific-practical conference 
“Combustiology and reconstructive 
surgery”
Organizer: Department of 
Combustiology and Plastic Surgery of 
the NMAPE named after P. L. Shupyk

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS

April 17  
10.00-13.00 
Hall No. 13

Scientific-practical seminar “Modern 
approaches to the diagnosis and 
treatment of injuries and diseases of 
large joints”
Organizer: Institute of Traumatology and 
Orthopedics of the NAMS of Ukraine, SI

April 18  
14.30-18.00 
Hall No. 9

Scientific-practical seminar 
“Achievements of the Sytenko 
professional school in the treatment of 
patients with pathology of the spine 
and joints”
Organizer: Sytenko Institute of Spine and 
Joint Pathology of the NAMS of Ukraine, SI

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

April 17  
10.00-18.00 
Hall No. 12

Scientific-practical conference “Neuro-
rehabilitation and neuroplasticity”
Organizers: Committee of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on Public Health, PO “All-
Ukrainian Association of Physiotherapists 
and Health Resort Therapists”, SI 
“Ukrainian Scientific-practical Medical 
Center for Neurology and Rehabilitation 
of the Ministry of Health of Ukraine”, PA 
“Ukrainian Academy of Rehabilitation and 
Human Health”
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18 квітня 
10.00-15.00 
Зал № 5

Семінар «FMS Функціональна 
магнітна стимуляція високої 
потужності 3 Тесла у лікуванні та 
профілактиці захворювань органів 
малого таза»
Організатор: ТОВ «Медгарант»

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

17 квітня 
12.00-18.00 
Зал № 7 
 
18 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 7

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Асоціація радіологів 
України; Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики; Кафедра 
променевої діагностики НМАПО  
імені П. Л. Шупика; компанія LMT

ОНКОЛОГІЯ

17 квітня 
10.00-14.30 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«Сучасні тенденції в діагностиці 
та лікуванні онкологічних 
захворювань»
Організатор: Національний 
інститут раку

17 квітня 
12.00-15.00 
Зал № 10

Семінар «Сучасний стан і проблеми 
брахітерапії»
Організатор: ДУ «Інститут медичної 
радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН 
України»

18 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«Сучасна стратегія променевої 
діагностики та оцінки ефективності 
лікування пухлин органів малого 
таза»
Організатор: Науково-дослідне 
відділення променевої діагностики 
Національного інституту раку

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

19 квітня 
10.00-12.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої 
оториноларингології»
Організатори: НМАПО імені П. Л. 
Шупика (кафедра оториноларингології; 
кафедра дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії); Асоціація 
дитячих оториноларингологів України

April 18  
10.00-15.00 
Hall No. 5

Seminar “FMS functional magnetic 
stimulation of high power 3 Tesla in 
the treatment and prevention of the 
pelvic organs diseases”
Organizer: Medgarant, LTD 

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS

April 17  
12.00-18.00 
Hall No. 7 
 
April 18  
10.00-17.00 
Hall No. 7

ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF 
ULTRASOUND AND FUNCTIONAL 
DIAGNOSTICS
Organizers: Association of Radiologists 
of Ukraine; Ukrainian Association of 
Ultrasound Diagnostics Specialists; 
Department of Radiation Diagnostics of 
the NMAPE named after P. L. Shupyk; LMT 
Company

ONCOLOGY

April 17  
10.00-14.30 
Hall No. 4

Scientific-practical conference “Modern 
trends in the diagnosis and treatment 
of oncological diseases”
Organizer: National Cancer Institute

April 17  
12.00-15.00 
Hall No. 10

Seminar “Current condition and 
brachytherapy problems”
Organizer: Grigoriev Institute for medical 
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI

April 18  
10.00-14.00 
Hall No. 4

Scientific-practical conference “Modern 
strategy of radiodiagnosis and 
treatment effectiveness evaluation of 
tumors of the pelvic organs”
Organizer: Research Department of 
Radiodiagnostics at the National Cancer 
Institute

OTOLARYNGOLOGY

April 19  
10.00-12.00 
Hall No. 10

Scientific-practical conference “Actual 
issues of otorhinolaryngology and 
child's otorhinolaryngology”
Organizers: NMAPE named 
after P. L. Shupyk (Department of 
Otorhinolaryngology;  Department 
of Paediatric Otorhinolaryngology, 
Audiology and Phoniatrics); Pediatric 
Otorhinolaryngologists Association of 
Ukraine

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

19 квітня 
10.00-15.30 
Зал № 4

Заключна зустріч зацікавлених сторін 
Проекту міжнародної технічної 
допомоги «Центр міжнародних 
партнерств» (HRSA/РEPFAR) в Україні 
Американського міжнародного 
альянсу охорони здоров’я та 
навчально-практичний семінар з 
міжнародною участю «Створення 
національної системи крові в 
Україні: ключові питання реформ, 
сталість подальшого розвитку та 
обмін досвідом»
Організатори: Американський 
міжнародний альянс охорони здоров’я, 
Проект міжнародної технічної 
допомоги «Центр міжнародних 
партнерств» (HRSA/PEPFAR) в 
Україні; Кафедра гематології та 
трансфузіології НМАПО імені П. Л. 
Шупика; КНП «Київський міський центр 
крові» 
За підтримки: Департаменту 
охорони здоров’я Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
Центрів контролю та профілактики 
захворювань (CDC, США), Надзвичайної 
ініціативи президента США з надання 
допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД 
(США) і Адміністрації ресурсів та 
послуг охорони здоров’я (HRSA, США) 
Департаменту охорони здоров’я та 
соціальних служб (DHHS, США)

19 квітня 
15.30-17.30 
Зал № 4

Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Інфузійно-
трансфузійна терапія в гематології: 
інфекційна безпека та шляхи 
розвитку служби крові в Україні»
Організатори: ДУ «Інститут 
гематології та трансфузіології 
НАМН України»; Кафедра гематології 
та трансфузіології НМАПО імені 
П. Л. Шупика; Державна установа 
«Інститут патології крові та транс-
фузійної медицини НАМН України»

ГІНЕКОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, АКУШЕРСТВО, 
ПЕРИНАТОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ

17 квітня 
10.00-13.15 
Зал № 14

Науково-практична конференція 
«Актуальні питання вагітності 
високого ризику»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології  
ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»

HAEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY

April 19  
10.00-15.30 
Hall No. 4

The final meeting of the stakeholders 
of the International technical assistance 
project “Center for International 
Partnerships” (HRSA / РEPFAR) in Ukraine 
of the American International Health 
Alliance and training workshop with 
international participation “Creating 
a national blood system in Ukraine: 
key issues of reform, consistency of 
further development and exchange of 
experience”
Organizers: American International 
Health Alliance, International technical 
assistance project “Center for International 
Partnerships” (HRSA/PEPFAR) in Ukraine; 
Department of Hematology and 
Transfusiology of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk; CNE “Kyiv City Blood Center” 
Supported by: Health Care department of 
the Executive Body of the Kyiv City Council 
(Kyiv City State Administration); the 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, USA); the US President's Emergency 
Initiative on HIV/AIDS Assistance (USA) and 
the Resource Administration and Health 
Services (HRSA, USA) Department  of 
Health and Human Services (DHHS, USA)

April 19  
15.30-17.30 
Hall No. 4

Scientific-practical conference with 
international participation “Infusion-
transfusion therapy in hematology, 
infectious safety and the development 
of blood service in Ukraine”
Organizers: Institute of Hematology and 
Transfusiology of the NAMS of Ukraine, 
SI; Department of Hematology and 
Transfusiology of the NMAPE named after 
P. L. Shupyk; Institute of Blood Pathology 
and Transfusion Medicine of the NAMS of 
Ukraine, SI

GYNECOLOGY, REPRODUCTION, OBSTETRICS, 
PERINATOLOGY, NEONATOLOGY

April 17  
10.00-13.15 
Hall No. 14

Scientific-practical conference “Current 
issues of high-risk pregnancy”
Organizer: Lukyanova Institute of 
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
the NAMS of Ukraine, SI
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17 квітня 
13.30-18.00 
Зал № 14

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

18 квітня 
10.00-15.00 
Зал № 5

Семінар «FMS Функціональна 
магнітна стимуляція високої 
потужності 3 Тесла у лікуванні та 
профілактиці захворювань органів 
малого таза»
Організатор: ТОВ «Медгарант»

19 квітня 
10.00-12.00 
Зал № 14

Круглий стіл «Симультанні втручання 
в оперативній гінекології»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології  
ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

18 квітня 
13.30-18.00 
Зал № 11

Науково-практична конференція 
«Клініко-епідеміологічні 
особливості дерматозів та інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, 
в сучасний період. Інноваційні 
методи діагностики і терапії в 
дерматовенерології»
Організатор: ДУ «Інститут дерма-
то логії та венерології НАМН України»

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

19 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 1

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Організатор: Medical Professional 
Events 
За підтримки: Асоціації медичних 
сестер України

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ  
ФАРМАЦІЄЮ

17 квітня 
10.00-13.30 
Зал № 3

Науково-практичний семінар 
«Перспективні зміни у GMP EU та 
України на 2019 рік»
Організатор: ДП «Український 
фармацевтичний інститут якості»

18 квітня 
10.00-13.00 
Зал № 3

Семінар «Підсумки і перспективи 
визнання ЄС-сертифікатів в Україні»
Організатор: ТОВ «Український 
Науковий Інститут Сертифікації»

18 квітня 
13.30-18.00 
Зал № 3

Семінар «Оцінка відповідності 
медичних виробів: актуальні 
нормативні вимоги та сучасна 
практика»
Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

April 17  
13.30-18.00 
Hall No. 14

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

April 18  
10.00-15.00 
Hall No. 5

Seminar “FMS functional magnetic 
stimulation of high power 3 Tesla in 
the treatment and prevention of the 
pelvic organs diseases”
Organizer: Medgarant, LTD 

April 19  
10.00-12.00 
Hall No. 14

Round table “Concomitant 
interventions in operative 
gynecology”
Organizer: Lukyanova Institute of 
Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of 
the NAMS of Ukraine, SI

DERMATOVENEROLOGY

April 18  
13.30-18.00 
Hall No. 11

Scientific-practical conference “Clinical 
and epidemiological features of 
dermatoses and sexually transmitted 
infections in the modern period. 
Innovative methods of diagnostics 
and therapy in dermatovenerology”
Organizer: Institute of Dermatology and 
Venereology of the NAMS of Ukraine, SI

NURSING CARE

April 19  
10.00-17.00 
Hall No. 1

UKRAINIAN NURSING SCHOOL
Organizer: Medical Professional Events 
Supported by: Association of Nurses of 
Ukraine

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF 
PHARMACY

April 17  
10.00-13.30 
Hall No. 3

Scientific-practical seminar “Perspective 
changes in the GMP EU and Ukraine 
for 2019”
Organizer: Ukrainian Pharmaceutical 
Institute of Quality, SE

April 18  
10.00-13.00 
Hall No. 3

Seminar “Results and prospects of 
recognition of EU-certificates in 
Ukraine”
Organizer: Ukrainian Scientific Institute of 
Certification, LLC

April 18  
13.30-18.00 
Hall No. 3

Seminar “Assessment of conformity of 
medical products: current normative 
requirements and modern practice”
Organizer: UKRMEDSERT LLC

VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

VIII INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 
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* У програмі можливі зміни та доповнення * The program may be changed

19 квітня 
10.00-14.00 
Зал № 8

Науково-практична конференція 
«Сучасні вимоги до доклінічних 
досліджень фармакологічної 
безпеки»
Організатори: ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМН 
України», ВГО «Асоціація фармакологів 
України»

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ

18 квітня 
10.00-17.00 
Зал № 14

Семінар «Вірусні гепатити – 
епідеміологія, діагностика, 
лікування та профілактика»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-
Україна»

18 квітня 
10.00-13.00 
Зал № 15

Науково-практичний семінар від 
компанії «Лаб-Сервіс»
«Сучасні рішення в галузі 
кріозберігання, упаковки лікарських 
засобів, промислова фільтрація»
Організатор: ТОВ «Лаб-Сервіс»

18 квітня 
13.30-17.00 
Зал № 15

Навчально-практична конференція 
«Менеджмент якості в медичній 
лабораторії»
Організатор: ТОВ «Навчально-
методичний центр «Міжнародна 
школа технічного законодавства та 
управління якістю»

April 19  
10.00-14.00 
Hall No. 8

Scientific-practical conference “Current 
requirements for preclinical studies of 
pharmacological safety”
Organizers: Institute of Pharmacology 
and Toxicology of the NAMS of Ukraine, 
SI; All-Ukrainian Public Organization 
“Association of Pharmacologists of 
Ukraine”

ACCOMPANYING EVENTS

April 18  
10.00-17.00 
Hall No. 14

Seminar “Viral hepatitis - 
epidemiology, diagnostics, treatment 
and prevention”
Organizer: Vector-Best-Ukraine, LLC

April 18  
10.00-13.00 
Hall No. 15

Scientific-practical seminar from the  
Lab-service company “Modern solutions 
in the field of cryopreservation, 
packaging of drugs, industrial 
filtration”
Organizer: Lab-service, LTD

April 18  
13.30-17.00 
Hall No. 15

Educational-practical conference 
“Quality management in the medical 
laboratory”
Organizer: Educational and Methodical 
Center” International School of Technical 
Legislation and Quality Management, LLC
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УЧАСНИКИ X ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 
ТА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»

EXHIBITORS OF X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM 
AND INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE MANAGEMENT” 

4Life Центр Трансфер Фактор UA 78
BCM «Україна.» 78
CeGaT GmbH 78
CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 78
Civitta, LLC 78
Doktoram, TM 79
DX-СИСТЕМИ, НВП 79
Edan Instructments, Inc 79
KOTRA 80
Likarni.com (Лікарні) 80
MEDSTAR SOLUTIONS 80
MPE 81
Panaceishop.com, інтернет – магазин 81
Prestige Comfort 81
RH 81
SCHILLER UA 81
Symmetry 82
WHITE STUDIO 82
АБДОМЕД, ТОВ 82
АВІС – МЕД 82
Аква БРК 82
Аквадар 83
Аламед, ТОВ 83
АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
БIШОФIТ Mg ++ 84
БЕТА, НТО 84
Біо Тест Мед, ТОВ 84
Біомед Діагностик 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
БТЛ-Україна, Компанія 85
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 85
Вектор-Бест-Україна, ТОВ 85
Вінмедікал, ТОВ 86
Віола Медтехніка 86
ВОЛЕС, ТД, ТОВ 87
ГЕЛЬТЕК 87

4Life Transfer Factor Center UA 78
ABDOMED, LLC 82
AFS Medizintechnik, LLC 83
Alamed, LTD 83
Aqua BRK 82
Aquadar 83
AVIS – MED 82
BCM «Ukraine.» 78
BETA, STA 84
BIO TEST MED, LLC 84
Biomed Diagnostics 84
BIOMED LTD 85
BISHOFIT Mg ++ 84
BTL-Ukraine, LTD 85
CARDIO, MC, LLC 94
CeGaT GmbH 78
Center of modern rehabilitation, LTD 115
CHEMLABORREACTIV, LTD 115
CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 78
Civitta, LLC 78
Daily Trade, LTD 89
DANA MEDIKAL, LTD 88
DANHSON PHARMA, LLC 89
Darnitsa, Farmaceutical Firm 89
DIALABSERVIS, LTD 90
Dialogue Diagnostics 90
Doktoram, TM 79
DOPOMOGA-I 90
DX-SYSTEMS, RPE, LLC 79
Edan Instructments, Inc 79
EkoPel Medical 90
Empirica, Medical Company, LLC 92
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE 92
EXDIA PLUS, LLC 91
EXIM, LTD 91
EximCargoTrade, LTD 91



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

офiцiйний каталог    •    official catalogue www.medforum.in.ua  53

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 87
ГНЦЛС, Дослідний завод, ТОВ 88
Гордієнко В.В., ФОП 88
Групотест, ПП 88
ДАНА МЕДІКАЛ, ТОВ 88
Дансон Фарма, ТОВ 89
Дарниця, Фармацевтична фірма 89
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ 89
ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ 90
Діалог Діагностікс 90
ДОПОМОГА-І 90
ЕкоПел Медікал 90
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ 91
ЕКСІМ, ТОВ 91
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 91
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 92
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ 92
Житомирбіопродукт, НВ, ТОВ 92
ЗДРАВО, ТОВ 92
ІМЕСК, ТОВ 93
ІНМЕД УКРАЇНА 93
ІНТЕЛМЕД, ТОВ 93
Інтермедика 94
Інтерпроект, Асоціація 94
КАРДІО, МК, ТОВ 94
Квайссер Фарма Україна, ТОВ 95
КВАНТ, ЗРО, ТОВ 95
Київський центр Фунготерапії, 
Біорегуляції і Аюрведи 95
Коротков Д.О, ФОП 96
Ксенко 96
ЛАБВІТА, ТОВ 96
ЛАБІКС, ТОВ 96
Лабораторія Др. Рьодгера 97
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 97
ЛАПОМЕД, ТОВ 97
ЛЕДУМ, ТОВ 98
Мед Ексім 98
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
МЕДАПАРАТУРА,  
Київське виробниче об’єднання, ТДВ 99
Медгарант 99

FARMLINK 114
Feminacare 114
GELTEK 87
Global Translation Services 1+1 87
GNCLS, Experimental plant, LTD 88
Gordienko V. V., IE 88
Grupotest, PE 88
HEALTHY STYLE, LLC 115
IMESC, LLC 93
INMED UKRAINE 93
INTELMED, LLC 93
Intermedica 94
International School of Technical Legislation  
and Quality Management, Training  
and Methodical Center, LTD 103
Interproject, Association 94
Kiev Center for Fungoterapii,  
Bioregulation and Ayurveda 95
Korotkov D., IE 96
KOTRA 80
Ksenko 96
KVANT, X-ray equipment plant, LTD 95
LABIX, LTD 96
Laboratory of Dr. Roedger 97
Lab-service 97
Labvita, LLC 96
LAPOMED, LTD 97
LEDUM, LTD 98
LIFEMEDICA, LLC 97
Likarni.com 80
MEDACADEMY, LLC 98
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation 99
Medconsulting, LLC 102
Medekal-pro, LTD 99
MEDEXIM 98
Medgarant, LTD 99
Medicalaser 100
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
Mediline, LTD 100
Medin 2011, LTD 100
MEDINOVA, LLC 101
Medistore 102
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Медекал-про, ТОВ 99
Медилайн, ТОВ 100
Медин 2011, ТОВ 100
Медікалазер 100
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
МЕДІНОВА, ТОВ 101
Медісторе 102
МЕДІТОРГ УКРАЇНА 102
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія 102
Медтехснаб, ТОВ 103
МІДА 103
Міжнародна школа технічного  
законодавства та управління якістю,  
Навчально-методичний центр, ТОВ 103
МІРС, Корпорація 103
МК Квертімед-Україна, ТОВ 104
Модем 1 104
МУКОС Фарма, Представництво 104
НатурВіта 105
Нектар, ПП 105
Нікатор, ТОВ 105
ОЛІМП, дослідно-експериментальний  
виробничий центр, ТОВ 105
ОНІКО, МПТВП 106
Органосін 106
ОСД Східна Європа, ТОВ 106
Повер Про 107
Поліпромсинтез, ТОВ 107
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ, ТОВ 107
Провіденс Медіка, компанія  107
Протек Солюшнз Україна, ТОВ 107
Профімед-Сервіс, ТОВ 108
Радмір 108
Реагент, ПрАТ 108
РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, ТОВ 108
Рехафлекс, ТОВ 109
Салютіс Прінт 109
Синтез, компанія 109
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ 109
Смарт Мед 110
СПІКАРД 110
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ 110
СУРСИЛ-ОРТО, компанія 110

MEDITORG UKRAINE 102
MEDSTAR SOLUTIONS 80
Medtechsnab, LTD 103
MIDA 103
MIRS, Corporation 103
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 104
Modem 1 104
MPE 81
MUCOS Pharma, Representative  
office in Ukraine 104
NaturVita 105
Nektar, PE 105
Nicator, LLC 105
OLIMP, Research and production center, LLC 105
ONIKO, PE 106
Organosyn 106
OSD Shidna Evropa, LTD 106
Panaceishop.com 81
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE, LTD 107
Polypromsyntes, LTD 107
Power Pro 107
Prestige Comfort 81
Profimed-Service, LTD 108
Protech Solutions Ukraine, LLC 107
Providence Medica, Company 107
Queisser Pharma Ukraine, LTD 95
Radmir 108
Reagent, PJSC 108
Rehaflex, LTD 109
RENAISSANCE-MEDICAL, LLC 108
RH 81
Salutis Print 109
SCHILLER UA 81
ShimUkraine, LLC 115
Sinteth, Company 109
SKY-MEDIСA, LTD 109
Smart Med 110
Spicard 110
Sursil Ortho, company 110
Symmetry 82
TechMedKontract, LTD 112
Technowagy, LTD 112
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ТерраЛаб 111

Терра-Мед, ТОВ 111

ТехМедКонтракт, ТОВ 112

Техноваги, НВП, ТзОВ  112

Ті Джі Хелс 112

Топлайн 112

УКР ДІАГНОСТИКА 113

УкрМедСпектр 113

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 113

Ультрасайн, ТОВ 113

УМТ+, ТОВ 114

Уномед, ТОВ 114

ФАРМЛІНК 114

Фемінакеа 114

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 115

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 115

Центр сучасної реабілітації, ТОВ 115

ШимЮкрейн, ТОВ 115

ЮРіЯ-ФАРМ, Корпорація 116

ЮТАС, Компанія 116

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ   
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 118
Інститут гастроентерології   
НАМН України, ДУ 119
Інститут гематології та трансфузіології  
НАМН України, ДУ 119
Інститут дерматології та венерології   
НАМН України, ДУ 119
Інститут епідеміології та інфекційних  
хвороб ім. Л.В. Громашевського   
НАМН України, ДУ 120
Інститут загальної та невідкладної хірургії  
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ 120
Інститут медичної радіології  
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ 120
Інститут неврології, психіатрії та наркології  
НАМН України, ДУ 121

TerraLab 111

Terra-Med, LTD 111
TG Health 112

Topline 112
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 113

UkrMedSpectr 113
Ukrorgsyntez, LTD 113

Ultrasign, LLC 113
UMT+ 114

UNION OF BUSINESS AUTOMATION 110
Unomed, LTD 114

UTAS Co. 116
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 85

VEGA MEDICA, LTD 85
Vinmedical, LTD 86

Viola Medtehnika 86
VOLES, TH, LLC 87

WHITE STUDIO 82
YURiA-PHARM, Pharmaceutical company 116

ZDRAVO, LLC 92
Zhytomyrbioproduct, Scientific-industrial C, LTD 92

Grigoriev institute for medical radiology   
of the NAMS of Ukraine, SO 120
Institute for Children and Adolescents   
Halth Care of the NAMS of Ukraine, SI 121
Institute gastroenterology of the  
NAMS of Ukraine, SI 119
Institute of Blood Pathology and transfusion 
medicine of the NAMS of Ukraine, SI 122
Institute of Dermatology and  Venereology  
of the NAMS of Ukraine, SE 119
Institute of Haematology and   
Transfusiology of NAMS of Ukraine, SE 119
Institute of Neurology, Psychiatry  and  
Narcology of the NAMS of Ukraine, SI 121
Institute of Neurosurgery named after  
ac. A.P. Romodanov of the  
NAMS of Ukraine, SI  121
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Інститут нейрохірургії  
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ  121
Інститут охорони здоров’я дітей  
та підлітків НАМН України, ДУ 121
Інститут очних хвороб і тканинної  
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ 121
Інститут патології крові та трансфузійної  
медицини НАМН України, ДУ 122
Інститут патології хребта та суглобів  
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ 122
Інститут педіатрії, акушерства  
і гінекології ім. акад О.М. Лук’янової 
НАМН України, ДУ 122
Інститут проблем ендокринної патології  
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ 123
Інститут травматології та ортопедії НАМН  
України, ДУ 123
Інститут фармакології та токсикології  
НАМН України, ДУ 123
Інститут ядерної медицини та променевої  
діагностики НАМН України, ДУ 123
Науково-практичний Центр  
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії  
НАМН України, ДУ 124
Національний інститут терапії  
ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ 124
Національний інститут фтизіатрії  
і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського   
НАМН України, ДУ 124
Національний інститут хірургії і  
трансплантології імені О.О. Шалімова  
НАНМ України, ДУ  125
Національний науковий центр «Інститут  
кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска   
НАМН України», ДУ 125

Національна медична академія  
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 126
Інститут сімейної медицини НМАПО  
імені П. Л. Шупика 126

Institute of Family Medicine, Shupyk National 
Medical Academy of Postgraduate Education 126
Shupyk National Medical Academy of  
Postgraduate Education 126

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА ТА ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION 

AND INSTITUTE OF FAMILY MEDICINE

Institute of Nuclear Medicine and  
Diagnostic Radiology of the NAMS of Ukraine, SI 123
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology  
named after acad. O.M. Lukyanova  
of the NAMS of Ukraine, SI 122
Institute of Pharmacology and  Toxicology  
of the NAMS of Ukraine, SI 123
Institute of traumatology and orthopedics  
of the NAMS of Ukraine, SI 123
L.T. Malaya Therapy National Institute   
of the NAMS of Ukraine, GI 124
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL  
SCIENCES OF UKRAINE 118
National Institute of Phthisiology and  
Pulmonology named by F.G. Yanovsky   
of the NAMS of Ukraine, SO 124
National Institute of Surgery and   
Transplantology of the NAMS of Ukraine   
name after A.A. Shalimov, SI 125
National Scientific Center, M.D. Strazhesko   
institute of cardiology of the  
NAMS of Ukraine, SI 125
Research-Practical Centre of  
Endovascular Neuroradiosurgery  
of the NAMS of Ukraine, SI 124
Sytenko institute of spine and joint   
pathology of NAMS of Ukraine, SI 122
The Filatov Institute of Eye Diseases   
and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine, SI 121
The Lev Gromashevsky Institute  of  
epidemiology & Infectious diseases  
of NAMS of Ukraine, SI 120
V. Danilesky Institute for Endocrine  
Pathology Problems of the NAMS of Ukraine, SI 123
Zaycev V.T. institute of general and urgent  
surgery оf the NAMS of Ukraine, SI 120
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Асоціація Анестезіологів України, ГО 127
Асоціація дитячих оториноларингологів 
України 127
Асоціація об’єднаних  
територіальних  
громад, АОМС 127
Асоціація педіатрів України 128
Асоціація по вивченню та лікуванню  
хвороб органів травлення в Україні, ГС 128
Асоціація працівників лікарняних  
кас України, ВГО 128
Асоціація радіологів України 129
Асоціація хірургів України, ГО 129
Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, ГО 129
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії  
та лабораторної медицини 129
Комп’ютерна Медицина,  
Українська Асоціація 130
Науково-практичний центр  
профі лак тичної та клінічної медицини,  
ДУС, ДНУ 130
Національний інститут раку 131
Спілка онкоурологів України 132
Товариство Офтальмологів України  
(ТОУ), ГО 132
Українська Академія Реабілітації та  
Здоров’я Людини 132
Українська асоціація репродуктивної  
медицини 132
Українська Асоціація Сімейної Медицини 132
Українська асоціація фахівців  
ультразвукової діагностики, ГО 133
Український медичний клуб 133
Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф  
МОЗ України, ДЗ 134
Український фармацевтичний інститут 
якості, ДП (ДП «УФІЯ») 134

МЕДИЧНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, 
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 

GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION
Association of Amalgamated Territorial  
Communities, Association of local  
self-governments 127

Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO 127

Association of Clinical Chemistry and  
Laboratory Medicine of Ukraine 129

Association of radiologists of Ukraine 129
Association of Surgeons of Ukraine, PA 129

Association of workers of sickness funds  
of Ukraine, All-Ukrainian PO 128

Computer Medicine, Ukrainian  
Association (UACM) 130

National Cancer Institute 131

Pediatric Otorhinolaryngologists  
Association of Ukraine 127

Scientific-Practical Center for Prophylactic  
and Clinical Medicine, SA, SSE 130

The Ukrainian Association of  
Ultrasound Diagnostic 133

Ukrainian Academy of Rehabilitation  
and Human Health 132

Ukrainian association for the study and  
treatment of digestive system diseases, PC 128

Ukrainian Association of Family Medicine 132
Ukrainian Association of Oncourology 132

Ukrainian Association of Reproductive  
Medicine 132
Ukrainian Medical Club 133

Ukrainian Pediatric Association 128

Ukrainian Pharmaceutical Quality 
Institute, SE (SE “UPQI”) 134

Ukrainian scientifically-practical center  
emergency medical help and medicine 
of the catastrophes Ministry of Public Health  
of Ukraine, SI 134

Ukrainian Society of Infectious  
Diseases Doctors 129

Ukrainian Society of Ophthalmologists 132
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Донецький фізико-технічний інститут  
ім. О. О. Галкіна НАН України 135
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна  
НАН України 135
Інститут геохімії, мінералогії та  
рудоутворення  
ім. М.П. Семененка НАНУ 135
Інститут експериментальної патології,  
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького  
НАН України 135
Інститут електродинаміки  
НАН України 136
Інститут електрозварювання  
ім. Є. О. Патона НАН України 136
Інститут загальної та неорганічної хімії  
ім. В. І. Вернадського 136
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова  
НАН України 136
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова  
НАН України 137
Інститут мікробіології і вірусології  
ім. Д.К. Заболотного НАН України 137
Інститут молекулярної біології і генетики  
НАН України 137
Інститут надтвердих матеріалів  
ім. В.М. Бакуля 137
Інститут органічної хімії  
НАН України 138
Інститут прикладних проблем фізики  
і біофізики НАН України 138
Інститут проблем кріобіології  
і кріомедицини НАН України 138
Інститут проблем матеріалознавства  
ім. І.М. Францевича НАН України  138
Інститут проблем реєстрації інформації  
НАН України 139
Інститут технічної теплофізики  
НАН України 139
Інститут фізики НАН України 139
Інститут фізики напівпровідників  
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 140

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

STATE INSTITUTIONS OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Chuiko Institute of Surface Chemistry   
of the NAS of Ukraine 140
Donetsk Institute for Physics and Engineering  
of the NAS of Ukraine 135
Frantsevich Institute of Problems of Materials  
of NAS of Ukraine 138
G.V. Kurdymov Institute for  Metal Physics  
of the NAS of Ukraine 137
Institute for Information Recording  
of the NAS of Ukraine 139
Institute for Problems of Cryobiology and 
Cryomedicine of the NAS of Ukraine 138
Institute of Applied Problems of Physics  
and Biophysics of the NAS of Ukraine 138
Institute of Engineering Thermophysics  
of the NAS of Ukraine 139
Institute of Macromolecular Chemistry   
of NAS of Ukraine 140
Institute of Molecular Biology and  Genetics  
of the NAS of Ukraine 137
Institute of Organic Chemistry of the NAS  
of Ukraine 138
Institute of Physics of NAS of Ukraine 139
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic 
 Chemistry and Coal Chemistry   
of the NAS of Ukraine 140
M.M. Gryshko National Botanic  Garden  
of the NAS of Ukraine 141
M.P. Semenenko Institute of geochemistry,  
mineralogy and ore formation  
of the NAS of Ukraine 135
Palladin Institute of Biochemistry  
of the NAS of Ukraine 135
Physico-technological Institute of Metals  
and Alloys of the NAS of Ukraine 141
R.E. Kavetsky Institute  
of experimentalpathology, oncology  
and radiobiology of the NAS of Ukraine 135
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology  
and Virology of the NAS of Ukraine  137
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Інститут фізико-органічної  
хімії та  
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка 140
Інститут хімії високомолекулярних сполук  
НАН України 140
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка  
НАН України 140
Міжнародний науково-навчальний центр  
інформаційних технологій та систем НАН  
та МОН України 141
Національний ботанічний сад  
імені М. М. Гришка НАН України 141
Фізико-технологічний інститут металів та  
сплавів НАН України  141

Вінницький національний медичний 
університет ім. М.І. Пирогова 142
Національний медичний університет  
імені О.О. Богомольця 142

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS

2Event.com 144
iLikar.com 144
ITMED, міжнародний медичний портал 144
Kazmedicine.kz 144
Labprice.ua, український науковий портал 144
Likar.info 145
Med36.com 145
Medcentre.com.ua 145
Medicina.ua 145
MedQueen.com 145
OCHKI.com 146
Pharma.net.ua, спеціалізований портал 146
Амазонки, журнал 
Медіа Корпорація RIA 146
Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ  146
Веко – Україна 147
ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група 147
Довідник головної медичної сестри 147
ДокторДумає, ТМ 147
Домашній Кардіолог, журнал 
Медіа Корпорація RIA 148

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА / MASS MEDIA

The E.O. Paton Electric Welding Institute  
of the NAS of Ukraine 136
The Institute of Electrodynamics  
of the NAS of Ukraine 136
The International Research and Training Center   
for Information Technologies and Systems.   
NAS and MES of Ukraine 141
V. Lashkaryov Institute of semiconductor   
physics of the NAS of Ukraine 140
V.I Vernadsky Institute of General   
and Inorganic Chemistry 136
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics  
of the NAS of Ukraine 136
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials 137

Bogomolets National  
Medical University  142
National Pirogov Memorial Medical University, 
Vinnytsya 142

2Event.com 144
Actual Optometry Ukraine 154
Amazonky, magazine Media Corporation RIA 146
DoctorThinkingGroups, TM 147
Domashniy Kardiolog, magazine  
Media Corporation RIA 148
Farmakosha 155
Health and Beauty, magazine 149
Health of Ukraine. Medical editions,  
Publishing house 149
Healthcare management, magazine 155
iLikar.com 144
INTERNATIONAL TOURISM, magazine 152
ITMED, international medical portal 144
Kazmedicine.kz 144
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC 150
Laboratorna sprava, magazine 150
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal 144
Likar.info 145
Magazine of Chief Nurse 148
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Журнал головної медичної сестри 148
Заславський, Видавничий дім 148
ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України 149
Здоровье и Красота, журнал 149
Здоров’я України.  149
Медичні видання, Видавничий дім 149
Казахстанский Фармацевтический Вестник 149

КОМПАСС Україна, ПрАТ 150
Лабораторна справа, журнал 150
МедЕксперт, Група компаній 150
Медицина Болю,  
науково-практичний журнал 150
Медицина Практична СзОВ Сп.К.  
Empendium 151
МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ 151
Медичний вісник України, газета 151
МЕДКНИГА, Видавничий дім 151
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал 152
Моріон, ТОВ 152
НАВIФАРМ, Видавничий Дiм, ТОВ 152
Періопераційна медицина, журнал 153
Практика управління медичним закладом,  
журнал 153
Професійні видання. Україна, ТОВ 153
СахарОК, журнал 153
Слово pro. здоров’я, журнал 154
Современная оптометрия - Украина 154
СпортМедікал 154
Сучасна фармація, журнал 154
Український медичний портал 154
Управління закладом охорони здоров’я,  
журнал 155
Участковый врач, журнал  155
РедМед Агентство популярних медичних  
видань, ТОВ 155
ФАРМА ПЕРСОНАЛ 155
Фармакоша 155

Med36.com 145
Medcentre.com.ua 145
MedEkspert, Group of companies 150
Medical herald of Ukraine, newspaper 151
Medicina.ua 145
MEDICINE OF UKRAINE, LTD 151
MEDKNYHA, Publishing house 151
MedQueen.com 145
Medycyna Practyczna Spółka z  
organiczoną odpowiedzialno ścią 
Sp.K. Empendium 151
Modern Pharmacy, magazine 154
Morion, LTD 152
NAVIFARM, Publishing House, LLC 152
OCHKI.com 146
Pain Medicine, Scientific and practical journal 150
Perioperative Medicine, journal 153
PHARMA PERSONNEL 155
Pharma.net.ua, Specialized web-site 146
Practice of Management of the  
Medical Institution, magazine 153
Professional publications, Publishing house 153
SaharOK, magazine 153
Slovo pro. zdorovie, magazine 154
SportMedical 154
The Guide for Chief Nurses 147
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald 149
The local doctor, magazine RedMed  
Agency of the Popular Medical Editions, LTD 155
Ukrainian medical portal 154
Veko Ukraine 147
VIT-A-POL, Publishing Group 147
Your Health, Newspaper editorial office, LTD 146
Zaslavsky, Publishing house 148
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine 149
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ X ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО 
МЕДИЧНОГО ФОРУМУ ТА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»  
ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE X ANNIVERSARY 
INTERNATIONAL MEDICAL FORUM AND INTERNATIONAL FORUM “HEALTHCARE 

MANAGEMENT”

Медичне обладнання, техніка та технології,
комплексне оснащення лікувальних установ

CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 78
DX-СИСТЕМИ, НВП 79
Edan Instructments, Inc 79
MEDSTAR SOLUTIONS 80
RH 81
SCHILLER UA 81
АБДОМЕД, ТОВ 82
Аквадар 83
Аламед, ТОВ 83
АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
БЕТА, НТО 84
Біомед Діагностик 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
БТЛ-Україна, Компанія 85
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 85
Вінмедікал, ТОВ 86
Віола Медтехніка 86
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ 89
Діалог Діагностікс 90
ЕкоПел Медікал 90
ЕКСІМ, ТОВ 91
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 91
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 92
ЗДРАВО, ТОВ 92
ІМЕСК, ТОВ 93
ІНМЕД УКРАЇНА 93
Інтермедика 94
КАРДІО, МК, ТОВ 94
КВАНТ, ЗРО, ТОВ 95
Коротков Д.О, ФОП 96
Ксенко 96

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

ABDOMED, LLC 82
AFS Medizintechnik, LLC 83
Alamed, LTD 83
Aquadar 83
BETA, STA 84
Biomed Diagnostics 84
BIOMED LTD 85
BTL-Ukraine, LTD 85
CARDIO, MC, LLC 94
CHEMLABORREACTIV, LTD 115
CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD 78
Daily Trade, LTD 89
Dialogue Diagnostics 90
DX-SYSTEMS, RPE, LLC 79
Edan Instructments, Inc 79
EkoPel Medical 90
Empirica, Medical Company, LLC 92
EXIM, LTD 91
EximCargoTrade, LTD 91
IMESC, LLC 93
INMED UKRAINE 93
Intermedica 94
Korotkov D., IE 96
Ksenko 96
KVANT, X-ray equipment plant, LTD 95
Lab-service 97
LAPOMED, LTD 97
LEDUM, LTD 98
LIFEMEDICA, LLC 97
MEDACADEMY, LLC 98
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation 99
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ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 97
ЛАПОМЕД, ТОВ 97
ЛЕДУМ, ТОВ 98
Мед Ексім 98
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче  
об’єднання, ТДВ 99
Медгарант 99
Медекал-про, ТОВ 99
Медилайн, ТОВ 100
Медікалазер 100
МЕДІНОВА, ТОВ 101
Медісторе 102
МЕДІТОРГ УКРАЇНА 102
Медтехснаб, ТОВ 103
МІДА 103
МІРС, Корпорація 103
МК Квертімед-Україна, ТОВ 104
Модем 1 104
Нектар, ПП 105
Нікатор, ТОВ 105
ОНІКО, МПТВП 106
ОСД Східна Європа, ТОВ 106
Поліпромсинтез, ТОВ 107
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ, ТОВ 107
Провіденс Медіка, компанія  107
Протек Солюшнз Україна, ТОВ 107
Профімед-Сервіс, ТОВ 108
Радмір 108
РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, ТОВ 108
Рехафлекс, ТОВ 109
Смарт Мед 110
Терра-Мед, ТОВ 111
ТехМедКонтракт, ТОВ 112
Техноваги, НВП, ТзОВ  112
Ті Джі Хелс 112
УКР ДІАГНОСТИКА 113
УкрМедСпектр 113
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 113
Ультрасайн, ТОВ 113
УМТ+, ТОВ 114
Уномед, ТОВ 114

Medekal-pro, LTD 99
MEDEXIM 98
Medgarant, LTD 99
Medicalaser 100
Mediline, LTD 100
MEDINOVA, LLC 101
Medistore 102
MEDITORG UKRAINE 102
MEDSTAR SOLUTIONS 80
Medtechsnab, LTD 103
MIDA 103
MIRS, Corporation 103
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 104
Modem 1 104
Nektar, PE 105
Nicator, LLC 105
ONIKO, PE 106
OSD Shidna Evropa, LTD 106
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE, LTD 107
Polypromsyntes, LTD 107
Profimed-Service, LTD 108
Protech Solutions Ukraine, LLC 107
Providence Medica, Company 107
Radmir 108
Rehaflex, LTD 109
RENAISSANCE-MEDICAL, LLC 108
RH 81
SCHILLER UA 81
Smart Med 110
TechMedKontract, LTD 112
Technowagy, LTD 112
Terra-Med, LTD 111
TG Health 112
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 113
UkrMedSpectr 113
Ukrorgsyntez, LTD 113
Ultrasign, LLC 113
UMT+ 114
Unomed, LTD 114
UTAS Co. 116
VEGA MEDICA, LTD 85
Vinmedical, LTD 86
Viola Medtehnika 86
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ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 115
ЮТАС, Компанія 116

ZDRAVO, LLC 92

Лабораторне обладнання, 
техніка та технології, комплексне 

оснащення медичних лабораторій

BCM «Україна.» 78
CeGaT GmbH 78
Edan Instructments, Inc 79
Аквадар 83
Біо Тест Мед, ТОВ 84
Біомед Діагностик 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ 85
Вектор-Бест-Україна, ТОВ 85
ВОЛЕС, ТД, ТОВ 87
Дансон Фарма, ТОВ 89
ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ 90
Діалог Діагностікс 90
ЕкоПел Медікал 90
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ 91
ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ 92
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ 92
ЗДРАВО, ТОВ 92
ІНТЕЛМЕД, ТОВ 93
Інтермедика 94
ЛАБВІТА, ТОВ 96
ЛАБІКС, ТОВ 96
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
ЛЕДУМ, ТОВ 98
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
МІРС, Корпорація 103
МК Квертімед-Україна, ТОВ 104
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ, ТОВ 107
Провіденс Медіка, компанія  107
Реагент, ПрАТ 108
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ 109
Смарт Мед 110
ТерраЛаб 111
Терра-Мед, ТОВ 111
Техноваги, НВП, ТзОВ  112

Laboratory equipment, technics 
and technology, complex equipping 

of medical laboratories

Aquadar 83
BCM «Ukraine.» 78
BIO TEST MED, LLC 84
Biomed Diagnostics 84
BIOMED LTD 85
CeGaT GmbH 78
CHEMLABORREACTIV, LTD 115
DANHSON PHARMA, LLC 89
DIALABSERVIS, LTD 90
Dialogue Diagnostics 90
Edan Instructments, Inc 79
EkoPel Medical 90
Empirica, Medical Company, LLC 92
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE 92
EximCargoTrade, LTD 91
INTELMED, LLC 93
Intermedica 94
LABIX, LTD 96
Lab-service 97
Labvita, LLC 96
LEDUM, LTD 98
MEDACADEMY, LLC 98
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
MIRS, Corporation 103
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 104
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE, LTD 107
Providence Medica, Company 107
Reagent, PJSC 108
ShimUkraine, LLC 115
SKY-MEDIСA, LTD 109
Smart Med 110
Technowagy, LTD 112
TerraLab 111
Terra-Med, LTD 111
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD 113
Ukrorgsyntez, LTD 113
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УКР ДІАГНОСТИКА 113
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 113
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 115
ШимЮкрейн, ТОВ 115

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC 85
VEGA MEDICA, LTD 85
VOLES, TH, LLC 87
ZDRAVO, LLC 92

Медичний інструментарій, вироби 
для лікарської практики

Edan Instructments, Inc 79
Panaceishop.com, інтернет – магазин 81
АБДОМЕД, ТОВ 82
Аламед, ТОВ 83
АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
БЕТА, НТО 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
Віола Медтехніка 86
ВОЛЕС, ТД, ТОВ 87
ДОПОМОГА-І 90
ЕкоПел Медікал 90
ЗДРАВО, ТОВ 92
ІМЕСК, ТОВ 93
Коротков Д.О, ФОП 96
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
ЛАПОМЕД, ТОВ 97
Мед Ексім 98
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
Медекал-про, ТОВ 99
Медин 2011, ТОВ 100
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
Медтехснаб, ТОВ 103
МК Квертімед-Україна, ТОВ 104
Нектар, ПП 105
Нікатор, ТОВ 105
ОЛІМП, дослідно-експериментальний   
виробничий центр, ТОВ 105
РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, ТОВ 108
Синтез, компанія 109
СУРСИЛ-ОРТО, компанія 110
ТехМедКонтракт, ТОВ 112
Уномед, ТОВ 114
ФАРМЛІНК 114

Medical instruments, 
devices for medical practice

ABDOMED, LLC 82
AFS Medizintechnik, LLC 83
Alamed, LTD 83
BETA, STA 84
BIOMED LTD 85
DOPOMOGA-I 90
Edan Instructments, Inc 79
EkoPel Medical 90
FARMLINK 114
IMESC, LLC 93
Korotkov D., IE 96
Lab-service 97
LAPOMED, LTD 97
MEDACADEMY, LLC 98
Medekal-pro, LTD 99
MEDEXIM 98
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
Medin 2011, LTD 100
Medtechsnab, LTD 103
MK Kvertimed-Ukraine, LTD 104
Nektar, PE 105
Nicator, LLC 105
OLIMP, Research and production center, LLC 105
Panaceishop.com 81
RENAISSANCE-MEDICAL, LLC 108
Sinteth, Company 109
Sursil Ortho, company 110
TechMedKontract, LTD 112
Unomed, LTD 114
Viola Medtehnika 86
VOLES, TH, LLC 87
ZDRAVO, LLC 92
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Фізіотерапія та реабілітація

Prestige Comfort 81
SCHILLER UA 81
Аква БРК 82
АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
БIШОФIТ Mg ++ 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
БТЛ-Україна, Компанія 85
Гордієнко В.В., ФОП 88
ЗДРАВО, ТОВ 92
Інтерпроект, Асоціація 94
КАРДІО, МК, ТОВ 94
Київський центр Фунготерапії, Біорегуляції  
і Аюрведи 95
Коротков Д.О, ФОП 96
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 97
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
Медилайн, ТОВ 100
ОСД Східна Європа, ТОВ 106
Поліпромсинтез, ТОВ 107
Радмір 108
Рехафлекс, ТОВ 109
Смарт Мед 110
СУРСИЛ-ОРТО, компанія 110
Ті Джі Хелс 112
Центр сучасної реабілітації, ТОВ 115

Офтальмологія

АБДОМЕД, ТОВ 82
Аламед, ТОВ 83
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
ГЕЛЬТЕК 87
Інтерпроект, Асоціація 94
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
Медин 2011, ТОВ 100
Медісторе 102
ОЛІМП, дослідно-експериментальний  
виробничий центр, ТОВ 105
Ті Джі Хелс 112

Physiotherapy and Rehabilitation

AFS Medizintechnik, LLC 83
Aqua BRK 82
BIOMED LTD 85
BISHOFIT Mg ++ 84
BTL-Ukraine, LTD 85
CARDIO, MC, LLC 94
Center of modern rehabilitation, LTD 115
Gordienko V. V., IE 88
Interproject, Association 94
Kiev Center for Fungoterapii, Bioregulation   
and Ayurveda 95
Korotkov D., IE 96
LIFEMEDICA, LLC 97
MEDACADEMY, LLC 98
Mediline, LTD 100
OSD Shidna Evropa, LTD 106
Polypromsyntes, LTD 107
Prestige Comfort 81
Radmir 108
Rehaflex, LTD 109
SCHILLER UA 81
Smart Med 110
Sursil Ortho, company 110
TG Health 112
ZDRAVO, LLC 92

Ophthalmology

ABDOMED, LLC 82
Alamed, LTD 83
BIOMED LTD 85
GELTEK 87
Interproject, Association 94
MEDACADEMY, LLC 98
Medin 2011, LTD 100
Medistore 102
OLIMP, Research and production center, LLC 105
TG Health 112
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Екстрена медична допомога, 
реанімація, інтенсивна терапія

SCHILLER UA 81
Аламед, ТОВ 83
АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
БЕТА, НТО 84
БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
ДОПОМОГА-І 90
ЕКСІМ, ТОВ 91
ЗДРАВО, ТОВ 92
КАРДІО, МК, ТОВ 94
Ксенко 96
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ 97
ЛЕДУМ, ТОВ 98
Мед Ексім 98
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ 98
Медісторе 102
Смарт Мед 110
СПІКАРД 110
ТехМедКонтракт, ТОВ 112
Ті Джі Хелс 112
ЮТАС, Компанія 116

Фармацевтична продукція, 
парафармацевтика, вироби медичного 

призначення, космецевтика

4Life Центр Трансфер Фактор UA 78
BCM «Україна.» 78
АВІС – МЕД 82
БIШОФIТ Mg ++ 84
ГЕЛЬТЕК 87
ГНЦЛС, Дослідний завод, ТОВ 88
Групотест, ПП 88
ДАНА МЕДІКАЛ, ТОВ 88
Дансон Фарма, ТОВ 89
Дарниця, Фармацевтична фірма 89
ДОПОМОГА-І 90
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ 91
Інтермедика 94
Квайссер Фарма Україна, ТОВ 95

Emergency medicine, resuscitation 
and intensive care

AFS Medizintechnik, LLC 83
Alamed, LTD 83
BETA, STA 84
BIOMED LTD 85
CARDIO, MC, LLC 94
DOPOMOGA-I 90
EXIM, LTD 91
Ksenko 96
Lab-service 97
LEDUM, LTD 98
LIFEMEDICA, LLC 97
MEDACADEMY, LLC 98
MEDEXIM 98
Medistore 102
SCHILLER UA 81
Smart Med 110
Spicard 110
TechMedKontract, LTD 112
TG Health 112
UTAS Co. 116
ZDRAVO, LLC 92

Pharmaceutical products, 
parapharmaceutics, medicaldevices,

cosmeceutics

4Life Transfer Factor Center UA 78
AVIS – MED 82
BCM «Ukraine.» 78
BISHOFIT Mg ++ 84
DANA MEDIKAL, LTD 88
DANHSON PHARMA, LLC 89
Darnitsa, Farmaceutical Firm 89
DOPOMOGA-I 90
EXDIA PLUS, LLC 91
FARMLINK 114
Feminacare 114
GELTEK 87
GNCLS, Experimental plant, LTD 88
Grupotest, PE 88
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ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ 97
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
МУКОС Фарма, Представництво 104
НатурВіта 105
ОЛІМП, дослідно-експериментальний  
виробничий центр, ТОВ 105
Органосін 106
Повер Про 107
Синтез, компанія 109
ФАРМЛІНК 114
Фемінакеа 114
ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ 115
ЮРіЯ-ФАРМ, Корпорація 116

HEALTHY STYLE, LLC 115
Intermedica 94
Lab-service 97
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
MUCOS Pharma, Representative office  
in Ukraine 104
NaturVita 105
OLIMP, Research and production center, LLC 105
Organosyn 106
Power Pro 107
Queisser Pharma Ukraine, LTD 95
Sinteth, Company 109
YURiA-PHARM, Pharmaceutical company 116

Телекомунікаційні та інформаційні 
технології

АФС Медицинтехнік, ТОВ 83
Віола Медтехніка 86
ЕКСІМ, ТОВ 91
ЗДРАВО, ТОВ 92
ОНІКО, МПТВП 106
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ 110
ЮТАС, Компанія 116

Чисті приміщення, клінінг, спецодяг та 
засоби індивідуального захисту

Doktoram, TM 79
Symmetry 82
WHITE STUDIO 82
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
Топлайн 112

Дезінфекція та стерилізація

БІОМЕД ЛТД, ТОВ 85
Віола Медтехніка 86
ДАНА МЕДІКАЛ, ТОВ 88
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 101
Повер Про 107
ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ, ТОВ 107

Telecommunication and Information 
Technology

AFS Medizintechnik, LLC 83
EXIM, LTD 91
ONIKO, PE 106
UNION OF BUSINESS AUTOMATION 110
UTAS Co. 116
Viola Medtehnika 86
ZDRAVO, LLC 92

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

Doktoram, TM 79
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
Symmetry 82
Topline 112
WHITE STUDIO 82

Disinfection and sterilization

BIOMED LTD 85
DANA MEDIKAL, LTD 88
FARMLINK 114
MEDICOM-UKRAINE, LLC 101
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE, LTD 107
Power Pro 107
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Послуги для компаній фармацевтичного 
та медичного ринків

Civitta, LLC 78
Likarni.com (Лікарні) 80
MEDSTAR SOLUTIONS 80
MPE 81
Аквадар 83
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 87
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія 102
Міжнародна школа технічного  
законодавства та управління якістю,  
Навчально-методичний центр, ТОВ 103
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ 110

Інше

Civitta, LLC 78
KOTRA 80
MPE 81
Аква БРК 82
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1 87
Групотест, ПП 88
Житомирбіопродукт, НВ, ТОВ 92
Київський центр Фунготерапії,  
Біорегуляції і Аюрведи 95
Лабораторія Др. Рьодгера 97
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія 102
Міжнародна школа технічного  
законодавства  та управління якістю,  
Навчально-методичний центр, ТОВ 103
НатурВіта 105
ОНІКО, МПТВП 106
Повер Про 107
Салютіс Прінт 109
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ 110
СУРСИЛ-ОРТО, компанія 110
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ 115

Services for companies of pharmaceutical 
and medical markets

Aquadar 83
Civitta, LLC 78
Global Translation Services 1+1 87
International School of Technical Legislation  
and Quality Management, Training and  
Methodical Center, LTD 103
Likarni.com 80
Medconsulting, LLC 102
MEDSTAR SOLUTIONS 80
MPE 81
UNION OF BUSINESS AUTOMATION 110

Other

Aqua BRK 82
CHEMLABORREACTIV, LTD 115
Civitta, LLC 78
Global Translation Services 1+1 87
Grupotest, PE 88
International School of Technical Legislation  
and Quality Management, Training  
and Methodical Center, LTD 103
Kiev Center for Fungoterapii,  
Bioregulation and Ayurveda 95
KOTRA 80
Laboratory of Dr. Roedger 97
Medconsulting, LLC 102
MPE 81
NaturVita 105
ONIKO, PE 106
Power Pro 107
Salutis Print 109
Sursil Ortho, company 110
UNION OF BUSINESS AUTOMATION 110
Zhytomyrbioproduct,  
Scientific-industrial C, LTD 92

Провіденс Медіка, компанія  107
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ 113
ФАРМЛІНК 114

Providence Medica, Company 107
Ukrorgsyntez, LTD 113
Viola Medtehnika 86
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4Life Центр Трансфер Фактор UA
4Life Transfer Factor Center UA

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

Представлена торгова марка: Трансфер фактор®.
4Life Research – лідер світової трансферцевтики, 
присутній в Україні з 2005 року. Природні імунокоректори 
4Life – джерело концентрованих низькомолекулярних 
пептидів для покращення функцій ІС, виробляються 
за стандартами GMP і застосовуються у всіх сферах 
медицини. Багаторічний досвід дослідження продуктів 
4Life в Україні і світі – надійна основа для оздоровлення 
нації та довготривалого співробітництва. В майбутньому 
ТФ мають стати базовою продукцією у профілактичній та 
реабілітаційній медицині.
4Life Research is a transferceutical world leader represented in 
Ukraine since 2005. 4Life’s natural immunomodulators are the 
source of concentrated low molecular peptides for the immune 
system functions improvement. Transfer Factors are made in 
accordance with the standards of GMP and pharmaceutical 
industry and are applicable in all branches of medicine. Transfer 
Factors should become a primary products for preventive and 
rehabilitative medicine in a nearest future.

BCM «Україна.»
BCM «Ukraine.»

 Україна, 76014, м. Івано-Франківськ,  
площа Європейська, 5/2
5/2, Yevropejs`ka Square, 
Ivano-Frankivsk, 76014, Ukraine
+38 (050) 887-44-50
+38 (067) 887-44-50
info@bcmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

Представлені торгові марки: Orgentec (Німеччина), 
Fujirebio (Швеція), Monobind (США), Technoclone (Австрія), 
Buhlmann (Швейцарія), Bioserv (Німеччина), Vircel 
(Іспанія), Vegal (Іспанія), DBC (Канада), Critical Diagnostics 
(США), IMMY (США), Elabscience (США).
«ВСМ «Україна.» є офіційним дистриб’ютором низки 
виробників in vitro на території України, основним 
пріоритетом якої є надання високоякісної наукової 
підтримки в процесі впровадження новітніх 
лабораторних методик. До нашого портфелю входять 
визнані у світі виробники продукції для лабораторної 
діагностики. «ВСМ «Україна.» має найрізноманітніший 
перелік реактивів для наукових досліджень, а нашими 
постійними клієнтами є медичні університети, науковці, 
провідні приватні та державні лабораторії.
“BCM “Ukraine.” is an official distributor of manufacturers in 
vitro in Ukraine, its main priority is to provide a high-quality 
scientific support in implementation of the most up-to-date 

laboratory methods. Our portfolio includes internationally 
recognized manufacturers of products for laboratory 
diagnostics. “BCM “Ukraine.” has a diverse list of reagents for the 
researches, and our regular customers are: medical universities, 
researchers, leading private and public laboratories.

CeGaT GmbH
23, Paul-Ehrlich-Str., Tuebingen, 72076, Germany
+49 (7071) 565-44-55
+49 (7071) 565-44-56
info@cegat.com
www.cegat.com

CeGaT – глобальна діагностична компанія в галузі 
медичної генетики. Ми пропонуємо діагностику в усіх 
напрямках медицини. З CeGaT у вас більше шансів виявити 
причинну мутацію у пацієнта, завдяки якості наших 
комплексних клінічних звітів, складених докторами 
медицини і докторами наук в області клінічної генетики. 
CeGaT є сертифікованою діагностичної компанією за 
стандартами CAP, CLIA і ISO15189.
CeGaT is a global diagnostic company in the field of 
medical genetics. We offer diagnostics in all medical areas 
(e.g. cardiology, neurology, oncology, etc.) based on Next 
Generation Sequencing approach applied to disease-specific 
gene-sets. With CeGaT you have more chances to identify 
a causative mutation for a patient because of outstanding 
quality of our comprehensive clinical reports created by MDs 
and PhDs in clinical genetics. CeGaT is CAP, CLIA and ISO15189 
certified diagnostic company.

CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD
No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, China
+86 (510) 852-71-308
+86 (510) 853-10-021
export@chison.com.cn
www.chison.com

Chison Medical Technologies Co., Ltd. є одним з провідних 
світових виробників ультразвукових діагностичних 
систем. CHISON спеціалізується на ультразвуку більше 22 
років. Наші ультразвукові діагностичні системи продають 
понад 180 країн і регіонів по всьому світу.
Chison Medical Technologies Co., Ltd. is one of the world’s 
leading manufacturers for ultrasound diagnostic systems. 
CHISON has been specializing in ultrasound over 22 years. And 
our ultrasound diagnostic systems sell over 180 countries and 
regions around the world.

Civitta, LLC
27, Gedimino pr., Vilnius, LT-01104, Lithuania
+37 (068) 526-680
info@civitta.lt
www.civitta.com

CIVITTA надає послуги з управлінського консалтингу та 
аналізу даних для корпорацій, стартапів, малих і середніх 
підприємств, урядових і неурядових організацій, 
забезпечуючи відмінне співвідношення ціни і якості. 
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Ми пропонуємо повний спектр послуг з управлінського 
консалтингу: стратегія, інновації, фінансування, 
дослідження, цифрові технології та впровадження.
Створена як альянс консультативних фірм в країнах 
Балтії, зі штаб-квартирою в Естонії, CIVITTA в даний час 
є провідним консультантом з управління в Центральній 
і Східній Європі. Наші консультанти надають підтримку 
компаніям, зацікавленим і працюючим в більш ніж 40 
країнах Європи, Азії та Америки, що призвело до більш 
ніж 10 000 виконаних проектів.
CIVITTA кидає виклик традиційній індустрії управлінського 
консалтингу, надаючи високоякісні, засновані на фактах і 
аналітично точні консультаційні послуги всім клієнтам за 
розумною ціною. Ми консультуємо клієнтів з приватного 
і державного секторів і допомагаємо їм кидати виклик 
своїм галузям, стаючи більш інноваційними, ефективними 
і динамічними.
CIVITTA provides management consulting and data analytics 
services to corporations, startups, SME`s, governments and 
NGO`s, delivering great value for money price point. We offer 
a full spectrum of management consulting services: strategy, 
innovation, funding, research, digital and implementation.
Started as an alliance of advisory firms in the Baltic States, 
and headquartered in Estonia, CIVITTA is now the leading 
management consultancy from Central Eastern Europe. Our 
consultants support companies interested in and operating in 
over 40 countries of Europe, Asia, and the Americas, resulting in 
more than 10,000 completed projects.
CIVITTA challenges the traditional management consulting 
industry, providing high-quality fact-based and analytically 
rigorous consultancy services to all clients at a reasonable price. 
We consult private and public sector clients and help them to 
challenge their own industries by becoming more innovative, 
efficient and dynamic.

Doktoram, TM
Україна, Ukraine
Київ, ТЦ Мармелад, вул. Борщагівська, 154
154, Borschagivska Str., SC Marmelad, Kyiv
Київ, ТЦ Торговий Центр, вул. Попудренка, 7-А
7-A, Popudrenka Str., Shopping Center, 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
+38 (098) 106-03-03
+38 (066) 106-03-03
doktoram.kyiv@gmail.com
www.doktoram.com

Представлені торгові марки: Doktoram.com, Cherokee, 
Coqui, Crocs.
TM Doktoram – український виробник стильного та 
практичного одягу для медичних працівників. Ми 
пропонуємо українським медикам унікальну колекцію: 
медичних халатів, костюмів, а також стилізованих 
медичних шапочок та пов’язок, виготовлених з 

найкращих тканин та пошиті по останнім європейським 
тенденціям медичної моди на сучасному устаткуванні.
Doktoram.com – shop of modern medical wear.
TM Doktoram – Ukrainian leader in the production of modern, 
stylish and practical clothing for health workers. We offer 
unique collection: lab coats, scrub tops, pants, caps – made of 
finest fabrics and sewn according to the latest European trends 
of medical fashion.

DX-СИСТЕМИ, НВП
DX-SYSTEMS, RPE, LLC

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

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

Edan Instructments, Inc

 No.15, Jinhui Rd., Jinsha Community, Kengzi Subdistrict, 
Pingshan District, Shenzhen, 518122, China
+86 (755) 268-81-172
+86 (755) 268-98-330
rebecca.li@edan.com.cn
www.edan.com.cn

Заснована в 1995 році, EDAN постійно прагнула постачати 
якісні медичні прилади та рішення для клієнтів. Віра в 
«поєднання інновацій та цінностей для поліпшення умов 
життя людини» пронизує кожен куточок корпоративної 
культури EDAN. З прагненням стати основою світової 
індустрії охорони здоров’я та наданням оптимальних 
послуг для наших клієнтів, ми створили великий 
імпульс, щоб стати більш інтернаціоналізованими та 
запропонувати інноваційно орієнтоване майбутнє.
З більш ніж 100 різновидами продукції, починаючи 
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Likarni.com (Лікарні)
Likarni.com

Україна, 02059, м. Київ, вул. О. Пчілки, 5, оф. 270
Off. 270, 5, O. Pchilki Str., 
Kyiv, 02059, Ukraine
+380 (44) 500-19-95 
www.likarni.com

Likarni.com (Лікарні) — безкоштовний сервіс онлайн-
запису до лікаря. Актуальна інформація про приватні 
медустанови, перелік медпослуг, що надаються в 
медустанові, перевірені ціни допоможуть кожному 
визначитися з вибором фахівця. На сайті кожен 
відвідувач може прочитати відгуки реальних пацієнтів, 
ознайомитись із динамічним рейтингом лікарів і 
медустанов, а також із новинами клінік та діючими 
акціями.
Likarni.com — це сучасний і зручний сервіс, який 
допоможе безкоштовно записатися до лікаря без витрат 
часу.
Likarni.com (Hospitals) is a free doctor’s appointment service.
Actual information about private medical institutions, a list of 
medical services provided in the medical institution, verified 
prices will help everyone to choose the specialist. On the site, 
each visitor can read the testimonials of real patients, get 
acquainted with the dynamic rating of physicians and medical 
institutions, as well as with news of clinics and current actions.
Likarni.com is a modern and convenient service that will 
help you to register for a doctor free of charge without time 
consuming.

MEDSTAR SOLUTIONS
Україна, 61002, м. Харків, вул. Я. Мудрого, 15
15, Y. Mudroho Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 717-40-59
+380 (57) 757-45-70
office@medstar.ua
www.medstar.ua

Представлена торгова марка: MEDSTAR.
MEDSTAR SOLUTIONS – колектив професіоналів з 28-ти 
річним досвідом в медичному бізнесі, технологічному 
проектуванні, інжинірингових послугах, введенні в 
експлуатацію медичних установ, впровадження нових 
технологій, обладнання та програмного забезпечення. 
Наша клієнтська база – понад 1000 лікувальних установ 
у всіх регіонах України. 
Проекти Медстар: РІМС МІС «Медстар», Medcard 24, 
E-рецепт, IDIS, Telemed 24, PACS.
MEDSTAR SOLUTIONS – a team of professionals with 28 years 
of experience in the medical business, technological design, 
engineering services, the commissioning of medical institutions, 
the introduction of new technologies, equipment and software. 
Our client base – more than 1000 medical institutions in all 
regions of Ukraine. 
Projects Medstar: МІS “Мedstar”, Medcard 24, E-Prescription, 
IDIS, Telemed 24, PACS.

від товарів для акушерства і гінекології, товарів для 
моніторингу пацієнтів і діагностичної кардіології, 
закінчуючи ультразвуковими системами візуалізації і 
товарами для діагностики In-vitro, всі наші продукти 
мають CE, більше 90% мають FDA, в основному всі товари 
були зареєстровані в Україні, EDAN побудувала міцну 
основу для майбутнього дослідження продукції. EDAN 
надає інноваційні продукти та відмінне обслуговування 
клієнтам у більш ніж 160 країнах та регіонах світу.
Ми створили свою штаб-квартиру в Шеньчжені, в Китаї, 
і у EDAN є 19 дочірніх компаній, а також 5 науково-
дослідних центрів по всьому світу. На внутрішньому 
ринку компанія EDAN досягла 30000 медичних установ 
за допомогою передових рішень в області охорони 
здоров’я. Задовольняючи потреби медичних працівників 
та їх пацієнтів, компанія EDAN завжди буде займатися 
інноваціями і обслуговуванням.
Founded in 1995, EDAN has continually strived to supply 
remarkable medical devices and solutions for our customers. 
The faith of “bringing innovation and value together to improve 
human condition” permeates every corner of EDAN’s corporate 
culture. With the commitment to becoming the pillar of the 
world healthcare industry and providing optimal services for 
our customers, we have created a great momentum to become 
more internationalized and offer an innovation-oriented future.
With more than 100 types of products ranging from Obstetrics 
& Gynecology Products, Patient Monitoring Products and 
Diagnostic Cardiology Based Products, to Ultrasonic Imaging 
Systems and In-vitro Diagnostic Products, all of our products 
have CE, more than 90% have FDA, basically all products have 
been registered in Ukraine, EDAN has built solid foundations for 
future product exploration.  EDAN provides innovative products 
and excellent services to customers in over 160 countries and 
regions across the world. We have stablished our Headquarters 
in Shenzhen, China and EDAN possesses 19 subsidiaries, as 
well as 5 R&D centers around the world. Domestically, EDAN 
has reached 30000 medical facilities with Industry Leading 
Healthcare solutions. Catering to the needs of Healthcare 
professionals and their patients, EDAN is and will always be 
dedicated in innovation and service.

KOTRA
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А (KOTRA)
Off. 19-A, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 495-29-51
+380 (44) 495-29-78
kyiv@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.
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фізіотерапевтичне обладнання для глибинної релаксації 
і реабілітації.
Фітнес інновація – гідромасажні крісла, що автоматизують 
процес якісного масажу після інтенсивного тренування.
Our company designs and builds private and commercial 
SPA zones throughout Ukraine. We guarantee comfortable 
interaction at all stages of cooperation, satisfaction of the result 
and your SPA area supporting for many years!
Our innovative direction is Floating-physiotherapy equipment 
for deep relaxation and rehabilitation.
Fitness innovation – Hydromassage lounges that automate the 
process of high-quality massage after the intense training.

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

SCHILLER UA
 Україна, 04080, м. Київ,  
вул. Нижньоюрківська, 45-А, оф. 210
Off. 210, 45-A, Nyzhnioyurkivska Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+38 (050) 190-66-67
+38 (068) 165-87-99
a.laktionova@schiller.ch
www.schiller.ch

Schiller UA – це представництво в Україні – 
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.

MPE
 Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1,  
пав. 23, оф. 16
 Off. 16, Pav. 23, 1, Academic Glushkov Ave., Kyiv, 03187, 
Ukraine
+380 (44) 526-92-91
ceo@mpe.com.ua
www.mpe.com.ua

Компанія MEDICAL PROFESSIONAL EVENTS має два 
напрями діяльності:
• організація з’їздів, конгресів, симпозіумів, 

конференцій, семінарів, ворк-шопів, майстер-класів 
для спеціалістів медичної та фармацевтичної галузі як 
у рамках виставок, так і самостійно

• видавнича діяльність: зараз це видання 4 рази 
на рік PharmaTechExpo Journal – спеціально для 
виставки PHARMATechexpo, далі спектр діяльності 
розширюватиметься

The MEDICAL PROFESSIONAL EVENTS company has two areas 
of activity:
the organization of conventions, congresses, symposiums, 
conferences, seminars, workshops, master classes for the 
medical and pharmaceutical industry both at exhibitions 
and self-publishing: this edition is now 4 times a year 
PharmaTechExpo Journal - especially for PHARMATechexpo 
exhibition, further the range of activities will be expanded.

Panaceishop.com, інтернет – магазин
Panaceishop.com

Україна, 03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 5, оф. 121-В
Off. 121-B, 5, Nikolaya Golego Str., Kyiv, 03058, Ukraine
+38 (096) 781-16-51
0967811651t@gmail.com
www.panaceishop.com

Представлена торгова марка: Surgispon.
Інтернет – магазин товарів для здоров’я та краси. 
Інноваційні косметичні засоби, фармацевтичні товари, 
дієтичні добавки та товари для дітей.
Internet store of goods for health and beauty. Innovative 
cosmetics, pharmaceuticals, dietary supplements and products 
for children.

Prestige Comfort
Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 10
10, Vikentiya Khvoyky Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+0 (800) 212-736
info@pcs.com.ua
www.pcs.com.ua

Представлені торгові марки: Float Spa, HydroMassage.
Наша компанія проектує і будує приватні і комерційні 
СПА-зони по всій Україні. Ми гарантуємо комфортну 
взаємодію на всіх етапах співпраці, задоволення 
результатом і технічну підтримку Вашої СПА-зони 
протягом багатьох років!
Інноваційним напрямком нашої діяльності є флоатинг – 
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АБДОМЕД, ТОВ
ABDOMED, LLC

Україна, 61015, м. Харків, вул. Підлісна, 1-А
1-А, Pidlisna Str., Kharkiv, 
61015, Ukraine
+380 (57) 372-32-22
office@abdomed.com.ua
www.abdomed.com.ua

Представлені торгові марки: A.R.C. Laser GmbH, DGH 
Technology Inc, Doctor Devices, Rodenstock Instruments, 
Ocular Instruments Inc, Medical Devices, Unicos Co. Ltd., 
Xingda Optical Apparatus Co. Ltd, World of Diagnostic 
International, Shenzhen Certainn Technology Co., Ltd.
ТОВ «Абдомед» успішно працює на медичному ринку 
України, ми забезпечуємо підприємства охорони 
здоров’я України найсучаснішим обладнанням 
та інструментарієм. Безпосередні тісні зв’язки з 
виробниками дозволяють здійснювати гарантійне та 
післягарантійне обслуговування одразу.
ABDOMED LLC has a successful experience on the medical 
market of Ukraine. We provide clinics and hospitals with 
modern equipment and instruments. Due to good partnership 
with the manufacturer we are able to carry out warranty and 
post-warranty service immediately.

АВІС – МЕД
AVIS – MED

Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім`ї Стешенків, 3, оф. 165
Off. 165, 3, Steshenko Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 403-25-24
+380 (44) 403-20-60
Avismed@ukr.net
www.avismed.uaprom.net

Представлені торгові марки: Ultragel, Солар, Елімед, 
ТВЕЛ, UNIMED, EF Medica.
ЕКГ аксесуари (електроди, гель, крем, ремені, кабелі); гель 
для УЗД; SpO2 датчики; папір для ЕКГ і лабораторного 
обладнання; електроди для Холтерівського моніторингу; 
термопапір для відеопринтера.
ECG accessories (electrodes, ets.); Patient cables; Suction chest 
electrodes; Rubber straps for limbs; Peripheral clamps and 
plates electrodes with universal connection; Pre-gelled (wet and 
solid adhesive gel) foam electrodes; Gel products; SpO2 sensors; 
Paper for laboratory equipment; Ultrasonic accessories; 
Videoprinter paper.

Аква БРК
Aqua BRK

Україна, 02088, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3
57/3, Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, 02088, Ukraine
+38 (063) 505-80-80
aqua.brk@gmail.com
www.aqua-brk.com.ua

Представлена торгова марка: Аква БРК.
В основі компанії «Аква БРК» лежить триєдність: 
аквамедицина, квантові технології і клітинне харчування. 

Schiller UA is a representative office 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.

Symmetry

Україна, м. Миколаїв
Mykolaiv, Ukraine
+38 (099) 225-96-68
symmetry.manager@gmail.com
www.symmetry-shop.com.ua

Представлена торгова марка: Symmetry.
Symmetry – виробник стильної уніформи для спеціалістів 
індустрії краси та медицини.
Найвища якість та дизайнерські моделі.
Особливі умови для корпоративних клієнтів.
Symmetry – the manufacturer of a stylish uniform for 
professionals in the industry of beauty and medicine.
Highest quality and designer models.
Special conditions for corporate clients.

WHITE STUDIO

Україна, 04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 50
50, Mezhygirska Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (04) 503-22-33
info@whitestudio.ua
www.whitestudio.ua

Представлені торгові марки: Pastelli, Giblor’s, 
Сolor4health, Dian, Сreyconfe, Jasmine.
Медичний одяг більше ніколи не буде нудним, настав 
час модних лікарів! Від натуральної бавовни до 
надсучасної мікрофібри, від визнаної класики до цікавих 
експериментальних моделей – все це WHITE STUDIO.
WHITE STUDIO: магазин високоякісного медичного одягу, 
комфортного взуття та стильних аксесуарів. 
В магазині представлені такі всесвітньовідомі бренди як 
Pastelli (Італія), Giblor’s (Італія), Сolor4health (Іспанія), Dian 
(Іспанія).
Medical clothes will never be boring again, it’s high time 
for trendy doctors to come out! WHITE STUDIO comprises a 
wide range of products from natural cotton to ultra-modern 
microfiber, from recognized classics to interesting experimental 
models.
WHITE STUDIO is a store of high-quality medical clothing, 
comfortable shoes and stylish accessories. 
World-famous brands like Pastelli (Italy), Giblor’s (Italy), 
Сolor4health (Spain), Dian (Spain) are presented in the shop.
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Kirchner&Wilhelm GmbH+Co.KG (Німеччина) – 
виробник отоскопів, офтальмоскопів, ларингоскопів, 
дерматоскопів, стетоскопів, неврологічних молоточків 
та інше. 
Представник компанії Biomedical (Італія) – виробник 
голок для біопсії.
Alamed Ltd has been operating since 2010. Is an official 
and authorized representative of the company Kirchner 
& Wilhelm GmbH + Co.KG (Germany), manufacturer of 
otoscopes, ophthalmoscopes, laryngoscopes, dermatoscopes, 
stethoscopes, neurological hammers, and more.
A representative of Biomedical (Italy) is a manufacturer of 
biopsy needles.

АФС Медицинтехнік, ТОВ
AFS Medizintechnik, LLC

Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 119, 6 поверх
6th floor, 119, Saksaganskogo Str., 
Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 359-00-88
+380 (44) 359-05-98
afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua

Представлена торгова марка: Philips.
ТОВ «АФС Медицинтехнік» – дочірня компанія AFS 
Medizintechnik GmbH (Гамбург, Німеччина).
Компанія займається поставками медичного обладнання 
на ринки України.
ТОВ «АФС Медицинтехнік» є єдиним офіційним 
дистриб’ютором компанії PHILIPS Healthcare в Україні.
Наші переваги:
• Ми консультуємо Вас, аби Ви придбали те, що Вам 

дійсно необхідно
• Найкраще медичне обладнання за доступними цінами
• Індивідуальний підхід до кожного замовника
• Прямі поставки медичного обладнання з Європи та 

США
• Пропозиція устаткування тільки високої якості від 

провідних Європейських та світових виробників
Весь асортимент медичного обладнання, який ми 
пропонуємо, сертифікований в Україні та відповідає всім 
регламентованим стандартам якості.
“AFS Medizintechnik” Ltd. is a subsidiary of AFS Medizintechnik 
GmbH (Hamburg, Germany). 
The company has been supplying medical equipment in 
Ukraine.
“AFS Medizintechnik” Ltd. is sole official distributor of Philips 
Healthcare in Ukraine.
Our advantages:
• We consult you to select what you really need
• Excellent medical equipment with affordable prices
• Individual approach to every customer
• Direct shipments of medical equipment from Europe and 

USA

Технології аквамедицини представлені науковими 
розробками сучасних систем очищення і віталізації 
питної води. Квантові технології втілилися в новітніх 
біорезонансних приладах для контролю і корекції всіх 
систем людського організму. Клітинне харчування – 
унікальна продукція від компанії, вироблена виключно 
на українській сировині.
The “Aqua BRK” company is based on the trinity: aqua medicine, 
quantum technologies and cellular nutrition. Aqua medicine 
technologies are represented by scientific developments of 
modern systems of purification and vitalization of drinking 
water. Quantum technologies are embodied in the latest 
bioresonance devices for monitoring and correction of all 
systems of the human body. Cellular nutrition is a unique 
product from the company, produced exclusively on Ukrainian 
raw materials.

Аквадар
Aquadar

Україна, 49023, м. Дніпро, вул. Радистів, 5-А, оф. 301
Off. 301, 5-A, Radistov Str., Dnipro, 49023, Ukraine
+380 (56) 784-10-40
info@aquadar.com.ua
www.aquadar.com.ua

Представлена торгова марка: AQUADAR.
Компанія AQUADAR™ спеціалізується на обладнанні по 
очищенню води для побутових і комерційних цілей. 
З 2017 року надає унікальну для України послугу — 
оренду пурифайєрів.
AQUADAR™ – офіційний дистриб’ютор провідного 
виробника пурифайєрів Waterlogic (Великобританія) 
в Україні пропонує оцінити переваги нової для ринка 
України послуги по забезпеченню питною водою, 
інноваційною альтернативою доставці води в бутлях – 
орендою автоматів питної води з вбудованою системою 
фільтрації та знезараження.
AQUADAR™ specializes in water purification equipment for 
domestic and commercial needs. It has been providing drinking 
water POU (point-of-use) for rent since 2017.
AQUADAR™ is the official distributor in Ukraine of the leading 
manufacturer of POU Waterlogic (UK). We are pleased to let you 
try the benefits of the new drinking water services, an innovative 
alternative to bottled water delivery is a rent of drinking water 
machines with built-in filtering and UV disinfection systems.

Аламед, ТОВ
Alamed, LTD

Україна, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82-А
82-А, Mezhygirska Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 361-87-50
www.alamed-kiev.com.ua

Представлені торгові марки: KaWe, Biomedical.
ТОВ Аламед працює з 2010 року. Є офіційним і 
повноважним представником компанії 
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комплексу РИТМ 2000 входять: Холтер ЕКГ, добовий 
монітор АТ, велоергометр, кардіограф 12-каналів, 
(+ 3-канали ЧПЕС), асинхронний програмований 
чресстравохідний ЕКС. Професійна якість ЕКГ та ЕКС. 
Вимірювання АТ при добовій реєстрації з урахуванням 
аритмій. Гарантійний термін 5-років.
More than 24 years of development, production of devices for 
continuous, long-term registrations, ECG, ECS, ABP analysis. 
Manufacturer of the first Ukrainian 1995 recorder of continuous 
ECG by Holter (24-48). The complex RITM 2000 includes: ECG 
for Holter, daily blood pressure monitor, bicycle ergometry, 
12-channel cardiograph, (+ 3 channels of ECS), asynchronous 
programmed esophagic ECS. Professional quality of ECG and 
ECS. Measurement of blood pressure with daily registration, 
taking into account arrhythmias. Warranty period is 5 years.

Біо Тест Мед, ТОВ
BIO TEST MED, LLC

Україна, 03037, м. Київ, пр-т В. Лобановського, 10-Б
10-B, V. Lobanovsky Ave., Kyiv, 03037, Ukraine
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

Представлені торгові марки:  
Сарштедт, Віріон\Серіон, ЮС Оптікс.
Компанія «Біо Тест Мед» вже понад 10 років працює у 
сфері комплексного забезпечення медичних закладів та 
лабораторій.
Ми пропонуємо до Вашої уваги високоякісну продукцію 
таких світових виробників, як Sarstedt та Virion\Serion.
В наш асортимент входять: системи для забору 
капілярної та венозної крові, пластикові вироби для ПЛР-
досліджень, кріопробірки, ІФА-набори для ідентифікації 
інфекційних захворювань, вироби для культуральних 
досліджень, фільтраційні системи, шовний матеріал.
For more than 10 years “Bio Test Med” LLC works with medical 
institutions and laboratories throughout Ukraine.
We offer high-quality products of European producers, such as 
Sarstedt and Virion\Serion.
Our product line includes: systems for capillary and venous 
blood collection, plastic products for PCR research, cryo-tubes, 
ELISA kits for authentication of infectious diseases, products for 
tissue culture exploration, suture material, filtration systems.

Біомед Діагностик
Biomed Diagnostics

Україна, 04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 7-A
7-А, Zoi Haidai Str., Kyiv, 04212, Ukraine
+38 (093) 735-15-71
+380 (44) 451-73-07
biomedukr@gmail.com
www.bio-med.in.ua

Представлені торгові марки: Biomed Diagnostics.
Ми є єдиним офіційно уповноваженим представником 
компанії «Biomed Diagnostics» в Україні. Наша місія – 
зробити доступними світові стандарти діагностики 

• High quality equipment from leading European and world 
producers. 

The entire range of medical equipment that we offer, is certified 
in Ukraine and include all quality standards regulated.

БIШОФIТ Mg ++
BISHOFIT Mg ++

Україна, 36039, м. Полтава, вул. О. Гончара, 19-А, оф. 206
Off. 206, 19-A, O. Gonchar Str., Poltava, 36039, Ukraine
+380 (532) 64-20-03
+38 (050) 715-86-26
+38 (097) 108-70-17
+380 (532) 64-20-03
poltbishofit@gmail.com
www.ekobiz.info

Представлені торгові марки: Бішофіт Mg ++, Целебная 
ванна.
Компанія «Екобіз», власник ТМ «Бішофіт Mg ++», ТМ 
«Целебная ванна» є лідером у виробництві препаратів 
для людей, що піклуються про своє здоров’я та красу 
свого тіла. Під маркою Ekobiz створені серії препаратів 
професійного рівня для медичних (відновне лікування, 
санаторна реабілітація) і естетичних цілей (фітнес центри, 
СПА-салони).
Найважливіші характеристики серій:
• Ефект природного джерела примножений досвідом 

професіоналів;
• Відсутність синтетичних інгредієнтів, фарбників і 

ароматизаторів;
• Взаємно посилююча дія активних інгредієнтів, 

спрямована на досягнення максимального результату.
The company “Ekobiz” owner TM “Bishofit Mg ++”, “Healing 
bath” is an expert in the production of drugs for people who care 
about their health and beauty of their bodies. Under the brand 
name “Ekobiz” created a series of professional level products for 
medical (restorative treatment, sanatorium rehabilitation) and 
aesthetic purposes (fitness center, spa).
The most important characteristics of the series:
• The effect of a natural source bishofit Poltava deposit, 

augmenting the experience of professionals;
• Preparations do not contain synthetic ingredients, colorings 

and flavorings;
• Synergistic action of active ingredients designed to achieve 

maximum results.

БЕТА, НТО
BETA, STA

Україна, 25006, м. Кропивницький, вул. Т. Карпи, 64, оф. 8
Off. 8, 64, Tarasa Karpi Str., Kropivnitskiy, 25006, Ukraine
+380 (522) 22-67-16, 24-06-05
nto_beta@ukr.net

Представлена торгова марка:  
РИТМ 2000.
Біль ніж 24 роки розробки, виробництва приладів для 
безперервної, тривалої реєстрації, аналізу ЕКГ, ЕКС, АТ. 
Виробник першого українського 1995 року реєстратора 
непереривного ЄКГ по Холтеру (24-48). До складу 
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Limited, a world leader in medical technology, offers high-
quality medical equipment in physiotherapy, pressotherapy, 
мechanotherapy, shock wave therapy, cardiology and 
spirometry, hydrotherapy, aesthetics medicine, therapeutic 
couches and gynaecological chairs.

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
VEGA MEDICA, LTD

Україна, 03124, м. Київ, б-р І. Лепсе, 6
6, Lepse blvd., 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.
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 та інших 
показників крові і сечі.
“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 and other parameters of blood 
and urine.

Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

Україна, 02088, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
9, Boryspilska Str., Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 338-04-04
vector@vbestua.com 
www.vector-best.kiev.ua

Представлені торгові марки: Sartorius, Вектор-Бест, 
Biosan, Dynex Technologies, Carl Zeiss, Miura, Bio-Rad, SFRI, 
Polon POZNAŃ sp. z o.o., Profitest, AutoBio.
ТОВ «Вектор-Бест-Україна» – єдиний офіційний представ-
ник АТ «Вектор-Бест» – лідера з виробництва реагентів 
для діагностики захворювань людини методом ІФА та 
ПЛР. 
Ексклюзивний дистриб’ютор продукції: дозаторів Sartorius 
(Фінляндія), допоміжного обладнання Biosan (Латвія), 
ІФА-аналізаторів Dynex Technologies (США), обладнання 
для ПЛР-діагностики Bio-Rad (США), ламінарних систем 
POZNAŃ sp. z o.o. (Польща), гематологічних аналізаторів 
та реагентів, аналізаторів ШОЕ SFRI (Франція).
LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only official representative of 
JSC “Vector-Best”, leader of the production of kits to diagnose 
human diseases by ELISA and PCR. We are the exclusive 
distributor of the leading companies “Sartorius” (Finland), the 
equipment “Biosan” (Latvia), IFA analyzers Dynex Technologies 
(USA), the equipment for PCR- diagnostics Bio-Rad (USA), 

в Україні, підвищити ефективність роботи лікарів і 
поліпшити якість життя пацієнтів за рахунок застосування 
новітніх досягнень сучасної науки в області розробки і 
впровадження нових методів діагностики.
We are the only officially authorized representative of the 
company “Biomed Diagnostics” in Ukraine. Our mission is to 
make world-wide diagnostic standards available in Ukraine, 
improve the efficiency of doctors and improve the quality of 
life of patients through the use of the latest achievements of 
modern science in the development and implementation of 
new diagnostic methods.

БІОМЕД ЛТД, ТОВ
BIOMED LTD

Україна, 03164, м. Київ, пр-т Палладіна, 25
25, Palladin Ave., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 422-55-66
+380 (44) 422-55-65
info@biomed.ua
www.biomed.ua

Представлені торгові марки: Shenzhen Comen Medical 
Instruments Co.,Ltd (Китай), Shenzhen Biocare Bio-Medical 
Equipment Co., 66 Vision Tech Co., Ltd (Китай), Taizhou 
Boji Medical Devices Co., Ltd (Китай), Shanghai Medical 
Equipment Works Co., Ltd (Китай), Xiament Compower 
Co., Ltd (Китай), Zhejiang Longfei Industry Co., Ltd (Китай), 
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd (Китай), 
ТОВ «КЛЭР» (Республіка Білорусь), JiangSu Rixin Medical 
Equipment Co., Ltd (Китай).
ТОВ «БІОМЕД ЛТД» створена у 2012 році та здійснює 
поставки фізіотерапевтичного, кардіологічного, опера-
цій ного, ендоскопічного, лабораторного, стерилі зацій-
ного та іншого обладнання.
BIOMED LTD was established in 2012 and provides physical, 
cardiological, surgical, endoscopic, laboratory, sterilization and 
other equipment.

БТЛ-Україна, Компанія
BTL-Ukraine, LTD

Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Василя Тютюнника, 53, 1147
53, Vasiliya Tutunika Str.,
Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 490-54-14
+380 (44) 490-54-68
sales@btl.ua
www.btl.ua

Представлена торгова марка: BTL.
Компанія «БТЛ-Україна», яка є офіційним представником 
компанії BTL Industries Limited, світового лідера в галузі 
медичних технологій, пропонує високоякісне медичне 
обладнання для фізіотерапії, пресотерапії, механотерапії, 
ударно-хвильової терапії, кардіології та спірометрії, 
бальнеології, естетичної медицини, а також терапевтичні 
кушетки і гінекологічні крісла.
BTL-Ukraine LTD, the official representative of BTL Industries 
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Ексклюзивний представник на Україні наступних 
компаній:
• HUMAN MEDITEK CO., LTD (Південна Корея) – 

низькотемпературні плазмові стерилізатори 
• Cominox (Італія) - стерилізаційне обладнання
• Medicop d.o.o. (Словенія) - обладнання для 

забезпечення клінік медичними газами 
• MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE DONANIMLARI A.S. (Туреччина) 

мийки, раковини, стійки та шафи з нержавіючої сталі 
для дезінфекції та стерилізації

• Shenzhen PRUNUS Medical Co., Ltd (Китай) – наркозо-
дихальні апарати та апарати штучної вентиляції 
легенів

• HUGER Medical Instrument Co., Ltd (Китай) – повний 
спектр ендоскопічного обладнання

• Surgicon (Пакистан) - інструментарій для хірургії, 
гінекології, отоларингології та стоматології.

• Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd (Китай) - 
операційні світильники, операційні столи 

• EDAN INSTRUMENTS, INC. (Китай) – електрокардіографи, 
фетальні монітори, пульсоксиметри

• MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD (Китай) – 
шприцеві та інфузійні насоси

• Zhengzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd 
(Китай) - інкубатори для новонароджених та відкриті 
реанімаційні системи

• Alltion (Китай) - операційні мікроскопи, кольпоскопи 
та освітлювачі

• ATE Medical Technology Co., Ltd - ендоскопічні 
інструменти та пристосування

• Skymen International (HK) Limited (Китай) - сучасні 
ультразвукові мийки різного об’єму

• NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD 
(Китай) – товари медичного призначення та витратні 
матеріали

Постійно на складі повний спектр ламп спеціального 
призначення виробництва Philips, Osram, Лісма та інших.
Production and direct import of medical equipment and 
medical products for all areas of medicine.
OWN PRODUCTION:
• neonatal complexes and phototherapy devices for newborns
• devices and cabins for the treatment of psoriasis
• electro-blades and diathermocoagulators
• ENT complexes
• resuscitation hanging and wall-mounted bedside panels
• bactericidal irradiators of open, closed type and combined
• cabinets using UV radiation
• medical LED illuminators
• more than 150 items of medical furniture
• container for presterilization processing
• utilizers (destructors) for medical needles
• equipment and devices for dentistry
Exclusive representative in Ukraine of the following 
companies:
• HUMAN MEDITEK CO., LTD (South Korea) - low-temperature 

plasma sterilizers
• Cominox (Italy) - sterilization equipment

laminar systems POZNAŃ sp. z o.o. (Poland), hematologic 
analyzers and reagents, analyzers ESR SFRI (France).

Вінмедікал, ТОВ
Vinmedical, LTD

Україна, 21036, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке Шосе, 2, оф. 200-А
Off. 200-A, 2, Khmelnytske Shose Str., 
Vinnytsia, 21036, Ukraine
+38 (095) 057-70-73
Valentina.p@vinmedical.com.ua
www.vinmedical.com.ua

ТОВ «Вінмедікал» спеціалізується на поставках та 
сервісному обслуговуванню медичного обладнання, 
як відновленого, так і того, що було у використанні, і 
запасних частин від різних виробників Європи та США.
Наша компанія має ліцензію ядерної та радіаційної 
безпеки на використання і технічне обслуговування 
пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання.
Vinmedical Ltd specializes in the supply and service of medical 
equipment, both recovered and used, and spare parts from 
different European and USA manufacturers.
Our company has a license for nuclear and radiation safety 
for the use and maintenance of devices generating ionizing 
radiation.

Віола Медтехніка
Viola Medtehnika

Україна, 36039, м. Полтава, вул. Героїв Чорнобильців, 15
15, Heroiv Chornobylcev Str., Poltava, 36039, Ukraine
+380 (532) 615-890
+380 (532) 615-891
sale@viola.net.ua
www.viola.net.ua

Представлені торгові марки: Viola, Human, Dison, 
Panalex, Prunus, Cominox, Alltion, Medicop, Philips, Osram, 
Surgicon, Huger, Gaototec, Skymen, Huger, Ergonoptix, 
Medcaptain, Edan, Mixta, Greetmed.
Виробництво та прямий імпорт медичного обладнання, 
медичної техніки та виробів медичного призначення для 
всіх напрямків медицини. 
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО:
• неонатальні комплекси та апарати фототерапії для 

новонароджених
• апарати та кабіни для лікування псоріазу
• електроножі та діатермокоагулятори
• отоларингологічні комплекси
• реанімаційні підвісні та настінні приліжкові панелі
• бактерицидні опромінювачі відкритого, закритого 

типу та комбіновані
• шафи з використанням УФ-випромінювання
• медичні світлодіодні освітлювачі
• більше 150 найменувань медичних меблів
• контейнера для перед стерилізаційної обробки
• утилізатори (деструктори) для медичних голок
• обладнання та апарати для стоматології
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ГЕЛЬТЕК
GELTEK

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Вікентія Хвойки, 18/14
18/14, Vykentiya Khvoyky Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 537-03-09
+380 (44) 537-03-11
os@geltek-medica.com.ua
www.geltek-medica.com.ua
www.mesoform.com.ua

Представлені торгові марки: Гельтек, Демотен, 
Блефарогель, Дермадіаль, Мезоформ.
MESOFORM PRO професійна міні-система електропорації 
і мікротокової стимуляції. DERMADIALE професійна 
косметика для домашнього догляду.
Професійна косметика Geltek (Росія) – самий широкий 
вибір препаратів для апаратної косметології, медичні 
гелі для УЗД, лазерної та IPL косметології, фізіотерапії, 
офтальмологічні та дерматологічні препарати під 
брендами «БЛЕФАРОГЕЛЬ» та «ДЕМОТЕН».
MESOFORM PRO is a professional mini-system for 
electroporation and microtubule stimulation. DERMADIALE 
professional cosmetics for home care.
Professional cosmetics “Geltek” (Russia) – the widest range 
of products for hardware cosmetology, medical gels for 
ultrasound, laser and IPL cosmetology, physiotherapy, 
ophthalmologic, dermatological preparations under the 
brands “BLEFAROGEL” and “DEMOTEN”.

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Global Translation Services 1+1

Україна, 03115, м. Київ, 
пр-т Перемоги, 104-Б, оф. 5
Off. 5, 104-B, Peremogy Ave., 
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 209-65-03
info@gtsoneplusone.com
www.gtsoneplusone.com

Global Translation Services 1+1 – міжнародна 
перекладацька компанія, що має 11 років досвіду роботи 
у сфері медичних письмових та усних перекладів. 
За свою практику компанія успішно пройшла ряд 
міжнародних аудитів з якості перекладів. 
Компанії з цього каталогу мають можливість замовити до 
5 сторінок перекладу у ПОДАРУНОК!
Global Translation Services 1+1 is an international translation 
company having 11 years of experience in the market of 
medical translation and interpretation services.
Over the course of its activities, the Company got audited for 
the quality of its translation services by international auditors 
on several occasions.
The companies in this catalogue may order up to 5 pages of 
translation on a free basis as a BONUS!

• Medicop d.o.o. (Slovenia) - equipment for providing clinics 
with medical gases

• MİXTA TIBBİ CİHAZLAR VE DONANIMLARI A.S. (Turkey) 
- sinks, racks and cabinets made of stainless steel for 
disinfection and sterilization

• Shenzhen PRUNUS Medical Co., Ltd (China) – anesthesia 
machines and ventilators

• HUGER Medical Instrument Co., Ltd (China) - a full range of 
endoscopic equipment.

• Surgicon (Pakistan) - instruments for surgery, gynecology, 
ENT and dentistry.

• Shanghai PAX Medical Instrument Co. Ltd (China) - 
operating lamps and operating tables

• EDAN INSTRUMENTS, INC (China) - electrocardiographs, 
fetal monitors, pulse oximeters

• MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD (China) - 
syringe and infusion pumps

• Zhengzhou Dison Instrument And Meter Co., Ltd (China) - 
incubators for newborns and open resuscitation systems

• Alltion (China) - operating microscopes, colposcopes and 
illuminators

• ATE Medical Technology Co., Ltd - endoscopic instruments 
and devices

• Skymen International (HK) Limited (China) - modern 
ultrasonic washers of various sizes

• NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD 
(China) - medical supplies and consumables

Constantly in stock a full range of special lamps manufactured 
by Philips, Osram, Lisma and others.

ВОЛЕС, ТД, ТОВ
VOLES, TH, LLC

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

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

Україна, 61001, м. Харків, пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-А, Moskovsky Ave., 
Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (050) 402-18-49
+380 (57) 717-50-44
+380 (57) 717-33-44
grupotest@ukr.net
www.grupotest.net

Представлені торгові марки: набір діагностичних 
моноклональних реагентів для визначення груп крові 
людини за системами AB0, Rhesus, Kell та імунних антитіл 
«Групотест»; набори стандартних еритроцитів та розчинів 
для визначення груп крові людини за системами AB0, 
Rhesus, Kell та антиеритроцитарних антитіл «Групотест»
Виробництво діагностичних моноклональних реагентів 
для визначення груп крові людини за системами АВО, 
Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест».
Виробництво наборів стандартних еритроцитів 
та розчинів для визначення груп крові людини за 
системами AB0, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних 
антитіл «Групотест».
Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від 
13.05.2015
Сертифікат відповідності Забезпечення функціонування 
комплексної системи забезпечення якості (Технічний 
регламент щодо медичних виробів для діагностики in vi-
tro, Додаток 4, виключаючи пункти 6-8) № UA.TR.039.046 
від 28.02.2017 р.
Production of Set of diagnostic monoclonal reagents for human 
blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and immune 
antibodies “Grupotest”.
Production of Sets of standard erythrocytes and solutions 
for human blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and 
antierythrocytic antibodies “Grupotest”.
Certificate of registration № 9912/2010 as of 13.05.2015.
Certificate of Conformity Full Quality Assurance System 
(Technical Regulations of In Vitro Diagnostic Medical Devices, 
Annex 4, excluding items 6-8) № UA.TR.039.046 as of 28.02.2017.

ДАНА МЕДІКАЛ, ТОВ
DANA MEDIKAL, LTD

України, 03142, м. Київ, вул. Ак. Кримського, 4-А
4-А, Ac. Krymskogo Str., Kyiv, 03142, Ukraine
+38 (093) 883-76-20
+38 (068) 789-36-20
+38 (050) 448-48-43
+380 (44) 450-37-10
danamedvd@gmail.com
www.danamedikal.com

«ДАНА МЕДІКАЛ» – компанія-виробник якісних і 
ефективних дезінфекційних засобів. Випуск продукції 
здійснюється за власними розробками, що враховують 
успішний практичний досвід, рекомендації науковців, 
реальний епідеміологічний стан об’єктів. Якість 
продукції перевіряється в акредитованій на проведення 
досліджень дезінфікуючих засобів лабораторії. 

ГНЦЛС, Дослідний завод, ТОВ
GNCLS, Experimental plant, LTD

Україна, 61057, м. Харків, 
вул. Воробйова, 8
8, Vorobyova Str., Kharkiv, 
61057, Ukraine
+380 (57) 752-30-20
office@gncls.com
www.gncls.com

ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» – фармацевтичне 
підприємство, що спеціалізується на розробці 
промислових технологій готових лікарських форм 
високої якості для реалізації на внутрішньому 
ринку України та в країнах ближнього зарубіжжя. На 
сьогоднішній день номенклатура завода має більш ніж 
80 найменувань лікарських засобів різних напрямків дії 
і різних лікарських форм.
Наше професійне кредо: высока якість та доступні ціни.
The company Research factory is a pharmaceutical enterprise 
specializing in development of drug products’ manufacturing 
technologies as well as in production of high quality medicines 
for sale on domestic market of Ukraine and  neighboring 
contries. Today the stock-list of the factory includes more than 
80 names of pharmaceutical of different groups.
Our professional motto is high quality and reasonable prices.

Гордієнко В.В., ФОП
Gordienko V. V., IE

Україна, 49010, м. Дніпро, пр-т Свободи
Liberty Ave., Dnipro, 49010, Ukraine
+38 (068) 354-98-68
avrasha67@gmail.com
www.gordienko.com.ua

Представлена торгова марка: HORDI.
Ортопедична подушка доктора Гордієнко може 
використовуватися п’ятьма варіантами в залежності від 
захворювань. Призначена для профілактики і лікування 
геморою, варикозного розширення вен, застійного 
простатиту, тромбофлебіту. Зменшує болі в спині, шиї і 
куприку при тривалому сидінні. Рекомендується людям, 
які ведуть сидячий спосіб життя: IT-фахівцям, бухгалтерам 
і працівникам офісів, водіям, а також школярам і 
студентам. Запатентована, по лінії проктології пройшла 
клінічні випробування.
Dr. Gordienko’s orthopedic pillow can be used in five variants 
depending on the diseases. It is intended for the prevention 
and treatment of hemorrhoids, varicose veins, congestive 
prostatitis, thrombophlebitis. Reduces pain in the back, neck 
and tailbone during prolonged sitting. It is recommended for 
people leading a sedentary lifestyle: IT-specialists, accountants 
and office workers, drivers, as well as schoolchildren and 
students. Patented, under proctology has passed clinical trials.
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Дарниця, Фармацевтична фірма
Darnitsa, Farmaceutical Firm

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13
13, Boryspilska Str., Kyiv, 02093, Ukraine
+380 (44) 207-73-10
info@darnitsa.ua
www.darnitsa.ua

Представлені торгові марки: Аргітек, Пентотрен, 
Офлокаїн, Діоксизоль, Мірамістин.
«Фармацевтична фірма «Дарниця» – найбільший 
національний виробник лікарських засобів у натураль-
ному об’ємі. Компанія спеціалізується на виробництві 
твердих лікарських форм, розчинів для ін’єкцій в 
ампулах, крапель, м’яких лікарських форм, стерильних 
порошків для приготування розчинів для ін’єкцій та 
інфузійних розчинів. Портфель Компанії включає близько 
250 найменувань готових лікарських засобів.
Farmaceutical Firm “Darnitsa” - the largest national 
manufacturer of medicinal products in natural volumes. The 
company specializes in the manufacture of solid dosage forms, 
injectable solutions in ampoules, drops, soft dosage forms, 
sterile powder for injection solutions and infusion solutions. The 
portfolio of the Company includes about 250 items of finished 
medicines.

ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Daily Trade, LTD

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

Представлена торгова марка: Daily Trade.
Компанія ДЕЙЛІ-ТРЕЙД є офіційним уповноваженим 
представником:
• рентгенівських систем ARCOM International S.r.l. та 

IMAGO Radiology S.r.l;
• плоскопанельних рентгенівських детекторів DRTECH;
• рентгенівських випромінювачів I.A.E. S.p.A;
• медичних моніторів JUSHA.
Також ми є офіційним дилером канадського виробника 
рентгенівських генераторів СРІ та партнером компанії 
VAREX (HV-кабелі, коліматори та AEC-камери).
Вся продукція, яку ми представляємо, сертифікована та 
відповідає європейським стандартам якості.
Daily Trade, ltd. is the official authorized representative of:
• X-ray systems ARCOM International S.r.l. and IMAGO 

Radiology S.r.l.;
• Flat-panel detectors DRTECH;
• X-ray tubes I.A.E. S.p.A;
• Medical monitors JUSHA.
We are also an official dealer of the Canadian manufacturer of 
X-ray generators CPI and VAREX partner (HV cables, collimators 
and AEC-chambers).
All products that we represent are certified and meet European 
quality standards.

Функціонує консультативний відділ з питань проведення 
дезінфекції, гігієни і інфекційної безпеки закладів та 
підприємств.
“DANA MEDICAL” – a company producing high-quality and 
effective disinfectants. Production is carried out according to 
its own developments, taking into account successful practical 
experience, recommendations of scientists, real epidemiological 
status of objects. The quality of products is checked in the 
laboratory accredited for research on disinfectants. There is an 
advisory department on disinfection, hygiene and infectious 
safety of institutions and enterprises.

Дансон Фарма, ТОВ
DANHSON PHARMA, LLC

Україна, 01034, м. Київ, 
вул. Героїв Космосу, 4, 
корп. 2, оф. 22
Off. 22, pavilion 2, 
Geroiv Kosmosa Str., 
Kyiv, 01034, Ukraine
+380 (44) 225-05-77
info@danhsonpharma.com
www.danhsonpharma.com

Представлені торгові марки: ALEX, XYMOGEN, 
ALLERGIKA, Inmunotek, SMART PEAK FLOW, SinuSAlt.
ALEX – це нове покоління тестів в діагностиці (in vitro) 
алергічних реакцій 1 типу. Завдяки панелі з 282 екстрактів 
алергенів і алергенних молекул, включаючи рівень 
загального IgE, охоплює більш ніж 99% всіх стандартних 
діагностичних тестів.
Запатентована технологія розроблена для одночасного 
тестування сотень алергенів і гарантує точність кожного 
показника.
У мультикомпонентних тест ALEX інтегрований потужний 
інгібітор перехресно-реактивної карбогідратної 
детермінанти (ССD), який взаємодіє з сироваткою крові 
під час інкубації і дозволяє отримати максимально точні 
результати рівня специфічних IgE в крові пацієнта. Ця 
особливість тесту ALEX полегшує роботу лікаря і дає 
можливість правильно і точно інтерпретувати результати 
аналізу у пацієнтів з сенсибілізацією до CCD- перехресно-
реактивної карбогідратної детермінанти і підвищує 
специфічність методу.
ALEX is the next generation in vitro test for type I allergies. 
With an allergen panel of more than 280 allergen extracts and 
molecular allergens complemented by total IgE, we aim at 
above 99 % coverage of all routine diagnostic needs.
Our patent-pending technology was designed for testing 
hundreds of allergens in parallel without accepting a 
compromise on the performance of any single parameter.
The ALEX assay protocol integrates a powerful Cross-reactive 
Carbohydrate Determinants (CCDs) inhibitor during serum 
incubation, which will clear up your specific IgE results. This 
reduces the interpretative burden for physicians of CCD positive 
patients and increases the specificity of our test results.
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ДОПОМОГА-І
DOPOMOGA-I

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 15/1-А
15/1-А, Kyrylivska Str., Kyiv, 
04080, Ukraine
+380 (44) 463-74-89
+380 (44) 463-74-88
info@dopomoga1.com
www.dopomoga1.com

Представлена торгова марка: MEDICARE.
Компанія «ДОПОМОГА-I» є однією з лідерів ринку України 
у постачанні виробів медичного призначення. Продукція 
під зареєстрованою торговою маркою MEDICARE 
відрізняється високою якістю і широким асортиментом. 
Продуктовий портфель компанії поділений на групи за 
принципом їх призначення, при цьому вироби медичного 
призначення можуть використовуватися як вузько 
спеціалізовано, так і в загальній медичній практиці, у тому 
числі для оснащення установ, які здійснюють первинну 
медичну допомогу.
Company “DOPOMOGA-I” is one of the leaders of Ukrainian 
market in terms of deliveries of medical devices. Devices with 
registered trade mark “MEDICARE” are characterized with high 
quality and wide assortment. 
Product portfolio of the company is divided into groups 
according to intended use of devices, at this medical devices can 
be used both in specialized medical branches and in common 
medical practice, including for the provision of institutions that 
carry out primary medical care.

ЕкоПел Медікал
EkoPel Medical

Україна, 01103, м. Київ, 
бул-р Дружби Народів, 14-16
14-16, Druzhby Narodiv Boulevard, 
Kyiv, 01103, Ukraine
+380 (44) 277-18-88
info@ekopelmedical.org
www.ekopelmedical.org

EkoPel Medical – це команда професіоналів, які працюють 
для майбутнього системи охорони здоров’я в Україні. Ми 
змогли зайняти лідируючі позиції на українському ринку 
медичного обладнання, запропонувавши унікальні і 
інноваційні продукти з комплексним підходом. Ми уважно 
вивчаємо всі потреби та вимоги пацієнтів і лікарів, що 
допомагає нам пропонувати оригінальні вирішення для 
поліпшення якості медичного обслуговування в Україні.
EkoPel Medical – it is a team of professionals that work for the 
better future of health care system in Ukraine. We were able to 
occupy leading positions at the Ukrainian market of medical 
equipment by offering unique and innovative products. We 
offer equipment of world level on all stages of treatment – from 
a prophylaxis and diagnostics of illness to complete recovery or 
monitoring of patients and care of them.

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; 
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.

Діалог Діагностікс
Dialogue Diagnostics

Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 10
10, Lebedynska Str., Kyiv, 04209, Ukraine
+380 (44) 390-37-76
Info@dialogd.com
www.dialogd.com

Представлені торгові марки: Cobas, Ventana, AccuChek, 
Icon, Cetnric, Vacusence, BD Phoenix, BD BACTEC FX, BD 
PrepMate, BD PrepStain.
Компанія «Діалог Діагностікс» є офіційним представником 
компаній Roche Diagnostics (Швейцарія), Sebia (Франція), 
Becton Dickinson (США), Norma (Угорщина), Domel 
(Словенія), Vitrex (Данія) – лідерів світового ринку у галузі 
виробництва лабораторного обладнання. Компанія 
пропонує широкий спектр товарів, необхідних для кожної 
сучасної лабораторії, а саме: автоматичні аналізатори для 
імунохімії, клінічної хімії, гематології, ПЛР діагностики, 
діабетології та багато іншого.
Dialogue Diagnostics LLC is the official representative of such 
companies as Roche Diagnostics (Switzerland) Sebia (France), 
Becton Dickinson (USA), Norma (Hungary), Domel (Slovenia), 
Vitrex (Denmark) – global market leaders in the production 
of laboratory equipment. The company offers a wide range 
of products, which are required for every modern laboratory, 
namely automatic analyzers for immunochemistry, clinical 
chemistry, hematology, PCR diagnostics, diabetology, modular 
systems and much more.
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Асортимент продукції для медичного ринку:
• Апарати УЗД нові та ті, що були у використанні;
• Датчики до УЗД апаратів майже усіх брендів, нові та ті, 

що були у використанні;
• Витратні матеріали до УЗД.
EXIM Ltd. has been working in the medical market of Ukraine 
since 1991. Today it is a high-tech enterprise specializing in 
equipment for ultrasound diagnostics.
Since 2000, we develop and produce our own high-quality 
ultrasound machines under the brand SonoFly®. Since 2014, 
after cooperation with TELEMED (Lithuania), the model range 
of ultrasound machines under the brand SonoFly® (including 
veterinary) has been significantly extended. The devices are 
certified by FDA, CE, ISO.
EXIM Ltd., also supplies and repairs sensors to ultrasound 
devices of different brands. We offer both original and 
replacement ultrasound transducers for Acuson, Aloka, ATL, 
Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens, Toshiba, 
Philips, GE, Hitachi, etc.
All equipment and spare parts meet the requirements and are 
certified by FDA, CE, ISO.
Assortment of products for the medical market:
• Ultrasound scanners new and those that were in use;
• Transdecers for ultrasound scanners of almost all brands, 

new and those that were in use;
• Consumables for ultrasound scanners.

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
EximCargoTrade, LTD

Україна, 02105, м. Київ, 
пр-т Соборності, 30-А, оф. 318
Off. 318, 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

Представлена торгова марка: EximLab®.
Компанія ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» була заснована у 
2009 році. 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.
EximCargoTrade LTD., was founded in 2009. 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.

ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
EXDIA PLUS, LLC

Україна, 02160, м. Київ, пр-т Соборності, 15, оф. 514
Off. 514, 15, Sobornosti Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 223-96-35
exdia@ukr.net
www.exdia.com.ua
www.wondfo.com.ua

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

ЕКСІМ, ТОВ
EXIM, LTD

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

Представлені торгові марки: EXIM, SonoFly.
ТОВ «ЕКСІМ» працює на медичному ринку України з 1991 
року. Сьогодні ми є високотехнологічним підприємством, 
що спеціалізується на обладнанні для ультразвукової 
діагностики.
З 2000 року ми розробляємо та виготовляємо власні 
високоякісні апарати УЗД під маркою SonoFly®. З 2014 
року, після кооперації з компанією ТЕЛЕМЕД (Литва), 
суттєво розширений модельний ряд апаратів УЗД під 
маркою SonoFly® (в тому числі і ветеринарних). Апарати 
сертифіковані FDA, CE, ISO.
ТОВ «ЕКСІМ», також, постачає та ремонтує ДАТЧИКИ 
до УЗД апаратів різних брендів. Ми пропонуємо як 
оригінальні, так і збіжні датчики до УЗД апаратів Acuson, 
Aloka, ATL, Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens, 
Toshiba, Philips, GE, Hitachi, тощо.
Все обладнання та запасні частини відповідають вимогам 
та сертифіковані FDA, CE, ISO.

років
з вами
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automatic diagnostic analyzers, high-quality reagents and 
consumables. The main UA office aim is customer support, 
service and high quality of results.

Житомирбіопродукт, НВ, ТОВ
Zhytomyrbioproduct, Scientific-industrial C, LTD

Україна, 10004, Житомирська обл., 
с. Довжик, вул. Лісова, 10-А
10-А, Lisova Str., vil. Dovzhik, 
Zhytomyr region, 10004, Ukraine
+380 (412) 40-14-22
office@bioproduct.com.ua
www.bioproduct.com.ua

Представлена торгова марка: Ан-нушка.
НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» виготовляє на основі 
інноваційних технологій продукти харчові для 
спеціальних медичних цілей. Виробництво екологічно 
чисте, безвідходне. На вітчизняному ринку підприємство 
представлено широким асортиментом продукції, 
яка клінічно та науково досліджена. На підприємстві 
впроваджено інтегровану систему управління якістю і 
безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 
22000 (НАССР) та систему екологічного управління ДСТУ 
ISO 14001.
Scientific-industrial C Ltd “Zhytomyrbioprodukt” produces food 
goods for special medical purposes on the basis of innovative 
technologies. The production is environmentally friendly and 
waste-free. The company is represented in the domestic market 
by a wide range of products that are clinically and scientifically 
researched. There are DSTU ISO 9001, DSTU ISO 22000 (HACCP) 
integrated food quality and food safety management systemas 
well as DSTU ISO 14001 ecological management system 
provided.

ЗДРАВО, ТОВ
ZDRAVO, LLC

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

Представлені торгові марки: Heaco, Mindray, SLE, 
Wandong.
ТОВ «ЗДРАВО» – успішна компанія, яка є ексклюзивним 
представником кращих лікарських брендів і сучасного 
медичного обладнання в Україні. Запорукою успіху 
компанії є інноваційність, гнучкість, маркетинг відносин 
та сервіс. Компанія пропонує широкий вибір якісного 
обладнання від провідних виробників, починаючи з 
термометрів і пульсоксиметрів до рентгенапаратів та 
комплексного оснащення операційних. Головними 
характеристиками обладнання є надійність та точність за 
доступною ціною.

ЕМПІРІКА, Медична компанія, ТОВ
Empirica, Medical Company, LLC

Україна, 01133, м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 26, літера А, оф. 3/1
Off. 3/1, 26, letter A, Yevhen Konovalets Str., 
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 223-14-06
office@empiricahealthcare.com
www.empiricahealthcare.com

Представлені торгові марки: DiaSys, Tcoag (Stago 
Group), Convergent Technologies, Edan, Eppendorf, I.S.E. 
S.r.l., YHLO Biotech, DAS Italy.
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, та забезпечуємо подальшу сервісну та 
консультаційну підтримку.
Наші спеціалісти та адміністрація мають більш ніж 
10-річний досвід співпраці з ключовими національними 
замовниками. Ми прагнемо бути надійним, гнучким і 
компетентним партнером нашого замовника.
Medical company Empirica LLC is a Ukrainian company 
specializing on developing turnkey solutions for the healthcare 
institutions. We offer wide range of medical and laboratory 
equipment, consumables, and provide technical and consulting 
support. Our management and technical staff have more than 
10 years of experience of cooperation with national medical 
market key stakeholders. We are looking to be reliable, flexible 
and professional partner for our customers.

Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE

Україна, 02002, м. Київ, а/с 138
P.O.box 138, Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (050) 697-95-01
v.bilenko@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 - representive 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, Coagulogy, Hemostasis, Immunology, 
Microbiology. The assortment includes automatic and semi-
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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.canon-medical.com.ua

Представлена торгова марка: Canon Medical Systems.
Компанія ІНМЕД УКРАЇНА – провідна компанія України 
та офіційний дистриб’ютор провідного світового бренду 
Canon Medical Systems. Компанія спеціалізується на 
постачанні та обслуговуванні високотехнологічного 
медичного обладнання, а також організовує навчальні 
заходи для медичних працівників. ІНМЕД УКРАЇНА 
поставляє сучасне медичне діагностичне обладнання, 
включаючи КТ, МРТ, УЗ апарати, рентгенівські та ангіо-
системи, а також відновлені системи Secondlife.
INMED UKRAINE is a leading supplier in the Ukrainian medical 
equipment market and general distributor of top medical 
brand Canon Medical Systems. The company specializes 
in supplies and maintenance of high-technology medical 
equipment. It also develops educational programs for medical 
specialists. INMED UKRAINE products portfolio includes medical 
visualization systems (ultrasound, X-ray systems, CT, MRI) and 
Secondlife refurbished systems.

ІНТЕЛМЕД, ТОВ
INTELMED, LLC

Україна, 88000, м. Ужгород, 
пл. Шандора Петефі, 11, оф. 6
Off. 6, 11, S. Petefi Sq., Uzhgorod, 
88000, Ukraine
+38 (050) 428-80-01
Intlmed@intlmed.com.ua
www.Intelmed.uz.ua

Компанія «ІНТЕЛМЕД» – перший офіційний дистриб’ютор 
SIEMENS Healthineers в Україні.
Компанія «Інтелмед» надає весь спектр послуг у галузі 
лабораторної діагностики. Ми пропонуємо тільки 
якісне обладнання фірми Siemens, витратні матеріали та 
реагенти. Дилерські відносини з заводами-виробниками 
дозволяють компанії продавати лабораторне обладнання 
за вигідними для клієнта цінами, а саме:
• аналізатори сечі
• аналізатори діабету 
• імунохімічні аналізатори
• Гемостаз
• біохімічні аналізатори
• гематологічні аналізатори 
• діагностика (РОС)
• системи для моніторингу.
Компанія «Інтелмед» на вигідних для замовника умовах 
проводить сервісне обслуговування лабораторного 
обладнання і приладів, встановлення обладнання, 

LLC “Zdravo” is a successful company, which is the exclusive 
representative of the best medicinal brands and modern 
medical equipment in Ukraine. The key to the success of the 
company is innovation, flexibility, relationship marketing and 
service. The company offers a wide range of quality equipment, 
starting with thermometers and pulse oximeters to X-ray 
machines and complex operating room equipment. The main 
characteristics of the equipment are reliability and accuracy at 
an affordable price.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, LLC

Україна, 03118, м. Київ, 
пр-т 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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Інтерпроект, Асоціація
Interproject, Association

Україна, 02179, м. Київ, вул. Котельникова, 89
89, Kotelnikova Str., Kyiv, 
02179, Ukraine
pochechka@ukr.net

Виробництво фізіотерапевтичної та офтальмологічної 
лазерної апаратури.
Production of physiotherapeutic and ophthalmologic laser 
equipment.

КАРДІО, МК, ТОВ
CARDIO, MC, LLC

Україна, 08630, Київська обл., 
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 43
43, Vokzalna Str., Glevaha, 08630, Ukraine
+380 (4571) 3-82-95
+380 (4571) 3-82-96
cardio@cardio.net.ua
www.cardiomc.com.ua

Представлені торгові марки: Loewenstein Medical 
Technology GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax 
GmbH, CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина), Meditech 
Ltd., Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Угорщина), Lode 
BV (Нідерланди), Cardiac Science Corporation (США).
ТОВ «МК «КАРДІО» є ексклюзивним представником 
компаній-виробників: Loewenstein Medical Technology 
GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax GmbH, 
CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина), Meditech Ltd., 
Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Угорщина), Lode BV 
(Нідерланди), Cardiac Science Corporation (США).
Пропонуємо комплексне оснащення кабінетів 
функціональної діагностики, відділень кардіології, 
реанімації, інтенсивної терапії, неонатології, оснащення 
автомобілів швидкої медичної допомоги. 
Надаємо медичні послуги в сфері кардіології, 
функціональної діагностики та сомнології.
Створення лабораторій сну та центрів респіраторної 
підтримки, навчання та методична підтримка лікарів.
LLC “MC “CARDIO” is the exclusive distributor of following 
companies-manufacturers: Loewenstein Medical Technology 
GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax GmbH, CORTEX 
Biophysik GmbH (Germany), Meditech Ltd, Labtech Kft, Medicor 
Elektronika Zrt. (Hungary), Lode BV (The Netherlands), Cardiac 
Science Corporation (USA).
We offer the complete equipment for  the cabinets of functional 
diagnostics, departments of cardiology, resuscitation, intensive 
care, intensive care equipment for ambulances.
We provide medical services in cardiology, functional diagnosis 
and somnology.
Create the sleep labs and centers of respiratory support, training 
and methodological support of doctors.

навчання персоналу, продаж запчастин.
Ми пропонуємо розробку ІТ-продуктів для автоматизації 
процесів медичних закладів усіх форм власності.
Компанія «Інтелмед» надає повний спектр послуг 
з проектування лабораторій різного профілю, 
забезпечуючи виконання всіх вимог для даних приміщень 
згідно ДСТУ.
The company INTELMED is the first official distributor of 
SIEMENS Healthineers in Ukraine.
The company INTELMED provides the full spectrum of services 
in the field of laboratory diagnostics. We only offer quality 
equipment from Siemens, consumables and reagents. Dealer 
relations with producer plants allow the company to sell 
laboratory equipment at favorable prices for the customer, 
namely:
• urine analyzers
• Diabetic analyzers
• immunochemical analyzers
• hemostasis
• biochemical analyzers
• hematological analyzers
• diagnostics (ROS)
• systems for monitoring.
The company INTELMED on favorable conditions for the 
Customer carries out service of laboratory equipment and 
devices, installation of equipment, personnel training, sales 
of spare parts.  We offer the development of IT products to 
automate the processes of medical institutions of all forms 
of ownership. The company INTELMED provides a full range 
of services for the design of laboratories of various profiles, 
ensuring the fulfillment of all requirements for these premises 
in accordance with the National Standard of Ukraine (DSTU).

Інтермедика
Intermedica

Україна, 03670, м. Київ, вул. Гарматна, 6
6, Garmatna Str., Kyiv, 03670, Ukraine
+380 (44)501-21-72
secretary@intermedica.com.ua
www.intermedica.com.ua

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI 
Medical, STRECK.
Інтермедика – глобальна компанія, що спеціалізується 
на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних 
лабораторій, відділень функціональної діагностики і 
ветеринарних кабінетів. Заснована у 1991 році в США. На 
ринку України з 2006 року. Ексклюзивний представник 
в Україні компаній-виробників HTI (США), OPTI Medical 
Systems (США), Streck (США). 
Інтермедика має свій сервісний центр і широко поширену 
дилерську мережу.
Intermediсa – a global company specializes on equipment 
and maintenance of clinical diagnostic laboratories, offices of 
functional diagnostics and veterinary surgeries. Founded in 
1991 in the United States. On the Ukrainian market since 2006. 
Exclusive representative in Ukraine of manufacturers HTI (USA), 
OPTI Medical Systems (USA), Streck (USA). Intermedika has its 
own service center and widespread dealer network.
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Київський центр Фунготерапії,
Біорегуляції і Аюрведи
Kiev Center for Fungoterapii, 
Bioregulation and Ayurveda

Україна, 02000, м. Київ, вул. Васильківська, 38, оф. 2
Off. 2, 38, Vasilkovska Str., Kyiv, 02000, Ukraine
+380 (44) 331-74-44, 
+380 (44) 257-01-01
+38 (093) 688-25-88 (Viber, WhatsApp)
info@fungodoctor.com.ua
www.fungodoctor.com.ua

Основний напрямок роботи центру – надання 
консультативної допомоги та надання необхідних 
коштів оздоровлення у вигляді натуральних препаратів, 
що відповідають вимогам фунготерапії (застосування 
лікувальних вищих грибів), фітотерапії, нутриціології, 
мікроелементології, тощо. Необхідно відзначити, що 
лікарі мають в своєму розпорядженні дуже значний 
набір інструментів у вигляді таких препаратів в різних 
лікарських формах. Консультації проводяться при 
відвідуванні центру, заочно, по телефону, онлайн. 
При цьому враховується стан хворих, клінічні дані і 
результати додаткових методів обстеження, включаючи 
найскладніші і сучасні. Крім цього лікарі центру володіють 
кількома апаратно-програмними діагностичними 
методиками (Маджерік-біотест, Лювен-діагностика, ангіо 
сканування, веда-пульс, мікроскопія нативної крові, 
капіляроскопія), які завжди є надійними помічниками у 
вирішенні багатьох клінічних завдань. Ми намагаємося 
допомогти тим категоріям пацієнтів, які потребують 
тривалої реабілітації та правильного спрямування зусиль 
для одужання, а також всім, хто хоче бути здоровим. 
Для цього ми розвиваємо і лікувальні, і профілактичні 
напрямки своєї діяльності, так як за статистикою тільки 
10-15% захворювань вимагають невідкладних медичних 
втручань (хірургічних, стаціонарного лікування, тощо), а 
інші хронічні хвороби вимагають тривалого лікування, 
відновлення порушених функцій і попередження 
загострень.
The main focus of the center is to provide advice and provide 
the necessary means of recovery in the form of natural 
products that meet the requirements of fungotherapy (use 
of higher medicinal mushrooms), phytotherapy, nutrition, 
microelementology, etc. It should be noted that doctors have 
at their disposal a very impressive set of tools the form of such 
drugs in different dosage forms. Consultations are held with a 
direct visit to the center, by correspondence, by phone, online. 
This takes into account the condition of patients, clinical data 
and the results of additional methods of examination, including 
the most complex and modern. In addition, the center’s doctors 
have several hardware and software diagnostic techniques 
(madzherik-biotest, leuven diagnostics, angiography, veda 
pulse, microscopy of native blood, capillaroscopy), which are 
always reliable assistants in solving many clinical problems. 
We are trying to help those categories of patients who require 
long-term rehabilitation and the right direction of efforts for 
recovery, as well as to all who want to be healthy. To do this, we 
develop both therapeutic and prophylactic areas of our activity, 

Квайссер Фарма Україна, ТОВ
Queisser Pharma Ukraine, LTD

Україна, 02132, м. Київ, 
вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, оф. 49
Off. 49, 26-J, Dneprovska naberejna 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 в Україні. У 
сегменті краси та здоров’я Квайссер Фарма працює в 
50 країнах світу, більше 10 років. В результаті, багато 
фармацевтів, косметологів користуються продукцією 
Доппельгерц 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 use Doppelherz products and 
repeatedly recommend it to their customers.

КВАНТ, ЗРО, ТОВ
KVANT, X-ray equipment plant, LTD

Україна, 61046, м. Харків, 
вул. Багратіона, 6, оф. 122
Off. 122, 6, Bagrationa Str., 
Kharkiv, 61046, Ukraine
+380 (57) 754-56-04
+380 (57) 754-56-03
office@kvant.ua
www.kvant.ua

Представлена торгова марка: КВАНТ.
Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ» – одне з 
провідних підприємств України з розробки, виробництва, 
постачання та сервісного обслуговування медичної 
рентгенодіагностичної техніки.
Ми виробляємо сучасне, ефективне рентгено-
діагностичне обладнання для забезпечення високого 
рівня діагностики в профілактиці та лікуванні соціально-
небезпечних й епідемічних хвороб.
25–річний досвід виробництва та розробок приніс 
нашому обладнанню відомість у країні та далеко за її 
межами.
X-ray equipment factory KVANT is one of the most leading 
enterprises of Ukraine in elaboration, production, supplying 
and servicing of medical X-ray diagnostic systems.
We produce modern, effective X-ray diagnostic equipment for 
ensuring of high level of diagnostic in prevention and treatment 
of socially dangerous and epidemic diseases.
25 years of experience in production and elaboration brought 
to our equipment fame in our country and far off its borders.
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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 
проектах, 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.

ЛАБІКС, ТОВ
LABIX, LTD

Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, оф. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-18-33
+380 (44) 492-88-71
info@labix.com.ua
www.labix.com.ua

ТОВ «ЛАБІКС» – ексклюзивний представник компаній-
виробників: 
Гематологічних аналізаторів серій Micros, Pentra та 
Yumizen, біохімічних аналізаторів серії Pentra, реагентів, 
контрольних матеріалів – HORIBA ABX (Франція); 
Аналізаторів глюкози, лактата, гемоглобіну та 
гліколізованого гемоглобіну - EKF - diagnostic GmbH 
(Німеччина);
Систем забору капілярної та венозної крові - SC-Sanguis 
Counting GmbH (Німеччина).
LABIX LTD – exclusive distributor of companies-manufacturers:
Hematology analyzer series Micros, Pentra та Yumizen, 

since according to statistics only 10-15% of diseases require 
urgent medical interventions (surgical, hospital treatment, 
etc.), and other chronic diseases require long-term treatment, 
restoration of impaired functions and warning exacerbations.

Коротков Д.О, ФОП
Korotkov D., IE

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Вакуленчука
Vakulenchuka Str., Dnipro, 49000, Ukraine
+380 (67) 190-34-66
ortostop@i.ua
www.ortostop.prom.ua

Виробництво та продаж обладнання для виготовлення 
індивідуальних ортопедичних устілок. Оптова торгівля 
заготовками для індивідуальних ортопедичних устілок. 
Виробництво обладнання для діагностики стоп.
Production and selling of equipment for the manufacture 
of individual orthopedic insoles. Wholesale trade in semi 
manufactures for individual orthopedic insoles. Production of 
the equipment for feet diagnostics.

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.
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utensils, and more. The main factor of our success is the 
relationship with the customer. We work on the principles of 
transparency, trust, and professionalism. Over many years of 
fruitful cooperation, we have been recognized by specialists 
in the fields of healthcare, pharmaceuticals, food industry and 
veterinary medicine. Biotechnology is ours all.

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
LIFEMEDICA, LLC

Україна, 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-A, оф. 3-05
Off. 3-05, 7-A, N. Vasilenko Str., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 227-16-70
+380 (44) 227-16-73
info@lifemedica.com.ua
www.lifemedica.com.ua

Представлені торгові марки: Oscar Boscarol srl (Італія), 
S.I.E.M.srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина), Votem 
Co., LTD (Корея), ASPEL S.A.(Польща), LESS AS (Норвегія), 
AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD (Китай).
ТОВ «ЛАЙФМЕДИКА» – офіційний представник провідних 
європейських компаній-виробників: Oscar Boscarol srl 
(Італія), S.I.E.M.srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина), 
Votem Co., LTD (Корея), ASPEL S.A. (Польща), LESS AS 
(Норвегія), AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD (Китай)
Пропонуємо широкий асортимент високоякісного 
медичного обладнання для інтенсивної терапії, 
невідкладних станів, медицини катастроф, спортивної 
медицини та реабілітації. Оснащення автомобілів швидкої 
медичної допомоги та інших медичних транспортних 
засобів. Гарантійне та післягарантійне обслуговування 
обладнання, навчання і методична підтримка персоналу 
замовника.
“LIFEMEDICA” LLC is the official representative of  leading 
european companies-manufacturers: Oscar Boscarol srl (Italy), 
S.I.E.M.srl (Italy), Innomed Medical Zrt (Угорщина), Votem 
Co., LTD (Korea), ASPEL S.A. (POLAND), LESS AS (Norway), 
AMBULANC (Shenzhen) TECH. CO., LTD (CHINA). We offer a 
wide range of high-quality medical equipment for intensive 
care, emergency conditions, emergency medicine, sports 
medicine and rehabilitation. Equipment for ambulances and 
other medical vehicles. Guarantee maintenance and post-
warranty service of equipment, customer’s staff training and 
methodological support.

ЛАПОМЕД, ТОВ
LAPOMED, LTD

Україна, 65000, м. Одеса,
 вул. Чорноморського козацтва, 115
115, Chornomorskogo kozactva Str., 
Odesa, 65000, Ukraine
+380 (48) 79-621-79
info@lapomed.ua
www.lapomed.ua

Представлена торгова марка: LAPOMED®.
LAPOMED® – український бренд, під яким виробляються 

biochemical analyzer series Pentra, reagents, control materials 
– “HORIBA ABX” (France); 
Analyzers glucose, lactate and hemoglobin - EKF - diagnostic 
GmbH (Germany); 
System abstraction of capillary and venous blood - SC-Sanguis 
Counting GmbH (Germany).

Лабораторія Др. Рьодгера
Laboratory of Dr. Roedger

Україна, 01015, м. Київ, 
вул. Старонаводницька, 13, оф. 48
Off. 48, 13, Staronavodnytska Str., 
Kyiv, 01015, Ukraine
+380 (44) 333-44-10
reception@medlab.kiev.ua
www.redgerlab.kiev.ua

Лабораторія Др. Рьодгера з 1999 року є офіційним 
представником в Україні MDI Laboratorien GmbH  
(http://www.mdi-labor.de/) (Medizinisch-Diagnostische 
Institute - Медичний Діагностичний Інститут, м. Берлін) – 
провідного центру лабораторної діагностики в Берліні, 
Бранденбурзі і Мекленбург – Передня Померанія. 
Результати аналізів, виконаних в Німеччині, мають право 
використовуватися для медичних і наукових цілей в 
Україні, а також при консультуванні в зарубіжних клініках.
Lab dr. Since 1999, Rydgera has been the official 
representative in Ukraine of MDI Laboratorien GmbH  
(http://www.mdi-labor.de/) (Medizinisch-Diagnostische 
Insti tu te, Medical Diagnostic Institute, Berlin), the leading 
center for laboratory diagnostics in Berlin, Brandenburg and 
Mecklenburg-Vorpommern. The results of tests carried out in 
Germany have the right to be used for medical and scientific 
purposes in Ukraine, as well as consulting in foreign clinics.

ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
Lab-service

Україна, 02002, м. Київ, вул. Флоренції, 5, кв. 16
Apt. 16, 5, Florence Str., Kyiv,
02002, Ukraine
+38 (050) 448-34-56
secretary@lab-service.ua
www.lab-service.ua

Представлені торгові марки: Chart, MDI Membrane 
Technologies, Thermo Fisher SCIENTIFIC, BIOER, PanReac 
AppliChem, RATIOLAB, ADRONA, IKA, MVE, ORICARE.
ЛАБ-СЕРВІС – провідне українське підприємство з 
продажу лабораторного обладнання, реактивів та 
реагентів, лабораторного посуду та інше. Головний 
чинник нашого успіху – стосунки з замовником. Ми 
працюємо на засадах прозорості, довіри та професійності. 
За багато років плідної співпраці ми отримали визнання 
фахівців у галузях охорони здоров’я, фармацевтики, 
харчової промисловості, ветеринарії.
Біотехнології – це наше все.
LAB-SERVICE is the leading Ukrainian company selling 
laboratory equipment, reagents and reagents, laboratory 
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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.

Мед Ексім
MEDEXIM

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

Представлені торгові марки: Esaote, Medispeс, 
Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub, 
Owandy.
«Мед Ексім» є представником компаній зі світовим 
ім’ям: Esaote, Medispeс, Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, 
Asclepion, СIVCO, Straub, Owandy.
Головними принципами роботи компанії «Мед Ексім» 
є: інноваційність, якість і надійність обладнання та 
технології, ефективність і комплексність в оснащенні 
медичних установ, бездоганне гарантійне та 
післягарантійне обслуговування. Компанія має свій 
авторизований сервісний центр.
Оперативність і терміни поставок гарантуються 
наявністю власних складських приміщень компанії. 
“MED EXIM” – represents worldwide known brands such: 
Esaote, Medispes, Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, 
SIVCO, Straub, Owandy. 
The main principles of company are: innovation, 
professionalism, quality and equipment reliability, equipping 
efficiency and complexity of medical centers, warranty and 
after-sales services. The company has their own authorized 
service center. Efficiency and delivery time of equipment 
the company are guaranteed by having their own storage 
availabilities.

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
MEDACADEMY, LLC

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

Представлені торгові марки: Ультразвукові системи 
Sonoscanner (Франція), ультразвукові системи eZono 
(Німеччина), хірургічні лазери Neo-laser (Ізраїль), лазерні 
літотриптери LISA laser (Німеччина).

обладнання, інструменти та витратні матеріали для:
• лапароскопії
• артроскопії
• гістероскопії
• цистоскопії
• сінускопії
Основа діяльності компанії «ЛАПОМЕД»:
• постійне вдосконалення сервісу та продукції
• швидкий сервіс з наданням резервного обладнання
• професійні консультації по усім деталям продукції
• комфортна співпраця з кожним клієнтом
Торгова марка LAPOMED® об’єднала в собі 
безальтернативні професійні рішення для жорсткої 
ендоскопії.
LAPOMED® is the Ukrainian brand which provides equipment, 
instruments and consumables for:
• laparoscopy
• arthroscopy
• hysteroscopy
• cystoscopy
• synoscopy
The main features of LAPOMED LLC activity:
• continuous improvement of services and products
• fast service including spare equipment provision
• professional consulting about all product details
• comfort cooperation with each client
Trademark LAPOMED® combines non-competitive professional 
solutions for rigid endoscopy.

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 міжнародного 
співтовариства трансфузіології ISBT, член Європейської 
Бізнес Асоціації ЕBA.
Вся продукція відповідає європейським і світовим 
стандартам якості. Наша діяльність здійснюється згідно з 
ліцензійними вимогами.
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Завдяки професійному підходу, високоякісному 
обладнанню та суворої концепції розвитку компанія 
зайняла лідируючі позиції на ринку діагностики.
За останніх 10 років змонтовано та успішно 
експлуатується понад 500 одиниць рентген техніки GMM 
в Україні. Лідерство на ринку України в даному напрямку 
досягнуто завдяки кращому співвідношенню ціна/якість 
продукції GMM і найкращою сервісною структурою серед 
конкуруючих послуг.
Medgarant Ltd is the official representative of the world-famous 
Italian manufacturer of general medical merate (GMM) X-ray, 
fluoroscopic and mammographic systems. This manufacturer 
has long been gaining full confidence not only in Europe, but 
also in the United States and other highly developed countries.
Due to the professional approach, high-quality equipment and 
strict development concept, the company has taken the leading 
position in the diagnostic market.
Over the past 10 years, more than 500 units of GMM radiology 
devices have been installed and successfully operated in 
Ukraine. Leadership in the Ukrainian market in this direction 
has been achieved thanks to a better ratio of price/quality of 
GMM products and the best service structure among competing 
services.

Медекал-про, ТОВ
Мedekal-pro, LTD

Україна, 08141, Київська обл., 
с. Святопетрiвське, вул. Центральна, 123, оф. 2
Off. 2, 123, Tsentralna Str., 
vil. Sviatopetrivske, 
Kyiv region, 08141, Ukraine
+38 (050) 831-28-02
medekalproua@gmail.com
www.medekal-pro.com.ua

Представлені торгові марки: Urotech-Urovision, 
Promedon, Endo-flex, Invidia medical.
ТОВ «МЕДЕКАЛ-ПРО» спеціалізується на впровадженні 
сучасних медичних виробів провідних світових 
виробників. «МЕДЕКАЛ-ПРО» є ексклюзивним 
представником фірм: «Urotech-Urovision» (Німеччина), 
«Endo-flex» (Німеччина), «Invidia medical» (Німеччина) і 
«Promedon» (Аргентина). 
«Urotech-Urovision» – один з провідних європейських 
виробників витратних матеріалів для урології: 
уретральниx стентiв, катетерiв, екстракторiв та іншиx 
продуктiв.
Фірма «Promedon» займається розробкою та 
виготовленням протезiв та імплантатiв для хірургії 
та урогінекології. Основні напрямки: імплантати для 
усунення нетримання сечі у жінок та чоловіків, усунення 
рефлюксу сечоводу у дітей. 
«Endo-flex» – один з провідних німецьких виробників 
інструментів і приладдя для гнучкої ендоскопії.
Фірма «Invidia medical» – німецький виробник, основною 
діяльністю якого є виробництво інструментів для хірургії 
та мінімально-інвазійні рішення для всіх медичних 
дисциплін.
“MEDEKAL-PRO” Ltd. offers modern medical devices leading 

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

МЕДАПАРАТУРА, 
Київське виробниче об’єднання, ТДВ
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation

Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 21
21, S. Bandera Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 467-76-21
+380 (44) 379-15-62
medapparatura@gmail.com
www.medaparatura.kiev.ua

Підприємство спеціалізується на серійному випуску 
стаціонарних та пересувних флюорографів з 
цифровою обробкою зображення, рентгенівських 
діагностичних комплексів з цифровою обробкою 
зображення та плівкових, пересувних кабінетів для 
рентгенофлюорографічних досліджень, кабінетів 
стоматологічних пересувних.
The company is specialized on the serial production of 
transportable and stationary photoroentgenograph with 
digital image processing, X-ray diagnostic complex with digital 
image processing, transportable roentgenfluorography room, 
transportable dental room.

Медгарант
Medgarant, LTD

Україна, 02132, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26
26, Dneprovs’ka Naberezhna Str., 
Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-10-70
+380 (44) 585-10-71
www.medgarant.net.ua

Представлена торгова марка: GMM.
ТОВ «Медгарант» – офіційний представник всесвіт-
ньовідомого італійського виробника рентгено логічних, 
флюороскопічних та мамографічних систем General 
Medical Merate (GMM). Даний виробник досить давно 
завоював повну довіру не тільки в Європі, але і в США та 
інших високорозвинених країнах.
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Медин 2011, ТОВ
Medin 2011, LTD

Україна, 61082, м. Харків, 
вул. Рибалка, 4, кв. 60
Apt. 60, 4, Rybalka Str., Kharkiv, 
61082, Ukraine
+380 (57) 751-54-07
info@медин2011.com.ua
www.медин2011.com.ua

Представлені торгові марки: Raj Impex, Dad & Sons, 
Pinical, Aesculap, Karl Storz.
ТОВ «Медин 2011» реалізує широкий асортимент 
хірургічних і мед інструментів для здійснення оглядів і 
хірургічних маніпуляцій. Представники різноманітних 
медустанов зможуть з легкістю вибрати і придбати 
на нашому сайті високоякісний інструментарій різної 
специфіки для своїх кабінетів, що забезпечить повну 
укомплектованість приміщень для виконання медичних 
маніпуляцій.
LLC “Medin 2011” implements a wide range of surgical and 
medical instruments for conducting examinations and surgical 
manipulations. Representatives of various medical institutions 
on our site will be able to easily select and buy high-quality 
tools of different specificity for their offices, which will provide 
full room for medical manipulations.

Медікалазер
Medicalaser

Україна, 04205, м. Київ, 
пр-т Оболонський, 28
28, Obolonsky Ave., Kyiv, 
04205, Ukraine
+380 (44) 500-85-62
contact@medicalaser.com.ua
www.medicalaser.ua

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

manufacturers. “MEDEKAL-PRO” is the exclusive representative 
of: “Urotech-Urovision” (Germany), “Endo-flex” (Germany), 
“Invidia medical” (Germany) and “Promedon” (Argentina). 
“Urotech-Urovision” – one of Europe’s leading manufacturers 
of consumables for urology: urethral stents, catheters, stone 
extractors and other products.
The company “Promedon” is engaged in developing and 
manufacturing prostheses and implants for surgery and 
urogynecology. Main areas: implants to correct urinary 
incontinence in women and men, eliminating ureteral reflux in 
children.
“Endo-flex” – one of the leading manufacturers of tools and 
accessories for flexible endoscopy.
The company “Invidia medical” – German manufacturer, 
whose main activity is the production of tools for surgery and 
minimally invasive solution for all medical disciplines.

Медилайн, ТОВ
Mediline, LTD

Україна, 04212, м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 19
19, Marshal Tymoshenko Str., 
Kyiv, 04212, Ukraine
+380 (44) 501-07-90
+380 (44) 428-06-56
office@ml.kiev.ua

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



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

офiцiйний каталог    •    official catalogue www.medforum.in.ua  101

американськими виробниками, є дистриб’ютором 
всесвітньо відомих компаній, спрямованих на 
виготовлення обладнання для симуляції навчання в 
медицині, а саме:
• GAUMARD (USA);
• SimuLab (USA);
• Anatomage (USA);
• Immersive Touch (USA);
• Simbionix (Israel);
• MOOG Simodont dental trainer (USA);
• Innosonian (UK)
Також постійним партнером-постачальником 
«МедіНОВА» є WEM (Brasilia) - електрохірургічне 
обладнання.
Ми здійснюємо комплексне оснащення медичних 
установ, відділень і кабінетів: хірургічних, урологічних, 
гінекологічних відділень; лабораторій ЕКО і центрів 
репродукції; машин швидкої допомоги і рятувальних 
служб; медичних імітаційних центрів.
Сервісний центр у складі компанії «МедіНОВА» забезпечує 
кваліфіковану технічну підтримку обладнання. Інженери 
сервісного центру мають сертифікати на право ремонту 
та обслуговування медичного обладнання, проходять 
курси підвищення кваліфікації, відвідують навчальні 
семінари в Україні та за кордоном.
Компанія гарантує професійне рішення будь-якої 
технічної проблеми на поставлене медичне обладнання.
Послуги сервісного центру:
• Введення в експлуатацію обладнання, що постачається;
• Гарантійне обслуговування устаткування і післяга-

рантійні послуги;
• Інструктаж представників компаній-партнерів;
• Телефонні консультації.
Medinova LLC has long-term partnerships with many leading 
European and American producers, is a distributor of world-
renowned companies, directed on production of equipment for 
a simulation study in medicine, namely:
• GAUMARD (USA);
• SimuLab (USA);
• Anatomage (USA);
• Immersive Touch (USA);
• Simbionix (Israel);
• MOOG Simodont dental trainer (USA).
• Innosonian (UK)
Also regular partners-suppliers of MediNOVA LLC are WEM 
(Brasilia) – electrosurgical equipment.
We perform complex equipment of medical institutions, offices 
and classrooms: surgical, urological, gynecology departments; 
IVF and Fertility Centers; ambulances and rescue services; 
medical simulation centers.
Service Center as a part of MediNOVS LLC provides qualified 
technical support of equipment. Service center engineers have 
certificates for repair and maintenance of medical equipment, 
refresher courses, attend training seminars in Ukraine and 
abroad.
The company provides a professional solution of any technical 
problem on the distributed medical equipment.
Our service center offers:
• Commissioning of the supplied equipment;
• Warranty service and after-sales services;

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 індиві-
дуального захисту та витратних матеріалів для медицини 
й стоматології. Головний офіс компанії MEDICOM 
розташований в Канаді, вся продукція має найвищу 
якість та відповідає вимогам FDA та ISO 9001. Асортимент 
продукції, що пропонується на українському ринку:
• Рукавички оглядові нестерильні та стерильні латексні, 

нітрилові та вінілові, поліетиленові ;
• Маски захисні 3-шарові;
• Шапки-берети;
• Стерилізаційні пакети і рулони;
• Бахіли поліетиленові;
• Нарукавники;
• Серветки медичні/стоматологічні;
• Пакети поліетиленові;
• Простирадла одноразові «спанбонд».
MEDICOM-UKRAINE LLC is a daughter company of a worldwide 
producer of disposable materials for individual protection, 
medical and dental consumables. Head quarter of MEDICOM 
is in Canada. A premium-quality production complies with FDA 
and ISO 9001 standards. Product range for Ukrainian medical 
market is as follows:
• Medical examination non-sterile and sterile latex, nitrile and 

vinyl gloves, polyethylene;
• Protection face masks (3 ply);
• Bouffant caps;
• Sterilization pouches and reels;
• PE shoe covers;
• Sleeves;
• Medical/dental bibs;
• Sheet one-time;
• Packages polyethylene “spanband”.

МЕДІНОВА, ТОВ
MEDINOVA, LLC

Україна, 04215, м. Київ, пр-т Свободи, 24-Б, оф. 153
Off. 153, 24-B, Svobody Ave., 
Kyiv, 04215, Ukraine
+38 (050) 414-61-26
medinova.ua@hotmail.com
www.medinova.com.ua

Представлені торгові марки: GAUMARD (USA), SimuLab 
(USA), Anatomage (USA), Immersive Touch (USA), Simbionix 
(Israel), MOOG Simodont dental trainer (USA), Innosonian 
(UK), Corpuls (Germany), Endomed systems(Germany), 
Heinemann (Germany), Rand (Italy).
«МЕДІНОВА» має тривалі партнерські відносини 
з численними провідними європейськими та 
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Постачання та сервісне обслуговування медичного 
обладнання. 
Офіційний дистриб’ютор HITACHI LTD (Японія)
• Ультразвукові діагностичні системи HITACHI, ALOKA 

HITACHI (Японія). 
• Прилади ультразвукової денситометрії
• Ендоскопічні системи
• Комплексне оснащення медичних діагностичних 

центрів.
Sale and service of medical equipment The official distributor 
“HITACHI LTD” (Japan)
• Ultrasound diagnostic systems HITACHI ALOKA (Japan)
• Bone densitometry systems
• Endoscopy systems
• Complex equipment of medical centers

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 приватнопрактикуючих лікарів. Комплекс 
правових та консалтингових послуг, що надаються 
компанією, дозволяє нашим клієнтам здійснювати 
свою діяльність у правовому полі, успішно вирішувати 
проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому.
Відмінною рисою компанії є залучення до виконання 
поставлених завдань фахівців-практиків, що мають 
великий досвід роботи у сфері медичного права та 
правового забезпечення діяльності медичних центрів.
Основні напрямки діяльності: 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 in-
terests of the health care institutions and private practitioners. The 
complex of legal and consulting services provided by our compa-
ny 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.

• Instructing representatives of partner companies;
• Telephone consultations.

Медісторе
Medistore

Україна, 01135, м. Київ, вул. 
Павлівська, 26/41, оф. 110
Off. 110, 26/41, Pavlivska Str., 
Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 499-96-58
irina@medistore.com.ua
www.medistore.com.ua

Представлені торгові марки: Welch Allyn, Midmark, 
A.M.I., Biolitec, Sometech, Savion.
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 – всесвітньовідомий виробник медичних меблів.
A.M.I. – розробка, виготовлення лапароскопічних 
інструментів, імплантатів та медичних хірургічних 
продуктів.
Biolitec – компанія, яка займається розробкою новітніх 
лазерних технологій и волоконно-оптичних матеріалів. 
Sometech – виробник хірургічних апаратів і відеосистем.
SAVION – виробник медичних меблів.
LLC “Medistore” is the official distributor of the world-famous 
manufacturers of medical equipment on the territory of 
Ukraine:
Welch Allyn – a world-famous company, that focuses on 
what is called the “advanced line of nursing” – doctors offices, 
emergency departments, clinics.
Midmark is the world-famous manufacturer of medical 
furniture.
A.M.I. – development, manufacturing of laparoscopic 
instruments, implants and medical surgical products.
Biolitec is a company that develops the latest laser technologies 
and fiber optic materials.
Sometech is a manufacturer of surgical instruments and video 
systems.
SAVION is a manufacturer of medical furniture.

МЕДІТОРГ УКРАЇНА
MEDITORG UKRAINE

Україна, 08130, м. Київ, 
вул. Петропавлівська, 14-Е, оф. 4
Off. 4, 14-E, Petropavlivska Str., 
Kyiv, 08130, Ukraine
+380 (44) 232-32-40
+380 (44) 371-17-93
meditorg@ukr.net
www.meditorg.com.ua

Представлені торгові марки: HITACHI, ALOKA, OLYMPUS, 
ARIETTA, PROSOUND.
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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, 01133, м. Київ, вул. Антоновича, 66
66, Antonovich Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org

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.

МІРС, Корпорація
MIRS, Corporation

Україна, 65012, м. Одеса, 
вул. Осипова, 37
37, Osipova Str., Odessa, 
65012, Ukraine
+380 (482) 30-55-08
+380 (482) 30-55-55
info@liebherr.com.ua
www.liebherr.com.ua

Представлена торгова марка: Liebherr.
Корпорація «Мірс» вже більше ніж 20 років є офіційним 
дистриб’ютором всесвітньо відомих європейських 
компаній. Брендовий портфель охоплює такі визнані 
торгові марки як Liebherr, Riedel, Peugeot та багато інших.
Liebherr — з найбільших виробників холодильної 
техніки в Європі, який вже більше ніж 60 років 
спеціалізується на виробництві холодильників і 
морозильних камер для застосування у різних сферах 
діяльності, в тому числі і медицини. Асортимент Lieb-
herr представлено пристроями як для домашнього 
використання, так і для медичних закладів, наукових 
лабораторій, дослідних центрів. Завдяки запатентованим 
інноваційним технологіям охолодження та високоякісній 
системі управління у лабораторному обладнанні Li-
ebherr підтримується постійна температура, що 
гарантує постійну надійну роботу. Liebherr — це 
найвища ефективність, надійність, безпека, зручність 
обслуговування та використання, інноваційність.

Медтехснаб, ТОВ
Medtechsnab, LTD

Україна, 04655, м. Київ, 
пр-т Степана Бандери, 21, оф. 619
Off. 619, 21, Banderi Ave., 
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 494-41-10
+380 (44) 492-94-30
medtechsnab@svitonline.com
www.medtechsnab.com

Пропонуємо широкий асортимент медичного 
обладнання, витратних матеріалів, інструментів для 
всіх галузей медицини. ТОВ «Медтехснаб» є офіційним 
представником ВАТ «Елатомский приборный завод», ВАТ 
«Можайский МИЗ», ВАТ «ГРПЗ», ВАТ «Красногвардеец», 
Rudolf Riester (Німеччина), SECA (Німеччина), Truphatek 
International Ltd (Ізраїль), Pharma Systems AB (Швеція), 
Enter Medical Corp. (Тайвань), Beijing Choice Electronic 
Technology Co., Ltd. (КНР), MRK Healthcare (Індія) в Україні. 
Запрошуємо до співпраці медичні компанії з регіонів 
України.
We offer a wide range of medical equipment, supplies, 
instruments for all branches of medicine. Medtechsnab Ltd 
is the official representative of Elatma Instrument Plant JSC, 
Mozhaisky MIZ JSC, State-owned Ryazansky Device Plant 
JSC, Krasnogvardeets JSC, Rudolf Riester (Germany), SECA 
(Germany), Truphatek International ltd.(Israel), Pharma 
Systems AB (Sweden), Enter Medical Corp. (Taiwan), Beijing 
Choice Electronic Technology Co., Ltd. (P.R.China), MRK 
Healthcare (India) in Ukraine. We invite medical companies of 
Ukraine’s regions for cooperation.

МІДА
MIDA

Україна, 03065, м. Київ, 
пр-т Космонавта Комарова, 38-А
38-А, Kosmonavt Komarov Ave., 
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 497-35-63
mida@mida.kiev.ua
www.mida.kiev.ua

Представлені торгові марки: Ceracarta, Leonhard Lang, 
MIR, Мідас, Mortara, Medcaptain.
Компанія «МІДА» вже більше 20-ти років займається 
імпортом, продажем та установкою загальновідомих 
у світі брендів медичного обладнання та витратних 
матеріалів. Ми піклуємося про кожного клієнта, 
поставляючи виключно надійну та якісну техніку та 
матеріали.
Company “MIDA” for over 20 years has been engaged in the 
import, sale and installation of the world’s most well-known 
brands of medical equipment and consumables. We take 
care of every customer, supplying reliable and high-quality 
equipment and disposable materials.
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Компанія «Модем 1», офіційний дистриб’ютор GE 
Healthcare на території України. Наша компанія діє на 
ринку медичної техніки України починаючи з 1992 
року та спеціалізується у галузі продажу та сервісного 
обслуговування медичного обладнання. 
За цей час ми встановили та ввели в експлуатацію понад 
700 різних ультразвукових приладів по всій країні.
The company “Modem 1”, the official distributor of GE 
Healthcare in Ukraine.
Our company operates in the market of medical equipment 
of Ukraine since 1992 and specializes in the sale and service of 
medical equipment.
During this time, we installed and put into operation more than 
700 different ultrasound devices throughout the country.

МУКОС Фарма, Представництво
MUCOS Pharma, Representative office in Ukraine

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

Представлені торгові марки: Wobenzym UA 
2842/01/01от 08.07.2015, Phlogenzym UA 2843/01/01 от 
07.07.2015, Wobe-mugos Е UA 14480/01/01 от 27.07.2015.
52 роки на фармринку.
Поліензимотерапія – ефективний і безпечний метод 
лікування, що полягає у застосуванні сумішей ензимів 
рослинного і тваринного походження. 
Показання:
• остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит, хвороба 

Бехтєрєва, розсіяний склероз
• тромбофлебіти, варикозна хвороба, лімфатичний 

набряк
• синусит, бронхіт, пневмонія
• аднексит, мастопатії, хронічні інфекції
• до- і післяопераційні запальні процеси, пост трав-

матичні набряки, пластичні і реконструктивні операції
• цистит, простатит
• ІХС, інфаркт міокарда
• підвищення ефективності антибіотиків
52 years on the Pharma market.
Polyenzyme therapy is an effective and safe method of 
treatment, consisting in the use of mixtures of enzymes of plant 
and animal origin.
Indications:
• Osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, Bechterew’s 

disease, multiple sclerosis
• Thrombophlebitis, varicose veins, lymphatic edema
• Sinusitis, bronchitis, pneumonia
• Adnexitis, mastopathy, chronic infections
• Pre- and postoperative inflammatory processes, post-

traumatic edema, plastic and reconstructive operations
• Cystitis, prostatitis
• IHD, myocardial infarction
• Increasing the effectiveness of antibiotics

Mirs Corporation has been the official distributor of world 
famous European companies for more than 20 years. The brand 
portfolio includes such recognized brands as Liebherr, Riedel, 
Peugeot, and many others.
Liebherr is one of the largest manufacturers of refrigeration 
equipment in Europe. The company has been specializing in 
the production of refrigerators and freezers for over 60 years for 
use in various fields of activity, including medicine. The range of 
Liebherr includes devices for medical institutions, laboratories, 
research centers. Thanks to patented innovative cooling 
technologies and a high-quality control system, Liebherr’s 
laboratory equipment maintains a constant temperature that 
ensures constant reliable operation. Liebherr is the highest 
efficiency, reliability, safety, ease of maintenance and use, 
innovation.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD

Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 56, оф. 107
Off. 107, 56, Poltavskiy Shliakh Str., 
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Представлені торгові марки: STEELLEX, Genrui, TopScien, 
DiaSys, Start Project S.a.s, ICOE, МЕАНДР, Кверті-Мед, Bio-
Maxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного 
обладнання та витратних матеріалів: автоматичних 
аналізаторів гематологічнх, 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 
proteins, dispensers, leukocytes counters, other equipment, 
and supply hemostasis reagents and laboratory plastic. The 
company develops, makes service of laboratory equipment, 
consumables and reagents.

Модем 1
Modem 1

Україна, 04114, м. Київ, вул. Пріорська, 14
14, Priorska Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 461-82-24
+380 (44) 461-82-27
info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua

Представлені торгові марки: GE Healthcare, Control-X 
Medical.
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reproductive centers and maternity homes, diagnostic and 
veterinary clinics. Qualified engineers of service centre provide 
warranty service and after-sales service by the customer.

Нікатор, ТОВ
Nicator, 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: MDH, Sonoscape.
ТОВ «Нікатор» надійний постачальник медичного 
обладнання. Робота компанії орієнтована на клієнта: 
гнучка система знижок, індивідуальний підхід. В 
асортименті медичне обладнання європейської якості 
за доступними цінами. Компанія є ексклюзивним 
представником в Україні торгових марок MDH та 
Sonoscape, має сертифікованих інженерів. Основний 
напрямок – ендоскопічне обладнання, ультразвукове 
діагностичне обладнання, ендоскопічні інструменти та 
комплектуючі.
LLC “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 MDH and Sonoscape, has certified engineers. The main 
direction is endoscopic equipment, ultrasound diagnostic 
equipment, endoscopic instruments and accessories.

ОЛІМП, дослідно-експериментальний 
виробничий центр, ТОВ
OLIMP, Research and production center, LLC

Україна, 01033, м. Київ, вул. Антоновича, 32
32, Antonovicha Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 289-88-78
+380 (44) 287-44-70
info@olimp-med.com
www.olimp-med.com

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

НатурВіта
NaturVita

Україна, 04053, м. Київ, вул. Винниченка, 7, кв. 2
Ap. 2, 7, Vynnychenka Str., 
Kyiv, 04053, Ukraine
+38 (067) 705-02-34
epodoprelova@ukr.net
www.zdorovyives.com.ua

Представлена торгова марка: Macresces.
Компанія НатурВіта забезпечує медичне співтовариство 
України інноваційними, високоефективними метода-
ми та засобами для профілактики та лікування 
захворювань. У своїй діяльності компанія НатурВіта 
керується принципами наукової обґрунтованості, 
максимальної безпеки, ефективності в довгостроковій 
перспективі. Компанія НатурВіта представляє в Україні 
метод «Аліментарна ліпосакція» з використанням 
амінокислотного комплексу Macresces для лікування 
ожиріння, в анти віковій терапії тощо.
NaturVita Company provides the medical community of 
Ukraine with innovative, highly effective methods and means 
for the prevention and treatment of diseases. In its activity, 
the company NaturVita is guided by the principles of scientific 
validity, maximum safety, efficiency in the long run. In Ukraine, 
the company NaturVita introduces the method “Alimentary 
liposuction” using the amino acid complex Macresces for the 
treatment of obesity, anti-aging therapy, etc.

Нектар, ПП
Nektar, PE

Україна, 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, оф. 429
Off. 429, 2-A, Chystyakivs’ka Str., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 451-44-68
pv@nektarmed.com.ua
www.nektarmed.com.ua

Представлені торгові марки: Медин, Tekno, Dr.Mach, 
Burmeier, Stiegelmeyer, WSTECH.
ПП «Нектар» одна з провідних компаній на медичному 
ринку України, здійснюємо поставку, обслуговування 
та ремонт медичного обладнання. Займаємося 
комплексним оснащенням медичних установ і кабінетів 
у всіх існуючих напрямках: хірургічні відділення, 
гінекологічні, урологічні, відділення реанімації та 
анестезіології, репродуктивні центри та пологові 
будинки, діагностичні та ветеринарні амбулаторії 
та клініки. Кваліфіковані інженери сервісної служби 
навчають лікарів правилам експлуатації приладів на місці 
монтажу обладнання, забезпечують гарантійне сервісне 
обслуговування, а також післягарантійне обслуговування 
за бажанням замовника.
PE “Nektar” is one of the leading companies in the medical 
market of Ukraine. The company carries out the supply, 
maintenance and repair of medical equipment. PE “Nektar” is 
engaged in complex equipping of medical institutions, hospitals 
and medical rooms in all existing areas: surgical, gynecological, 
urological departments, anesthesiology and resuscitation, 
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• Warranty and post-warranty technical service.
ONIKO is a manufacturer of X-Ray films and Chemicals for Film 
processing, X-Ray protection means and X-ray equipment.
ONIKO service engineers are certified, highly-qualified 
professionals who are constantly regularly trained by the 
companies-manufacturers of the equipment.

Органосін
Organosyn

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 8
8, Sikorskogo Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 456-99-33
office@organosyn.com.ua
www.organosyn.com.ua

Представлені торгові марки: Respix, Combigrip, 
Synmeton, Protechon, Combispazm, Zotek, Flamidez.
Міжнародна фармацевтична компанія «Органосін», одна 
з лідерів фармацевтичної галузі, успішно працює на 
ринку України з 1996 року. У портфелі компанії більше 
45 брендів, які завоювали довіру і визнання сучасних 
споживачів.
Multinational pharmaceutical company “Organosyn” is one 
of the leaders in the pharmaceutical industry that has been 
successfully operating at the Ukrainian market since 1996. The 
company’s portfolio includes more than 45 brands, that have 
won the trust and recognition of modern consumers.

ОСД Східна Європа, ТОВ
OSD Shidna Evropa, LTD

Україна, 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський, 100/2
100/2, Goloseevskiy Ave., 
Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 425-89-51
office@osd.com.ua
www.osd.ua

Представлені торгові марки: OSD™ (Італія), ROHO (США), 
Progeo (Італія), SANO (Австрія), Alu Rehab (Норвегія), 
SCHWALBE (Німеччина), Ortek™ (Швеція), Herdegen 
(Франція), Tenortho (Італія) та ін.
ТОВ «ОСД Східна Європа» — офіційний імпортер 
медичного: ортопедичного та реабілітаційного 
обладнання. Ексклюзивний представник відомих брендів 
медтехніки з 8-ми країн світу. Компанія «ОСД Східна 
Європа» – надійний партнер з досвідом роботи більше 
10-ти років. З нами працюють і нам довіряють понад 400 
партнерів по всій Україні. Виступаючи в ролі активного 
лідера ринку, будуємо лише вигідне партнерство!
OSD Shidna Evropa - the official importer and distributor of 
medical, orthopedic and rehabilitation equipment. Exclusive 
distributor of famous brands of medical equipment from 8 
countries. OSD Shidna Evropa is a reliable partner with over 
then 10 years experience. More than 400 partners in Ukraine 
work with us and trust us. We build only profitable partnership 
with our partners all over Ukraine!

ОНІКО, МПТВП
ONIKO, PE

Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 55/57
55/57, Voloska Str., Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 502-24-45
+380 (44) 502-24-47
oniko@oniko.ua
www.oniko.ua

МПТВП «ОНІКО» – торгово-виробниче підприємство, 
засноване в 1992 році. 
Підприємство підтримує партнерські стосунки з 
всесвітньовідомими виробниками: AGFA, GE Inspection 
Technologies, Nasco, 3B Scientific, CAE, Limbs&Things, MIOX 
Co та іншими.
«ОНІКО» – один із лідерів на українському ринку 
виробників та постачальників медичного рентгенівського 
обладнання, витратних матеріалів, медичних тренажерів, 
симуляторів та манекенів-імітаторів. 
Головним напрямком діяльності є забезпечення 
медичних та навчальних закладів: 
• рентгенівським обладнанням та аксесуарами;
• рентгенівськими плівками та реактивами для їх 

обробки;
• засобами захисту від іонізуючого випромінювання;
• засобами візуалізації та друку;
• інформаційними системами PACS, HIS, RIS і програмним 

забезпеченням;
• медичними тренажерами, манекенами-імітаторами 

для відпрацювання базових та спеціальних 
навичок, віртуальними медичними симуляторами, 
анатомічними моделями;

• обладнанням для дезінфекції та очищення питної та 
стічних вод;

• гарантійним та постгарантійним технічним 
обслуговуванням.

Підприємство має власне виробництво рентгено-
графічних плівок і хімічних реактивів для їх обробки, 
засобів захисту від іонізуючого випромінювання, 
аксесуарів для відділень променевої діагностики, 
рентгенівського обладнання. Інженери сервісної 
мережі МПТВП «ОНІКО» є сертифікованими, 
висококваліфікованими фахівцями, що постійно беруть 
участь у тренінгах компаній-виробників обладнання. 
ONIKO is a trading and industrial company founded in 1992. 
It is a partner of the world-famous manufacturers such as 
AGFA, GE Inspection Technologies, Nasco, 3B Scientific, CAE, 
Limbs&Things, MIOX Co and others. 
Today ONIKO is a leader in the Ukrainian market in the field of 
medical X-Ray equipment, supplies and expendables, medical 
training equipment, simulators and anatomical models.
The main direction of the activity of the company is providing 
medical institutions and educational establishments with:
• X-ray equipment and associated goods;
• X-ray films and reagents for developing and processing;
• Protective equipment against ionizing radiation;
• Visualization and printing systems;
• Information systems PACS, HIS, RIS and software;
• Medical training equipment, imitator models for the 

basic and special skill training, virtual medical simulators, 
anatomical models.

• Equipment for potable and wastewater treatment and 
disinfection;
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Провіденс Медіка, компанія 
Providence Medica, Company

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

Представлені торгові марки: Numed (США), Numed 
Canada (Канада), PIUR Imaging (Австрія), SurgicEye 
(Німеччина), Wondfo Biotech (Китай), Chongqing Haifu 
(HIFU) Technology (Китай), Ecotron (Корея), BeyondMedi 
(Корея), IISM (Корея).
Компанія «Провіденс Медіка» працює на медичному 
ринку України з 1999 року. 
Наша спеціалізація:
Поставка обладнання для:
• кардіохірургії, онкології, травматології, інтервенційної 

хірургії та кардіології
• кількісної експрес-діагностики in vitro
• низькотемпературної плазмової стерилізації
• візуалізації судин
Технічна підтримка клієнтів:
• інсталяція обладнання, гарантійний та післягаран-

тійний спеціалізований сервіс
• навчання медичного персоналу
Providence Medica is working on Ukrainian medical market 
since 1999.
Our specialization:
Supply of equipment for:
• Cardiac Surgery, Oncology, Traumatology, Interventional 

Surgery, and Cardiology
• Quantitative in-vitro rapid-diagnosis
• low-temperature plasma sterilization
• visualization of vessels
Technical Customer Support:
• installation of equipment, warranty and post-warranty 

specialized service
• training of medical personnel

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 

Повер Про
Power Pro

Україна, 49006, м. Дніпро, 
вул. Надії Олексієнко, 31, оф. 12
Off. 12, 31, N. Oleksienko Str., 
Dnipro, 49006, Ukraine
+38 (067) 950-02-02
zakaz@powerpro.in.ua
www.powerpro.in.ua

Представлені торгові марки: Повер Про, Стронгфіт 
Брутто, Повер Про Екстрім, Повер Про Хелзі Міл.
Power Pro – це міжнародний бренд спортивного та 
здорового харчування, а також предметів по догляду за 
собою. Ми – команда професіоналів, які піклуються про 
якість продукції і постійне розширення асортименту.
Power Pro is an international brand of sports and healthy 
nutrition as well as personal care products. We are a team of 
professionals who care about product quality and constant 
product expansion.

Поліпромсинтез, ТОВ
Polypromsyntes, LTD

Україна, 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 14
14, Marshala Grechko Str., 
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 369-59-53
+380 (44) 369-30-11
info@polypromsyntes.com
www.polypromsyntes.com.ua

Представлена торгова марка: Polypromsyntes.
«Поліпромсинтез» – український виробник обладнання 
для гідротерапії, а саме, ванн бальнеологічних та 
медичних душових установок. Компанію засновано у 1995 
році. Якість продукції виробництва «Поліпромсинтез» 
підтверджено багаторічним досвідом експлуатації в 
більш ніж 500 санаторно-курортних і медичних закладах 
в Україні, Білорусі, Казахстані та Грузії. На всю продукцію 
надається гарантія та повний спектр сервісного 
обслуговування.
“Polypromsyntes” – Ukrainian manufacturer of hydrotherapy 
equipment – balneological baths and medical shower 
systems. The company was founded in 1995. The quality of 
“Polypromsyntes” products is confirmed by many years of 
experience in more than 500 resorts and medical institutions 
in Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Georgia. All products are 
provided with a warranty and a full range of service.

ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ, ТОВ
POLTAVA MEDOBORUDOVANIE, LTD

Україна, 36000, м. Полтава, вул. Автобазівська, 6
6, Avtobazivska Str., Poltava, 36000, Ukraine
+38 (067) 212-51-65
poltavamb@ukr.net 
www.medobl.com

Представлена торгова марка: М-ST.
Виробництво медичного обладнання.
Manufacturing medical equipment.
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Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC

Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnipro, 
49019, Ukraine
+380 (562) 33-73-67
+380 (562) 372-35-56
+380 (562) 372-35-54
reagent@ukr.net
www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення 
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою 
системою та спектрофотометричному обладнанні, 
комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні 
лабораторії України.
Domestic manufacturer of test kits for determination of 
biochemical analytes in the meter with an open system and 
spectrophotometric equipment, provides a comprehensive 
biochemical and clinical diagnostic laboratories of Ukraine.

РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, ТОВ
RENAISSANCE-MEDICAL, LLC

Україна, 01024, м. Київ, 
вул. Богомольця, 7/14, oф. 182
Off. 182, 7/14, Bogomoltsya Str., 
Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 500-93-59
info@ren-med.com.ua
www.ren-med.com.ua

Представлені торгові марки: Lojer, Rimsa, Comeg, 
Celitron, nopa instruments, Insausti, Висма-Планар, Mavig.
Компанія «Ренессанс Медикал» здійснює імпорт, 
постачання, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування медичного обладнання та техніки.
«Ренессанс Медикал» є уповноваженим представником 
в Україні:
• LOJER (Фінляндія) - Медичні меблі та Операційні столи
• RIMSA (Італія) - Операційне та оглядове світло LED 
• COMEG (Франція) – Обладнання для лапароскопії
• INSAUSTI (Іспанія) - Медичні візки: багатофункціональні, 

анестезіологічні, для приймальних відділень, 
фармацевтичні, для МРТ кімнат, транспортні

• ВІСМА-ПЛАНАР (Білорусь) - Інфузійні насоси та медичні 
аспіратори

• NOPA (Німеччина) – Хірургічні інструменти
• Celitron (Угорщина) – Автоклави, системи обробки 

медичних відходів
The Renaissance Medical Company imports, supplies, carries 
out warranty and post-warranty service of medical equipment.
Renaissance Medical is an authorized representative in Ukraine:
• LOJER (Finland) - Medical furniture and Operating tables
• RIMSA (Italy) - Surgical and medical light 
• COMEG (France) - Equipment for laparoscopy
• INSAUSTI (Spain) - Medical trolleys 
• VISMA PLANAR (Belarus) - Infusion pumps and medical 

aspirators
• NOPA (Germany) - Surgical Instruments

рентгенівські системи, монітори пацієнтів, реанімаційне 
обладнання та багато іншого. Головні принципи роботи 
компанії: інноваційність, якість і надійність обладнання, 
бездоганне гарантійне і післягарантійне обслуговування. 
Компанія має свій сервісний центр.
Protech Solutions Ukraine – the official distributor of GE 
Healthcare. Our company is engaged in delivery of modern 
medical equipment, which includes: MRI, CT, ultrasound 
imagine systems, mammography, angiography and X-ray 
systems, patient monitors, resuscitation equipment and etc. 
The main principles of the company: innovation, quality and 
reliability of the equipment, perfect service and after-sales 
service. The company has own service center.

Профімед-Сервіс, ТОВ
Profimed-Service, LTD

Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 50/38, оф. 140
Off. 140, 50/38, Voloska Str., 
Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 496-03-67
+380 (44) 496-03-68
info@profimed-service.com.ua
www.profimed-service.com.ua

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

Радмір
Radmir

Україна, 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271
271, Akademika Pavlova Str., Kharkov, 61054, Ukraine
+380 (57) 738-05-28
+380 (57) 717-28-79
radmir@niiri.kharkov.com
www.radmir.kharkov.com

Представлена торгова марка: РАДМІР.
Фірма «РАДМІР» була заснована у 1996 році. Займається 
розробкою та виробництвом ультразвукових 
діагностичних приладів експертного класу серії Ultima, 
цифрових мамографів з високою розподільчою здатністю 
стаціонарних серії SIMA та мобільних серії MADIS, та 
фізіотерапевтичних приладів.
RADMIR Company was founded in 1996. It is engaged in 
development and production of the medical equipment: 
“Ultima” high and expert class stationary and portable 
ultrasound diagnostic machines; digital high-resolution 
mammographs stationary “SIMA” and mobile “MADIS”, 
physiotherapy apparatus.
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продукції від візитівок до каталогів та різних POS-
матеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями 
та медичними закладами.
The company more then 17 years is working as the print house 
and design studio. Design any kind of difficulty, prepress, offset 
and digital printing. Productions: booklets, books, catalogues, 
visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies 
and medical institutions.

Синтез, компанія
Sinteth, Company

Україна, 49035, м. Дніпро, 
вул. Белелюбського, 68
68, Belelubskogo Str., 
Dnipro, 49035, Ukraine
+38 (067) 610-68-75
info@sinteth.com.ua
www.sinteth.com.ua

Представлені торгові марки: BNB, Corelax, Юнона.
Товари медичного призначення, гінекологічні набори, 
ВМС, тести на вагітність, песарії акушерські та уретральні, 
вагінальні тренажери Corelax, BNB фізіологічна білизна, 
засоби гігієни. Виробництво Україна та Білорусь.
Medical supplies. Gynecological sets, IUD, pregnancy tests, 
obstetric and urological pessaries, vaginal simulators, 
physiological underwear, hygiene items. Production – Ukraine.

СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
SKY-MEDIСA, 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
+380 (44) 502-68-10
+38 (050) 351-43-33
+38 (050) 351-93-43
info@sky-mediсa.com
www.sky-mediсa.com

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

(InterVacTechnology, Естонія)
• Автоматичні дозатори та наконечники до них (AHN 

Biotechnologie GmbH, Німеччина)
• Лабораторний пластиковий посуд (SAM PLAST d.o.o., 

Сербія)
• Медичний одяг (SPIСARD, Україна)
Наше підприємство має в своєму штаті досвідчених, 
кваліфікованих менеджерів, які забезпечать чіткі та 
безперебійні поставки, а також нададуть будь-яку 
консультативну інформацію.

• Celitron (Hungary) - Autoclaves, Biohazard Medical Waste 
Treatment

Рехафлекс, ТОВ
Rehaflex, LTD

Україна, 01011, м. Київ, 
вул. Рибальська, 22, оф.14.03
Off. 14.03, 22, Rybalska Str., 
Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 504-22-77
info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

Представлені торгові марки: Masterpuls®, Duolith®, 
THERA-Trainer®, GymnaUniphy®, Kinetec®, Woodway®, 
Proxomed®, Airex®, Ledragomma® Original Pezzi®, 
Tyromotion®, Thera-Band®, Physiomed®.
Реабілітаційне обладнання:
• Storz Medical (Швейцарія) - екстракорпоральна 

ударно-хвильова терапія
• Medica Medizintechnik (Німеччина) - THERA-тренажери
• GymnaUniphy (Бельгія) - масажні столи
• Physiomed (Німеччина) - обладнання для фізіотерапії
• Kinetec (Франція) - пасивна розробка суглобів
• Woodway (США) - бігові та локомоторні доріжки 
• Airex (Швейцарія) - гімнастичні мати 
• Ledragomma (Італія) - гімнастичні м’ячі 
• Thera-Band (США) - джгути, еспандери
• Tyromotion (Австрія) - роботизоване обладнання для 

нейрореабілітації
Rehabilitation equipment:
• Storz Medical (Switzerland): extracorporeal shockwave 

therapy
• medica Medizintechnik (Germany): THERA-trainers.
• GymnaUniphy (Belgium): massage couches.
• Physiomed (Germany): physiotherapy equipment
• Kinetec (France): units for CPM-therapy.
• Woodway (USA): medical and locomotion treadmills.
• Airex (Switzerland): gymnastic mats.
• Ledragomma (Italy): gymnastic balls
• Thera-Band (USA): elastic bands
• Tyromotion (Austria): robotic neurorehabilitation units

Салютіс Прінт
Salutis Print

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

Компанія більше 17 років на ринку поліграфічних послуг. 
Дизайн-студія та друкарня повного циклу: розробка 
дизайну будь-якого виду складності, додрукарська 
підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська 
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної 
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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.

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
UNION OF BUSINESS AUTOMATION

Україна, 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 16/8
16/8, Deputatska Str., 
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 221-38-65
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

Представлені торгові марки: 1С:Підприємство, BAS,  
UA-Бюджет.
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – всеукраїнська 
громадська організація, яка об’єднує професіоналів в 
області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку 
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та 
ефективного використання в різних галузях економіки.
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти 
користувачам в підборі технологій для вирішення будь-
яких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та 
супроводу інформаційних систем для управління та 
обліку.
«Union of Business Automation» is a All-Ukrainian public 
organization that unites professionals in the field of business 
automation. Experts that are interested in developing and 
popularizing of modern information technology and their 
effective use in various branches of the economy.
Companies in this Union can assist users in choosing the 
best technology to solve business tasks. Provide a number of 
professional services including implementation and support of 
information systems.

СУРСИЛ-ОРТО, компанія
Sursil Ortho, company

Україна, 07400, Київська обл., 
м. Бровари, вул. Лісова, 2
2, Lisova Str., Brovary, 
Kyiv region, 07400, Ukraine
sursil@ukr.net
www.sursil.com.ua

Представлена торгова марка: Sursil-Ortho.
Компанія СУРСИЛ-ОРТО спеціалізується на виробництві: 
• Складного та малоскладного ортопедичного взуття 

Ми працюємо по всій території України, серед наших 
клієнтів оптові і роздрібні компанії, обласні та міські 
лікарні, пологові будинки, приватні медичні центри, 
науково-дослідні інститути.
Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
будуємо наше партнерство на принципах розуміння і 
довіри, прагнемо бути кращими у своїй галузі, і тому 
пропонуємо Вам тільки якісну продукцію, що відповідає 
всім світовим вимогам і екологічним стандартам.
Для наших партнерів діє гнучка система ціноутворення і 
надається товарний кредит.
Професіоналізм, стабільність та відповідальність – 
фундамент нашої роботи!
LLC “SKY MEDICA” offers laboratory plastic products, blood 
collection systems and accessories, automatic dispensers and 
medical clothes.
We are ready to offer products of European manufacturers from 
a warehouse in Kiev, wholesale and retail:
• Vacuum systems for taking venous blood LIND-VAC® 

(InterVacTechnology, Estonia)
• AUTOMATIC DUST AND BOTTLES (AHN Biotechnologie 

GmbH, Germany).
• Laboratory plastic utensils (SAM PLAST d.o.o., Serbia)
• Medical clothing (SPIÑARD, Ukraine)
Our company has state-of-the-art experienced and skilled 
managers who will provide clear and uninterrupted deliveries, 
as well as provide any advisory information.
We work all over Ukraine, among our clients, wholesale 
and retail companies, regional and city hospitals, maternity 
hospitals, private medical centers, research institutes.
We find an individual approach to each client, we build our 
partnership on the principles of understanding and trust, 
we strive to be the best in our industry, and therefore we 
offer you only high-quality products that meet all the world’s 
requirements and environmental standards.
For our partners there is a flexible pricing system and a 
commodity loan is provided.
Professionalism, stability and responsibility are the foundation 
of our work!

Смарт Мед
Smart Med

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

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

meters, spectrophotometers
• biochemical analyzers
• immune - enzyme analyzers
• hematological analyzers
• blood gas analyzers
• urine analyzers
• sperm quality analyzers
• laboratory reagents

для дітей, яке використовується для профілактики 
та лікування вальгусної та варусної постановки стоп, 
профілактики та лікування плоскостопості, для дітей з 
ДЦП та післяопераційне взуття;

• Комфортного взуття для дітей;
• Заготовок для індивідуальних устілок;
• Стандартних устілок;
• Комплектуючих для виробництва індивідуальних 

устілок;
Сучасний дизайн та зручність – візитна картка нашої 
компанії. 
Company SURSIL-ORTHO specializes in the production of:
• Complexity and low-complexity orthopedic shoes for 

children, which are used for the prevention and treatment of 
valgus and varus foot settings, prevention and treatment of 
flatfoot, for children with cerebral palsy and postoperative 
footwear;

• Comfortable shoes for children;
• Blanks for individual insoles;
• Standard insoles;
• Components for the production of individual insoles;
Modern design and convenience - the business card of our 
company.

ТерраЛаб
TerraLab

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 3, оф. 304
Off. 304, 3, Dorohozhytska Str., 
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (800) 300-920
info@terralab.pro
www.limsterralab.com

Представлена торгова марка: TerraLab.
Компанія TerraLab працює 7 років на ринку інформаційних 
технологій для медичних лабораторій. Серед продуктів 
компанії лабораторні інформаційні системи різного 
рівня, а також спеціалізовані рішення для взаємодії 
з лабораторним обладнанням. Командою TerraLab 
ведеться консалтингова діяльність. У портфоліо компанії 
більше 100 успішних проектів, як в Україні, так і за 
кордоном. Місія компанії – виводити медичні лабораторії 
на високий рівень управління процесами, підвищувати 
якість діагностики і разом з цим робити медицину 
ефективною за допомогою інформаційних технологій.
TerraLab has been working for seven years in the field of 
information technologies for medical laboratories. The 
company offers laboratory information systems of different 
levels as well as specialized solutions for interaction with 
laboratory equipment. The TerraLab team provides a wide 
range of consulting services. The company portfolio includes 
more than 100 successful projects in Ukraine and abroad. 
The company mission is to bring medical laboratories to a 
higher level of process management, to improve the quality of 
diagnostics and, at the same time, to make medicine effective 
with the help of information technologies.
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“Technowagy” Ltd. is a developer and manufacturer of a wide 
range of scales - from laboratory balances to railroad track 
scales.
For the medical industry we produce:
• scales for adults and babies, with a height meter and 

without it;
• blood mixer - scales for the collection of donor blood;
• laboratory balances;
• blood extractors.
Also, as the exclusive representative of the company “Radwag” 
(Poland), we offer scales of their production:
• for adults and newborns;
• scales chairs;
• scales beds.

Ті Джі Хелс
TG Health

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

Представлені торгові марки: Golem, Getinge, Atrium, 
Rehabed.
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).
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).

Топлайн
Topline

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2-А
2-А, Danila Galitskogo Str., Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (098) 723-48-48
+38 (050) 723-48-48
+38 (063) 723-48-48
mdoc@i.ua

Представлена торгова марка: Topline Medical Uniform.
Проектування та виготовлення медичного одягу, 
основний напрямок компанії Topline, що була заснована 
у 2008 році. За час нашого існування, компанія встигла 
завоювати довіру клієнтів в регіонах України та за 
кордоном. 
Наші переваги: 
• Особиста виробнича база;
• Низька ціна в секторі високоякісного медичного одягу;

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), 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).

Техноваги, НВП, ТзОВ 
Technowagy, LTD

Україна, 79066, м. Львів, вул. Надійна, 3
3, Nadiina Str., Lviv, 79066, Ukraine
+380 (32) 245-19-19
office@waga.com.ua
www.waga.com.ua

ТзОВ НВП «Техноваги» є розробником та виробником 
широкого асортименту ваг - від лабораторних до 
вагонних.
Для медичної галузі виготовляємо:
• ваги для дорослих та немовлят, з ростоміром та без;
• ваги-міксери для забору донорської крові;
• лабораторні ваги;
• екстрактори крові.
Також, як ексклюзивний представник фірми Radwag 
(Польща), пропонуємо ваги їх виробництва:
• для дорослих та немовлят;
• ваги-крісла;
• ваги-ліжка.
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ло ергометрії, реографи, спірографи, системи хол-
терівського моніторингу ЕКГ, допплерівські прилади, 
магнітні стимулятори, обладнання для спортивної 
медицини та психофізіологічного тестування. 
Manufacturing and delivery of diagnostic equipment: electro-
encephalographs, electromyographs, echoence pha lo graphs, 
electrocardographs and ergometry systems, bio im pedance 
plethysmographs, spirographs, ambulatory ECG monitoring 
systems, echosonographs, dopplers, magnetic stimulators, 
equipment for sports medicine and phychophysiologic testing.

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD

Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
info@uoslab.com
www.uoslab.com

Представлені торгові марки: UOSlab, IKA, DAIHAN 
Scientific, MACHEREY-NAGEL, Samsung Fine Chemicals, 
Stuart.
ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» реалізує продукцію UOSlab®:
• лабораторні та медичні меблі;
• медичні сухоповітряні стерилізатори;
• сушильні шафи;
• вакуумні сушильні шафи;
• реактори високого тиску;
• магнітні та верхньопривідні мішалки;
• шейкери лабораторні;
• хімічні реактиви та розчинники; 
• лабораторний посуд і тару;
• лабораторне обладнання провідних світових ви-

робників.
Ukrorgsyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
• laboratory and medical furniture;
• Medical dry-air sterilizers;
• High pressure reactors (autoclaves);
• Magnetic stirrers;
• Overhead Stirrers
• Laboratory Shakers
• Chemicals and high purity solvents; 
• Laboratory equipment of leading world manufacturers.

Ультрасайн, ТОВ
Ultrasign, LLC

Україна, 61002, м. Харків, вул.Чернишевська, 46
46, Chernyishevskaya Str., 
Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 757-20-15
info@ultrasign.com.ua
www.ultrasign.com.ua

ТОВ «Ультрасайн» займається розробкою й виго-
товленням ультразвукових діагностичних сканерів 
Soneus з набором найсучасніших і передових технологій, 
включаючи режими зсувнохвильової та компресійної 
еластографії, оцінки жиру в печінці (затухання в тканинах) 

• Весь товар сертифіковано;
• Стислі терміни виконання замовлень;
• Розробка та виготовлення корпоративних логотипів;
• Підбір корпоративних кольорів;
• Великі знижки на оптові замовлення.
We design and produce medical clothing. Topline was founded 
in 2008, since then we grow to the company with dealers in all 
regions of Ukraine and customers abroad. 
Our strong sides:
• Personal production base;
• Low price in the sector of high-quality medical clothing;
• All goods are certified;
• Compressed terms for the execution of orders;
• Development and production of corporate clothing with 

logo;
• Big Selection of colors;
• Wise discounts for bulk orders.

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co. LTD

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

Представлені торгові марки: Apel, Audit Diagnostics, 
Dirui, Instrumentation laboratory, Helena-BioScience, ELMI, 
Mindray, Micros, Rayto.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід 
комплексного забезпечення клінічних лабораторій. 
Наша компанія пропонує покупцеві не просто свою 
продукцію, а єдину систему, що включає технічний сервіс, 
навчання персоналу, постійну методичну підтримку і 
своєчасну доставку реактивів та витратних матеріалів.
“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience to 
providing comprehensive clinical laboratories. 
Our company offers not just buy a product, and it offers a single 
system, which includes the technical service, training, ongoing 
methodological support and timely delivery of reagents and 
consumables.

УкрМедСпектр
UkrMedSpectr

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

Представлені торгові марки: Сономед, Нейро-МВП, 
Нейро-ЕМГ, Нейрон-Спектр, Спіро-Спектр, Рео-Спектр, 
Полі-Спектр.
Виробництво та постачання діагностичного устаткування: 
електроенцефалографи, електронейроміографи, ехо-
енце фалографи, електрокардіографи та системи ве-
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медичного призначення інших зарубіжних та вітчизняних 
виробників, таких як Bbraun, Galmed та інших. Працюємо 
по всій Україні, нашими клієнтами є оптові та роздрібні 
організації, провідні благодійні фонди, обласні та міські 
лікарні, пологові будинки, приватні медичні центри.
UNOMED Ltd. is the medical equipment supplier and official 
distributor of medical consumables Balton (Poland) and 
ConvaTec (UK).

ФАРМЛІНК
FARMLINK

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

Представлені торгові марки: Haida, Linkomistin.
Компанія «Фармлінк» заснована у 2002 році як об’єднання 
вчених у сфері розробки лікарських засобів і фахівців 
фармацевтичного ринку по просуванню.
На сьогоднішній день «Фармлінк» вже більше 15-ти 
років має успішний досвід розробки та дистрибуції 
фармацевтичних препаратів і товарів медичного 
призначення як на території України, так і на території 
країн ближнього зарубіжжя.
Компанія Фармлінк – уповноважений, ексклюзивний 
представник торгової марки Haida на території України, 
починаючи з 2008 року.
Farmlink Company was founded in 2002 as an association of 
scientists in the field of drug development and pharmaceutical 
market specialists in promotion. Today, Farmlink has more 
than 15 years of successful experience in the development and 
distribution of pharmaceuticals and medical products both 
in Ukraine and in the countries of the near abroad. Farmlink 
Company is an authorized, exclusive representative of Haida 
brand on the territory of Ukraine since 2008.

Фемінакеа
Feminacare

Україна, 02081, м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2/168
2/168, Oleny Pchilky Str., 
Kyiv, 02081, Ukraine
+38 (098) 183-88-88
irina@feminacare.com.ua

Представлена торгова марка: INTIMINA.
Дистриб’ютор товарів для жіночого інтимного здоров’я 
та гігієни провідного шведського виробника INTIMINA™.
Distributor of INTIMINA™. Swedish brand that offers the first 
and only range of products dedicated exclusively to all aspects 
of women’s intimate health.

та інші.
Ультразвукові скануючі системи Soneus призначені для 
проведення мультипараметричних досліджень в усіх 
областях ультразвукової діагностики.
Ultrasign LLC develops and manufactures Soneus diagnostic 
ultrasound scanners with a set of the most modern and 
advanced technologies, including shear wave and compression 
elastography modes, evaluation of fat in the liver (attenuation 
in tissues), etc.
Soneus ultrasound scanning systems are designed for 
performing multi parametric examinations in all areas of 
ultrasound diagnostic.

УМТ+, ТОВ
UMT+

Україна, 04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А, оф. 601
Off. 601, 8-A, Ryzka Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 404-59-99
+380 (44) 404-60-04
root@umt.net.ua 
www.umt.net.ua
www.accuray.net.ua

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

Уномед, ТОВ
Unomed, LTD

Україна, 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36-Б, оф. 405а
Off. 405a, 36-B, Symyrenko Str., Kyiv, 03134, Ukraine
+380 (44) 206-78-12
+380 (44) 599-57-12
+380 (44) 206-78-12
2unomed@gmail.com
www.unomed.kiev.ua

Представлені торгові марки: Balton, ConvaTec.
ТОВ «Уномед» – постачальник виробів медичного 
призначення та медичного обладнання провідних 
виробників. Ми є офіційним дистриб’ютором виробників 
Balton та ConvaTec, а також пропонуємо продукцію 
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• Flexible pricing system through direct contracts with leading 
manufacturers;

• Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier 
services.

Since 1995.
Over 10 000 permanent clients in Ukraine.

Центр сучасної реабілітації, ТОВ
Center of modern rehabilitation, LTD

Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 10-А
10-А, Heroes of Stalingrad Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 223-72-50
+38 (094) 823-72-50
info@inmotion.in.ua
www.inmotion.in.ua

Центр сучасної реабілітації надає послуги по відновленню 
в після операційний період, після травм, уражень 
нервової системи та опорно-рухового апарату.
• Лікувальна фізкультура.
• Кінезіотейпування.
• Кінезітерапія.
• Апаратна механотерапія.
• Різноманітні види масажу.
• Фізіотерапія.
Усі методики реабілітаційного відновлення підбираються 
суворо індивідуально з урахуванням віку, статі, фізичного 
розвитку та функціональних властивостей організму.
The Center of Modern Rehabilitation provides rehabilitation 
services after operations, injuries, diseases of the nervous 
system and musculoskeletal system.
• Physiotherapy.
• Kinesiotiping
• Kinesitherapy.
• Apparatus mechanotherapy.
• Various types of massage.
• Physiotherapy.
All methods of rehabilitation are selected strictly individually, 
taking into account the age, sex, physical development and 
functional abilities of the body.

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;

ХЕЛСІ СТАЙЛ, ТОВ
HEALTHY STYLE, LLC

Україна, 04128, м. Київ, 
вул. Туполєва, 19
19, Tupoleva Str., Kyiv, 
04128, Ukraine
+38 (096) 507-02-22
infohs@ukr.net
www.hest.com.ua

Представлені торгові марки: 
Biorepair, Megasmile, FoxyDent, L’Angelica, Bionsen.
Компанія ТОВ «ХЕЛСІ СТАЙЛ» є ексклюзивним 
представником на території України продукції по 
догляду за волоссям, тілом та ротовою порожниною ТМ 
Biorepair, ТМ L’Angelica, ТМ Bionsen 9 (Італія), TM Megasmile 
(Швейцарія) TM FoxyDent (Угорщина).
Тільки найкраще для вашого здоров’я, що ретельно 
розроблено та підібрано європейськими передовими 
стоматологами та спеціалістами з краси тіла та волосся.

HEALTHY STYLE LLC is the exclusive representative in Ukraine 
of products for the of hair care, body care and oral care TM 
Biorepair, TM L’Angelica, TM Bionsen (Italy), TM Megasmile 
(Switzerland) TM FoxyDent (Hungary). Only the best for your 
health, carefully designed and selected by European advanced 
dentists and specialists in body and hair beauty.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, LTD

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

Представлені торгові марки: AMED, Експерт, 
смартЕКСПЕРТ, LABexpert.
Практичні рішення для лабораторій.
• Понад 300 000 найменувань продукції на власному 

складі:
• Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
• Медичні та лабораторні меблі власного виробництва;
• Витратні матеріали (реактиви, посуд).
• Гнучке ціноформування через прямі договори з 

провідними виробниками.
• Швидка доставка по Україні власним транспортом та 

кур‘єрськими службами.
Працюємо з 1995 року. 
10 000 постійних клієнтів в Україні.
Solutions for laboratories.
• Specialized solutions for labs of different branches;
• The range of 300,000 products at the own stock:
• Analytical and general laboratory equipment;
• Medical and laboratory furniture of the own manufacture;
• Consumables (reagents and laboratory glassware).
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antibiotics, fungicidal drugs, syrups, antiseptics, parenteral 
feeding preparations, anti-tuberculosis drugs, syringes, I.V. sets. 

ЮТАС, Компанія
UTAS Co.

Україна, 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2-А
2-А, Marii Kapnist Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-42-29
+380 (44) 456-93-92
info@utasco.com
www.utasco.com

Представлена торгова марка: ЮТАС.
Виробництво і продаж медичної техніки для кардіології, 
респіраторної підтримки та моніторингу пацієнта:
• апарати ШВЛ експертного класу;
• транспортні апарати ШВЛ;
• електрокардіографи;
• телеметричні комплекси;
• монітори пацієнта (з функціями базового моніторингу 

та можливістю розширювати набір параметрів, що 
підключаються за технологією UniPort);

• системи цілодобового моніторингу пацієнтів.
Design and manufacture of patient monitors, 
electrocardiographs, central monitoring stations and ICU 
ventilators.
Products of UTAS Co. have been certified according to European 
standard (Directive 93/42/ЕСС) and have СЕ-marking and it 
allows to be represented on the EU market.

• атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП) 
спектрометрів;

• IЗП-мас-спектрометрів;
• рентгено-флуоресцентних спектрометрів та 

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

DTG-аналізатори;
• гранулометричних аналізаторів;
• мікротвердомерів та машин для фізмех-випробування 

матеріалів;
• аналітичних вагів, 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 chromato-

graphs) 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.

ЮРіЯ-ФАРМ, Корпорація
YURiA-PHARM, Pharmaceutical company

Україна, 03038, 
м. Київ, вул. М. Амосова, 10
10, Amosova Str., 
Kyiv, 03038, Ukraine
+380 (44) 246-83-83, 246-81-9
www.uf.ua

Представлені торгові марки: Реосорбілакт, Тівортін, 
Латрен, Декасан.
Корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ» – лідер ринку внутрішньовенних 
препаратів, один з лідерів у госпітальних продажах, 
входить до 5-ки найбільших фармвиробників і в ТОП-15 
лідерів фармринку України. Компанія поставляє на ринок 
20 країн світу більше 100 позицій оригінальних інфузійних 
препаратів власної розробки, антибіотиків, фунгіцидних 
та протитуберкульозних препаратів, розчинів для 
пиття, антисептиків, препаратів для парентерального 
харчування, шприців і систем. «ЮРіЯ-ФАРМ» пройшла 
сертифікації ISO 9001 (9001:2009) і GMP, підтвердила статус 
соціально відповідальної компанії.
Pharmaceutical company YURiA-PHARM is the leader 
manufacturer of solutions for infusion in Ukraine and CIS.
We supply medical facilities with more than 100 items of 
bloodand plasma substitute solutions, original infusion drugs, 
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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
amnu5@i.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є 
державною науковою організацією з проблем медицини 
та охорони здоров’я, заснованою на державній власності, 
яка діє відповідно до законодавства на самоврядній 
основі. Національна академія медичних наук України 
продовжує славні традиції вітчизняних наукових шкіл як 
у галузі теоретичної, так і клінічної медицини. 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 проектів законів України, постанов Кабінету 
Міністрів України, інших нормативних документів. 
Окремо треба відзначити постійну активну участь 
установ Академії у розробці та виконанні національних 
і державних програм, спрямованих на боротьбу з 
найпоширенішими і важкими хворобами, збереження 
довкілля, зменшення захворюваності і збільшення 
тривалості життя населення країни.
З початку бойових дій на сході України в наукових 
установах НАМН України у співпраці з медиками 
Міністерства оборони України виконується розробка 

та вдосконалення у військовій медицині сучасних 
технологій організації медичної служби, засобів надання 
первинної медичної допомоги, широке впровадження 
наукових розробок висококваліфікованої допомоги 
на госпітальному етапі, методів реконструктивної 
хірургії, відновлювального лікування та реабілітації 
військовослужбовців.
National Academy of Medical Sciences of Ukraine is a state 
scientific organization on problems of medicine and healthcare 
based on state ownership. It acts in accordance with the 
legislation and on the self-governing basis. National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine continues honorable traditions 
of local scientific schools both in the field of theoretical and 
clinical medicine. It consists of 36 scientific institutions that 
concentrate the most powerful scientific potential of the 
country. Activities of the worldwide known scientific schools, 
high professionalism and talent of the scientists and clinicians 
account for the high recognition of the Academy in Ukraine 
as well as abroad. International relations which are based on 
fruitful cooperation with foreign partners are an integral part 
of Academy activity. Leading experts of Academy institutions 
and their researches are well-known in scientific medical 
community abroad. The scientists of the Academy are members 
of more than 100 international medical societies, medical 
associations, foreign academies; they are advisors or experts of 
such authoritative organizations as WHO, IAEA, etc. Specialists 
of the NAMS 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 NAMS of Ukraine in cooperation 
with the doctors of the Ministry of Defense of Ukraine, 
the development and improvement of modern medical 
technologies in the organization of medical services, primary 
care facilities, the wide introduction of scientific development 
of highly skilled care at the hospital stage, methods of 
reconstructive surgery, rehabilitation and rehabilitation of 
servicemen.
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Інститут гастроентерології НАМН 
України, ДУ
Institute 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 50 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 
NAMS of Ukraine, SE

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 
igt@amnu.gov.ua
www.igt.net.ua

Основні напрямки діяльності:
- вивчення етіології та патогенезу захворювань системи 
крові;
- розробка нових методів діагностики і лікування 
гематологічних хворих, створення ефективних систем 
прогнозування перебігу захворювань системи крові;
- вивчення розладів порушень системи гемостазу;
- розробка нових технологій консервування 
компонентів крові та гемопоетичної тканини;
- 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 та лікувально-
профілактичною установою дерматовенерологічного 
профілю. Інститут проводить координацію розробки 
теоретичних і практичних основ боротьби з 
інфекційними та поширеними захворюваннями шкіри, 
інфекціями, шо передаються статевим шляхом в Україні. 
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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 NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03038, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 5
5, Mukolaya Amosova Str., Kyiv, 03038, Ukraine
+380 (44) 275-24-00 
+380 (44) 275-24-00
epidemics@ukr.net
www.duieih.kiev.ua

Інститут – головна наукова установа, яка визначає 
науково-обгрунтовану політику в галузі забезпечення 
епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику 
боротьби з інфекційними хворобами. Провідним 
закладом з вивчення вірусних, бактеріальних та 
паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-
інфекції, інфекцій, що керуються засобами специфічної 
імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, з 
удосконалення розробки та впровадження нових методів 
їх діагностики, профілактики та лікування.
The Institute is the main scientific institution that defines 
a scientifically sound policy in the field of epidemiological 
well-being of the country, strategy and tactics of combating 
infectious diseases. The leading institution for the study of 
viral, bacterial and parasitic diseases, including viral hepatitis, 
HIV infection, infections controlled by means of specific 
immune prophylaxis, acute intestinal infections, to improve 
the development and implementation of new methods for 
diagnosis, prevention and treatment.

Інститут загальної та невідкладної хірургії 
ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ
Zaycev V.T. institute of general and urgent surgery 
оf the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61103, м. Харків, вул. В’їзд Балакірєва, 1
1, Balakireva vyizd, Kharkiv, 61103, Ukraine
+380 (57) 715-33-48
igusurg@ukr.net
ionh@amnu.gov.ua
www.ionh.com.ua

Основні напрямки наукових розробок Інституту: 
адаптаційно-компенсаторні механізми і корекція 

порушень гомеостазу у хворих хірургічного профілю; 
невідкладна хірургія органів черевної порожнини, 
грудної клітки та середостіння; хірургія ушкоджень 
органів черевної та грудної порожнини; нові хірургічні 
технології; гемостаз в хірургії; гнійно-септичні стани в 
хірургії; діагностика в плановій і невідкладній хірургії; 
реконструктивна хірургія підвищеної складності і 
невідкладна онкохірургія.
The main directions of scientific research of the Institute are: 
adaptation-compensatory mechanisms and correction of 
homeostasis disorders in surgical patients; emergency surgery 
of the abdominal organs, chest and mediastinum; surgery 
of injuries of the abdominal and chest cavity; new surgical 
technologies; hemostasis in surgery; purulent-septic conditions 
in surgery; diagnostics in planned and emergency surgery; 
reconstructive surgery of increased complexity and emergency 
oncology.

Інститут медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ
Grigoriev institute for medical radiology 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.
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Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України, ДУ
Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of 
the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61068, м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46
46, Akademika Pavlova Str., 
Kharkiv, 61068, Ukraine
+380 (57) 738-33-87
+380 (57) 738-33-87
inpn@ukr.net 
www.inpn.org.ua

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України» – провідний науковий заклад України з 
проблем теоретичної й практичної неврології, психіатрії 
та наркології, який веде комплексні дослідження та 
розробляє нові підходи і методи діагностики, лікування, 
реабілітації і профілактики усього спектру неврологічних 
захворювань, психічних та поведінкових розладів, 
станів хімічної і нехімічної залежності, а також надає 
консультативну і лікарняну допомогу десяткам тисяч 
хворих з усієї країни.
“Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the NAMS 
of Ukraine” SI is a leading Ukrainian research institution for 
theoretical and practical neurology, psychiatry and addictology. 
It conducts integrative studies; develops diagnostic, treatment, 
rehabilitative and preventive approaches and methods for 
the full range of neurological diseases, mental and behavioral 
disorders, substance and non-substance dependences; provides 
care for tens of thousands of patients from all over Ukraine.

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 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 охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України, ДУ
Institute for Children and Adolescents Halth Care of 
the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61153, м. Харків, 
пр-т Ювілейний, 52-А
52-А, Yuvileyniy Ave., 
Kharkiv, 61153, Ukraine
+380 (572) 62-50-19
iozdp@iozdp.org.ua
www.iozdp.org.ua

Інститут є провідною науково-дослідною установою 
в Україні, яка виконує та координує дослідження 
за проблемою охорони здоров’я дітей шкільного 
віку та підлітків, готує кадри вищої кваліфікації, 
забезпечує надання висококваліфікованої лікувально-
консультативної допомоги дитям та підліткам.
The Institute is a leading research organization in this country, 
in which investigations concerning the problem health care 
of schoolchildren and adolescents have been carried out and 
coordinated. Improving qualification skills of specialists as well 
as rendering highly skilled medical and consulting assistance 
to children and adolescents are also provided at the Institute.

Інститут очних хвороб і тканинної 
терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue 
Therapy of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 65061, м. Одеса, 
Французький бульвар, 49/51
49/51, Frantsuzskyi Boulevard, 
Odesa, 65061, Ukraine
+380 (48) 729-84-90
+380 (48) 746-60-62
+380 (48) 746-55-45
ophtalmology@amnu.gov.ua
www.institut-filatova.com.ua

Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки, розробка 
методів профілактики, лікування та реабілітації при 
захворюваннях i пошкодженнях очей та їх наслідків; 
вивчення механізму дії та розробка нових тканинних 
препаратів; організація офтальмологічної допомоги 
населенню України.
Study of epidemiology, clinic and pathogenesis, working 
out of the prevention techniques, patient’s treatment and 
rehabilitation in case of eye diseases and eye trauma, 
posttraumatic outcomes; study of new tissue specimen and 
their mechanism of action; the organization of ophthalmologic 
care to the population of Ukraine.
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Інститут патології крові та трансфузійної 
медицини НАМН України, ДУ
Institute of Blood Pathology and transfusion 
medicine of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 79044, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45
45, General Chuprynka Str., Lviv, 79044, Ukraine
+380 (32) 238-32-47
+380 (32) 238-32-47
ipktm@ukr.net
www.ipktm.inf.ua

Основні напрямки діяльності: вивчення особливостей 
кровотворення, розладів його регуляції в нормі та при 
захворюваннях системи крові, розробка нових методів їх 
профілактики, лікування і реабілітації: 
- діагностика і лікування порушень системи зсідання 
крові; 
- створення нових інфузійно-трансфузійних засобів; 
- вдосконалення методів консервування крові та її 
компонентів; 
- опрацювання нових програм і методів інфузійно-
трансфузійної терапії та парентерального харчування; 
- розробка та вдосконалення екстракорпоральних 
методів детоксикації та обробки крові.
Main activities:
Study the characteristics of hematopoiesis, disorders of 
its regulation in health and in diseases of the blood, the 
development of new methods of prevention, treatment and 
rehabilitation;
- Diagnosis and treatment of disorders of blood coagulation;
- New infusion- transfusion facilities;
-  Improvement of methods of preserving blood and blood 

components;
-  Development of new programs and methods of infusion 

-transfusion therapy and parenteral nutrition;
-  Development and improvement of methods of extracorporeal 

detoxification and treatment of blood.

Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Sytenko institute of spine and joint pathology of 
NAMS of Ukraine, SI

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

Висвітлено: етапи зростання та більш ніж 110-річний досвід 
інституту щодо профілактики, лікування та реабілітації 
пацієнтів з патологією хребта та суглобів. Результати 
вирішення фундаментальних та прикладних проблем 
вертебрології, артрології, ендопротезування суглобів 
та хребта, кісткової онкології, репаративної регенерації 
кісткової тканини, остеосинтезу, трансплантології, 
розроблення та застосування імплантатів із сучасних 
біоматеріалів, експериментального моделювання, 
клінічної біомеханіки, ортезування, ампутаційної хірургії 
кінцівок, різноманітних засобів ортопедичної техніки, 

й інші нагальні проблеми лікування та профілактики 
ортопедичної патології у дорослих і дітей. Напрацювання 
інституту щодо сучасних аспектів лікування та реабілітації 
постраждалих з бойовими ушкодженнями органів опори 
та руху.
It was revealed: the stages of development and more than 
110 years of institute experience concerning the treatment 
and rehabilitation of patients with spine and joints disorders. 
The results of the solving of fundamental and supplied 
problems concerning vertebrology, arthrology, joint and spine 
replacement, bone oncology, bone reparative regeneration, 
osteosynthesis, transplantology, working out and usage of 
implants made from modern biomaterials, experimental 
modeling, clinical biomechanics, orthotics, amputation surgery 
around joints, bracing, various orthopedic means as well other 
urgent problems of treatment and prevention of mentioned 
above pathology in adults and children. The exploratory works 
of the Institute regarding modern aspects of the treatment 
and rehabilitation of injured persons with combat damage of 
musculo-skletal system.

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 1070 співробітників. Науковий потенціал 
інституту – це 162 наукових співробітників, серед них 
47 доктор медичних наук, 1 академік НАМН України, 3 
член-кореспонденти НАМН України, 22 професорів і 
78 кандидатів медичних наук. Інститут має педіатричні 
та акушерсько-гінекологічні клініки на 500 ліжок, в 
яких працює 152 лікаря, та 10 клінічних  та наукових 
лабораторій. Інститут виконує функції Державного 
перинатального центру IV рівня. В інституті працюють 5 
Лауреатів Державних премій, 7 Заслужених діячів науки 
і техніки України та 16 Заслужених лікарів України. За 
наукові досягнення вченими інституту отримано 11 
Державних премій України та 15 премій НАМН України. 
Інститут має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з 
вченими США, Швеції, Японії, Великобританії, Польщі, 
Ізраїлю, Іспанії.
Institute is a leading scientific and research institution in 
Ukraine operating in the area of health protection of women 
and children. In the institute there are 1070 employees. Scientific 
potential of the institute is 162 researchers, among them 47 
doctors of medical sciences, 1 academician of NAMS of Ukraine, 
3 corresponding members of NAMS of Ukraine, 22 professors, 
and 78 candidates of medical sciences (PhD). Institute has 
pediatricс and obstetric-gynecological clinics with 500 beds, 10 
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research and clinical laboratories. Institute performs functions of 
State Perinatal Center of IV level, cooperates with scientists from 
USA, Sweden, Japan, United Kingdom, Poland, Israel, Spain.

Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ
V. Danilesky Institute for Endocrine Pathology 
Problems of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10
10, Alchevskikh Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 700-45-40
+380 (57) 700-45-38
admin@ipep.com.ua

Заснований в м. Харкові у 1919 р. видатним вченим 
В.Я. Данилевським як Органотерапевтичний інститут. 
Представлений 4 науково-дослідними підрозділами 
та 5 клінічними підрозділами. Основні напрямки 
наукової діяльності: епідеміологія, клініка ендокринних 
захворювань, розробка і удосконалення методів їх 
діагностики, профілактики і лікування; дослідження 
механізмів регуляції ендокринних функцій і 
метаболічних процесів в нормі і при патології; розробка, 
експериментальне і клінічне вивчення лікарських засобів.
It was founded in 1919 in Kharkiv by outstanding scientist V.Y. 
Danilevskiy as therapeutic institute. It is submitted by 4 research 
units and 5 clinical departments. The main areas of research: 
activity are the epidemiology, clinical manifestations of 
endocrine diseases, development and improvement of methods 
of diagnosis, prevention and treatment, the study of the 
mechanisms of endocrine function and metabolism regulation 
in normal and pathological conditions; the development, 
experimental and clinical study of drugs.

Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України, ДУ
Institute of traumatology and orthopedics 
of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
27, Bulvarno-Kudryavska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 486-42-49
+380 (44) 486-76-47
travma@rql.net.ua
www.ito.gov.ua

Інститут травматології та ортопедії НАМН України є 
одним з провідних центрів у галузі травматології та 
ортопедії. В 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 фармакології та токсикології 
НАМН України, ДУ
Institute of Pharmacology and Toxicology of the 
NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14
14, Anton Tsedik Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-42-56
onmi@i.ua
www.ift.org.ua

Основою діяльності Інституту є фундаментальні 
дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних 
механізмів формування патологічних станів, загальних 
та специфічних особливостей дії фізіологічно активних 
речовин на різних рівнях організації живої матерії – 
молекулярному, клітинному, тканинному, а також в 
органах та організмі в цілому. Інститут бере участь у 
розробці та експертизі державних науково-технічних 
програм зі створення лікарських засобів, нормативних 
документів та законодавчих актів, які стосуються 
розробки та виробництва ліків. 
The basis of the Institute’s activities is made by the fundamental 
researches of the mechanisms of the formation of pathological 
conditions, specifics of the action of physiologically active 
substances at different levels of structure of living matter in 
order to create new effective and safe pharmaceuticals for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious disease process, 
neoplastic diseases. The applied studies cover the full cycle – 
from synthesis and primary pharmaco-toxicological evaluation 
of new substances to the development of pharmaceuticals.

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 
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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.

Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України, ДУ
Research-Practical Centre of Endovascular 
Neuroradiosurgery of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-32-17, 486-69-24
+380 (44) 483-76-00
npcnrh@i.ua
www.npc.kiev.ua

ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України» проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 
науково-методичний супровід та практичну допомогу 
медичним закладам охорони здоров’я України в галузі 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. Центр здійснює 
лікувально-діагностичну допомогу хворим з різними 
захворюваннями центральної нервової системи, 
особливо судинними, такими як внутрішньочерепні 
аневризми та артеріовенозні мальформації головного 
мозку, каротидно-кавернозні фістули, ішемічні та 
геморагічні ураження головного мозку, а також, злоякісні 
первинні та метастатичні пухлини мозку, деякі форми 
епілепсії, больові синдроми.
Research-practical centre of endovascular neuroradiosurgery 
of the NAMS of Ukraine, SI conducts basic and applied scientific 
researches, scientific and methodological support and practical 
assistance to medical institutions of Health of Ukraine in the 
field of endovascular neuroradiosurgery. Center provides 
medical and diagnostic aid to patients with various diseases 
of the central nervous system, especially vascular, such as 
intracranial aneurysms and arteriovenous malformations of 
the brain, carotid –cavernous fistula, ischemic brain damage 
and malignant primary and metastatic brain tumors, some 
forms of epilepsy, pain syndromes.

Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ
L.T. Malaya Therapy National Institute of the NAMS 
of Ukraine, GI

Україна, 61039, м. Харків, пр-т Любові Малої, 2-А
2-А, L. Malaya Ave., Kharkiv, 61039, Ukraine
+380 (57) 370-20-24
+380 (57) 370-28-18
info@therapy.gov.ua
www.therapy.org.ua

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН 
України» – єдиний в Україні науково-дослідний і клініко-

діагностичний загальнотерапевтичний центр. 
Засновником і першим директором установи була 
академік НАН і НАМН України, РАМН Л.Т. Мала. З 2013 р. 
інститут очолює професор Г.Д. Фадєєнко. 
Науковий колектив продовжує розвивати засновану 
академіком Л.Т. Малою сучасну школу терапевтів. На 
даний час провідним напрямком діяльності Інституту 
є профілактичний з вивченням причин виникнення 
НІЗ, їх ранньою діагностикою, розробкою методів 
попередження та лікування.
GI “L.T. Malaya Therapy National Institute of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine” is the unique 
Ukrainian Research and Clinical Diagnostic Therapeutic Center. 
The Founder and the first Director of the Institution was the 
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and 
Russian Academy of Medical Sciences L.T. Malaya. Since 2013, 
the Institute is headed by Professor G.D. Fadieienko.
The research team continues to develop a modern school of 
therapists, founded by Academician L.T. Malaya. At the present 
time, the preventive direction is leading in the activities of 
the Institute and it aims to study the causes of chronic non-
communicable diseases, their early diagnosis, the development 
of methods for their prevention and treatment.

Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН 
України, ДУ
National Institute of Phthisiology and Pulmonology 
named by F.G. Yanovsky of the NAMS of Ukraine, SO

Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
10, M. Amosova Str., Kyiv, 03038, Ukraine
+380 (44) 275-04-02
+380 (44) 275-27-00
+380 (44) 275-21-18
admin@ifp.kiev.ua
secretar@ifp.kiev.ua
www.ifp.kiev.ua

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г. Яновського НАМН України» – є головною установою 
країни з фтизіатрії та пульмонології. Він має унікальне 
оснащення і висококваліфікований кадровий потенціал. 
На сьогодні в інституті працює 734 співробітників, серед 
них – 1 академік НАМН України, 1 член-кореспондент 
НАМН України, 22 доктори та 48 кандидатів наук, 12 
професорів, 107 наукових співробітників та 88 лікарів. 
Інститут має добре оснащену базу на 530 ліжок, що 
дозволяє проводити лікування понад 6 тис. хворих за 
рік, виконувати більше 600 хірургічних втручань, у тому 
числі вельми складних реконструктивно-відновних. В 
поліклінічному відділенні інституту щорічно отримують 
висококваліфіковану допомогу понад 20 тис. хворих на 
туберкульоз, неспецифічні і онкологічні захворювання 
легень.
Основні наукові напрямки, за якими нині працює 
інститут: дослідження механізмів розвитку, поширеності, 
особливостей перебігу туберкульозу та неспецифічних 
захворювань органів дихання, в т. ч. спричинених 
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резистентними збудниками, та їх поєднання з ВІЛ-
інфекцією й іншою супутньою патологією; розробка 
сучасних науково обґрунтованих методів і технологій 
їх скринінгу, діагностики, диференціальної діагностики, 
лікування, профілактики, медико-соціальної реабілітації, 
диспансеризації та прогнозування, а також розробка 
та автоматизація технологій організації контролю за 
цією патологією, розробка нових хірургічних методів 
лікування хвороб органів дихання.
State organization “National Institute of Phthisiology and 
Pulmonology named after by F.G. Yanovsky of the NAMS of 
Ukraine” is main establishment of country from a phthisiology 
and pulmonology. He has the unique equipment and highly 
qualification trained potential. For today in an institute works 
734 employees, among them is a 1 academic of NAMS of 
Ukraine, 1 corresponding member of NAMS of Ukraine, 22 
doctors and 48 PhD, 12 professors, 107 research workers and 
88 physicians. An institute has the well equipped base on 530 
beds, that allows to treat over 6 thousand patients for a year, 
to execute more than 600 surgical interferences, including 
very difficult reconstructively-restoration. In the polyclinic 
department of institute annually over 20 thousand patients 
with tuberculosis get a highly qualification medical aid, 
nonspecific and oncologic diseases of lungs.
Basic scientific directions after that an institute works presently: 
research of mechanisms of trend, prevalence, features of motion 
of tuberculosis and nonspecific diseases of breathing organs, 
specifically in caused by resistance causative agents, and 
their combination with HIV-infection and other concomitant 
pathology; development of modern scientifically reasonable 
methods and technologies of their scrining, diagnostics, 
differential diagnostics, treatment, prophylaxis, medico-social 
rehabilitation, health centre system and prognosis, and also 
development and automation of technologies of organization 
of control after this pathology, development of new surgical 
methods of treatment of pulmonary diseases.

Національний інститут хірургії і 
трансплантології імені О.О. Шалімова 
НАНМ України, ДУ 
National Institute of Surgery and Transplantology 
of the NAMS of Ukraine name 
after A.A. Shalimov, SI

Україна, м. Київ, 03065, вул. Героїв Севастополя, 30 
30, Geroev Sevastopolya Str., Kyiv, 03065, Ukraine 
+380 (44) 497-13-74 
+380 (44) 497-71-34 
administration@shalimov.org 
www.surgery.org.ua

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О.О.Шалімова» НАМН України – багатопрофільна 
науково-дослідна установа та дієвий клініко-
діагностичний і методологічний центр з  актуальних 
проблем хірургії та трансплантології. Інститут засновано 
1972 року академіком О.О. Шалімовим, 100-річчя якого 
відмічалось у 2018 році. Клініка інституту має 450 ліжок 
та є дієвою навчальною базою для лікарів практичної 
мережі. Щороку виконується біля 10 тис. найскладніших 

операцій, надаються консультації більше 30 тис. хворих. 
Головне завдання – розробка і впровадження в практику 
сучасних технологій надання хірургічної допомоги 
населенню України з захворюваннями органів травної 
системи, серця і судин, технологій трансплантації органів.
The state university “National Institute of Surgery and 
Transplantology named of O.O. Shalimova” NASN of Ukraine is 
a multi-disciplinary research institution and an active clinical-
diagnostic and methodological center on topical problems 
of surgery and transplantation. The Institute was founded in 
1972 by Academician O.O. Shalimov, whose 100th anniversary 
was celebrated in 2018. The clinic of the institute has 450 
beds and is an effective training base for practitioners. Each 
year more than 10 000 of the most complex operations are 
performed, consultations are provided to more than 30 000 
patients. The main task is the development and introduction 
into practice of modern technologies of providing surgical care 
to the population of Ukraine with diseases of the organs of the 
digestive system, heart and blood vessels, and technologies of 
organs transplantation.

Національний науковий центр «Інститут 
кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН 
України», ДУ
National Scientific Center, M.D. Strazhesko institute 
of cardiology of the NAMS of Ukraine, SI

Україна, 03680, м. Київ-151, МСП, 
вул. Народного ополчення, 5
5, Narodnogo opolchenia Str., Kyiv-151, 03680, Ukraine
+380 (44) 275-66-22
+380 (44) 275-42-09
stragh@bigmir.net
www.strazhesko.org.ua

На сучасному етапі ННЦ – провідний науковий 
центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні 
актуальних проблем кардіології. Колектив інституту 
працює над вивченням патогенетичних механізмів 
розвитку лікування і профілактики атеросклерозу 
та ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, 
артеріальної гіпертензії, аритмій серця, кардіопатій, 
серцевої недостатності та інших найбільш поширених 
захворювань серцево-судинної системи та ревматичних 
захворювань. Клініка інституту надає високо технологічну 
спеціалізовану допомогу пацієнтам з тяжкими, 
рідкісними і резистентними формами серцево-судинних 
та ревматологічних захворювань.
At the present stage, the NSC is a leading scientific center, which 
activity is focused on the solution of the most actual problems 
of contemporary cardiology. Institute research work is devoted 
to investigation of the pathogenesis of atherosclerosis for the 
development of treatment and prevention of atherosclerosis 
and coronary heart disease, arterial hypertension, arrhythmias 
of the heart, cardiopathy, heart failure and other most prevalent 
cardiovascular diseases and rheumatic diseases.
The Institute’s clinic provides highly technological specialized 
assistance to patients with severe, rare and resistant forms of 
cardiovascular and rheumatologic diseases.
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НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА ТА ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

AND INSTITUTE OF FAMILY MEDICINE

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education 

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine 
+380 (44) 205-48-27 
+380 (44) 205-49-46 
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua 

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної 
освіти, заснований у 1918 році, що забезпечує навчання 
лікарів і провізорів в інтернатурі та на циклах спеціалізації, 
здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних 
кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому 
рівнях вищої освіти у докторантурі та аспірантурі, 
проводить підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, 
молодших медичних спеціалістів та фармацевтів, у тому 
числі іноземців з понад 40 країн світу. 
П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути, які 
об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують освітній 
процес з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
для сфери охорони здоров’я, наукову, науково-технічну 
та інноваційну діяльність з лікувально-діагностичною 
роботою. Викладання провадиться українською, 
російською та англійською мовами. 
Заклад бере участь у процесі реформування сфери 
охорони здоров’я України: позицію експертів —
працівників НМАПО імені П. Л. Шупика враховують на 
найвищому державному рівні. У 2018 році Академія була 
ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015 та 
отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 5 star 
Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
is a leading institution of postgraduate education, which 
was founded in 1918. It provides training of physicians and 
pharmacists in internship and on professional specialization 
courses; trains academic staff at the third (scientific and 
educational) and scientific levels of higher education on 
doctoral and postgraduate courses; provides advanced training 
for physicians, pharmacists and paramedical personnel, 
including foreign nationals from more than 40 countries of 
the world.
Five faculties, three academic and research institutes, which 
consist of 81 departments effectively combine teaching and 
advanced training of specialists for health care, scientific, 
research-and-technology and innovative activity with 
diagnostic and treatment work. Teaching is performed in 
Ukrainian, Russian and English. 

The institution participates in the health care system reforming 
in Ukraine: the position of NMAPE experts is taken into account 
at the highest state level. In 2018, the Academy was recertified 
under ISO 9001:2015 standards and received the Recognized 
for Excellence 5 Star Certificate of the European Foundation for 
Quality Management (EFQM).

Інститут сімейної медицини НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Institute of Family Medicine, Shupyk National
 Medical Academy of Postgraduate Education

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine 
+380 (44) 205-48-63
+380 (44) 440-02-48 
Director_ifm_nmapo@ukr.net
ism_nmapo@ukr.net
ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Інститут сімейної медицини у складі Національної медич-
ної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. 
Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО №3694 
від 30.11.2009). За Наказом МОЗ України 07.06.2010 № 466 
на Інститут покладено: організація та впровадження якіс-
ної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом 
«Загальна практика – сімейна медицина»; координація 
наукових досліджень у галузі сімейної медицини; участь у 
здійсненні науково-методичного супроводу впроваджен-
ня сімейної медицини в Україні та у формуванні стратегіч-
них напрямків її розвитку. 
На сьогодні в структурі Інституту сімейної медицини є 
дирекція та науково-організаційний відділ, а також 13 ка-
федр: сімейної медицини; сімейної медицини та амбула-
торно-поліклінічної допомоги; діабетології; загальної, ди-
тячої, судової психіатрії і наркології; інфекційних хвороб; 
медицини катастроф та військово-медичної підготовки; 
медицини невідкладних станів; неврології і рефлексотера-
пії; паліативної та хоспісної медицини; педіатрії - 2; терапії 
і геріатрії; фтизіатрії та пульмонології; хірургії та прокто-
логії. Інститут сімейної медицини — провідний в Україні 
центр навчально-методичної роботи в галузі післядиплом-
ної освіти лікарів загальної практики-сімейних лікарів, в 
складі якого працюють: 34 докторів наук, 28 професорів, 
80 кандидатів наук та 45 доцентів.
Колектив Інституту сімейної медицини НМАПО іме-
ні  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 систе-
ми охорони здоров’я і вищої медичної школи в Україні. 
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The Institute of Family Medicine of the Shupyk National Medical 
Academy of Postgraduate Education (NMAPE) was established 
in 2009 (NMAPE Order No. 3694 dated November 30, 2009). 
According to the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 
07.06.2010 No. 466, the functions of Institute are: an organization 
and implementation of a high-quality and effective system 
of specialists training in specialty "General Practice - Family 
Medicine"; a coordination of researches in family medicine; a 
participation in the scientific and methodological support for 
the Family Medicine implementation in Ukraine and in strategic 
directions for its development shaping. There are a Directing 
Bord and Scientific-Organizational Department in the Institute 
of Family Medicine structure currently, as well as 13 chairs: the 
Family Medicine; the Family Medicine and Ambulatory-Polyclinic 

Care; the Diabetology; the General, Child, Forensic Psychiatry 
and Narcology; the Infectious Diseases; the Disaster Medicine 
and Military Medical Training; the Emergency Medicine; the 
Neurology and Reflexology; the Palliative And Hospice Medicine; 
the Pediatrics No.2; the Therapy and Geriatrics; the Phthisiology 
and Pulmonology; the Surgery and Proctology. The Institute 
of Family Medicine is the leading center of teaching and 
methodological activity in the field of General 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 Shupyk NMAPE 
personnel makes a significant contribution to the Ukrainian 
medicine treasury, contributes to the health and active longevity 
of the population of Ukraine improving, the Health Care System 
and the Higher Medical School reforming in Ukraine.

МЕДИЧНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ, 
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS, 

GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION
Асоціація Анестезіологів України, ГО
Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO

Україна, 01133, м. Київ, 
провулок Лабораторний, 14-20
14-20, Laboratorniy Lane, Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 529-24-72
aaukr@aaukr.org
www.aaukr.org

ГО «Асоціація анестезіологів України» є добровільним 
громадським об`єднанням. Мета: сприяння професійній 
і науковій діяльності спеціалістів з анестезіології та 
інтенсивної терапії, спрямованої на поліпшення та 
розвиток вітчизняної науки та практики з анестезіології, 
периопераційної медицини, інтенсивної терапії, 
лікування болю.
PO “Association of Anesthesiologists of Ukraine” is the 
voluntary associations. Objective: to promote professional and 
scientific activities of specialists in anesthesiology and intensive 
care aimed at improving and developing science and practice 
of anesthesiology, perioperative medicine intensive care and 
pain management.

Асоціація дитячих оториноларингологів
України
Pediatric Otorhinolaryngologists Association 
of Ukraine

Україна, 01135, м. Київ, 
вул. Чорновола, 28/1
28/1, Chornovola Str., Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 236-94-48
alkoss@ukr.net
www.adou.com.ua

Асоціація дитячих оториноларингологів України є 
всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує 

на основі єдності інтересів та за професійною ознакою 
громадян України – лікарів дитячих оториноларингологів, 
лікарів суміжних спеціальностей, а також лікарів з інших 
галузей знань, метою якої є: сприяння науковому і 
практичному розв’язанню сучасних проблем медичного 
обслуговування дітей з захворюваннями ЛОР-органів, 
підвищенню рівня кваліфікації спеціалістів з дитячої 
оториноларингології та захист соціальних, економічних, 
творчих, культурних та інших спільних інтересів членів 
Асоціації.
The Pediatric Otorhinolaryngology Association of Ukraine is an 
all-Ukrainian public organization, which unites, on the basis 
of unity of interests and on a professional basis, the citizens 
of Ukraine - doctors of children's otorhinolaryngologists, 
doctors of related specialties, as well as doctors from other 
fields of knowledge, whose purpose is to: promote scientific 
and practical solutions. modern problems of medical care 
for children with ENT diseases, improvement of the level of 
qualification of specialists in children's otorhinolaryngology 
and protection of social, economic, creative, cultural and other 
common interests of the members of the Association. 

Асоціація об’єднаних територіальних 
громад, АОМС
Association of Amalgamated 
Territorial Communities, Association 
of local self-governments

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Пирогова, 2, оф. 106
Off. 106, 2, Pirogov Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+38 (068) 914-17-35
office@hromady.org
www.hromady.org

Асоціація об’єднаних територіальних громад, як за-
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гально українське об’єднання місцевого самовря-
дування, створена для поширення найкращих 
практик сучасного та інноваційного управління 
громадами, а також захисту їхніх законних прав та 
інтересів. Окрім того, вона покликана забезпечити 
практичне впровадження реформ та позитивних змін 
у кожній громаді. Усе це завдяки постійному діалогу та 
співпраці органів місцевого самоврядування з усіма 
зацікавленими сторонами, що сприяють проведенню 
реформи місцевого самоврядування, децентралізації та 
секторальних реформ.
Association of Amalgamated Territorial Communities as a 
all-Ukrainian association of local self-government created 
to disseminate the best practices of modern and innovative 
community management as well as protect their legitimate 
rights and interests. In addition, it aims to ensure the 
practical implementation of reforms and positive changes 
in each community. All this is due to the continuous dialogue 
and cooperation of local self-government bodies with all 
stakeholders, which promote local self-government reform, 
decentralization and sectoral reforms.

Асоціація педіатрів України
Ukrainian Pediatric Association

Україна, 04050, м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 8
8, Platona Mayborody Str., Kyiv, 
04050, Ukraine 
+380 (44) 483-80-67
+380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Асоціація педіатрів України є незалежною, самоврядною 
Всеукраїнською громадською, некомерційною, 
неприбутковою організацією, яка об’єднує на 
добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів 
суміжних спеціальностей, які займаються практичною 
діяльністю, а також науковою та педагогічною роботою. 
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння 
вирішенню наукових та практичних проблем в 
галузі педіатрії, впровадження в практику охорони 
здоров'я дітей сучасних, високоефективних технологій 
профілактики, діагностики і лікування. 
Президент Асоціації академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.
Ukrainian Pediatric Association is an independent, non-
goverment, Ukrainian public, nonprofit organization 
which comprised of dadicated pediatricians and 
affiliated doctors who carry out practical, scientific 
and pedagogical activitis in the field of pediatrics. 
The main goal of the Association is to contribute to solutions of 
practical problems in pediatrics, innovate into practical health 
care of children the modern, highly efficient technologies in the 
prevention, diagnostics, treatment according to world practical 
clinical recommendations.
President of Association academician NAMSU Yuriy G. Antypkin.

Асоціація по вивченню та лікуванню 
хвороб органів травлення в Україні, ГС
Ukrainian association for the study 
and treatment of digestive system diseases, PC

Україна, 49074, м. Дніпро, 
пр-т Слобожанський, 96
96, Slobozhansky Ave., Dnipro, 
49074, Ukrainе
+38 (050) 056-78-42
+38 (096) 727-90-60
gastrodnepr@i.ua

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

Асоціація працівників лікарняних 
кас України, ВГО
Association of workers of sickness funds 
of Ukraine, All-Ukrainian PO

Україна, 10014, м. Житомир, 
вул. Пушкінська, 1
1, Pushkinska Str., Zhitomir, 10014, Ukraine
+380 (412) 55-31-41
+380 (412) 22-38-88
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» 
створена 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 необхідну медичну допомогу.
The All-Ukrainian public organization “Association of workers 
of sickness funds of Ukraine” was established in 2007 to meet 
and protect the social, economic, professional interests of the 
organization's members, to promote the integration of the 
hospital cash registers in Ukraine, and to raise the professional 
level of medical workers. 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.
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Асоціація радіологів України
Association of radiologists of Ukraine

Україна, 04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhycka Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 388-42-73
aru-ua@ukr.net
www.aru-ua.org

Основна мета діяльності АРУ – об'єднання зусиль її 
членів для створення оптимальних умов всебічного 
розвитку радіології, максимальної реалізації творчого 
потенціалу фахівців, соціально-правового захисту членів 
АРУ, зайнятих в області рентгенології, радіонуклідної, 
ультразвукової, інфрачервоної та магнітно-резонансної 
діагностики, променевої терапії, радіаційної безпеки 
ядерної та радіаційної медицини. Асоціація регулярно 
проводить науково-освітні заходи та щоквартально видає 
журнал «Променева діагностика, променева терапія» та 
інформаційний бюлетень «Радіологічний вісник».
Main purpose of ARU – uniting efforts the members to create 
optimal conditions for comprehensive development of 
Radiology, the maximum realization of creative potential 
specialists, social and legal protection of members of the ARU 
employed in radiology, radionuclide, ultrasound, infrared and 
magnetic resonance diagnosis, radiation therapy , of radiation 
safety nuclear and Radiation medicine. Association regularly 
organizes scientific and educational trainings and publishes 
quarterly journal “Radial diagnostics, radiotherapy” and 
newsletter “Radiological Gazette”.

Асоціація хірургів України, ГО
Association of Surgeons of Ukraine, PA

Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroiv Sevastopolya Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 454-20-50
+380 (44) 497-13-74
www.as-ukr.org

Всеукраїнське громадське об’єднання «Асоціація хірургів 
України» є одним з найбільших медичних товариств, 
самоврядною громадською організацією, яка об’єднує 
представників однієї з найчисленніших медичних 
спеціальностей – лікарів хірургічного профілю. Асоціація 
хірургів України має глибокі коріння, що пронизують 
столітні історичні пласти від перших медичних та 
лікарських шкіл, що створювались в часи Російської 
імперії та наукових товариств, що функціонували в 
Радянському Союзі до лікарської спілки, що об’єднує 
хірургів однодумців вільної та самостійної України.
Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, 
організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем 
сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та 
спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів 
Асоціації.
Ukrainian Public Organization “Association of Surgeons of 
Ukraine” is one of the major medical societies, a self-governing 
public organization that unites representatives of one of the 

most numerous medical specialties - surgical doctors.
The Association of Surgeons of Ukraine has deep roots that 
permeate the centuries of historical layers from the first medical 
and healing institutions which were created in the Russian 
Empire and scientific societies operating during the Soviet 
Union finishing with the medical union consolidating adherent 
surgeons of free and independent Ukraine.
The purpose of the Association is scientific, practical, 
organizational and methodological assistance in solving the 
problems of modern surgery, raising the professional level and 
specialization of surgeons, legal protection of members of the 
Association.

Всеукраїнська асоціація 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-
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дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в 
галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, 
спеціалістів з стандартизації.
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної 
хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної 
медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
1. ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного 
комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні 
дослідження та системи для діагностики in vitro».
2. Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі 
Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету 
акредитації Національного агентства з акредитації 
України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли 
участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних 
виробів для діагностики in vitro, затвердженого 
Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі 
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2017 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ 
розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі 
клінічної лабораторної діагностики, зокрема:
• ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до 
якості та компетентності»;
• ДСТУ EN ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до 
референтних вимірювальних лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні 
вимоги до перевірки професійного рівня».
• ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Системи управління 
якістю. Вимоги щодо регулювання» наразі знаходиться у 
розробці.
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine of Ukraine (ACCLMU) unites experts in laboratory 
medicine dealing with practical, research and teaching, and 
specialists in the design and manufacture of equipment and 
reagents, experts on standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical 
Chemistry (IFCC) and the European Federation of Laboratory 
Medicine (EFLM).
Major achievements in recent years:
1. ACCLMU provides the secretariat of the Technical Committee 
Standardization (TC) 166 Clinical laboratory tests and 
diagnostic systems in vitro.
2. Experts of ACCLMU actively participate in the Sub-09 
“Medicine” Technical Committee of the National Accreditation 
Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU 
experts participated in development of Technical Regulations 
on medical products for diagnostics in vitro, approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine № 754 from 10.02.2013, based 
on identical translation of EU Council Directive 98/79.
4. During 2013-2017, TC 166 and ACCLMU experts developed 54 
draft regulations in the field of Clinical Laboratory
diagnostics, including:

DSTU EN ISO 15189 Medical laboratories. Quality requirements 
and competence;
DSTU EN ISO 15195 Laboratory medicine. Requirements for 
reference measuring laboratories;
DSTU EN ISO/EU 17043 Conformity assessment. General 
requirements check the professional level. 
DSTU EN ISO 13485 Medical products. Quality management 
systems. Requirements for the regulation are currently 
developed.

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).
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).

Науково-практичний центр профі лак -
тичної та клінічної медицини, ДУС, ДНУ
Scientific-Practical Center for Prophylactic 
and Clinical Medicine, SA, SSE

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
5, Verkhya Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 284-84-53
clinicgovua@gmail.com
www.clinic.gov.ua

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

recommendations of the doctors using an electronic medical 
card.
The latest technologies and scientific achievements of our 
employees are widely known among the medical community, 
and their introduction into medical practice gives tangible 
positive results. Through their experience the scientists and 
doctors of the center generously share with colleagues and are 
always open to cooperation.

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 проектів. 
В 2018 році Національний інститут раку був відібраний 
для участі в міжнародному проекті “ГОРИЗОНТ 2020” VO-
GAS: Рання діагностика раку шлунка.
Бюлетень національного канцер-реєстру в 2018 році був 
включений ВООЗ до видань «Cancer Incidence in Five Con-
tinents», «International Incidence of Childhood Cancer» та 
«ECIS - European Cancer Information System». 
В Інституті працює 1116 співробітників, у тому числі 89 
наукових співробітників, 223 лікаря, з них 26 докторів 
наук і 91 кандидатів наук, 12 професорів, 2 заслужених 
діячів науки і техніки, 11 заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 
20000 хворих та більш ніж 60000 хворим надається 
кваліфікована консультативна допомога.
National Cancer Institute - 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 struggle with oncological diseases, 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 health care 
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 
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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”. At the Institute works 1116 employees, including 89 
researchers, 223 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 20,000 patients are treated and more than 60,000 patients 
are provided with qualified counseling assistance.

Спілка онкоурологів України
Ukrainian Association of Oncourology

Україна, 03022, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 33/43
33/43, Lomonosova Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 259-02-73
info@souu.org.ua
www.souu.org.ua

Спілка онкоурологів України (СОУУ) – це громадська 
організація створена у 2009 році з метою підвищення 
професійного рівня своїх членів. СОУУ щорічно проводить 
міжнародні науково-практичні конференції, семінари, 
періодично видає клінічні та методичні рекомендації та іншу 
науково-медичну літературу. Членами СОУУ можуть стати 
всі фахівці, які беруть участь в лікуванні онкоурологічних 
хворих (онкологи, урологи, хіміотерапевти, променеві 
терапевти, фахівці суміжних галузей).
Ukrainian Association of Oncourology (SOUU) is a public 
organization established in 2009 with the purpose of raising 
the professional level of its members. SOUU annually 
holds international scientific and practical conferences, 
seminars, periodically publishes clinical and methodological 
recommendations and other scientific and medical literature. 
Members of the SOUU can become all specialists involved in the 
treatment of oncourological patients (oncologists, urologists, 
chemotherapists, radiation therapists, specialists in related 
industries).

Товариство Офтальмологів України 
(ТОУ), ГО
Ukrainian Society of Ophthalmologists

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51
49/51, Frantsuzkyi Bulvar, Odesa, 65061, Ukraine
+380 (48) 776-04-35
+380 (48) 746-52-08
tou.org@ukr.net
www.tou.org.ua

Всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує 
фахівців з офтальмології та суміжних медичних 
спеціальностей, що займаються практичною діяльністю, 
науковою та педагогічною роботою. Головною метою 
діяльності ТОУ є сприяння вирішенню наукових і 
практичних проблем у галузі офтальмології, поширення 
досвіду українських фахівців і тісного всебічного 
контакту з офтальмологами інших країн світу, захист 
законних інтересів членів Товариства, сприяння 
зростанню професіоналізму українських фахівців шляхом 
підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог.

Ukrainian Society of Ophthalmologists is all-Ukrainian 
social organization. It unites ophthalmologists and related 
specialties physicians carrying out practical, scientific and 
educational work. The main goal of Ukrainian Society of 
Ophthalmologists is promoting scientific and practical aspects 
in the field of ophthalmology, promoting the professional 
growth of Ukrainian specialists and cooperating with foreign 
ophthalmologists, protecting the legitimate interests of its 
members, and facilitating post graduating professional 
development opportunities for Ukrainian ophthalmologists to 
achieve the international standards level.

Українська Академія Реабілітації та 
Здоров’я Людини
Ukrainian Academy of Rehabilitation 
and Human Health

Україна, 04073, м. Київ
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (67) 227-10-12
uarhhua@gmail.com

Діяльність: наукова, освітня, дослідницька, видавнича.
Activity: scientific, educational, research, publisher, commercial.

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.

Українська Асоціація Сімейної Медицини
Ukrainian Association of Family Medicine

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorogozhitskaya Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 288-10-33
info@ufm.org.ua
www.ufm.org.ua

Українська Асоціація Сімейної Медицини є всеукраїн-
ською громадською організацією, яка об’єднує 



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

офiцiйний каталог    •    official catalogue www.medforum.in.ua  133

сімейних лікарів, медсестер з фаху загальна практика-
сімейна медицина, викладачів кафедр сімейної медицини, 
головних лікарів та їх заступників в Центрах первинної 
медичної допомоги інших прихильників розвитку 
сімейної медицини в Україні. Асоціація створена у грудні 
1997 року і на даний час налічує понад 10 000 членів. 
Основною метою діяльності УАСМ є покращення стану 
здоров’я українців шляхом підвищення якості надання 
медичної допомоги населенню України на засадах 
сімейної медицини. УАСМ є членом Всесвітньої асоціації 
сімейних лікарів (WONCA). Президент УАСМ з 2015 р. – 
Матюха Лариса Федорівна.
The Ukrainian Family Medicine Association is the Ukrainian 
public organization uniting family doctors, nurses from the 
profession “General practice – family medicine”, teachers of 
the departments of family medicine, chief physicians and 
their deputies in primary care centers and other supporters of 
family medicine in Ukraine. The Association was established in 
December 1997 and currently has over 10 000 members.  
The main purpose of organization`s activities of the Ukrainian 
Family Medicine Association is improvement the health of 
Ukrainian by quality increase of medical care to population of 
Ukraine on the principles of family medicine. 
The Association is a member of the World Organization of 
Family Doctors (WONCA). President of the Ukrainian Family 
Medicine Association since 2015 is Matyukha Larisa.

Українська асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, ГО
The Ukrainian Association of 
Ultrasound Diagnostic

Україна, 03037, м. Київ, 
вул. Преображенська, 10/17
10/7, Preobrazhenska Str.,
Kyiv, 03037,Ukraine
+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, 

допплерографії, еластографії,  контрастного підсилення, 
телемедицини та інформатизації.
UAUD unites specialists with higher and middle education, 
busy at practical, research and education activity in industry 
of ultrasound diagnostic on a voluntary basis. The purpose 
of activity of the UAUD is combining effort its members for 
an assistance creation of optimum terms of development of 
ultrasound diagnostic and diapevtic, maximal realization 
of creative potential of medical public in aims to decision of 
theoretical, practical and scientific issues of the ultrasound 
diagnostic and diapevtic. The UAUD assists development of 
priority directions of scientific researches in hight ultrasound 
technologies, to strengthening of science connection with 
practice, to education of their members, to propaganda of 
the achievements of the ultrasound diagnostic: 2D, 3D and 
4D-visualization, dopplerography, elastography, contrast 
enhanced US, telemedicine and informatization.

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, 
law companies, medical media, organizations of patients, 
doctors. All of them share statutory goals of the Ukrainian 
Medical Club.
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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 спеціаль-
ностями: «хірургія», «травматологія та ортопедія».
The Center – is the main Governmental service of Disaster 
medicine.
The goal of The Center is to supply medical protection to 
population in condition of emergency, terrorism and special 
period (war time), at the territory of Ukraine and above it. 
The Center conduct scientific researches on the topic of 
emergency medical help and disaster medicine in normal and 
special (war time) period, provides rendering organizational, 
methodical and consultative help to medical institutions. 
Theoretical developments of the experts of The Center are used 
in creation of decrees of the M of PH of Ukraine, resolutions of 
The Cabinet of the Ministers of Ukraine, Bills of Ukraine.
There are mobile brigades of fast response that operates at 
the base of The Center. These brigades have modern medical 
equipment to work at automatic mode in condition of 
emergency of natural and technogenic character.
The Center actively carries out international activity in the 
aspect of the humanitarian missions (rendering medical care in 
the centers of natural and social disasters).
There are postgraduate studies on specialties at the base of The 
Center: “surgery”, “traumatology and orthopedy”. 

Український фармацевтичний інститут
якості, ДП (ДП «УФІЯ»)
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute, 
SE (SE “UPQI”)

Україна, 02160, м. Київ, 
пр-т Соборності, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Sobornosti Ave., Kyiv, 
02160, Ukraine
+380 (44) 296-37-01
office@gmpcenter.org.ua
www.gmpcenter.org.ua

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



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

офiцiйний каталог    •    official catalogue www.medforum.in.ua  135

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

GOVERNMENT AGENCIES 
NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE

Донецький фізико-технічний інститут 
ім. О. О. Галкіна НАН України
Donetsk Institute for Physics and Engineering 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 524-04-80
donfti.nanu@ukr.net
www.donphti.kiev.ua

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН 
України заснований у 1965 році. Переміщений до Києва у 
2014 році. Основні напрямки діяльності – фізика високих 
тисків, нанотехнології, фізика технологічних процесів у 
виробництві, магнетизм.
Donetsk Institute for Physics and Engineering founded in 1965. 
Relocated to Kyiv in 2014. Main fields of activity – physics of 
high pressure, nanotechnologies, physics of technical processes 
in production, magnetism.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 
НАН України
Palladin Institute of Biochemistry 
of the NAS of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 
01030, Ukraine
+380 (44) 234-59-74
+380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua 
www.biochemistry.org.ua 

Основні напрями наукової діяльності: дослідження 
структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних 
функцій складних протеїнів та надмолекулярних систем; 
вивчення молекулярної організації метаболічних 
процесів та механізмів 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 НАНУ
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 
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результатів у з’ясуванні клітинних особливостей та 
молекулярно-генетичних змін, асоційованих з пухлинною 
хворобою; розробці новітніх технологій диференційної 
діагностики; створенні методів терапії із використанням 
нанотехнологій.
IEPOR is an academic center with experience of work in 
experimental pathology, biotechnology and molecular 
oncology. Carrying out of scientific work in frames of priority 
trends gave to Institute possibility to achieve weighty advances 
in investigations aimed at study of cellular peculiarities and 
molecular-genetic changes of cancer disease; investigations 
of new technologies of differential diagnostics; generation of 
methods of therapy using nanotechnologies 

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of the NAS of 
Ukraine

Україна, 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. Казимира Малевича, 11
11, Kazimira Malevicha Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 205-17-10, 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 organi-
sation 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 engi-
neering, electrometallurgy, diagnostics and non-destructive 
control. The Institute under the trademark of PATONMED® de-
velops 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
V.I Vernadsky Institute of General and Inorganic 
Chemistry

Україна, 03142, м. Київ, пр-т Ак. Палладіна, 32/34
32/34, Palladin Ave., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 225-15-16 
+380 (44) 225-30-71
office@ionc.kiev.ua
Pershina@ionc.kiev.ua
www.ionc.kar.net
www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/

Інститут здійснює дослідження в галузі хімії твердого 
тіла, комплексних сполук, фізико-неорганічної 
хімії, електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних 
систем, електрохімії розплавлених, рідких та твердих 
електролітних й електродних систем, електрокаталізу, 
електрохімії та технології неорганічних матеріалів. 
Розробляє та синтезує нові наукоємні функціональні 
неорганічні речовини та матеріали, макроциклічні 
сполуки, гібридні структури та комплексні сполуки. 
Institute conducts research in the field of solid-state 
chemistry, complex compounds, physico-inorganic chemistry, 
electrochemistry and photoelectro-chemistry of nonmetallic 
systems, electrochemistry of molten, liquid and solid electrolyte 
and electrode systems, electrocatalysis, electrochemistry and 
inorganic materials technology. It ensures the development 
and synthesis of new high-tech functional inorganic substances 
and materials, macrocyclic compounds, hybrid structures and 
complex compounds.

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 аналі-
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зу, математичного моделювання, оптимізації та штучного 
інтелекту;
- Розробка загальної теорії керування, методів та засо-
бів побудови інтелектуальних систем керування різного 
рівня та призначення;
- Створення загальної теорії обчислювальних машин та 
розробка перспективних засобів обчислювальної техні-
ки, штучного інтелекту та інформатики;
- Створення перспективних систем математичного за-
безпечення 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 meth-
ods and remains to construct various-purpose intelligent con-
trol systems of different levels;
- Creation of the general theory of computers and develop-
ment of the advanced facilities used in computer science  and 
engineering, artificial intelligence and information science;
- Creation of advanced general-purpose and application-ori-
ented 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; 
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 
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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-94, 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
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 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 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 
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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 сис-
тем оптичної реєстрації інформації, створення технології 
довгострокового зберігання цифрової інформації; теоре-
тичні 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 технічної теплофізики 
НАН України
Institute of Engineering Thermophysics 
of the NAS of Ukraine

Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabov Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82, 456-92-72
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

1. Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів 
в теплоенергетичному обладнанні, використання 
традиційних та відновлюваних джерел енергії.
2. Технології та обладнання для:
- переробки та сушіння сільськогосподарської 
продукції;
- отримання концентрованих молочних, овочевих та 
фруктових продуктів;
- отримання профілактичного та оздоровчого 
харчування для імунослабких та гормонально-залежних 
осіб.
3. Новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології та 
обладнання для малої і муніципальної енергетики, 
будівельної, харчової, парфюмерної, фармацевтичної та 
інших галузей промисловості.
4. Теплофізичні прилади та системи вимірювання.
1. Fundamental investigations of 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 immune sickness and hormone dependency
3. Modern power - and resource saving technologies and equip-
ment 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 NAS of Ukraine

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua 

Інститут фізики НАН України заснований в 1929 році. 
Основна діяльність: фундаментальні наукові дослідження. 
Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого 
середовища, нанофізика та наноелектроніка; фізика 
поверхні, фізика плазми; фізика лазерів і нелінійна 
оптика, голографія, біофізика. Прикладні розробки 
в галузі лазерних технологій, сегнетоелектриків, 



X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

X ANNIVERSARY INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

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

рідкокристалічних систем, кріогенних, електронно-
променевих і плазмових технологій. 
Institute of Physics of NAS of Ukraine was founded in 1929. 
Primary activity is Fundamental Research. The Main Areas 
of Research: Physics of Condensed Matter; Nanophysics and 
Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser 
Physics and Nonlinear Optics, Holography, Biophysics. Applied 
Research in the Areas of Laser Technologies, Segnetoelectrics, 
Liquid Crystals System, Cryogenics, Electron Beam and Plasma 
Technologies.

Інститут фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics 
of the 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 матеріало знавства.
The Institute of Semiconductors carries out fundamental and 
applied investigations and developments in such areas as optics 
and photoelectronics of semiconductors, microelectronics, 
optoelektronics and semiconductor material sciеnce.

Інститут фізико-органічної хімії та 
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic 
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of 
Ukraine

Україна, 02160, м. Київ, 
Харківське шосе, 50, оф. 209
Off. 209, 50, Kharkivske highway, 
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-66-75
+380 (44) 559-66-86
office.ipocc@nas.gov.ua

Основні напрями наукових досліджень:
- дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у 
тому числі тих, що відбуваються в умовах гомогенного і 
міжфазного каталізу;
- вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей 
вугілля і його компонентів з метою розробки методів 
раціонального використання вугілля та продуктів його 
переробки;
- синтез і дослідження структури та властивостей 
гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно 
активних.
Main directions of scientific researches are:

- studying of mechanisms of reactions of organic compounds, 
including reactions carrying out under conditions of 
homogenous and phase transfer catalysis;
- analysis of chemical and physical-chemical properties of 
coal and its components with a view of developing the method 
of rational using of coal and products of its processing;
- synthesis and investigating of the structure and properties of 
heterocyclic compounds, including biologically active ones.

Інститут хімії високомолекулярних сполук 
НАН України
Institute of Macromolecular Chemistry of NAS of 
Ukraine

Україна, 02160, м. Київ-160, 
Харківське шосе, 48
48, Kharkivske highway, 
Kyiv-160 Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua 
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень – хімія та 
фізико-хімія полімерних композиційних матеріалів. 
Одним з пріоритетних напрямів є розробка полімерних 
композицій медичного призначення та токсикологічна 
оцінка полімерних матеріалів. 
Main field of scientific research – chemistry and physical 
chemistry of polymer composite materials including 
elaboration of polymer composites for medical applications, 
and toxicology tests of polymer materials.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 
НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS 
of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-85
+380 (44) 424-35-67
office@isc.gov.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями:
- теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні 
твердих тіл;
- медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
- фізико-хімія поверхневих явищ;
- 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.
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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. NAS and 
MES of Ukraine

Україна, 03187, м. Київ-187, МСП, 
пр-т Академіка Глушкова, 40
40, Academician Glushkov Ave., 
03187, Kyiv-187, 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, рідкіс-
них та зникаючих видів; 
- збагачення біорізноманітності рослин;
- селекція квітниково-декоративних, плодових, енерге-
тич них, 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 metalic melts treatment and 
manufacturing articles for machine-building defence industry 
and general use as well as for application in defence.
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Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnytsya

Україна, 21018, Вінниця, 
вул. М. Пирогова, 56
56, M. Pirogov Str., 
Vinnytsya, 21018, Ukraine
+380 (432) 57-03-60
+380 (432) 67-01-91
admission@vnmu.edu.ua

Університет нараховує 60 кафедр, на яких працює 
компетентний науково-педагогічний персонал: 120 
докторів наук, професорів, один академік НАМН 
України, 17 академіків і сім членів-кореспондентів 
академій наук, понад 700 кандидатів наук, доцентів. 
Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні, 
стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних 
громадян та післядипломної освіти); госпрозрахункові 
підготовчі курси; центр нових інформаційних технологій; 
науково-дослідний центр, у складі якого 12 науково-
дослідних лабораторій, у т.ч. 8 – ліцензованих, 
експериментальна клініка (віварій); 46 навчально-
тренінгових центрів; 55 клінічних баз кафедр. Підготовка 
іноземних громадян за напрямами «Медицина» та 
«Фармація» ліцензована у обсязі 500 осіб на рік.
Training of specialists is carried out at 59 chairs, where the 
competent scientific-pedagogical staff works. Among them 120 
doctors of science, professors, 17 academicians and 7 members-
correspondents of Academies of Science, over 700 candidates of 
science, associated professors. The University has the following 
structural units: 6 Faculties (2 Faculty of Medicine, Faculty 
of Dentistry, Faculty of Pharmacy, postgraduate education) 
and self-financing pre-university courses; New information 
technology centre; Scientific-research сentre, which consists 
of 12 scientific-research laboratories, including 8 – licensed 
laboratories, experimental clinic (vivarium); 46 educational-
medical complexes; 55 clinical bases of departments. At 
university works one of the largest in Ukraine Preparatory 
Faculty for foreign citizens (licensed intake – 500 persons per 
year).

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.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

MASS MEDIA
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2Event.com
Україна, 79005, м. Львів, вул. Коперника, 12/10
12/10, Kopernika Str., Lviv, 79005, Ukraine
+380 (32) 253-93-00
support@2event.com
www.2event.com

2Event.com – це єдина в СНД повна платформа для 
продажу квитків і до нетворкінгу.
З безкоштовним мобільним додатком для відвідувачів.
Допомагаємо знайомитися не тільки на самій події – а й 
за її межами, завдяки пошуку попутників і співмешканців 
між відвідувачами – в поїздах, літаках, таксі і готелях.
2Event.com – this is the only platform in the CIS for tickets and 
networking at the events.
With free app for visitors.
We help to meet each other not only at the event – but before 
and after the event.
Visitors can search for travel mates and cohabitants – in trains, 
airplanes, taxis and hotels.

iLikar.com
Kemp House, 152 City Road, 
London, EC1V 2NX, United Kingdom
+44 (20) 331-845-51
info@iLikar.com
www.iLikar.com

iLikar.com пропонує медикам онлайн курси з вивчення 
медичної англійської. Спеціально розроблена 
методика для ефективного онлайн навчання дозволяє 
швидко наростити словниковий запас, в тому числі за 
рахунок спеціалізованих професіональних термінів і 
абревіатур, поліпшити письмову та розмовну англійську, 
а також підготуватися до складання міжнародних 
сертифікаційних іспитів по медицині тим, хто планує 
працювати або стажуватися за кордоном.
iLikar.com offers online Medical English Course for healthcare 
professionals. A unique methodology designed for effective 
online learning allows to build vocabulary quickly, learn 
professional terminology and abbreviations, improve written 
and spoken English, as well as prepare for international 
certification exams in medicine for those who plan to work or 
study for abroad.

ITMED, міжнародний медичний портал
ITMED, international medical portal

Україна, 03065, м. Київ, 
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str., 
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@itmed.org
www.itmed.org

Міжнародний медичний портал ITMED.org (Інформаційні 
Технології в Медицині) призначений для комунікації 

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

Kazmedicine.kz
Казахстан, 050026, м. Алмати, вул. Муратбаєва, 48, 30
30, 48, Muratbaev Str., Almaty, 050026, Kazakhstan
+ 7 (707) 123-40-07
info@kazmedicine.kz
www.kazmedicine.kz

Kazmedicine.kz – медичний портал Казахстану.
Ми висвітлюємо все про медицину в Казахстані і в світі. 
Також, на нашому порталі Ви знайдете інформацію по 
медичним установам міст Казахстану, інформацію про 
різні захворювання і медичні препарати. На порталі 
представлена інформація про проведені медичних 
заходів країни і світу.
Kazmedicine.kz – твій супутник здоров'я!
Kazmedicine.kz – medical web-site of Kazakhstan.
We cover everything regarding medicine in the Kazakhstan 
and in the world. In addition, You can find an information on 
medical institutions of Kazakhstan's cities, information on 
different diseases and medical drugs. The web-site provides 
information on conducting medical events of the country and 
world.
Kazmedicine.kz – your health attendant!

Labprice.ua, український науковий портал
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal

labpriceinfo@gmail.com
www.labprice.ua

Український науковий портал Labprice.ua пропонує 
новий формат популяризації національної науки в 
українському суспільстві. Популяризація науки повинна 
базуватися на щоденних потребах і запитах пересічних 
українців, українського бізнесу й української держави. 
Labprice.ua публікує матеріали, в яких обговорюються 
проблеми екології життя (якість води, ґрунту, повітря, 
продуктів харчування), реформування українського 
суспільного життя, науки, медицини тощо. 
Ukrainian scientific portal “Labprice.ua” offers new format 
for popularization of national science in Ukrainian society. 
Popularization of science should be based on the daily needs 
and requests of Ukrainian people, Ukrainian business and 
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Ukraine as a whole. Labprice.ua publishes materials concerning 
the problems of ecology (water, soil, air, food) and the problems 
of reformation of Ukrainian social life, science, medicine, etc.

Likar.info
Україна, 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 9-А
9-А, Schekavitska Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 206-11-70
reklama@likar.info
www.likar.info

Likar.info – всеукраїнське Інтернет-видання започат-
коване у 2001 році для лікарів та пацієнтів, що висвітлює 
найактуальніші проблеми сучасної медицини і є надійним 
джерелом інформації.
У більш ніж сорока тематичних розділах зібрані новини та 
статті про здоров’я, новітні технології та методи лікування 
хвороб в Україні та світі, а також, довідники медичних 
засобів, лікарень, аптек, аналізів та хвороб, що постійно 
доповнюються. 
“Likar.info” – a nation wide online publication launched in 2001 
for doctors and patients, highlighting the most topical problems 
of modern medicine and is a reliable source of information.
In more than forty thematic sections contains news and articles 
about health, new technologies and treatments for diseases 
in Ukraine and abroad, as well as guides medicines, hospitals, 
pharmacies, analyzes and diseases is constantly improved.

Med36.com
reklama@med36.com
www.med36.com

Med36.com – український інформаційно-довідковий 
ресурс про медицину.
Необхідний партнер для більшості організацій, 
які бажають оперативно і легко донести аудиторії 
інформацію про свою діяльність. Онлайн друг для 
провідних клінік і лікарів, які консультують читачів в 
інтерактивному режимі. Вся інформація зібрана в єдиний 
каталог, і скористатися ним можна не виходячи з дому, не 
витрачаючи часу на пошуки адреси та контактних даних.
Med36.com – Ukrainian reference and information resource 
about medicine. Essential partner for most organizations 
that want quickly and easily bring the audience information 
about its activities. Online friend for each of leading clinics 
and doctors that consult readers online. All information is 
collected in a single catalog, and you can use it without leaving 
your home, not spending time for searching for addresses and 
contact information.

Medcentre.com.ua
Україна, 03151, м. Київ, 
вул. Сім'ї Ідзиковських, 39, оф. 502
Off. 502, 39, Families Idzykovskyh Str., 
Kyiv, 03151, Ukraine
+38 (063) 880-05-33
info@medcentre.com.ua
www.medcentre.com.ua

Медичний портал Medcentre.com.ua – все про 

медикаменти, клініки і медичні установи, лікарів, а також 
про здоров'я та лікування.
Medical portal Medcentre.com.ua – all about medicines, clinics 
and medical institutions, doctors, and also about health and 
treatment.

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

Medicina.ua – це один з найбільших медичних порталів, 
на якому представлені:
- понад 7000 медичних закладів та клінік
- більше 3000 статей з описом хвороб, методів їх 
лікування та діагностики
- близько 60000 інтерактивних консультацій в режимі 
on-line
- інформація про понад 2000 лікарів, багато з яких 
консультують на порталі
- свіжі новини зі світу медицини
- велика інформаційна база щодо здорового способу 
життя та різноманітні дієти
- форуми на різноманітні теми та інша цікава й корисна 
інформація
Medicina.ua is one of the largest health portal, which provides: 
- over 7,000 medical institutions and clinics
- about 3,000 articles describing the disease, methods of 
treatment and diagnosis
- over 60,000 consultations in the on-line
- information on more than 2,000 doctors. Many of them 
advises on the portal
- latest news from the world of medicine
- a large knowledge base for a healthy lifestyle and varied diet
- forums on various topics and other interesting and useful 
information

MedQueen.com
Україна, 02139, м. Київ, 
бул-р Перова, 36
36, Perova blvd., Kyiv, 
02139, Ukraine
+38 (098) 485-50-18
medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

Сайт MedQueen.com – інформаційний медичний портал, 
де ви знайдете відповіді на питання, які вас цікавлять в 
області медицини, здоров'я і краси. На сайті Ви зможете 
отримати інформацію про різні медичні установи і 
фахівців у галузі охорони здоров'я та рекреації. Також, 
скориставшись порталом MedQueen.com, ви зможете 
записатися на прийом до висококваліфікованих фахівців 
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різних напрямів медицини як в Україні, так і за кордоном.
Site MedQueen.com – information medical portal, where 
you will find answers to many of your questions in the field 
of medicine, health and beauty. On the site you can get 
information about various medical institutions and specialists 
in the field of health and recreation. If you use the portal 
MedQueen.com, you can make an appointment with specialists 
in different fields of medicine both in Ukraine and abroad.

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

OCHKI.com – оптичний портал для професіоналів. 
Мета проекту - надавати оптиках в режимі онлайн 
інформацію того, що відбувається в оптичному світі. 
Для цього на сайті щодня публікуються свіжі новини, 
регулярно оновлюється і доповнюється інформація 
про виставки, семінари, конференції, також щомісяця 
публікуються прайс-листи з каталогу Веко-Прайс. На 
сайті доступна зручна пошуково-довідкова система по 
дистриб'юторам, виробникам і торговим маркам. Участь 
в проекті дозволить вам оперативно інформувати оптиків 
про себе, повідомляючи про зміни всередині вашої 
компанії, про продукцію чи наданих вами послуг, що 
безумовно розширить вашу клієнтську базу.
OCHKI.com, web portal for professionals.
Often called the 'bible' of the industry by eye care specialists, this 
universal source of professional information offers the latest 
news of the optical world, the most relevant articles, contacts 
of all of the industry’s players, a calendar of major B2B events, a 
list of job offers, our own expert forum and many other helpful 
features. Just one click gives you an opportunity to access the 
entire industry and keep your business up to date, daily.

Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site

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

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

Амазонки, журнал
Медіа Корпорація RIA
Amazonky, magazine
Media Corporation RIA

Україна, 21000, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str., 
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+38 (067) 460-02-44
amazonkimag@gmail.com
amazonky.com.ua 

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

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ 
Your Health, Newspaper editorial office, LTD

Україна, 04210, м. Київ, 
Оболонська набережна, 11, корп. 1
1 Bldg., 11, Obolon embankment, 
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (67) 238-41-63
vz@vz.kiev.ua
www.vz.kiev.ua

Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я» офіційний 
друкований орган МОЗ та галузевої профспілки, а також 
найдавніше медичне видання України. «Ваше здоров’я» – 
це 29 років партнерства, довіри та професійних відносин 
із представниками сфери охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» – це завжди актуальна та об’єктивна 
інформація, максимальна відкритість до дискусій, 
постійний діалог із читачами, нові цікаві проекти, 
сучасний та зручний формат.
Medical Ukrainian newspaper “Your Health” – the official 
printed organ of the Ukrainian Ministry of Health and sectoral 
Trade union, as well as the oldest medical newspaper in 
Ukraine. “Your Health” represents 29 years of partnership, 
trust and professional relationships with representatives of the 
health sector.
“Your Health” is always relevant and objective information, 
maximum openness to discussions, ongoing dialogue with 
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readers, new interesting projects, modern and convenient 
format.

Веко – Україна
Veko Ukraine

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

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

ВІТ-А-ПОЛ, видавнича група
VIT-A-POL, Publishing Group

Україна, 01030, м. Київ, 
вул. М. Коцюбинського, 8-А
8-А, M. Kotsyubynskoho Str., 
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 465-30-83
journals@vitapol.com.ua
www.vitapol.com.ua

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» — одна з провідних 
компаній у галузі науково-медичної інформації. Діяльність 
компанії розпочалася у 1995 році. Сьогодні вона об'єднує 
понад 50 висококваліфікованих спеціалістів у сфері 
охорони здоров’я, журналістики, видавничої справи, 
реклами та дизайну.
Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» — це вісім всеукраїнських 
науково-практичних журналів, комунікаційні проекти 
(конференції, презентації, PR), різноманітна видавнича 
продукція (книги, брошури, календарі, листівки, буклети, 
репринти).
Publishing Group “VIT-A-POL” is one of the leading companies 
in the sphere of scientific and medical information. Activity 
of the company began in 1995. Today it unites more than 

50 highly skilled professionals in healthcare, journalism, 
publishing, advertising and design.
Publishing Group “VIT-A-POL” is eight Ukrainian scientific 
journals, communication projects (conferences, presentations, 
PR), various printing products (books, brochures, calendars, 
flyers, brochures, reprints).

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 виробів медичного призначення; 
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

ДокторДумає, ТМ
DoctorThinkingGroups, TM

Україна, 21036, м. Вінниця, 
вул. Константиновича, 11/41
11/41, Konstantinovich Str., 
Vinnitsa, 21036, Ukraine
+380 (432) 69-17-25
+38 (067) 665-10-85
ithinkingdoctor@gmail.com
www.doctorthinking.org

Товариство медичне «ДокторДумає» – це громадська 
ініціатива активних лікарів-однодумців, науковців та 
медичної молоді, що спільними зусиллями проводять 
зустрічі в науково-практичному, просвітницькому 
та інтерактивно-дискусійному форматі задля обміну 
знань, ідей та напрацювань у сфері охорони здоров’я, 
саморозвитку та підтримки критичного та клінічного 
мислення.
Напрями діяльності серед лікарів та населення: 
дискусійний коворкінг-клуб, конференції, мітапи, 
тренінги, школи, вебінари, клінічні візити, редакційні, 
проектні «розвідки».
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Особливості: щирість, об’єктивність та невимушеність, 
дружня неформальна обстановка, рівність, якісний 
сервіс, благодійність, взаємопідтримка.
DoctorThinkingGroups is a public initiative groups of active like-
minded doctors, scientists and medical youth, who jointly hold 
meetings in a scientific, practical, educational and interactive-
discussion format. It is for the exchange of knowledges, ideas 
and best practices in the healthcare, self-development and 
support of critical and clinical thinking.
Activities: Discussion coworking club, conferences, meetings, 
training, schools, webinars, clinical visits, editorial intelligence.
Features: sincerity, objectivity, ease, friendly and informal 
atmosphere, equality, quality service, charity, mutual support.

Домашній Кардіолог, журнал
Медіа Корпорація RIA
Domashniy Kardiolog, magazine
Media Corporation RIA

Україна, 21000, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str., 
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+380 (67) 460-02-44
domkardiolog@gmail.com
kardiomag.com

Домашній Кардіолог – це видання про здоров`я серця 
і судин. Медичні факти, корисні поради, захоплюючі 
історії та рекомендації на кожен день. Наші експерти 
відповідають на актуальні запитання читачів. Здоров`я 
доступне в один клік! Журнал робить більш простим і 
швидким пошук інформації з будь-якого питання щодо 
проблем з ССС. Ми пишемо доступно і зрозуміло для тих, 
хто хоче знати все про своє серце і піклується про нього, 
хто хоче бути в курсі інновацій та новинок в медицині.
Domashniy Kardiolog – is a tablet edition dedicated to health of 
heart and blood vessels. Here you can find medical facts, useful 
tips, interesting stories and recommendations for everyday life.
Our experts answer urgent questions of readers. Health is 
available in one click!
Magazine makes the search of useful and necessary information 
concerning problems of cardio-vascular system easy and fast.
We write clear and simple for those who want to know 
everything about their heart and cares
about it, who wants to be aware of new products and 
innovations in medicine.

Журнал головної медичної сестри
Magazine of Chief Nurse

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
11-Б, Eugene Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (044) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.med-sestra.com

Журнал головної медичної сестри – спеціалізоване, 
інформаційно-довідкове видання для ефективної 

роботи молодшого персоналу медичних закладів усіх 
форм власності. На сторінках журналу публікуються 
новини законодавства, практичні поради, консультації 
спеціалістів, професійні відповіді на запитання.
Magazine of Chief Nurse – specialized, information-reference 
book for the effective operation of junior personnel of medical 
institutions of all forms of ownership. The magazine published 
news of legislation, practical tips, expert advice, answer all your 
questions.

Заславський, Видавничий дім
Zaslavsky, Publishing house

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

Видавничий дім «Заславський» — провідне в Україні 
видавництво професійної медичної літератури.
Наші періодичні видання — газета «Новини медицини 
і фармації», журнали «Актуальна інфектологія», 
«Артеріальна гіпертензія», «Біль. Суглоби. Хребет» 
«Практична онкологія», а також рекомендовані ВАК 
України для публікації дисертаційних досліджень журнали 
«Медицина невідкладних станів», «Здоров’я дитини», 
«Нирки», «Травма», «Міжнародний неврологічний 
журнал», «Міжнародний ендокринологічний журнал», 
«Гастроентерологія», «Український журнал хірургії», 
«Архів офтальмології України» — мають найвищий індекс 
читацької активності серед лікарів України.
Також ми представляємо інтернет-магазин медичної 
книги «Буквамед» (www.bookvamed.com.ua) та фірмові 
магазини «Буквамед» в містах: 
Київ (тел. +380 (67) 481-81-17, +38 (044) 353-72-45, 
+380 (67) 325-10-26
Publishing house “Zaslavsky” is a leading Ukrainian publisher of 
professional medical literature.
Our periodical issues — the newspaper “News of Medicine 
and Pharmacy”, specialized scientific medical journals “Actual 
infectology”, “Pain. Joints. Spine”, “Practical oncology” and 
the issues that are recommended by State Commission 
for Academic Degrees and Titles of Ukraine for publishing 
dissertation research papers, namely “International 
Neurological Journal”, “Kidneys”, “International Journal of 
Endocrinology”, “Emergency Medicine”, “Child’s Health”, 
“Trauma”, “Gastroenterology”, “Ukrainian Journal of Surgery”, 
“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) and our outlets in 
Kyiv (phone: +380 (67) 481-81-17, +38 (044) 353-72-45, 
+380 (67) 325-10-26
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ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine

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

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

Здоровье и Красота, журнал
Health and Beauty, magazine

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

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

Здоров'я України. 
Медичні видання, Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions, 
Publishing house

Україна, 03035, м. Київ, 
вул. Механізаторів, 2
2, Mekhanizatoriv Str., 
Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

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

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) 393-67-45, 385-85-69
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання для учасників сфери обігу 
ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з проблематики 
фармбізнесу, лікзабезпечення; аналітичні огляди; НПА; 
клінічний досвід застосування ЛЗ, а також зарубіжний 
досвід організації медичної та лікарської допомоги, 
ведення фармбізнесу. Видання виходить з листопада 
1995 року, два рази на місяць. Розповсюджується 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.
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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
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна» 
(385 000 компаній). Безкоштовна демо-версія —  
www.demo.kompass.ua
Бази даних 28 млн. компаній з 74 країн світу на  
www.kompass.com 
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua 
Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing 385 000 
Ukrainian companies. Free demo – www.demo.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 74 
countries worldwide on www.kompass.com.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua 

Лабораторна справа, журнал
Laboratorna sprava, magazine

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Б
Pav. B, 11, E. Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua

Журнал «Лабораторна справа» – спеціалізоване видання 
для власників, керівників, завідуючих, спеціалістів 
лабораторій (медичних, клініко-діагностичних, судово-
експертних, патогістологічних, патоморфологічних, 
санітарно-епідеміологічного нагляду) усіх форм власності
На сторінках журналу:
-  Аналіз сучасних моделей організації лабораторної 

служби
-  Особливості функціонування лабораторій в умовах 

реформування
- Аспекти управлінської діяльності лабораторій
- Огляд науково-методичних розробок
- Клінічні рекомендації в сфері лабораторної медицини
- Стандартизація та акредитація лабораторій
-  Нормативно-правове врегулювання лабораторних 

процесів
- Питання кадрового забезпечення 
- Зразки документів
- Відповіді на запитання читачів
The magazine “Laboratory case” is a specialized publication 
for owners, managers, specialists of laboratories (medical, 
clinical-diagnostic, forensic, expert, pathogistological, 
pathomorphological, sanitary and epidemiological 
supervision) of all forms of ownership
On the pages of the magazine:
-   Analysis of modern models of organization of laboratory 

services

-  Peculiarities of the functioning of laboratories in the 
conditions of reform

- Aspects of managerial activity of laboratories
- Review of scientific and methodological developments
- Clinical recommendations in the field of laboratory medicine
- Standardization and accreditation of laboratories
- Regulatory regulation of laboratory processes
- Personnel support questions
- Examples of documents
- Answers to questions from readers

МедЕксперт, Група компаній
MedEkspert, Group of companies

Україна, 04211, м. Київ, 
вул. Межигірська, 28, оф. 19
Off. 19, 28, Mezhygirska Str., 
Kyiv, 04211, Ukraine
+380 (44) 498-08-34, 80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Група компаній МедЕксперт – безперервна медична 
освіта (СМЕ). Вперше в Україні:
-  Міжнародна акредитація освітніх заходів для лікарів і 

фармацевтів,
-  Організація Міжнародних конгресів та заходів до 

Всесвітніх Днів різних нозологій.
Сучасні науково-практичні фахові видання «Современная 
педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье 
женщины», «Реабілітація та паліативна медицина», 
«Хірургія дитячого віку».
Group of companies MedEkspert – Соntinuous Medical 
Education (CME). For the first time in Ukraine:
-  International accreditation of educational activities for 

doctors and pharmacists,
- Organization of international congresses and events for World 
Anniversaries of different nosologies.
Modern scientific and practical professional editions “Modern 
pediatrics”, “Perinatology and pediatrics”, “Woman’s health”, 
“Rehabilitation and palliative medicine”, “Pediatric surgery”.

Медицина Болю, 
науково-практичний журнал
Pain Medicine, Scientific and practical journal

Україна, 21036, м. Вінниця, 
вул. Амосова, 9/20
9/20, Amosov Str., Vinnitsa, 21036, Ukraine
+38 (067) 430-94-49
editor@painmedicine.org.ua 
www.painmedicine.org.ua

Науково-практичний журнал для мультипрофесійного 
кола фахівців, що вирішують проблеми болю при 
лікуванні та реабілітації пацієнтів.
Видається з березня 2016 року.
Індексується в DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, 
WorldCat, Google Scholar, General Impact Factor, Journals 
Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, 
CiteFactor та ін.
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Тип ліцензії CC-BY.
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і 
безкоштовно відразу після виходу номера з присвоєнням 
цифрового ідентифікатора Digital Object Identifier (DOI).
Scientific and practical journal for the multi-professional range 
of specialists, solving pain problems in the treatment and 
rehabilitation of patients.
Issued since March 2016.
Indexed to DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, 
Google Scholar, General Impact Factor, Journals Impact Factor, 
Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor, etc.
CC-BY license type.
All accepted articles are published indefinitely and free of charge 
immediately after the issue with a digital object identifier (DOI).

Медицина Практична СзОВ Сп.К. 
Empendium
Medycyna Practyczna Spółka z organiczoną
odpowiedzialno ścią Sp.K. Empendium

Польща, 30-510, м. Краків, вул. Рейтана, 2
2, Rejtana Str., Kraków, 30-510, Poland
+ 48 (12) 663-430-207
redakcja_ua@mp.pl
www.empendium.com/ua
www.mp.pl

Empendium — це міжнародний проект польського 
видавництва Медицина Практична. Проект створений та 
адресований міжнародній медичній спільноті.
Empendium включає:
– посібник Внутрішні хвороби. Посібник, заснований 
на принципах доказової медицини 2018/19 (підручник 
Iнтерна Щекліка) www.empendium.com/ua/pronas.html
– он-лайн версію посібника Внутрішні хвороби  
https://empendium.com/ua/wnutriszni-hworoby та
– безкоштовний застосунок EMPENDIUM на Android i 
Apple iOS https://empendium.com/ua/mobile
Empendium is an international project of Medycyna Praktyczna, 
a Polish publishing house, aimed at the international medical 
community.
Empendium includes:
– Textbook Internal diseases. A manual of evidence-based 
medicine. 2018/19 (“Interna Szczeklika” textbook) www.
empendium.com/ua/pronas.html
– On-line version of the Internal diseases textbook https://
empendium.com/ua/wnutriszni-hworoby
– Free EMPENDIUM application for Android and Apple iOS 
https://empendium.com/ua/mobile

МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ
MEDICINE OF UKRAINE, LTD

Україна, 04080, м. Київ, 
вул. Олексія Терьохіна, 8-А, оф. 5
Off. 5, 8-A Oleksiya Ter`oxina Str., 
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 485-27-74
medicine_ukraine@ukr.net

Видавничо-інформаційний центр «Медицина України» 

спільно з установами охорони здоров’я видає медичні 
журнали: «Променева діагностика, променева терапія», 
«Радіологічний вісник», «Сучасні проблеми токсикології, 
харчової та хімічної безпеки», «Проблеми харчування», 
«Медичний ринок» та ін.
Займається підготовкою та розповсюдженням медичних 
видань: підручників, посібників, атласів, монографій з 
різних галузей медицини і організацією та проведенням 
конференцій та семінарів.
Publishing and Information Centre Medicine of Ukraine 
together with the institutions of public health, publishes 
medical journals:
- Radial Diagnostics, Radiotherapy;
- Radiologichnyi Visnyk Newsletter;
- Modern Problems of Toxicology, Food and Chemical Safety;
- Problems of Nutrition;
- Medical Market.
Medicine of Ukraine involved in the preparation and 
distribution of medical publications: textbooks, handbooks, 
atlases and monographs on various branches of medicine and 
the organization and holding of conferences and seminars.

Медичний вісник України, газета
Medical herald of Ukraine, newspaper

Україна, 65045, м. Одеса-45, а/с 9
P.O. Box 9, Odessa-45, 65045, Ukraine
+380 (44) 360-43-05
+380 (48) 798-45-93
medvestnik@yandex.ru
www.medvestnik.com

Видавництво газет «Медичний вісник України», «Пацієнт», 
журналу «Інфекційний контроль» та іншої поліграфічної 
продукції, розробка сайтів, вебдизайн, техпідтримка та СЕО.
“Medical herald of Ukraine” and “Patient” newspapers, 
“Infectional control” magazine, working out and technical 
support of sites, webdesign and SEO.

МЕДКНИГА, Видавничий дім
MEDKNYHA, Publishing house

Україна, 04074, м. Київ, вул. Западинська, 5
5, Zapadynska Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (44) 587-81-07
medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

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

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
INTERNATIONAL TOURISM, magazine

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 254-51-90/93
welcome@intour.com.ua
intour.magazin@gmail.com
www.intour.com.ua

Журнал «Міжнародний туризм» – провідне туристичне 
видання України. Розповідає про подорожі, відпочинок 
та пригоди. Приваблює ефектним дизайном, якісним 
друком та яскравими авторськими матеріалами. 
«Міжнародний туризм» – володар багатьох професійних 
нагород. Журнал виходить з 1992 року. Мова видання: 
українська. Періодичність: 6 номерів на рік.
The International Tourism Magazine is the leading tourist 
periodical in Ukraine.
The magazine features articles about life and tourist lures of 
many countries of the world, suggests the best places to go to 
for rest and recreation, publishes interviews with celebrities. It 
is enhanced by its highly attractive design and insightful and 
well-written articles. The Magazine is a holder of numerous 
professional awards. Published since 1992, bimonthly.

Моріон, ТОВ
Morion, LTD

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

Компанія «МОРІОН» (www.morion.ua) – провідне українське 
підприємство, яке спеціалізується: на систематизації 
інформації щодо лікарських засобів та сервісу по питанням 
аналітики, управління та маркетингу на фармацевтичному 
ринку, а саме: Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА 
online. www.apteka.ua; Спеціалізовані видання: газета 
«Щотижневик АПТЕКА», довідник «КОМПЕНДІУМ – 
лікарські засоби»; Гео-Аптека – онлайн-сервіс з пошуку 
фармацевтичних продуктів; Програмні продукти для 
автоматизації аптек: інформаційна система «Лікарські 
засоби», облікова система «Аптека», система замовлення 
«Фармзаказ АПТЕКА»; Інформаційно-аналітичні продукти: 
система дослідження фармринку PharmXplorer, 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.

НАВIФАРМ, Видавничий Дiм, ТОВ
NAVIFARM, Publishing House, LLC

Україна, 03039, м. Київ, 
вул. Голосіївська, 7, корп. 1, оф. 270
Off. 270, build. 1, 7, Golosiyvska Str., 
Kyiv, 03039, Ukraine
+380 (67) 239-22-21
+380 (44) 251-47-97
navifarm@navifarm.com.ua
www.navifarm.com.ua

- Розповсюдження – підписка.
- Наклад – 12 500 примірників.
- Читацька аудиторія – персонал аптек (провізори, відділ 
закупок), керівники закладів охорони здоров’я, науковці, 
лікарі-куратори від страхових компаній, викладачі та 
студенти спеціалізованих вищих навчальних закладів, а 
також працівники системи постачання фармацевтичних 
підприємств.
- Кольоровість – 4+4.
- Кількість шпальт – від 60.
- Формат 190х260 мм.
- Територія розповсюдження – Україна.
- Distribution – subscription;
- Circulation 12 500 copies;
- Readership – drugstores staff (pharmaceutics, Procurement 
Department),
directors of health care institutions, researchers, supervising 
doctors employed by insurance companies, employees 
and students of specialized HEIs, as well as employees of 
pharmaceutical enterprises’ and commercial organizations’ 
supply chain;
- Chromaticity – 4+4 Total Color;
- Number of columns – up to 60;
- Format – 190x260 mm;
- Distribution territory – Ukraine.
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Періопераційна медицина, журнал
Perioperative Medicine, journal

Україна, 21036, м. Вінниця, вул. Амосова, 9/20
9/20, Amosov Str., Vinnitsa, 21036, Ukraine
+380 (432) 69–17–25
+38 (067) 430–94–49
editor@perioperative.org.ua
www.perioperative.org.ua

Науково-практичний міждисциплінарний журнал для 
фахівців що працюють з хірургічними пацієнтами в 
доопераційний, інтраопераційний та післяопераційний 
період.
Видається з квітня 2018 року.
Індексується в DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, 
WorldCat, Google Scholar, General Impact Factor, Journals 
Impact Factor, Scientific Indexing Services, OpenAIRE, 
CiteFactor та ін.
Тип ліцензії CC-BY. 
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і 
безкоштовно відразу після виходу номера з присвоєнням 
цифрового ідентифікатора Digital Object Identifier (DOI).
Scientific and practical interdisciplinary journal for 
specialists working with surgical patients in the preoperative, 
intraoperative and postoperative period. Issued since April 
2018. 
Indexed to DOAJ, Index Copernicus, Research Gate, WorldCat, 
Google Scholar, General Impact Factor, Journals Impact Factor, 
Scientific Indexing Services, OpenAIRE, CiteFactor, etc. CC-BY 
license type. All accepted articles are published indefinitely and 
free of charge immediately after the issue with a digital object 
identifier (DOI).

Практика управління медичним закладом, 
журнал
Practice of Management of the Medical Institution, 
magazine

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 11-Б
11-B, Eugene Sverstyuk Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.med-info.net.ua

Журнал «Практика управління медичним закладом» 
- щомісячне спеціалізоване, інформаційно-довідкове 
видання для керівників закладів охорони здоров’я 
різного профілю усіх форм власності. Головним 
завданням видання є - стати надійним помічником 
керівника медичного закладу у всіх без винятку сферах 
його діяльності.
“Practice of Management of the Medical Institution” journal 
is a monthly specialized, informative and reference edition for 
the managers of healthcare institutions with different profiles 
and of all forms of property. The aim of the edition is to help 
the managers of the medical institutions in all spheres of their 
activity.

Професійні видання. Україна, ТОВ
Professional publications, Publishing house

Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська 10- Г, 
ОЦ VECTOR, кор. В, оф. 201
Off. 201,Buiding B, BC “Vektor” 10- G, 
Starokievska Str., Kyiv, 04116, Ukraine
Республіка Білорусь, м. Мiнськ, вул. Кнорiна, 17
17, Knorin Str., Minsk, Republic of Belarus
+380 (94) 91-01-704, +380 (44) 338-87-04
+375 (17) 322-16-78, +375 (17) 322-16-85
admindom@ukr.net
prof_izdat@ukr.net
office@recipe.by
www.recipe.by

Видавництво «Професiйнi видання» спеціалізується на 
випуску міжнародної науково-практичної періодики 
медичної тематики. Особливістю видань є наповнення 
їх статтями авторів з різних країн. Поєднання медичного 
досвіду і медичних шкіл в рамках одного видання дає 
читачеві можливість отримати максимально широку 
інформацію професійного напрямку.
Publishing house Professional publications is specialized 
in international medical scientific and practical magazines 
release. The national editorial boards are the peculiarity of 
the publications which work at the parity basis and contribute 
it's own part of the materials in editions. The combination 
of medical experience and medical schools in the frame of 
one publication gives an opportunity for a reader to get the 
maximum of the professional information.

СахарОК, журнал
SaharOK, magazine

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

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

Україна, 04119, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 40-У, ТОВ «Стенліз»
“Stenliz” LLC., 40-У, Glibochitskaya Str., 
Kyiv, 04119, Ukraine
+38 (099) 781-62-72
info@ozdorovie.com.ua
www.ozdorovie.com.ua

Журнал «Слово pro. здоров’я» – науково-практичне 
видання для практикуючого лікаря, що публікує 
матеріали на тему жіночого здоров’я, огляди вітчизняної 
та зарубіжної літератури, новини сфери охорони 
здоров’я, інформацію про конференції, семінари та 
майстер-класи для лікарів акушерів-гінекологів, інтерв’ю 
з провідними фахівцями медичної галузі.
The magazine Slovo pro. zdorovie is a scientific and practical 
publication for a practitioner, that publishes materials on topic 
about women's health, reviews of domestic and foreign literature, 
news about safe of health, information about conferences, 
seminars and workshops for obstetricians-gynecologists, 
interviews with leading specialists in the medical sector.

Современная оптометрия - Украина
Actual Optometry Ukraine

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

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

СпортМедікал
SportMedical

Україна, 02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 12
12, Millutenko Str., 
Kyiv, 02156, Ukraine
+38 (073) 100-37-85
sportmedicalnet@gmail.com
www.sportmedical.net

Новини спортивної медицини, здоров’я сім’ї, травми та 

їх лікування. Обзори спортивних гаджетів. Цікаве відео із 
світу спорту.
Sport medicine news, fitness news, family health, sport injury. 
Gadgets and interesting sport video

Сучасна фармація, журнал
Modern Pharmacy, magazine

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

Журнал «Сучасна фармація» – спеціалізоване видання 
для фахівців фармації та медицини. 
Наклад: 9000 примірників.
Формат: 210×297 мм (повнокольоровий);
Об'єм: 88 сторінок;
Періодичність виходу: 1 раз на місяць
Редакційну раду видання складають професори 
провідних медичних і фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах основна увага приділяється 
лікарським препаратам, їх створенню, інноваційним 
технологіям виробництва, просування та дистрибуції, 
контролю якості, реалізації в аптеках та раціонального 
використання у практичній медицині.
Journal “Modern Pharmacy” – special edition for specialists of 
pharmacy and medicine.
Circulation: 9000 copies.
Format: 210×297 mm. (full-color);
Volume: 88 pages;
Frequency: 1 time per month
Editorial board of the publication consists of professors leading 
medical and pharmaceutical universities in Ukraine.
The articles and reviews focusing on drugs, their creation, 
innovative technologies for the production, promotion and 
distribution, quality control, implementation in pharmacies 
and rational use in the practice of medicine.

Український медичний портал
Ukrainian medical portal

+38 (096) 579-77-27
+38 (063) 804-99-83
info@med-ukraine.info
www.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 мережі та email-розсилку. Особлива 
увага приділена реформуванню системи охорони 
здоров'я України.
Окремий розділ порталу присвячено медичним подіям: 
конференціям, семінарам, виставкам.
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 
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and follow them on social networks and through email-
subscription.
Great attention is paid to reforming the health care system of 
Ukraine.
One of the sections of the portal is containes a list of medical 
events: conferences, seminars, exhibitions.

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

Головний журнал для головного лікаря та його 
заступників. Для державних та приватних закладів 
охорони здоров’я. Щомісяця: Нормативно-правові акти і 
коментарі до них; Локальні документи закладів охорони 
здоров’я; Ліцензування й акредитація; Обіг лікарських 
засобів; Перевірки; Дистанційне навчання; Робота з 
кадрами; Оплата праці; Банк посадових інструкцій; 
Охорона праці. А також: Медичне право; Консультації 
експертів. Має електронну версію – egolovlikar.mcfr.ua 
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 95722.
The chief journal for a chief physician and their deputies. 
For public and private health care institutions. Monthly: 
Legal documents commented by experts; Healthcare local 
documents; Licensing and accreditation; Circulation of 
Medicines; Inspections; Distance Learning; HR management; 
Renumeration; Labour instructions; Occupational Health. 
Also: Health Law; Answers by experts. An electronic version – 
egolovlikar.mcfr.ua
Subscription index in the “Catalogue of publications in Ukraine” 
– 95722.

Участковый врач, журнал 
РедМед Агентство популярних медичних 
видань, ТОВ
The local doctor, magazine
RedMed Agency of the Popular Medical Editions, LTD

Україна, 03148, м. Київ, 
вул. Сім´ї Стешенків, 1, оф. 2
Off. 2, 1, Steshenkiv Str., 
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-68-45
+380 (44) 500-67-03
Redmed.dm@gmail.com
www.redmed.com.ua

ТОВ «РедМед» - це маркетингова організація, основним 
напрямком якої є створення науково-популярних 
видань, орієнтованих на професійну медичну та 
фармацевтичну спільноту. Флагманським продуктом є 
видання «Участковый врач», який є першим журналом 
унікального формату для лікарів терапевтичної ланки та 
посідає перше місце в рейтингах серед інших медичних 
видань для цієї цільової аудиторії. Але основною місією 

агентства «РедМед» є розробка та втілення різноманітних 
рішень для реалізації задач клієнта.
“RedMed Ltd” is a marketing organization. The main activity 
of RedMed is focused on the producing scientific and popular 
editions for professional medical and pharmaceutical 
community. The flagship product is the magazine “The local 
doctor”, which is the first edition of a unique format for medical 
therapeutic level and takes the first place in the rankings among 
other medical editions for this target audience. But the main 
mission of the agency RedMed Ltd. is to develop and implement 
a variety of solutions for implementing tasks of the client.

ФАРМА ПЕРСОНАЛ
PHARMA PERSONNEL

Україна, 02002, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, оф. 180
Off. 180, 2-B, Mykilsko-Slobidska Str., 
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 517-34-89
info@ph-p.com.ua
www.pharma-personnel.com.ua

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» – перше спеціалізоване агентство 
в Україні. «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» надає комплекс кадрових 
послуг для медичного та фармацевтичного бізнесу.
Основа нашої політики. Головним і вирішальним 
принципом роботи нашого агентства є спеціалізація. 
Глибинне знання професійних вимог до кандидатів, 
потреб клієнтів, а також особливостей ринку дозволяє 
нашим консультантам більш ефективно вирішувати 
завдання, що стоять перед ними.
“PHARMA PERSONNEL” is the first specialized pharmaceutical 
recruitment agency in Ukraine. “PHARMA PERSONNEL” provides 
complex of staff services for medical and pharmaceutical 
businesses.
The main principle of “PHARMA PERSONNEL” agency 
is specialization. Deep knowledge of the professional 
requirements to candidates, clients' needs and features of the 
pharmaceutical market allows our consultants to work more 
effectively.
“PHARMA PERSONNEL” services:
Search and selection of personnel for medical and 
pharmaceutical market.

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.
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