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Міжнародна професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців у 
сфері охорони здоров’я, яка поєднує потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні 
спеціалізовані виставки останніх досягнень у галузі охорони здоров’я та фармацевтики.

X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 

 «Інновації в медицині – здоров’я нації»

 VIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС 
«Впровадження сучасних досягнень медичної 
науки у практику охорони здоров'я України»

ОРГАНІЗАТОРИ

Національна 
академія медичних 
наук України

Компанія 
LMT

Національна медична 
академія післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика

Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’яПрезидента України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР 

ПІД ПАТРОНАТОМЗА ПІДТРИМКИ

ПАРТНЕРИ

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Кабінету Міністрів 
України

ОФІЦІЙНА ПІДТРИМКА

Міністерства охорони 
здоров’я України

Міжнародна виставка охорони здоров’я Міжнародна фармацевтична виставка

СЕРЕД СПІВОРГАНІЗАТОРІВ ФОРУМУ

26 науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України, 13 кафедр 
та 1 інститут НМАПО імені П. Л. Шупика, 3 медичні академії післядипломної освіти, Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця, Національний інститут раку, Лабораторна та метрологічна 
служба НАМН України, Міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України, 
Українська військово-медична академія, а також понад 35 громадських фахових організацій, які 
об’єднують найкращих представників медичної науки і практики серед яких: Всеукраїнська Асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини, Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, Українська медична експертна спільнота, Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Всеукраїнська асоціація 
кардіологів України, Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги 
та медицини катастроф, Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації 
МОЗ України, Асоціація об’єднаних територіальних громад, Американський міжнародний альянс 
охорони здоров’я, Проект міжнародної технічної допомоги «Центр міжнародних партнерств» 
(HRSA/PEPFAR) в Україні та інші профільні Асоціація та об’єднання.

IV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ’Я

Київської міської 
державної адміністрації
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389  VIP-гостей

35  майстер-класів

39  
 країн-учасниць та 
представлених ТМ

100   
організаторів та 
співорганізаторів  13 012         фахівців-відвідувачів 

6 800 м2 експозиційної площі

984  доповідачів –
експертів галузі

253     експонента Міжнародного медичного форуму, 
Міжнародного форуму Менеджмент в охороні здоров’я 

67  науково-практичних заходів

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ Х ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ» 2012-2019 РОКИ

253 
2019 рік

350
2012 рік

380
2013 рік

350
2014 рік

300
2015 рік

322
2016 рік

337
2017 рік

288
2018 рік

ПОСТІЙНІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

НОВІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

4Life Центр Трансфер Фактор UA, BCM «Україна.», CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., Doktoram, 
DX-СИСТЕМИ, Likarni.com (Лікарні), Liqberry, MEDSTAR SOLUTIONS, WHITE STUDIO, АБДОМЕД, АВІС – 
МЕД, Аламед, АФС Медицинтехнік, БIШОФIТ Mg ++, БЕСТ ДІАГНОСТИК, БЕТА, Біо Тест Мед, БМЦ, БТЛ-
Україна, ВЕГА МЕДІКА, Вінмедікал, ВОЛЕС, ГЕЛЬТЕК, Дослідний завод ГНЦЛС, Гордієнко В.В., Групотест, 
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ДІАЛАБСЕРВІС, Діалог Діагностікс, ЕКСДІА ПЛЮС, ЕКСІМ, ЕксімКаргоТрейд, Медична 
компанія ЕМПІРІКА, Ерба Діагностикс Україна, Євромед, Інмед, ІМЕСК, ІНТЕЛМЕД, Інтермедика, КАПС, 
КАРДІО, Квайссер Фарма Україна, ЗРО КВАНТ, Київський центр Фунготерапії, Біорегуляції і Аюрведи, 
Ксенко, ЛАБВІТА, ЛАБІКС, Лабораторія Др. Рьодгера, ЛАБ-СЕРВІС, ЛАЙФМЕДИКА, ЛЕДУМ, ЛОРАН, 
Масажери пружинні, МЕДАКАДЕМІЯ, КВО МЕДАПАРАТУРА, Медгарант, Медгрупінвест, Медекал-
про, Медилайн, Медин 2011, Медікалазер, МЕДІКОМ-УКРАЇНА, Медісторе, МЕДІТОРГ Україна, 
МЕДКОНСАЛТИНГ, Медтехснаб, МІДА, Міжнародна школа технічного законодавства та управління 
якістю, МК Квертімед-Україна, Модем 1, Представництво МУКОС Фарма, НатурВіта, Нектар, 
Нікатор, ОЛІМП, ОНІКО, ОСД Східна Європа, Полікс Груп Солюшнз, Поліпромсинтез, ПОЛТАВА 
МЕДОБЛАДНАННЯ, Профімед-Сервіс, Радмір, Реагент, РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ, Рехафлекс, СВС-АРТА, 
Систем Медікалс, СКАЙ МЕДІКА, Смарт Мед, СПІКАРД, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, Терра-Мед, 
ТехМедКонтракт, Ті Джі Хелс, Топлайн, Український медичний центр сертифікації, УКРМЕДЕКСПЕРТ, 
УКРМЕДСЕРТ, УкрМедСпектр, УКРОРГСИНТЕЗ, Ультрасайн, ФАРМЛІНК, Фемінакеа, ХЕЛСІ СТАЙЛ, 
ХІМЕК, ЧистоТіл, ЮРіЯ-ФАРМ, ЮТАС та інші. 

CeGaT GmbH, Civitta, Edan Instructments Inc, KOTRA, Lokos, MPE, OrtoStop, Panaceishop.com, 
Prestige Comfort, SCHILLER UA, Symmetry, Vishpha pharm factory, Аква БРК, Аквадар, Біодент, Біомед 
Діагностик, Група компаній АІС, ДАНА МЕДІКАЛ, Дансон Фарма, Дека Лазер УА, Діамедіх Імпех, Доктор 
Філін, ДОПОМОГА-І (MEDICARE), Естем, Житомирбіопродукт, Імед, Клініко-діагностична лабораторія 
«Медлюкс», Корпорація МІРС, ЛАПОМЕД, МЕДІНОВА, МЕДІНТЕКС, Органосін, Повер Про, Провіденс 
Медіка, Синтез, СУРСИЛ-ОРТО, ТерраЛаб, Техноваги, Уномед, Фармацевтична фірма «Дарниця», 
Формула любові, Фортіс Медікал, Центр сучасної реабілітації, ШимЮкрейн та багато інших.

СКЛАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ 

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОНЕНТІВ ТА ПРЕДСТАВЛЕНИХ ТОРГОВИХ МАРОК

3%
Приватні медичні  
центри 

29%
Виробники

43% 
Дистриб`ютори, торговельні компанії

11%
Державні установи, медичні 

асоціації, громадські об’єднання, 
вищі навчальні медичні заклади

9%
Послуги

5%
ЗМІ

Австрія

Аргентина

Бельгія

Білорусь

Болгарія

Бразилія 

Великобританія

Данія

Естонія

Ізраїль

Індія

Іспанія

Італія

Канада

Китай

Кіпр

Корея

Латвія

Литва

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Пакистан

Польща

Росія

Сербія

Словаччина

Словенія

США

Тайвань

Туреччина

Угорщина

Україна

Фінляндія

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Японія
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КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ. ДИНАМІКА  2012 - 2019 РОКИ

ОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ

13 012
2019 рік

12 087
2012 рік

14 116
2013 рік

10 252
2014 рік

9 248
2015 рік

11 045
2016 рік

12 120
2017 рік

12 575
2018 рік

ГІНЗБУРГ Валентина Григорівна – директор 
Департаменту охорони здоров'я виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

ІСАЄНКО Роман Миколайович – голова 
Державної служби України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками

КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович – 
Віце-президент НАМН України, директор 
ННЦ «Інститут кардіології  імені академіка 
М.Д. Стражеска», академік

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович – ректор 
Національної медичної академії післядипломної  
освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України

ШКРОБАНЕЦЬ Ігор Дмитрович – начальник 
лікувально-організаційного управління НАМН 
України

КНЯЗЕВИЧ Василь Михайлович – Голова 
Правління Всеукраїнської громадcької організації 
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги», голова Поважної ради 
Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» 
(Екс-міністр охорони здоров'я України)

Johan Vochteloo – Senior Manager Refurbished 
Equipment Secondlife  CANON Medical Systems 
Europe B.V.

ЛІСНЕВСЬКА Наталія Олександрівна – 
президент Української федерації громадських 
організацій сприяння охороні здоров’я 
громадянського суспільства

ПОЛТАВЕЦЬ Валентина Дмитрівна – 
виконавчий директор Асоціації об’єднаних 
територіальних громад

СЕРЕД ПРИСУТНІХ 

Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та міських державних 
адміністрацій, представники об`єднаних територіальних громад, директори державних установ 
МОЗ України, НАМН України та НМАПО ім. П. Л. Шупика, президенти медичних асоціацій, ректори 
вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, директори компаній-
учасників Форуму, кращі фахівці галузі охорони здоров’я, представники ЗМІ.



ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ

8  WWW.MEDFORUM.IN.UA  WWW.HCM.IN.UA WWW.HCM.IN.UA WWW.MEDFORUM.IN.UA  9

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Президент України

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 укріпленні важливих 

рішень щодо реформування сфери.

БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЬГА ВАДИМІВНА
Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

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.

СИСОЄНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Народний депутат України, заступник голови комітету ВР України з питань охорони здоров'я, голова 

підкомітету з питань контролю реалізації медичної реформи Комітету ВР України з питань охорони здоров’я

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.

БЕРЕЗЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Народний депутат України, член Комітету ВР з питань охорони здоров’я

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

ПАВЛО КОВТОНЮК
Заступник Міністра охорони здоров’я України

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

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ТА ГОСТЯМ ЗАХОДІВ

РОМАН ІЛИК
Заступник Міністра охорони здоров’я

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.

ІСАЄНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

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.

ВАЛЕНТИНА ГІНЗБУРГ
Директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва, доктор медичних наук

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!

ПАТОН БОРИС ЄВГЕНОВИЧ
Президент Національної академії наук України, академік НАН України

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»
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ЦИМБАЛЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Президент Національної академії медичних наук України, академік

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.

ВОРОНЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, 

академік Національної академії медичних наук України

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.

ЛУНЬОВА ГАННА ГЕННАДІЇВНА
Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, професор

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.

ГАВРИЛЕНКО ТЕТЯНА ІЛЛІВНА 
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН, віце-президент Всеукраїнської Асоціації 

клінічної хімії та лабораторної медицини, керівник міжінститутського лабораторного 
Референтного центру НАМН України, професор

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.

ЯЛИНСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
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», д.м.н.

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.

ДИННИК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики, головний лікар Інституту 

еластографії, член групи експертів МОЗ за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика. 
Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика», заслужений лікар України

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.
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Азербайджан

Алжир

Білорусь

Великобританія

Ганна

Грузія

Ізраїль

Індія

Ірак

Італія

Казахстан

Китай

Леван

Молдова

Нігерія

Нідерланди

Німеччина

Пакистан

Палестина

Південна Корея

Польща

Росія

Саудівська Аравія

США

Туніс

Туреччина

Туркменістан

А

А

В

Г

І

І

48% 
Київ та область

43% 
Лікарі

12% 
Центральний регіон

28% 
Керівники установ, 
головні лікарі

10%
Північний регіон

14%
Заступники керівників 
установ, керівники 
підрозділів 

9%
Південний регіон

6%
Наукові співробітники

7%
Східний регіон

5%
Менеджери, адміністратори

11%
Західний регіон

3%
Студенти V-VI курсів

3%
Іноземні відвідувачі

1%
Інші

48%
впливають на прийняття рішень

42%
приймають рішення

10%
не впливають на прийняття рішень

389  VIP-гостей13 012  професійних 
відвідувачів 984 доповідачів –

експертів галузі

Угорщина

Узбекистан

Франція

Чехія

Швейцарія

Швеція

Японія

Б

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ

ПОСАДОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ

ЗАКОРДОННІ ВІДВІДУВАЧІ
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54% 
Провести переговори про постачання медичного 
обладнання, витратних матеріалів, фармацевтичних 
препаратів, тощо 

72% 
Ознайомитися з новинками медичного та 
лабораторного обладнання, техніки, інструментарію

81%
Прийняти участь у науково-практичних заходах, 
майстер-класах, школах

21%
Ознайомитися з новинками фармацевтичної 
продукції

Організація і управління охороною здоров’я

Лабораторна медицина

Медична радіологія

Медицина невідкладних станів та медицина катастроф

Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, комбустіологія

Гінекологія, репродуктологія, акушерство, 
перинатологія, неонатологія

Фізична терапія та медична реабілітація

Травматологія та ортопедія

Онкологія

Офтальмологія

Кардіологія

Терапія, педіатрія, неврологія, гастроентерологія, 
ендокринологія, гематологія та трансфузіологія, 

отоларингологія

Сімейна медицина

Дерматовенерологія

Сестринська справа

Організація та управління фармацією

* Спеціалісти обирали декілька пунктів

Організація і управління охороною здоров’я

Приватні клініки, лабораторії, спеціалізовані медичні 
центри, офтальмологічні центри, діагностичні центри

Обласні, міські, районні медичні клініки,
поліклініки, лікарні, пологові будинки, відомчі ЛПЗ

Центри служби крові, СНІДу

Дилери та дистриб'ютори медичного обладнання, 
лікарських препаратів, товарів медичного призначення

Санаторно-курортні установи

Науково-дослідні та навчальні 
установи медичного профілю 

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети 

Інше

                                                            12%

                                                                     14%
                                                     10%

                         5%
                                     7%

                         5%

         3%
      2%

         3%

      2%
               4%

                                                                                              19%

                         5%

      2%
                         5%
      2%

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЛІКАРІВ-ВІДВІДУВАЧІВ  *

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ  *

                                         18% 

                          23%

                           35% 

   2%

                            10%

   2%

          4%

           5%
 1%
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67  науково-практичних заходів

35   майстер-класів

100    організаторів та співорганізаторів

984   доповідачів-експертів галузі 

  ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

  ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНГРЕСУ

Науково-практична програма ґрунтувалася на VIIІ Міжнародному Медичному Конгресі 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», 
що внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, 
які проводитимуться у 2019 році», затвердженому НАМН та МОЗ України.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Науково-практичні 
заходи 25 45 62 55 62 68 90 60 67

Доповідачі 196 330 500 670 763 800 950 850 984

25

196

45

330 670

55

670 763

62

763500

62

800

68

984

67

950

90

850

60

850

  ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСІВ

  ОРГАНІЗАТОРИ КОНГРЕСУ 

 Реформування галузі охорони здоров'я
 Організація і управління охороною здоров'я
 Дні приватної медицини
 Дні лабораторної медицини
  Радіологія: ультразвукова діагностика, 
конвенційна рентгенодіагностика, променева 
діагностика, комп’ютерна томографія, магнітно-
резонансна томографія, променева терапія, 
ядерна медицина, радіаційна безпека
 Загальна практика – сімейна медицина
  Терапія, педіатрія, кардіологія, неврологія, 
гастроентерологія, ендокринологія, дієтологія
 Офтальмологія
  Медицина невідкладних станів та медицина 
катастроф
 Військова медицина

  Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, комбустіологія
 Травматологія та ортопедія
 Фізична терапія та медична реабілітація
  Телемедицина та медичні інформаційні системи
 Функціональна діагностика
 Онкологія
 Гематологія та трансфузіологія
 Отоларингологія
  Гінекологія, репродуктологія, акушерство, 
перинатологія, неонатологія
 Дерматовенерологія
 Сестринська справа
 Організація і управління фармацією
 Сателітні заходи

ПРАКТИЧНІ ШКОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ

  ШКОЛА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 Українська лабораторна школа
  Всеукраїнська школа ультразвукової та 
функціональної діагностики

  Українська кардіологічна школа 
ім. акад. М.Д. Стражеска

 Терапевтична школа
 Школа екстреної медичної допомоги
 Українська школа медсестринства
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  Державні установи Національної академії медичних наук України:

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
та її структурні підрозділи

  ОРГАНІЗАТОРИ, СПІВОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСУ

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика
Запорізька медична академія 
післядипломної освіти 

Харківська медична академія 
післядипломної освіти
Національний медичний 
університет імені 
О.О. Богомольця 

Вінницький національний 
медичний університет ім. 
М.І. Пирогова
Українська військово-медична 
академія

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної 
медицини НАМН України»
ДУ «Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
ДУ «Інститут дерматології та венерології 
НАМН України»
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії 
імені В.Т. Зайцева НАМН України»
ДУ «Інститут медицини праці 
ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»
ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України»
ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 
А.П. Ромоданова НАМН України»
ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей
 та підлітків НАМН України»
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П. Філатова НАМН України»
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної 
медицини НАМН України»

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»
ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»
ДУ «Інститут ядерної медицини 
та променевої діагностики НАМН України»
ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»
ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»
ДУ «Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України»
ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 
НАМН України»
ДУ «Національний інститут хірургії 
і трансплантології імені О.О. Шалімова 
НАМН України»
ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска» НАМН України
ДУ «Національний науковий центр 
радіаційної медицини НАМН України»
Лабораторна та метрологічна служба 
НАМН України
Міжінститутський Референтний 
лабораторний центр НАМН України

Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика
Кафедра гематології та трансфузіології НМАПО 
імені П. Л. Шупика
Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії 
НМАПО імені П. Л. Шупика
Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології 
та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика
Кафедра клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П.Л. Шупика
Кафедра комбустіології та пластичної хірургії 
НМАПО імені П. Л. Шупика
Кафедра медицини катастроф та військово-
медичної підготовки НМАПО імені П. Л. Шупика

Кафедра медицини невідкладних станів НМАПО 
імені П. Л. Шупика

Кафедра неврології № 2 НМАПО імені П. Л. Шупика

Кафедра оториноларингології НМАПО 
імені П. Л. Шупика

Кафедра офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Кафедра променевої діагностики НМАПО 
імені П. Л. Шупика

Кафедра терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Кафедра управління охороною здоров'я НМАПО 
імені П. Л. Шупика

Науково-дослідні установи МОЗ України та відомчі державні установи:
ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами 
ДУ «Науково-практичний медичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ» 
Національний інститут раку 

ДУ «Український науково-практичний медичний 
центр неврології та реабілітації МОЗ України» 
ДЗ «Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф МОЗ України» 
ДП «Український фармацевтичний інститут якості»

Фахові медичні асоціації, громадські об'єднання, 
державні установи та організації:

Американський міжнародний альянс охорони здоров’я 
Асоціація акушерів-гінекологів України 
Асоціація алергологів України 
Асоціація анестезіологів України 
Асоціація дитячих оториноларингологів 
Асоціація ендокринологів України 
Асоціація кардіологів України 
Асоціація медичних сестер України 
Асоціація об’єднаних територіальних громад 
Асоціація педіатрів України 
Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб 
органів травлення в Україні, ГС 
Асоціація працівників лікарняних кас України 
Асоціація радіологів України, ВГО 
Асоціація торакальних хірургів України, ВГО 
Асоціація трансплантологів України 
Асоціація фармакологів України, ВГО 
Асоціація фахівців з патології гіпофіза, 
нейроендокринології та хірургії основи черепу 
«Українська гіпофізарна спілка», ГО 
Асоціація хірургів України, ГО 
Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів, ВГО 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини 
Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф, ВГО 
Всеукраїнська Асоціація фахівців з аритмології 
та електрофізіології серця, ВГО 

Всеукраїнська Асоціація фізіотерапевтів та 
курортологів, ГО 
Всеукраїнське лікарське товариство 
Українська медична експертна спільнота, ГП 
Київський міський центр крові, КНП 
Міжнародна Асоціація «Здоров'я суспільства»
Національна Медична Палата України 
Спілка Онкоурологів України 
ТОВ «УКРМЕДСЕРТ» 
Український Науковий Інститут Сертифікації
Центр спеціальної підготовки, ТОВ 
Товариство офтальмологів України, ГО 
Українська Академія реабілітації та здоров'я 
людини, ГО 
Українська асоціація «Комп'ютерна Медицина» 
Українська асоціація репродуктивної медицини 
Українська асоціація Сімейної Медицини 
Українська асоціація фахівців ультразвукової 
діагностики, ГО 
Український медичний клуб 
Українське товариство фахівців з імунології, 
алергології та імунореабілітації 
Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф міста Києва 
Школа медичного права та фармації 
ЮК «Медконсалтинг» 
IBMS (International Business Management 
Solutions)

Навчальні медичні заклади післядипломної освіти 
та Вищі медичні навчальні заклади України:
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За 10 років Форум відвідали більше 100 000 фахівців і 5000 авторитетних спікерів, 
відбулося понад 700 конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів.

Науково-практична програма Форуму традиційно реалізувалася в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО 
МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику 
охорони здоров’я України» а також IV Міжнародного Форуму «Менеджмент в охороні здоров’я», 
що включали безліч цікавих різнопланових заходів. Корисні знання й навички отримали усі учасники 
Форуму — представники місцевих органів влади, ОТГ, власники і топ-менеджмент приватних 
медичних клінік, бізнес-компаній, керівники державних органів у сфері охорони здоров’я, лікарі-
практики, фахівці у сфері медицини та фармацевтики, керівники і представники провідних наукових, 
освітніх і медичних установ, об’єднань, вчені, медичні сестри.
 Приємно зазначити, що зали були переповнені: учасники слухали виступи навіть стоячи, 
а професійні дискусії тривали і після офіційного завершення заходів. 

Конгрес внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 
конференцій.
  Під час ІІ Всеукраїнської конференції «Доступність та якість медичного 
обслуговування у сільській місцевості: сьогодення та перспективи. Погляд регіонів», 
організованою Асоціацією ОТГ та Medical professional events відбувся діалог між законодавцями 
найвищого рівня, лікарями, представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України та об’єднаних територіальних громад. Спілкувалися 
учасники і про хід виконання медичної реформи, результати та плани на майбутнє. Також у рамках 
заходу відбулося нагородження кращих ОТГ України.
 Повні зали спеціалістів зібрали конференції «Від Концепції побудови до Концепції безперервного 
вдосконалення національної системи охорони здоров’я України» (Організатор – Громадська 
платформа «Українська медична експертна спільнота»), «Організація і управління охороною 
здоров'я 2019» та «Сучасні стратегії кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я» 
(Організатор - кафедра управління охороною здоров'я НМАПО імені П. Л. Шупика), «Актуальні 
питання шкільної медицини в умовах реформування медичної галузі» (Організатор – ДУ 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»).
  Під час ШКОЛИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, організатором 
якої традиційно виступила кафедра менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти 
НМУ ім. О.О. Богомольця, розглядалися питання реформування галузі, реформування закладів. 
Надзвичайно цікавою для слухачів була доповідь заступника міністра охорони здоров’я України 
Павла Ковтонюка щодо перспектив роботи закладів вторинного рівня медичної допомоги. Також 
багато питань було присвячено темам інформатизації та телемедичним технологіям.

 Практикум-сесія для лікарів, присвячена правовій безпеці медичних працівників 
у сучасних соціально-економічних умовах, — ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАВА — зосередилася 
на розв’язанні правових кейсів. 

Проводився розбір ситуацій з невдоволеними пацієнтами та розглядалися способи зберегти 
кошти, випадки нестандартної поведінки пацієнта та нові виклики для лікаря, правові засади 
діяльності лікаря первинної ланки в умовах медичної реформи (повноваження, обов’язки, 
відповідальність та їх баланс); нормативно-правове регулювання та проблеми взаємодії лікарів 
первинної ланки та спеціалістів вузького профілю. Хедлайнерами заходу стали Радмила Гревцова 
та Наталія Лісневська.

   ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ

ВПЕРШЕ!  Під час Школи медичного права організатори ризикнули й відійшли від 
звичних форматів комунікацій, залишивши доповіді за дверима аудиторії і надавши перевагу 
живому спілкуванню, обговоренню нагальних питань. Те, що вибір був вірним, засвідчила неабияка 
зацікавленість аудиторії: три години спілкування пролетіли непомітно і трансформувалися 
у неформальні бесіди за кавою.

А докладні відповіді щодо дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики 
прозвучали від провідних юристів з медичного права під час розширеного семінару-консультації 
«Дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики», організованого юридичною 
компанією «Медконсалтинг».

 Разом з Форумом відмітила свій ювілей і X практична конференція «Приватна 
медицина: реалії практики», організована Medical Professional Events.

Перевірки приватного медичного бізнесу, ситуації з кадрами на ринку приватної медицини, 
основна внутрішня документація, забезпечення якості медичних послуг шляхом розроблення 
внутрішніх стандартів закладу охорони здоров’я, закріплення домовленостей з партнером, 
особливості впровадження стандартів JCI, оптимізація інструментів та бюджету для залучення 
пацієнтів у клініку, системний підхід в менеджменті медичного закладу, майбутнє інтернет-
маркетингу в медицині, як клієнта зробити своїм пацієнтом – всі ці питання жваво обговорювалися 
на конференції.

 Неабиякий інтерес у завідувачів КДЛ, фахівців лабораторної медицини 
викликала дводенна науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові клініко-
діагностичні рішення та сучасні аналітичні технології», організаторами якої виступили НМАПО 
П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини. (Партнер конференції 
– ТОВ «Діамедіх Імпех»). 

Вірусологів, імунологів, лікарів інфекціоністів зібрала науково-практична конференція 
«Основні питання сучасної інфектології: епідеміологія, етіологія, клініка, лікування, 
діагностика, профілактика» від організатора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Інноваційні розробки, фундаментальні дослідження, сучасні аспекти контролю ефективності 
лікування та багато інших актуальних тем розглядалися на науково-практичній конференції 
«Наукові розробки та їх використання в лабораторній діагностиці та клінічній практиці» 
(Організатори - НАМН України; Лабораторна та метрологічна служба НАМН; Міжінститутський 
референтний лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»)
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 Під час УКРАЇНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ШКОЛИ спеціалісти перевірили 
практичні навички та теоретичні знання, ознайомилися з новим високоточним обладнанням, 
розглянули типові помилки й системи контролю точності досліджень.

Було проведено 7 майстер-класів різного спрямування від компаній бізнесу: ТОВ «ОПТЕК» ZEISS 
Group, ТОВ «ЛАБІКС», компанія «УКР ДІАГНОСТИКА», «БіоТестМед», «Терра-Мед», ТОВ «ІНТЕЛМЕД».

ВПЕРШЕ!  Безліч питань, жваві дискусії, цікаві доповіді, сучасні методи лікування 
обговорювалися на науково-практичній конференції «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), Науково-практичній конференції «Сучасна стратегія променевої діагностики 
та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза» від організатора Науково-
дослідного відділення променевої діагностики Національного інституту раку.

Лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, рентгенологів, онкологів зібрала науково-
практична конференція «Променева діагностика. Погляд у майбутнє», організована ДУ «Інститут 
ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Не менш цікавим для спеціалістів був семінар «Сучасний стан і проблеми брахітерапії» від 
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України».

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ: краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Учасники дводенної Школи дізналися про нові можливості сучасних ультразвукових систем в 
мультипараметричних ультразвукових дослідженнях, ознайомилися з особливостями ультразвукової 
діагностики дивертикулярної хвороби, отримали інформацію про зсувнохвильову еластографію 
селезінки та її значення при портальній гіпертензії, дізналися про методику зсувнохвильової 
еластографії шкіри та розглянули FATE-протокол у невідкладній кардіології. Слухачам школи 
продемонстрували сучасне обладнання у дії, що представили компанії.

Організаторами школи стали Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, Кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, 
компанія LMT.

Також прозвучали цікаві доповіді від представників компаній-учасників, присвячені 
сучасним можливостям доплерографії, УЗД-навігації при блокадах на рівні шиї, дуплексному 
скануванні судин шиї, головного мозку та нижніх кінцівок, діагностичній станції 
DS 20 сомнологічним аспектам в функціональній діагностиці, виявленню розладів мікроциркуляції 
в клініці ревматології та ендокринології, телеметричній ЕКГ-діагностиці телемедичній діагностиці у 
первинній ланці.
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Сучасний стан сімейної медицини в Україні розглядався на науково-практичній конференції 
«Актуальні питання сімейної медицини в Україні» (організатори - Інститут сімейної медицини 
НМАПО імені П. Л. Шупика; МГО «Міжнародна асоціація «Здоров'я суспільства»).

 На УКРАЇНСЬКІЙ КАРДІОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ ІМ. АКАД. М.Д. СТРАЖЕСКА 
головною темою стало спеціалізоване та високотехнологічне лікування серцево-судинних 
захворювань. Спадкоємність та моніторинг пацієнтів, організаторами якої стали НАМН України, 
Асоціація кардіологів України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені 
академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів 
розглядалися на V ювілейній ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ від кафедри терапії НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення розглянули на симпозіумі від 
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Кафедра неврології № 2 НМАПО імені П. Л. Шупика підготувала для неврологів, сімейних 
лікарів цікаву науково-практичну конференцію «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні 
неврологічної патології», а ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» для терапевтів та 
лікарів загальної практики - сімейної медицини підготував науково-практичну конференцію 
«Нові тенденції і невирішені питання профілактики НІЗ».

Зібрала повний зал спеціалістів науково-практична конференція молодих вчених 
«Перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини», присвячена 10-й річниці 
Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами.

 Для лікарів-офтальмологів відбулося 2 заходи: Науково-практична 
конференція «Нестероїдні протизапальні препарати в офтальмології. Тенденції останнього 
десятиріччя» (Організатор - кафедра офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика) та науково-
практична конференція «Сучасні питання офтальмології» (Організатори - ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; ГО «Товариство офтальмологів України»)

Фахівців служби екстреної медичної допомоги, медичних працівників бригад швидкої 
та невідкладної медичної допомоги, приймальних відділень лікарень зібрав симпозіум «Екстрена 
допомога дорослим та дітям при невідкладних станах», організатором якого виступило 
ТОВ «Центр спеціальної підготовки».

Cтан реформування екстреної медичної допомоги в Україні, інтеграція системи екстреної 
медичної допомоги України до Європейського Союзу, основні принципи екстреної медичної 
допомоги, невирішені питання психологічної реабілітації ветеранів учасників Антитерористичної 
операції та військовослужбовців операції Об’єднаних сил України та багато інших питань розглянули 
на симпозіумі «Актуальні питання екстреної медицини та медицини катастроф»
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 У рамках ШКОЛИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відбулося ряд майстер-
класів, було розглянуто та продемонстровано на прикладах теми серцево-легеневої реанімації, 
забезпечення прохідності дихальних шляхів у польових умовах, сучасні методики зупинки зовнішньої 
кровотечі, методику постановки транскутанної трахеостоми, базову та розширену підтримку 
життя при зупинці кровообігу та дихання, телеметричну ЕКГ-діагностику в роботі бригади ЕМД. 
Організатори школи - НМАПО імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів, кафедра 
медицини катастроф та військової підготовки); Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф міста Києва; ХМАПО (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); 
ЗМАПО (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська 
Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»; 
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

 Вже п`ятий рік поспіль Національна академія медичних наук України для 
представників профільних органів влади, директорів державних установ НАМН, військових лікарів, 
реабілітологів провела науково-практичну конференцію «Сучасні методи надання медичної 
допомоги при бойових ушкодженнях та медико-соціальна реабілітація учасників АТО». 
А ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» розглянула питання психічних 
розладів на семінарі «Постстресові психічні розлади у комбатантів і цивільних осіб, 
що пережили бойові дії: діагностика, лікування, реабілітація»

За напрямом «ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ» відбулося ряд 
насичених конференцій, де було розкрито питання ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, 
хірургічного лікування хворих на пухлини підшлункової залози, комбустіології та реконструктивно-
відновної хірургії від організаторів ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України», ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН 
України», кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. 

ВПЕРШЕ!  На Воркшопі Basic Surgical Skills – «Жива хірургія» відпрацьовувалися базові 
хірургічні навички, навички мікрохірургії та судинної хірургії, лапароскопічної хірургії.

Сучасні підходи до діагностики та лікування ушкоджень та захворювань великих суглобів 
та досягнення ситенківської фахової школи в лікуванні хворих з патологією хребта розглядалися 
на конференціях організованих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» і ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

На науково-практичній конференції «Нейрореабілітація та нейропластичність» ділилися 
своїми знаннями представники ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології 
та реабілітації МОЗ України» та ГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів».

 Дуже важливу тему розглянули фахівці Національного інституту раку у рамках 
науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні онкологічних 
захворювань».

 Привернули увагу акушерів та гінекологів науково-практична конференція 
«Актуальні питання вагітності високого ризику» (організатор - ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»), науково-практична конференція 
«Вагітність і пологи високого ризику» (організатор - кафедра акушерства і гінекології №2 
НМУ ім. О.О. Богомольця), круглий стіл «Симультанні втручання в оперативній гінекології» 
(Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. ак. О.М. Лук’янової НАМН України»).

 Трансфузіологів та гематологів залучили до жвавої дискусії доповідачі 
Інституту гематології та трансфузіології НАМН України; Кафедри гематології та трансфузіології 
НМАПО імені П. Л. Шупика; Інституту патології крові та трансфузійної медицини НАМН України 
у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інфузійно-трансфузійна 
терапія в гематології: інфекційна безпека та шляхи розвитку служби крові в Україні». Також 
в рамках навчально-практичного семінару з міжнародною участю «Створення національної 
системи крові в Україні: ключові питання реформ, сталість подальшого розвитку та обмін 
досвідом» розглянули ключові питання реформ щодо Створення національної системи крові 
в Україні.

Актуальні проблеми дерматовенерології обговорювались на науково-практичній конференції 
«Клініко-епідеміологічні особливості дерматозів та інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, в сучасний період. Інноваційні методи діагностики і терапії в дерматовенерології», 
організатором якої є ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України».

 УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА: професійно, корисно, «на 
одному диханні»! Спонсорами заходу стали компанія Becton Dickinson та корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ».

Що потрібно знати медичній сестрі, правові межі комунікації з пацієнтами та їх близькими 
родичами, про підходи до надання першої допомоги у разі анафілактичного шоку та компетенції 
медичної сестри, невідкладні стани, серцево-легенева реанімація, ризик інфікування від одного 
уколу голкою, яка забруднена інфікованою кров’ю, правила безпеки медичних сестер під час 
проведення ін’єкцій та інфузійної терапії, вакцинація проти кору, структурований підхід до оцінки 
та стабілізації критично хворої дитини (PALS) відповідно рекомендацій Американської асоціації 
серця – всі ці, та безліч інших питань розглядалося у рамках школи.

Для керівників аптек, фармацевтів, провізорів відбулися ряд актуальних пізнавальних 
заходів, де обговорювались сучасний стан, перспективи розвитку, актуальні нормативні вимоги 
та багато інших важливих питань галузі. Організаторами стали ДП «Український фармацевтичний 
інститут якості», ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації», ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», ДУ «Інститут 
фармакології та токсикології НАМН України».

 У цьому році до формування науково-практичної програми Конгресу 
долучилися і компанії бізнесу: ТОВ «Вектор-Бест-Украина», ТОВ «Лаб-Сервіс», ТОВ «Навчально-
методичний центр «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю», ТОВ 
«Медгарант», які зібрали на своїх конференціях, семінарах, майстер-класах повні зали фахівців.
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Офіційні інформаційні партнери

Міжнародні інформаційні партнери

Інформаційні партнери

Генеральний 
стратегічний партнер

Генеральний  
інформаційний партнер

Генеральний інформаційний 
партнер конгресу

Генеральний інформаційний 
партнер виставки PharmaExpo

Генеральний 
інтернет-партнер

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2019 ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ • 2019

    УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЗАХОДАХ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ* 

Організація і управління охороною здоров’я/ 
Дні приватної медицини

Дні лабораторної медицини
Медична радіологія

Військова медицина
Медицина невідкладних станів 

та медицина катастроф
Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія, комбустіологія

Фізична терапія та медична реабілітація
Травматологія та ортопедія

Онкологія
Терапія, педіатрія, кардіологія, 

неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, 
дієтологія, отоларингологія

Загальна практика – сімейна медицина
Гінекологія, репродуктологія, акушерство, 

перинатологія, неонатологія
Офтальмологія

Дерматовенерологія
Організація і управління фармацією

Сестринська справа
Гематологія та трансфузіологія

Інші заходи * Спеціалісти відмічали декілька пунктів

                                                                   15%

                   17%
                        11%
             4%

                 5%

                      6%
             4%
     2%
             4%

                                                          13%

    2%

             4%
         3%
         3%
     2%
             4%
     2%
     2%
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МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «Інновації в медицині – здоров’я нації» (IMF) став вже для нашої 
компанії Canon Medical Systems традиційною весняною подією та гарною нагодою зустрітися з партнерами та 
друзями, щоб продемонструвати останні інноваційні розробки та можливості нашого обладнання.

Хочемо зазначити, що IMF є ефективною платформою спілкування для усіх тих, хто має професійне 
відношення до медичної галузі — лікарів, виробників обладнання, інструментарію, фармацевтичної та іншої 
продукції медичного призначення. Це чудова можливість для зустрічі із колегами, обговорювання актуальних 
питань, обміну досвідом, ознайомлення із новинками медичного ринку.

Цьогорічний ювілейний форум нас приємно вразив новим місцем проведення та кількістю відвідувачів 
заходу. Всі три дні виставки нас чекали зустрічі із нашими постійними партнерами та нові цікаві знайомства.

Впродовж усієї роботи виставки на нашому стенді провідні фахівці проводили демонстрацію роботи 
останніх інноваційних УЗ-системи експертного класу та їх можливостей, а саме: флагманської лінійки Aplio 
i-series, наднової лінійки Aplio a-series, сучасної лінійки Xario g-series, усіма улюбленої лінійки Aplio Platinum 
Series та портативних систем серії Viamo. 

Усі бажаючі мали змогу провести сканування на моделях та отримати поради від провідних лікарів з УЗ 
діагностики, які працювали на стенді. На наш погляд, саме це дало нам змогу продемонструвати усі переваги 
наших систем та провести ряд успішних переговорів, які закінчились укладанням договорів про співпрацю.

Щиро дякуємо організаторам та чекаємо IMF 2020, де ми із задоволенням прийматимемо участь!

КАТАЄВ ІГОР ІВАНОВИЧ, комерційний директор ТОВ «ІНМЕД УКРАЇНА»

Хочемо подякувати оргкомітету IMF за прекрасно організований Х ювілейний Міжнародний Медичний 
Форум!

Дуже сподобалася велика різноманітність конференцій, семінарів і шкіл.
Завдяки чіткому розкладу і вказівці розташування, учасники та гості легко знаходили потрібні стенди і 

орієнтувалися на Форумі.
Заїзд та виїзд учасників, прибирання стендів, робота персоналу – все на належному рівні.
Проблем ніяких не було!
Окрема подяка за фуршет! Було дуже приємно провести час з колегами за келихом вина, смачними 

закусками, фруктами і тортом!

ОЛЕНА КОНДРАТЬЄВА, продакт-менеджер SCHILLER UА

Хотілося б відзначити з приводу 10-го ЮВІЛЕЙНОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ: локація, 
де проходила виставка, однозначно краще, ніж торішня, а відвідувачів було більше, ми змогли продуктивно 
поспілкуватися з нашою цільовою аудиторією.

Спасибі за відмінну організацію заходу!

ІННА БУШОВСЬКА, ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Хочемо подякувати організаторам X МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «Інновації в медицині – 
здоров’я нації», компанії LMT за створення професійної атмосфери на форумі та конференціях, які в більшу 
міру були організовані саме організаторами виставки.

Цільовою аудиторією, яка відвідала нашу конференцію, були саме ті спеціалісти та медичні фахівці, яким 
були цікаві інноваційні методи у лікуванні та профілактиці захворювань органів малого таза.

В наступному році обов’язково будемо брати учать та додатково проводити конференцію в рамках Форуму.

АНДРІЙ ЛАХНОВСЬКИЙ, уповноважений по боротьбі з корупцією ТОВ «МЕДГАРАНТ»

Дякую організаторам Міжнародного медичного форуму за можливість поспілкуватися з однодумцями, 
ознайомитись із найновітнішими дослідженнями в медичній галузі, обговорити цікаві наукові надбання. Навіть 
не сумніваюся в тому, що отримана під час Форуму інформація збагатила кожного з присутніх новими ідеями, 
новими враженнями та новим досвідом.

ШТОГРИН О.Т., головний лікар КНП «Шосткинська ЦРЛ»

Доброго дня, дуже задоволена Медфорумом. Почула Павла Ковтонюка - куди йдемо далі - інформація 
з перших вуст, поспілкувалася з колегами, сподобався звіт полтавчан та їх досвід роботи. Познайомилася з 
медичними компаніями, де можна придбати обладнання для ЦПМД (побачила його у дії на виставці). Почула те, 
що цікавило в побудові телемедичного простору та безперервного професійного розвитку лікарів. Привозила 
лікарів, які прийняли участь у роботі секцій по кардіології, сімейній медицині - отримали сертифікати і не 
залишились голодні. Все продумано, на високому рівні!

С. ЛОБОДА, КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР

Дуже порадував Форум широким вибором представників/виробників виробів медичного призначення, 
що дозволяє провести з багатьма представниками і в найкоротші терміни зустрічі, обговорити питання, що 
цікавлять, а також ознайомитися з пропонованою продукцією на власні очі. Так само були корисними семінари 
і конференції, що стосуються регуляторних умов і шляхи рішень суперечливих питань в частині декларування 
відповідності технічним регламентам виробів медичного призначення.

Бажаю організаторам успіху, процвітання і стабільного розвитку.

АНДРЮЩЕНКО АРТУР ГРИГОРОВИЧ, Начальник відділу управління якістю СП «Оптіма-Фарм, ЛТД»

Відвідування подібних заходів дає змогу бути якомога ближче до сучасної медицини. Велика подяка 
організаторам, партнерам, спонсорам та учасникам! Бажаю всім щасливого довголіття!!!

ВІКТОР КАМІНСЬКИЙ,  Завідувач Коростенського відділу заготівлі крові КУ Центр крові м. Житомир

Від імені лабораторної служби Сумщини, ДЯКУЮ, за проведення МедФоруму! Цікава і корисна інформація 
для нашої служби. Бажаю вам в подальшому успіхів і натхнення в нашій спільній справі.

СВІТЛАНА ГЕРАЩЕНКО, Завідувач КДЛ КЗ СОР «Обласний наркологічний диспансер»
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Дякую за корисну і цікаву інформацію, яку ми отримали під час відвідування форуму! Чекаємо нових 
зустрічей.

ОЛЬГА ГАЛБАЙ, Завідувач КДЛ МЦ «Соляріс», м. Маріуполь

Шановні колеги, чудово організований захід. Відвідала дві події - конференцію з дерматовенерології та 
семінар з трансфузіології. Заходи для мене виявились дуже корисними, підштовхнули до певних професійних 
кроків. 

Ознайомилась на форумі з актуальними проблемами спеціальностей, гострими питаннями реформування 
галузі. Дякую за цікаву наукову інформацію, бажаю успіхів у підготовці наступних конференцій.

КОГУТ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА, Зав. організаційно-методичного відділу «Центру здоров'я»

Це як свіжий ковток повітря, для медиків, які занурені в рутинну щоденну працю. Але ж нова інформація 
нам також необхідна для підтримки почуття безперервного розвитку в ногу із часом. 

Я був на двох сесіях по організації і управлінню охороною здоров`я. Школа керівника закладу охорони 
здоров`я, що вів Валентин Дмитрович Парій надзвичайно мені сподобалась.

Більше того я в захваті від підбору доповідачів високого професійного рівня і від актуальності викладеної 
інформації.

Організаторам - подяка!

ЛУГОЛООБІ РУСЛАН ДЖОНСОВИЧ, лікар терапевт вищої категорії, завідувач відділом якості медичної 
допомоги  та експертизи тимчасової непрацездатності, Київська міська клінічна лікарня №1

Захід був дуже цікавий та пізнавальний. Для себе відкрила багато цікавого та вже стараюсь ввести щось 
нове у роботу. Дуже дякую Вам та сподіваюсь, що такі заходи будуть проходить частіше!

НАТАЛІЯ РЕШТАКОВА, Заступник головного лікаря з м/с КЗОЗ «Обласна клінічна психіатрична лікарня»

Дякуємо організаторам щодо можливості відвідати захід такого рівня.
Тематика порядку денного «Школи головної медичної сестри» була актуальною та цікавою. Особливо 

сподобалася лекція по психології, про взаємовідносини із пацієнтами, шляхи вирішення та уникнення 
конфлікту.

Медсестринство Волноваської ЦРЛ

Я на Форумі вперше, у мене залишилися тільки найкращі враження, місце проведення дуже гарне і все 
зручно, атмосфера чудова, цікаві виступи учасників Форуму додали мені нових знань в сфері моєї діяльності, 
отримала дуже багато нової інформації, виставка медичного обладнання мені була потрібна, тож стала 
відповідно в нагоді.

Хочу подякувати організаторам за проведення Форуму, бажаю успіхів в подальшому розвитку і надалі буду 
відвідувати цей захід, так як він мені був дуже корисним.

ІЛОНА ПАРХОМЧУК, біолог КП «ПМЦПМСД»

Була дуже задоволена відвідуванням Х Ювілейного Міжнародного медичного Форуму!!! Організація була 
на висоті. Доповідачі та їх доповіді були вкрай доречними і актуальними! Дуже дякую! Не дочекаюсь наступного 
року!

КАТЕРИНА МОРОЗОВА, лікар, акушер-гінеколог КУ ПБ №1 ЖК №4



З питань участі у Форумі та Виставках:   Тел: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98, 206-10-15     E-mail: med@lmt.kiev.ua

З питань участі у Конгресі:  Тел: +380 (44) 206-10-99  E-mail: marketing@lmt.kiev.ua

www.medforum.in.ua     www.lmt.kiev.ua     www.hcm.in.ua

Оргкомітет Форумів, Конгресу та Виставок дякує Партнерам, Учасникам, 
Співорганізаторам та Відвідувачам за сприяння у проведенні заходів

ТА ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИ
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