IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ - ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

VII МIЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
МIЖНАРОДНИЙ ФОРУМ МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я
VII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
МIЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
Міжнародна виставка охорони здоров’я

Міжнародна фармацевтична виставка

25–27 КВІТНЯ 2018 РОКУ
Україна, Київ,
вул. Салютна, 2-Б

За підтримки:
• Президента України
Під патронатом:
• Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я

Міжнародна стоматологічна виставка

ОФІЦІЙНИЙ
ЗВІТ

Офіційна підтримка:
• Кабінету Міністрів України
• Міністерства охорони здоров’я України
• Київської міської державної
адміністрації

Організатори:
Національна академія
медичних наук України
НМАПО імені
П. Л. Шупика
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Компанія
LMT

ОФІЦІЙНІ ДАНІ • 2018

ОФІЦІЙНІ ДАНІ • 2018

IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
«Інновації в медицині – здоров’я нації»
Міжнародна виставка охорони здоров’я Міжнародна фармацевтична виставка Міжнародна стоматологічна виставка

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

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

VII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО
ТУРИЗМУ, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo

МIЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
«Унікальне поєднання сучасних наукових досягнень
і практики в стоматології»

Міжнародна професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації, яка об'єднує
потужну науково-практичну, дискусійну, ділову площадки, а також найбільші в Україні спеціалізовані
виставки останніх досягнень ринку охорони здоров'я, стоматології, фармацевтики та медичного
туризму
ЗА ПІДТРИМКИ

ПІД ПАТРОНАТОМ
Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я

Президента України

ОФІЦІЙНА ПІДТРИМКА
Кабінету Міністрів
України

Міністерства охорони
здоров’я України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

Київської міської
державної адміністрації
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОРИ
Національна
академія медичних
наук України

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

Компанія
LMT

СЕРЕД СПІВОРГАНІЗАТОРІВ ФОРУМУ
17 державних установ Національної академії медичних наук України, 12 кафедр та 2 інститути
НМАПО імені П. Л. Шупика, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Українська
військово-медична академія, Національний інститут раку, а також понад 30 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 асоціація сімейної медицини,
Асоціація кардіологів України, Асоціація стоматологів України, Американський міжнародний альянс
охорони здоров’я — Проект з безпеки крові (CDC/PEPFAR) в Україні та інші профільні асоціації
та об’єднання.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

ПАРТНЕРИ
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ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

288

експонентів Міжнародного медичного форуму,
Міжнародного форуму Менеджмент в охороні здоров'я та
Міжнародного Стоматологічного Конгресу

30
75

майстер-класів

організаторів та
співорганізаторів

27

доповідачів –
експертів галузі

357

VIP-гостей

експонентів Міжнародної виставки медичного
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo

6 500 м2
12 575
35
60

експозиційної площі

фахівців-відвідувачів

850

ПОСТІЙНІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

країн-учасниць та
представлених ТМ

науково-практичних заходів

4Life Трансфер Фактор центр в Україні, Agel, Компанія AMPri Ukraine, CHISON MEDICAL IMAGING
CO. LTD, Doktoram.com, НВП DX-СИСТЕМИ, Компанія Likarni.com, ROCHE, АВІС – МЕД, Аламед, АЛТ
(ЕМСІМЕД), АФС Медицинтехнік, БIШОФIТ Mg ++, Біо Тест Мед, Браш, Ваше Здоров'я Трейдинг,
ВЕГА МЕДІКА, ВОЛЕС, Волсмарт, Глобал – Медика, Дослідний завод ГНЦЛС, ГОЛНИТ, Групотест, Дана
МС, Діалог Діагностікс, ЕксімКаргоТрейд, Елітмедіка, Ерба Діагностікс Україна, ЕргоЛайф, ІМЕСК, ІН
МЕДІКАЛ, Інтермедика, МК КАРДІО, КАТРОНІК, Квайссер Фарма Україна, ЗРО КВАНТ, ЛАБВІТА, ЛадаМед, ЛАЙФМЕДИКА, Лікар, Компанія ЛОРАН, ТДВ Київське виробниче об’єднання МЕДАПАРАТУРА,
Медгарант, Медгрупінвест, Медекал-про, Медилайн, МЕДІТОРГ, Медсервісгруп, Медстар Солюшенс,
Медтехснаб, МІЗ-МА, Міт – Медика, МК Квертімед-Україна, Модем1, Представництво в Україні МУКОС
Фарма, Нектар, Нова медична група, ОДАМЕД, Дослідно-експериментальний виробничий центр
ОЛІМП, МПТВП ОНІКО, ОСД Східна Європа, ПЕ-КО, Полікс Групп, Поліпромсинтез, Профімед-Сервіс,
РАДМІР, Реагент, Рейн Інтернешнл, СЕЛКОМ ЛТД, Сіместа ВААЛ, СПІКАРД, Терра-Мед, ТІСА Київ,
Топлайн, ТРАНСМЕД, Український науковий інститут сертифікації, УАБМ, Ультрасайн, ФАРМЛІНК,
ФЕЛІЦАТА Україна, Філісіт-Діагностика, Флоаре, HEEL, ХЕЛСІ СТАЙЛ, Цептер Інтернаціональ Україна,
Медичний центр ЮБІАЙ, ЮТАС та багато інших.
НОВІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ - ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ 2011-2018
262
2011 рік

300
2015 рік

350
2012 рік

322
2016 рік

380
2013 рік

337
2017 рік

350
2014 рік

288
2018 рік

Beijing Yimo Co. LTD, Clinica Web/MEDAKADEM, DEVA Company, Dr. Yilmaz Herbs&Supplements,
Feminacare, GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD, Jiangsu Trauhui Medical Instrument
Co. LTD, Kaps, MZ Liberec a.s., NECOTES, Playbrush, Shanghai Kinnovex Medical Co. LTD, Shenzhen Creative
Industry Co. LTD, Skeema Dental Italia, System Medicals – Свармед, WHITE STUDIO, VR Dental, Winncare
Polska, БЕСТМЕД, БіоЛабТех ЛТД, БМЦ, ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, Вінмедікал, Гельтек – Україна, НВФ
ОПТРОН, ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, Джонсон і Джонсон Україна, Діалаб Сервіс, ДОМІНАНТА, ЕКСДІА ПЛЮС, ЕКСІМ,
Медична компанія ЕМПІРІКА, Представництво Епсон Європа Б.В., ЄВРОМЕД, ІНТЕЛМЕД, Київський
вітамінний завод, КСЕНКО, Лабораторія краси та здоров`я HEALTH@BEAUTY LAB, Лабпартнер,
МАКСИМУС-ПЛЮС, МЕДАКАДЕМІЯ, МЕДИН 2011, Медікалазер, Nikator, Одєтекс, ОПТЕК, ПОЛТАВА
МЕДОБЛАДНАННЯ, СІРОНА, Скай Медика, Смарт Мед, СТЄЛАБ, ТІ ДЖІ ХЕЛС, УкрМедСпектр, ФорсайтМедтех, Хелсі Тонзілс та інші.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ VII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO. ДИНАМІКА 2013 - 2018 РОКІВ
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76
2013 рік

77
2016 рік

96
2014 рік

82
2017 рік

75
2015 рік

27
2018 рік

WWW.HTEXPO.COM.UA

WWW.HCM.IN.UA

WWW.MEDFORUM.IN.UA

5

ЦИФРИ ТА ФАКТИ. УЧАСНИКИ • 2018

ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ • 2018

Виставка орієнтована на практику надання високоякісних медичних та оздоровчих
послуг на території України та за її межами. Платформа, яка консолідує операторів ринку
медичного туризму, професійні агентства та асоціації, туристичні компанії, представників
профільних органів влади, лікарів, менеджерів охорони здоров’я.
СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
Торговий відділ Посольства Австрії ADVANTAGE AUSTRIA UKRAINE, healthPi, Mondial GmbH & Co. KG,
PremiQaMed Privatkliniken GmbH, Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH, ДУ МОЗ Республіки Білорусь
Республіканський науково-практичний центр Віденська Приватна Клініка «Мати і дитя», Evex Medical
Corporation, центр медичного туризму Baltic care, туристичний інформаційний центр Jūrmala,
Клініка Лазерної медицини Д-ра Мауріньша, Латвійське агентство інвестицій та розвитку, Латвійсько
Американський центр ока, Посольство Словацької Республіки в Україні, ТОВ Медичний центр «Асклепіон»
клініка «Мануфактура», Етуаль Флора, ТОВ «Імпала Тревел», Київський центр фунготерапії, біорегуляції та
аюрведи, Wellness Center Наш Дом, HYKSin - Гельсінська університетська лікарня, ТМ Amber Life, ЛАТТЕПС,
агентство з питань підтримки торгівлі Чехії - CzechTrade.
СКЛАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ
15%
Медичні і стоматологічні
центри, центри фізіотерапії
та реабілітації, приватні
клініки, лікарні, санаторії,
термальні курорти

26%
Виробники
31%
Дистриб`ютори, торговельні компанії
16%
Державні установи, медичні
і стоматологічні асоціації, громадські
об`єднання, вищі навчальні медичні
і стоматологічні заклади

5%
ЗМІ

9 248
2015 рік

12 087
2012 рік

11 045
2016 рік

14 116
2013 рік

12 120
2017 рік

10 252
2014 рік

12 575
2018 рік

ОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ

Австрія

Іспанія

Нідерланди

Угорщина

Бельгія

Італія

Німеччина

Україна

Білорусь

Казахстан

Норвегія

Фінляндія

Болгарія

Канада

Польща

Франція

Великобританія

Китай

Росія

Чехія

Грузія

Корея

Румунія

Швейцарія

Данія

Латвія

Словаччина

Швеція

Ізраїль

Литва

США

Японія

Індія

Молдова

Туреччина
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8 252
2011 рік

7%
Послуги

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОНЕНТІВ І ТОРГОВИХ МАРОК ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

6

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ. ДИНАМІКА 2011 - 2018 РОКИ
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ЛУРІН Ігор Анатолійович – керівник
Департаменту з питань охорони здоров’я та
соціальної політики Головного департаменту
з питань гуманітарної політики Адміністрації
Президента України
СИСОЄНКО Ірина Володимирівна – народний
депутат України, заступник Голови Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
БЕРЕЗЕНКО Сергій Іванович – народний
депутат України, член Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я
ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович – президент
Національної академії медичних наук України,
академік НАМН України
WWW.HTEXPO.COM.UA

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович – ректор
Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України
ФЕДОРОВИЧ Наталія Володимирівна –
заступник Міністра соціальної політики України
ГІНЗБУРГ Валентина Григорівна – директор
Департаменту охорони здоров`я Київської
міської державної адміністрації
ЛІСНЕВСЬКА Наталія Олександрівна –
координатор з охорони здоров’я Центрального
офісу реформ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ТА ГОСТЯМ ЗАХОДІВ

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Президент України

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 та стоматологічних
асоціацій, ректори вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти,
директори компаній-учасників Форуму, кращі фахівці галузі охорони здоров’я, представники ЗМІ.

П

ереконаний, 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

Щ

орічні зустрічі на Форумі найкращих представників медичної спільноти України, їхніх колег з-за кордону є
надзвичайно ефективними, адже тут фахівці можуть наживо обмінюватися досвідом, представляти інноваційні
наукові розробки для діагностики, лікування та профілактики захворювань, підвищувати професійний рівень.

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

Б

ажаю, щоб під час фахових дискусій у рамках Міжнародного медичного форуму народилося багато
неординарних ідей і дієвих рішень, щоб кожен із вас повернувся на своє робоче місце з новими знаннями
та використав їх у практиці на користь пацієнтам.

КОВТОНЮК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
Заступник Міністра охорони здоров’я України

Щ

оразу на численних майданчиках Форуму обговорюються різні напрямки в системі охорони здоров’я,
проходять тематичні семінари: з тактичної медицини, стоматології, медичної реабілітації, з організації
та управління охороною здоров’я тощо. Хочу подякувати за напрям «управління в охороні здоров’я», адже
автономізація закладів викликає дуже багато питань, і добре, що є майданчик для обговорення простих і
складних питань.

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

М

іжнародний медичний Форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» є професійною платформою, яка дає
змогу організувати прямі контакти між науковцями, виробниками та споживачами високотехнологічних
розробок в медичній галузі. Таке поєднання сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів, вдосконаленню
методів лікування, розширенню фахових зв’язків учасників та гостей заходу, а також надає можливість пошуку
рішень у найактуальніших питаннях охорони здоров`я.
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ

ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ
ГАВРИЛЕНКО ТЕТЯНА ІЛЛІВНА
Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України,
куратор Референтної лабораторії НАМН України

Н

а цій платформі можна ознайомитися з продукцією світових лідерів в області поставок обладнання і
розробок для лабораторій, встановити ділові контакти, зробити вибір, попередньо дізнавшись переваги
обладнання, взявши участь у презентаціях. Форум протягом багатьох років робить вагомий внесок у
підвищення кваліфікації лабораторних працівників, допомагає у вирішенні проблемних питань сучасних
напрямів лабораторної медицини.

ЯЛИНСЬКА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Член групи експертів МОЗ України з напрямку «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева терапія.
Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика», завідувач відділенням променевої діагностики
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», д.мед.н.,
доцент кафедри променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика, президент Асоціації Радіологів України

Щ

ЦИМБАЛЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Президент Національної академії медичних наук України, академік

У

рамках цьогорічного Конгресу усі зацікавлені сторони цього процесу – 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. 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

Ф

орум — це унікальний масштабний проект. Його оптимальний формат дає змогу вченим-медикам і
практикуючим спеціалістам ділитися один з одним своїми здобутками, підвищувати свій професійний
рівень. Крім того, фахівці можуть дізнатися тут про світові досягнення у галузі медичного і стоматологічного
обладнання, технологій та іншої продукції медичного призначення на спеціалізованих виставках.

орічно 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.

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

С

подіваємося, що спілкування клініцистів, спеціалістів з УЗД та ФД, обмін досвідом у рамках роботи
ІХ Міжнародного медичного форуму на стендах виробників діагностичного обладнання, лекціях і майстеркласах «Всеукраїнської школи ультразвукової та функціональної діагностики» прискорить впровадження
нових діагностичних і лікувальних методик на мультидисциплінарному, мультипараметричному та
мультимодальному принципах сучасної і доказової медицини.

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, президент
громадської організації «Асоціація стоматологів України»

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

Щ

ороку під куполом Форуму відбувається безліч цікавих зустрічей, професійних знайомств, корисних
дискусій та нових особистих відкриттів!

Під час цього унікального заходу кожен з нас не лише поповнює свій багаж знань та вмінь, а й набуває
натхнення працювати на благо співвітчизників!

В

ідвідувачі Міжнародного медичного форуму та Міжнародного стоматологічного конгресу мають чудову нагоду
максимально ефективно використати ці три дні для професійного вдосконалення, адже можуть поглиблювати
знання на науково-практичних заходах і ознайомлюватися із сучасним медичним і стоматологічним обладнанням,
інструментами, матеріалами від вітчизняних і зарубіжних виробників і постачальників на спеціалізованих
експозиціях, серед яких відбудеться Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO.

Вважаю, що така особливість Форуму – надихати ентузіастів медичної галузі – надзвичайно важлива!

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

С

подіваюся, що науковий форум стане джерелом знань фахівців лабораторної медицини, буде сприяти
обміну інформацією, досвідом та формуванню нових поглядів на найбільш актуальні проблеми
лабораторної медицини.
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІ. СПЕЦІАЛІСТИ • 2018

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ

12 575

професійних
відвідувачів

357

VIP-гостей

850

доповідачів –
експертів галузі

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ
55%
Київ та область

11%
Західний регіон

12%
Центральний регіон

6%
Східний регіон

7%
Північний регіон
6%
Південний регіон

3%
Іноземні відвідувачі

12

Австрія
А

Ізраїль

Корея

Палестина

ТТайвань

А
Алжир

Індія

Л
Латвія

Португалія

ТТуніс

Б
Білорусь

Ірак

Л
Литва

Польща

Туреччина

Бурунді

Іран

М
Марокко

Росія

В
я
Великобританія

Іспанія

М
Мексика

Саудівська
Аравія

Франція

Гана

н
Казахстан

М
Молдова

Сенегал

Чехія

ГГрузія

Канада

Нігерія

С
Словаччина

Ш
Шрі-Ланка

ЕЕстонія

Катар

Н
Німеччина

Судан

Швейцарія

Китай

Нова
Зеландія

США

Японія

WWW.MEDFORUM.IN.UA

WWW.HCM.IN.UA

6%
Наукові співробітники

42%
Лікарі

6%
Менеджери, адміністратори

24%
Керівники установ,
головні лікарі

ЗАКОРДОННІ ВІДВІДУВАЧІ

Є
Єгипет

ПОСАДОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ

Фінляндія

WWW.HTEXPO.COM.UA

4%
Студенти V-VI курсів

16%
Заступники керівників
установ, керівники
підрозділів

2%
Інші

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
41%
Відповідаю за прийняття рішення
50%
Впливаю на прийняття рішення
9%
Не впливаю на рішення
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІ. СПЕЦІАЛІСТИ • 2018

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ
Організація і управління охороною здоров’я

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЛІКАРІВ-ВІДВІДУВАЧІВ *
Організація і управління охороною здоров’я

17%
23%

Обласні, міські, районні медичні та стоматологічні клініки,
поліклініки, лікарні, пологові будинки, відомчі ЛПЗ
Центри служби крові, СНІДу
Санаторно-курортні установи
Науково-дослідні та навчальні установи медичного і
стоматологічного профілю

1%
3%
8%

Функціональна діагностика
Медицина невідкладних станів
Гінекологія, репродуктологія, акушерство,
перинатологія, неонатологія, педіатрія
Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія,
ендоскопія, комбустіологія
Медична реабілітація та фізична терапія
Травматологія і ортопедія

7%

Онкологія

Медичний туризм

10%
1%
5%
3%
4%
5%
2%
3%

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

4%
4%

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети

16%

Медична радіологія

32%

Виробники/постачальники медичного та
стоматологічного обладнання, лікарських препаратів,
товарів медичного та стоматологічного призначення

Інше

13%

Лабораторна медицина

Приватні клініки, лабораторії, спеціалізовані медичні
і стоматологічні центри, офтальмологічні центри,
діагностичні центри, центри естетичної медицини

Сімейна медицина

1%

Офтальмологія

16%
2%
3%
6%

Стоматологія

Сестринська справа

1%
1%
2%
2%

Організація та управління фармацією

2%

Отоларингологія

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ *

Урологія і нефрологія
Дерматовенерологія

79%
Прийняти участь у науково-практичних заходах,
майстер-класах, школах
68%
Ознайомитися з новинками медичного та
стоматологічного обладнання, техніки, інструментарію

Медичний туризм

3%

* лікарі – відвідувачі зазначали напрямок медичний туризм додатково з основною спеціальністю

37%
Відвідати Міжнародну виставку медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo
56%
Провести переговори про постачання медичного та
стоматологічного обладнання, витратних матеріалів,
фармацевтичних препаратів, тощо
23%
Ознайомитися з новинками фармацевтичної
продукції

* Спеціалісти обирали декілька пунктів
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2018

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2018

Науково-практична програма ґрунтувалася на VII Міжнародному Конгресі «Впровадження
сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровя’ України», а також Міжнародному
стоматологічному Конгресі, що внесені до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році», затвердженому НАМН та МОЗ України.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНГРЕСІВ

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСІВ

75
30

60

організаторів та співорганізаторів

850

майстер-класів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ
МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ
Організація і управління стоматологічною службою

науково-практичних заходів

Медицина та стоматологія

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСІВ
доповідачів-експертів галузі
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Науково-практичні
заходи

25

45

62

55

62

68

90

60

Доповідачі

196

330

500

670

763

800

950

850

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНГРЕСІВ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО 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
Функціональна діагностика
Військова медицина
Медицина невідкладних станів
Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія,
ендоскопія, комбустіологія

Медична реабілітація і фізична терапія
Травматологія та ортопедія
Онкологія
Терапія, кардіологія, неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія,
гематологія та трансфузіологія, фармакологія
Загальна практика–сімейна медицина
Гінекологія, репродуктологія, акушерство,
перинатологія, неонатологія, педіатрія
Офтальмологія
Дерматовенерологія
Організація і управління фармацією
Cестринська справа
Медичний туризм
Інші заходи

ПРАКТИЧНІ ШКОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ
Школа головного лікаря
Українська лабораторна школа
Всеукраїнська школа ультразвукової та
функціональної діагностики
Українська кардіологічна школа
ім. ак. М.Д. Стражеска
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Терапевтична школа
Школа екстреної медичної допомоги
Школа з клінічної нейрофізіології
Українська школа медсестринства
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Навчальні медичні заклади післядипломної освіти:

ОРГАНІЗАТОРИ, СПІВОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСІВ

Державні установи Національної академії медичних наук України:
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології
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 нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
ДУ «Інститут медичної радіології
ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
ДУ «Інститут мікробіології та імунології
ім. І.І. Мечникова 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 хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України»
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної
медицини НАМН України»

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»
ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України»
ДУ «Інститут урології НАМН України»
ДУ «Інститут фармакології та токсикології
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 хірургії і
трансплантології імені О.О. Шалімова
НАМН України»
ДУ «Національний науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
НАМН України»
Лабораторна та метрологічна служба
НАМН України
Міжінститутський Референтний лабораторний
центр НАМН України
ДУ «Національний інститут фтизіатрії
і пульмонології імені Ф.Г. Яновського
НАМН України»
ДУ «Національний науковий центр радіаційної
медицини НАМН України»
ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

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

Інститут стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика
Харківська медична академія післядипломної
освіти (кафедра медицини невідкладних станів,
медицини катастроф і військово-медичної допомоги)

Фахові медичні та стоматологічні асоціації і громадські об’єднання,
відомчі установи, організації, компанії:
Американський міжнародний альянс охорони
здоров’я — Проект з безпеки крові (CDC/
PEPFAR) в Україні
Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»
Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО

Національна науково медична бібліотека
України
Національний інститут раку
Національний музей медицини України

Асоціація педіатрів України

Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО

Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб
органів травлення в Україні, ГС

Товариство офтальмологів України (ТОУ)

Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО

Українська Академія Реабілітації та Здоров’я
Людини

Асоціація радіологів України

Українська Асоціація Медичного Туризму

Асоціація служби крові України, ВГО

Українська Асоціація Нейрохірургів

Асоціація стоматологів України, ГО
Асоціація Урологів України, ВГО
Асоціація хірургів України, ГО
Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Київський міський центр крові
Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини, Державного управління
справами, ДНУ

Українська асоціація репродуктивної медицини
Українська Асоціація Сімейної Медицини
Українська асоціація фахівців ультразвукової
діагностики, ГО
Українська Асоціація фізичної терапії, ГО
Український фармацевтичний інститут якості,
ДП (ДП «УФІЯ»)
Центр охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця»

Вищі медичні навчальні заклади:
Науково-дослідні установи МОЗ України:
ДУ «Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології МОЗ
України»
Науково-практичний медичний
реабілітаційно-діагностичний центр
МОЗ України
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Референс-центр з молекулярної діагностики
МОЗ України
ДУ «Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» МОЗ України

Буковинський державний медичний
університет, Вищий державний навчальний
заклад України
Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
Донецький національний медичний університет
Житомирський медичний інститут, КВНЗ,
Житомирської обласної ради
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Київський медичний університет, ПВНЗ
Луганський державний медичний університет, ДЗ
Львівський національний медичний
університет ім. Д. Галицького
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Українська військово-медична академія
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ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ
Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини
катастроф, ВГО
Всі три дні роботи Форуму ознаменувалися проведенням унікальних міждисциплінарних
науково-практичних заходів. Під егідою Форуму проходили VІІ Міжнародний медичний
конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров'я України», а також ІІІ Міжнародний Форум «Менеджмент в охороні здоров’я»
та ІІ Міжнародний стоматологічний конгрес, що внесені до Реєстру з'їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2018 році.
Комплексний, багатоплановий та насичений характер форуму, який охоплював майже всі
сфери медичного та пов’язаного з ним напрямків, стабільно приваблював нових учасників
своєю сучасністю, рівнем інновацій, масштабністю та високою професійністю підготовки заходів.
Для керівників охорони здоров'я, директорів і головних лікарів державних та приватних
медичних установ були передбачені програми «Організація і управління охороною
здоров'я», «Реформування галузі», «Дні приватної медицини» у рамках ІІІ Міжнародного
форуму «Менеджмент в охороні здоров’я».

РОДЗИНКОЮ!
науково-практичної програми цього року стала перша Всеукраїнська
конференція «Доступність та якість медичної допомоги у сільській місцевості: сьогодення
та перспективи. Погляд регіонів», у роботі якої взяли участь: народні депутати України
Сергій Березенко та Ірина Сисоєнко, заступник міністра Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, координатор
з охорони здоров’я Центрального офісу реформ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Наталія Лісневська, директор
департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак, директор департаменту
охорони здоров'я Черкаської ОДА Михайло Лобас, представники департаментів охорони
здоров'я з інших областей, представники ОТГ та головні лікарі з усієї України.
Кафедра організації і управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика провели
науково-практичну конференцію «Освіта — основа управлінської діяльності в охороні
здоров’я», щорічну конференцію з міжнародною участю «Організація і управління
охороною здоров’я 2018».
НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони
здоров'я організували V Школу головного лікаря.

відбулася ІХ практична конференція «Приватна медицина: реалії
практики». Організатор заходу – Компанія LMT та компанія Health promo.
У програму також увійшли заходи, присвячені питанням державної політики, реформуванню
охорони здоров'я, фінансово-економічним та організаційно-правовим механізмам здійснення
управління медичними закладами.

ВПЕРШЕ!
був проведений Перший національний симпозіум української медичної
експертної спільноти «Здоров’я українця – найвища цінність держави», організатор УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ЕКСПЕРТНА СПІЛЬНОТА.
Також вперше відбулися два практичних семінари від партнера Форуму – юридичної
компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ» – для стоматологів та офтальмологів. Обидва заходи викликали
величезну увагу слухачів.
Котрий рік поспіль зібрала фахівців науково-практична програма «Дні лабораторної
медицини». У рамках програми відбулася науково-практична конференція з міжнародною
участю «Теорія та практика лабораторної медицини» (до 100-річчя заснування НМАПО імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Організатори заходу – Міністерство охорони здоров’я України,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська
асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.
НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска» НАМН України, Лабораторна та метрологічна служба НАМН України,
міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України провели науково-практичну
конференцію «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній роботі сімейних
лікарів». Були проведені загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної
медицини, робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками
однопрофільних кафедр післядипломної освіти ВНМЗ України, круглий стіл «Наш спільний
захист – вакцинація», науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у сучасному світі:
епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика», а також 10 інтенсивних майстер-класів у
рамках Української лабораторної школи.
ТОВ «Вектор-Бест-Україна» у цьому році провів науково-практичний семінар «Особливості
імуноферментних та молекулярних методів діагностики кліщових інфекцій».
у розширеному форматі відбулася науково-практична програма «Медична
радіологія». На майданчику Конгресу відбулися конференції «Інноваційні методи у променевій
діагностиці», «Вибір методу діагностичної візуалізації в кардіології в залежності від клінічної
ситуації», семінар «Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні», був проведений
Круглий стіл членів експертної групи МОЗ України за напрямками "Радіологія. Ультразвукова
діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика": «Проблемні
питання радіологічної служби України».
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Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики,
кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, Компанія LMT провели низку
майстер-класів Всеукраїнської школи ультразвукової та функціональної діагностики.
Заняття проходили на інноваційному обладнанні, яке надали провідні компанії ринку.
Крім цього, низка актуальних заходів були присвячені інноваційним технологіям в медичній
візуалізації, променевим методам дослідження в сучасній онкології, сучасним підходам до
лікування променевих ушкоджень і багатьом іншим питанням.
Значна увага на Форумі була приділена науково-практичній програмі «Військова
медицина». Зокрема, провідні фахівці установ НАМН України представили свої розробки,
методи і методики надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню. Була
проведена IV Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН
України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому
населенню».
Різноманітні питання вдосконалення екстреної медичної допомоги в Україні були розглянуті
у розділі «Медицина невідкладних станів і медицина катастроф». Були проведені майстерклас «Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги на догоспітальному етапі»
та симпозіум «Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної
та військової медицини, який відповідає міжнародним стандартам».
Багаторічний партнер Конгресу – кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені
П. Л. Шупика спільно з іноземними експертами організували науково-практичну конференцію
«Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції розвитку та прикладні питання».
Національна академія медичних наук України; Міністерство охорони
здоров’я України; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.
Стражеска» НАМН України; Департамент охорони здоров’я Київської ОДА; Асоціація кардіологів
України; Асоціація дослідників України; Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та
реабілітації традиційно провели Українську кардіологічну школу ім. акад. М.Д. Стражеска
«Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування».
Цього року велику увагу було приділено програмі для офтальмологів. Інтерес фахівців
викликали науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології», організована
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» та Товариством
офтальмологів України, семінар «Дайджест інновацій в офтальмології», організатором якого
стала кафедра офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика та семінар «Правове регулювання
офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних
ситуацій» від юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ».

Серед заходів для сімейних лікарів слід виділити науково-практичну конференцію
«Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», організовану
НМАПО імені П. Л. Шупика та Інститутом сімейної медицини і науково-практичну конференцію
«Реформа і якість первинної медичної допомоги», організатором якої стала Українська Асоціація
сімейної медицини.
У рамках науково-практичної програми «Функціональна діагностика» була проведена
IV школа з клінічної нейрофізіології «Актуальні питання клінічної нейрофізіології. ЕЕГ діагностика
пароксизмальних станів». «Викликані потенціали». Організатори: відділення функціональної
діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; відділення
функціональної діагностики з групою рентгенології ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України», ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів».

ВПЕРШЕ!
Власників та керівників аптек, фармацевтів, провізорів зібрав науковопрактичний семінар «Практичні аспекти менеджменту та економіки аптечної мережі»
організатором якого виступив ДП «Український фармацевтичний інститут якості».
Традиційно Фахівці також змогли взяти участь і в інших не менш важливих
науково-практичних програмах: «Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія,
комбустіологія»; «Травматологія та ортопедія»; «Онкологія»; «Терапія, кардіологія, неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія»; «Дерматовенерологія»;
«Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія»;
«Сестринська справа».
Крім цього, відбулися унікальні освітні школи – Терапевтична школа і Українська школа
медсестринства, у рамках яких слухачі отримали кваліфіковані консультації професіоналів.
Вже другий рік поспіль відбувся МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС.
Співорганізаторами Конгресу стали ГО «Асоціація стоматологів України», Інститут стоматології
НМАПО імені П. Л. Шупика, Українська асоціація сімейної медицини. Повні зали спеціалістів
стоматологічної галузі зібрали Симпозіум «Фармакотерапія в стоматології»; конференція,
присвячена 15-річчю Інституту стоматології та cемінар-практикум «Правове регулювання
стоматологічної практики: зміни в законодавстві» від ЮК «МЕДКОНСАЛТИНГ».
Форум дозволив розглянути проблемні питання медицини, намітити стратегічні завдання
розвитку галузі охорони здоров'я. Результати роботи Конгресу знайдуть практичне застосування
і сприятимуть удосконаленню практики надання медичної допомоги населенню України.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА • 2018

IНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА • 2018
Генеральний
стратегічний партнер

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЗАХОДАХ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ*
Організація і управління охороною здоров’я/
Дні приватної медицини
Дні лабораторної медицини

Військова медицина

18%

Онкологія
Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія,
ендокринологія, гематологія та трансфузіологія
Загальна практика – сімейна медицина
Гінекологія, репродуктологія, акушерство,
перинатологія, неонатологія, педіатрія
Офтальмологія
Дерматовенерологія
Організація та управління фармацією
Cестринська справа
Медичний туризм
Інши заходи

Генеральний інформаційний
партнер виставки PharmaExpo

10%
2%

Генеральний
інтернет-партнер

3%

Медицина невідкладних станів
Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія,
ендоскопія, комбустіологія
Медична реабілітація і фізична терапія
Травматологія і ортопедія

Генеральний
інформаційний партнер

13%

Медична радіологія
Функціональна діагностика

Генеральний інформаційний
партнер конгресу

5%
5%

Офіційні інформаційні партнери Форуму

5%
2%
3%
13%

Міжнародні партнери виставки
Healthcare Travel Expo

3%

Офіційні інформаційні партнери
виставки Healthcare Travel Expo

3%
4%
2%
2%

Міжнародні інформаційні партнери Форуму та Виставки
4%

2%
1%
* Спеціалісти відмічали декілька пунктів

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЗАХОДАХ МІЖНАРОДНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО КОНГРЕСУ *
Організація і управління стоматологічною службою
Медицина та стоматологія

Інформаційні партнери Форуму та Виставки

32%
68%

ДЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

* Спеціалісти відмічали декілька пунктів
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ФОТО • 2018

ВІДГУКИ • 2018
Компанія Canon Medical Systems вже традиційно взяла участь у щорічному МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ
ФОРУМІ «Інновації в медицині – здоров’я нації», який відбувся 25-27 квітня 2018 року. Цьогорічний форум нас
приємно вразив кількістю учасників та різноманітністю представленого обладнання.
Впродовж трьох днів, наших провідних фахівців чекали дружні зустрічі із постійними партнерами та нові
цікаві знайомства, які, ми сподіваємось, переростуть у довгострокові плідні відносини. Також, завдяки участі у
форумі, ми провели низку успішних переговорів, які закінчились укладанням договорів про співпрацю.
Крім вищезазначеного слід згадати і про «Всеукраїнську школу ультразвукової та функціональної
діагностики», яка проходила в рамках Медичного форуму та дала нам змогу продемонструвати переваги та
можливості наших останніх розробок в ультразвукових апаратах експертного класу Aplio i-series.
Дякуємо організаторам та чекаємо IMF 2019, де ми із задоволенням прийматимемо участь!
ОЛЬГА РУНКОВА, Маркетолог компанії Canon Medical Systems
Компанія «Біо Тест Мед» дякує організаторам IX Міжнародного медичного форуму за професійність у
проведенні цього важливого для медицини України заходу.
Цьогорічний форум був насправді масштабною подією, яка об'єднала насичену науково-практичну
програму та експозицію з представників різноманітних медичних спеціальностей, що пропонували сучасні
інноваційні продукти. Співробітникам нашої компанії дуже сподобалася велика кількість нових відвідувачів,
які були нашою цільовою аудиторією, та їх зацікавленість у співпраці.
Бажаємо Вам подальшого розвитку та сподіваємося на співпрацю!
ІГОР ТОРМАСОВ, Керівник відділу маркетингу ТОВ «Біо Тест Мед»
Хочу подякувати вашій команді за організацію такого грандіозного і корисного заходу.
Для нашої компанії - це прекрасна нагода продемонструвати нове обладнання, поспілкуватись зі своїми
клієнтами та познайомитись з новими.
Великим плюсом заходу, на мою думку, є поєднання виставкової частини з практичною. Саме проведення
майстер-класів та лекцій збирають навколо актуальних питань цільові аудиторії.
ІННА БУШОВСЬКА, Маркетолог ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
В цілому, захід пройшов добре, претензій до організації немає, все було підготовлено на високому рівні.
Cподобалося проведення і організація майстер-класів, шкіл, тематичних семінарів. Нашим спікерам було
цікаво виступати з доповідями, досить велика кількість аудиторії. Що б хотілося підвищити – так це ще більше
відвідуваність заходу цільової аудиторії.
ЮЛІЯ ЖУКОВА, Керівник відділу компанії DANA MC
Наша молода компанія вперше брала участь в подібній широкомасштабній виставці міжнародного формату.
Досвіду участі у нас не було, тому ми зіткнулися з масою труднощів і проблем, пов'язаних з оформленням і
забудовою стенду. Організатори виставки не просто оперативно відгукувалися, але і активно швидко сприяли
вирішенню всіх наших проблем, пов'язаних зі стендом. Організація самої виставки була здійснена на високому
рівні як з точки зору самої підготовки, так і з точки зору правильно сегментованого розміщення стендів по
зацікавленості відвідувачів виставки. Наш стенд знаходився поруч з конференц-залами, в яких проходили
виступи, пов'язані з лабораторною діагностикою, тобто тією сферою діяльності, якій безпосередньо і
займається наша компанія.
Завдяки цій виставці наша компанія змогла заявити про себе і познайомити зацікавлених учасників ринку
з новими продуктами, які стають дуже актуальними в наш час. Сподіваюся, будемо брати участь в подальшому
у виставці з організаторами в тому ж складі.
РІММА БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ, Менеджер ТОВ «ІНТЕЛМЕД»
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Завдяки своєму формату, який поєднує наукові заходи і виставку найсучаснішого медичного обладнання,
товарів і послуг, Міжнародний медичний форум є важливою платформою для залучення до процесу змін усіх
зацікавлених сторін.
Дуже вдячний за запрошення на Всеукраїнську конференцію «Доступність та якість надання медичної
допомоги у сільській місцевості: реалії та перспективи. Погляд регіонів». Мав змогу виступити, почути відповіді
від народних депутатів, представників Мінрегіону на запитання щодо реформування галузі та впровадження
телемедичних технологій у регіонах.
ІГОР ГНАТУША, член правління, голова секторальної платформи «Охорона здоров’я» Асоціації ОТГ

Щиро Вам вдячна за таку чудову організацію цьогорічного Медичного Форуму! Хоча я була вперше, та
мені все було до вподоби, отримала дуже багато позитивних емоцій! Як на мій погляд, все було на вищому
рівні: привітливі організатори і регістратори, які доступно пояснювали де, що і як можна знайти, щоб відвідати;
дуже цікаві доповіді, наші і закордонні фахівці-доповідачі, багато тренінгів, море різноманітного медичного
обладнання, рекомендацій, медичної літератури і багато чого іншого! (Мені три дні не вистачило, щоб все
проглянути і всюди завітати! Велике Вам спасибі за все!!! Очікую наступну таку ж цікаву і корисну зустріч!
НАТАЛІЯ БОГДАН, лікар-терапевт, Багатопрофільний медичний центр (Університетська клініка №1)
Одеського національного медичного університету

Щиро дякуємо за можливість взяти участь у такому заході. Це, безперечно, чудова можливість отримати
нові знання, партнерів для співпраці, обмін думками та досвідом.
Крім того, дуже актуальною була інформація, отримана під час засідань. Зокрема, корисною та змістовною
була дискусія на тему: «Доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості: сьогодення та
перспективи. Погляд регіонів» та «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини».
Вразила масштабність та різноманітність виставки, яка надала чудову можливість отримати нові контакти
для співпраці. Тож ще раз дякуємо за проведення заходів такого рівня та можливість брати в них участь.

IMF вже закріпив позицію, як регулярний міжнародний майданчик для обміну думками, який об’єднує
представників різних спеціальностей.
Щорічна повторюваність і передбачуваність високого рівня організації заходу додає авторитету даного
форуму. IMF вже зараз дозволяє українським фахівцям інтегруватися як в національну, так і в глобальну ділову
систему медичних послуг, і сподіваюся, що такий позитивний вплив форуму буде тільки рости.

Відділ охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Омельницької
сільської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дуже вдячні організаторам ІХ Міжнародного Медичного форуму за досконалу інформацію про стан галузі
охорони здоров'я.
Особлива подяка від керівництва закладу за ознайомлення з сучасними підходами до самоосвіти
медичних фахівців.
Сподобався високий рівень інформації про новітні сучасні лабораторні дослідження. Дуже цікаві і корисні
демонстрації практичних навичок та майстер-класи з лабораторної медицини.
Насправді Форум був для всіх нас дуже інформативним і корисним. За це дякуємо дуже. На майбутнє
маємо побажання більш ширшого освітлення на форумі питання фізіотерапії та реабілітації.

Щиро дякую за можливість відвідати IX Міжнародний Медичний Форум.
Мені дуже сподобались організація та творча атмосфера проведення форуму, було дуже цікаво та корисно.
Відкрились нові можливості у діяльності мого підприємства. До зустрічі на Х Медичному Форумі.
ЮРІЙ ЧЕРНЕНКО, Директор «МЕДІКОР»

СЕРГІЙ СЛЕСАРЕНКО, Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2

ОЛЕКСАНДРА ПЬЯНКОВА, головний лікар, дитяча клінічна лікарня №9 (м. Київ)
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Оргкомітет Форуму, Конгресів та Виставок дякує Партнерам, Співорганізаторам,
Учасникам та Відвідувачам за сприяння у проведенні заходів 2018 року

ТА ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИ

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»

VIII МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ МЕДИЧНОГО
ТУРИЗМУ, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я
МIЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
«Унікальне поєднання сучасних наукових досягнень
і практики в стоматології»

З питань участі у Форумі та Виставках: Тел: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98, 206-10-15
З питань участі у Конгресах:
Тел: +380 (44) 206-10-99

E-mail: med@lmt.kiev.ua
E-mail: marketing@lmt.kiev.ua

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

