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ОФІЦІЙНІ ДАНІ • 2016
VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
«Інновації в медицині – здоров’я нації»

ОФІЦІЙНІ ДАНІ • 2016

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

Міжнародна виставка охорони здоров'я

Міжнародна фармацевтична виставка

V ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО
ТУРИЗМУ, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo
Міжнародна професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації, яка об'єднує
потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні спеціалізовані виставки останніх
досягнень ринку охорони здоров'я, фармацевтики та медичного туризму
ЗА ПІДТРИМКИ

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

Президента України

ОРГАНІЗАТОРИ
Національна академія
медичних наук України

ОФІЦІЙНА ПІДТРИМКА
Комітету Верховної Ради з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту та туризму
Кабінету Міністрів України
ЗА СПРИЯННЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЕКСПЕДИТОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЗАБУДОВНИК

МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПЕДИТОР

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР
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Компанія LMT

СЕРЕД СПІВОРГАНІЗАТОРІВ

Міністерства охорони здоров’я України
Київської міської державної адміністрації

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

Державні установи Національної академії медичних наук України, кафедри Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, кафедри Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця, Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Асоціація
радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, Асоціація кардіологів
України, Асоціація працівників медицини невідкладних станів і медицини катастроф, Асоціація
ортопедів-травматологів України, Асоціація педіатрів України, Асоціація урологів України, Українська
Асоціація Нейрохірургів, Товариство клінічних нейрофізіологів м. Києва, Асоціація дитячих
оториноларингологів України, Асоціація Лікарів Медичного Туризму, Товариство офтальмологів
України, Українська академія реабілітації та здоров'я людини, Асоціація комбустіологів України,
Всеукраїнська фармацевтична палата, Українське товариство клінічної лабораторної діагностики,
Польська Туристична Організація, Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної
медичної допомоги, Українська Асоціація фізичної реабілітації, МГО «МА «Здоров’я суспільства»,
Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів, ДУ «Інститут серця МОЗ України», ДУ
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»,
ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації» МОЗ України,
Національний інститут раку МОЗ України, медичні заклади Міністерства оборони України та інші.
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ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

322

експонента Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині – здоров’я нації»

60
110

майстер-класів

77

11 045

професійних відвідувачів

800

доповідачів –
експертів галузі

340

VIP-гостей

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

5 649 м2

організаторів та
співорганізаторів

ПОСТІЙНІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ

68

експозиційної площі

35

країн-учасниць

науково-практичних заходів

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ
Генеральний партнер: Toshiba Corporation
Партнери: UMT+, «Мед Ексим», «Здраво», «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ», «БТЛ-Україна», «МЕДІО»,
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», Аmed, «Експерт», «УКР ДІАГНОСТИКА», RH, «Вектор-Бест-Україна», «Віола
Медтехніка», «Ін Медікал», «Сінево Україна».
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ
VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»
ДИНАМІКА 2010 - 2016 РОКІВ

203
2010 рік
262
2011 рік
350
2012 рік

380
2013 рік
350
2014 рік
300
2015 рік
322
2016 рік

AMED, Agel, BCM Україна, Doktoram, DX-Комплекси, НВП DX-Системи, ECHOSENS, Erba Lachema
S.r.o., Expert, RH, АБДОМЕД, АВІС – МЕД, Науково-лікувальний фітоцентр Авіцена, АЙЮС, АЛАМЕД,
Алекс-стиль, Науково-виробничий центр Альма, Альціона, АПІПРОДУКТ, АФС Медицинтехнік,
БIШОФIТ Mg ++, Біо Тест Мед, БІОМЕД ЛТД, БТЛ-Україна, Біофарма, Дочірнє підприємство БМТ
УА, Вектор-Бест-Україна, Науково-виробниче підприємство ВІЛАН, Вінмедікал, Віола Медтехніка,
ВКФ Медтехніка, ВОЛЕС, Волсмарт, ГOЛДЕН – ФАРМ, Глобал Медика, Дослідний завод ГНЦЛС,
ДЕЗАНТ, Діагностичні системи Україна, ЕКОСВІТ ОЙЛ, 4Life Трансфер Фактор центр в Україні,
ЕксімКаргоТрейд, ЕПІНАТУРА, ЕргоЛайф, Ін Медікал, Жасмін, ІМЕСК, ІНДАР, Інтермедика, Асоціація
Інтерпроект, Медична виробнича компанія Калина, МК КАРДІО, Київський центр фунготерапії,
біорегуляції та аюрведи, КРАТІЯ ЛТД, Лабікс, ЛАБЛАЙФ, Мед Ексім, ТДВ Київське виробниче
об’єднання МЕДАПАРАТУРА, Медгарант, Медилайн, МЕДІКОМ-УКРАЇНА, МЕДІО, Медісторе,
Медкосвісс (Україна), Медтек, МІЗ-МА, МК Квертімед-Україна, МОДЕМ 1, Нектар, Нова медична
група, МПТВП ОНІКО, Організація Медичного Бізнесу, ОСД Східна Європа, Поліпромсинтез,
Профімед-сервіс, Профмода, РАДМІР, Реагент, ТМ РІО, Рош Україна, ТВ Синтез, Сіместа ВААЛ, СІНЕВО
Україна, Січ Україна, СПІКАРД, Терра-Мед, ТехМедКонтракт, УКР ДІАГНОСТИКА, Українська академія
біологічної медицини, Укрбіо, УКРБІОМЕД, УМТ+, Фармаско, Фармлинк, ФЕЛІЦАТА УКРАЇНА, Фіторія,
Хелсівей, ХІКО, НВП ХіМеК, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ЮВІС, Юрія-Фарм та інші.
НОВІ УЧАСНИКИ ФОРУМУ
ORTOS, Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co. LTD, АЙ ПІ МЕДІКАЛ, Алерган,
АЛЬФАМЕД, АМПРІ УКРАЇНА, Бест Діагностик, БІОСОНАТ, Представництво Босналек Д.Д. Сараєво, ВСА
електронік Україна, ГОЛНИТ, ЕЛІТМЕДІКА, ІМУ ПРО Україна, ІПС-Україна, Квайссер Фарма Україна,
ЛАБВЕЛЛ, ЛАЙФМЕДИКА, ЛОРАН, МедІнтерСервіс, Меркурій Вест, Представництво в Україні МУКОС
Фарма, Дослідно-експериментальний виробничий центр ОЛІМП, МГО «КС «Нове життя», Полікс Групп,
ПраймМед, РАВІТА УКРАЇНА, Радіомед, Раціональні рішення Україна, Рехафлекс, РУС-КО, САНІМЕД
ІНТЕРНЕШНЛ ІМПЕКС, Світ Літньої Людини, ТОЧКА ОПОРИ ПЛЮС, Українська Медична компанія
«Umed», Український медичний центр сертифікації, НВП УКРОРГСИНТЕЗ, УКРТЕХМЕД, Фіто Фарма,
Фітофармакологія, ТОВ Формула життя плюс, Фортмедика, Медичний центр ЮБІАЙ, ЮГМЕДКОНТРАКТ
та інші.
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ V ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO. ДИНАМІКА 2012 - 2016 РОКІВ

46
2012 рік
76
2013 рік
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96
2014 рік
75
2015 рік
77
2016 рік
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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, менеджерів охорони здоров’я, лікарів-фахівців.
Офіційний спонсор:

Спеціалізовані партнери:

Постійні учасники виставки:
1 000 ДОРІГ Україна, ROBINSON TOURS, Асоціація Лікарів Медичного Туризму, Відділ сприяння торгівлі
та інвестиціям Посольства Польщі у Києві, Медичний центр «ІНГО», Комерційний Відділ Посольства
Республіки Корея (КОТРА), МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ, Медичний центр «Лаян Віннер», Посольство Словацької
Республіки в Україні, СІНЕВО УКРАЇНА, ТревелСіМ, Трускавецька Міська Рада, Угорський туризм –
Інформаційне бюро.
Нові учасники виставки:
Anadolu Medical Center, BETAMEDICS, Campus Consulting, Diamed клініка, Doctor Sam, Euromed
International LTD, Euromedic Tourism LTD, EUROPEAN MEDICAL SERVICES, Fundacja Rozwoju
Elektrokardiologii im. dr. Seweryna, Helios, İstanbul Cerrahi Healthcare Group, JUNISA GmbH,
KOC University Hospital, Medifrance Solution, Medi-Sept Sp. z o.o., Medtravelco, QUIRONSALUD,
REHAMED-CENTER Sp. z o.o., Sterlinga, клініка спортивної медицини і реабілітації Villa Stuart,
Yeditepe University Hospitals, Санаторій Боржава, міжнародний лікувально-оздоровчонавчальний центр Вікторія, ДУ «Національне агентство з туризму», Ізраїльська Асоціація Компаній
Медичного туризму, Клініка антистаріння Медіком, Санаторій «Куяльник», ЛІДЕРТУРБІЗНЕСГРУП,
Оздоровчо-реабілітаційний центр «МОДРИЧІ», Союз-Супутник Болгарія, Санаторій Теплиця, Фундація
«Відкритий діалог», Центр фізичної реабілітації та інші.

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ 2010 - 2016 РОКИ
14 116
2013 рік

7 943
2010 рік

10 252
2014 рік

8 252
2011 рік

9 248
2015 рік

12 087
2012 рік

11 045
2016 рік

СКЛАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ
19%
Медичні центри, центри
фізіотерапії та реабілітації,
приватні клініки, лікарні,
санаторії, термальні курорти

21%
Виробники
26%
Дистриб`ютори, торговельні компанії

9%

18%
Державні установи, медичні
асоціації, громадські об`єднання,
вищі навчальні медичні заклади

ЗМІ
7%
Послуги

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОНЕНТІВ І ТОРГОВИХ МАРОК ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ
Австрія

Іспанія

Південна Корея

Угорщина

Бельгія

Італія

Польща

Україна

Болгарія

Канада

Росія

Фінляндія

Боснія та
Герцеговина

Китай

Румунія

Франція

Латвія

Сербія

Чехія

Великобританія

Малайзія

Словаччина

Швейцарія

Данія

Нідерланди

Словенія

Швеція

Ізраїль

Німеччина

США

Японія

Індія

Норвегія

Туреччина

В`єтнам
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ОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ
Ерно Кешкень, Надзвичайний і Повноважний
Посол Угорщини в Україні
Красімір Мінчев, Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Болгарія в Україні
Павло Страхілов, Радник з економічних питань
Посольства Болгарії в Україні
Адріян Мірон, Радник з економічних питань
посольства Румунії в Україні
Лю Цзюнь, Радник з економічних та комерційних
питань Посольства Китайської Народної Республіки
в Україні
Соня Крайчова, Торговий радник Посольства
Словацької Республіки в Україні
Жанг Женг, Другий секретар Посольства
Китайської Народної Республіки в Україні
Рімантас Шєгжда, Комерційний Аташе Посольства
Литовської Республіки в Україні
Ю Сінгхо, Комерційний Аташе Посольства
Республіки Корея (KOTRA)
Хайме Рамон Фернандес Санчес, Керівник
торгово-економічного відділу Посольства Іспанії в
Україні
Олена Стефанська, Комерційний спеціаліст
Торговельного представництва США в Україні
Віталій Бойко, представник Державної корпорації
з розвитку зовнішньої торгівлі Малайзії MATRADE
WWW.HTEXPO.COM.UA
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ОФІЦІЙНІ ГОСТІ. VIP ГОСТІ
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ТА ГОСТЯМ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
І МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ HEALTHCARE TRAVEL EXPO

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Президент України
озбудова вітчизняної галузі охорони здоров’я – одне з першочергових завдань держави,
а головними пріоритетами для нас є якісне медичне обслуговування, мотивовані фахівці,
прозорі й конкурентні умови ведення бізнесу для виробників і дистриб’юторів медичної техніки та
фармацевтичних препаратів.
Сподіваюся, що професійний обмін думками під час Форуму дасть змогу встановити ефективний
діалог між спеціалістами, представити останні методи та методики з профілактики, діагностики і
лікування захворювань, що сприятиме збереженню і зміцненню здоров’я нації.

Р
Лазоришинець Василь Васильович, Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»
Гайко Георгій Васильович, Директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Степанов Юрій Миронович, Директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Биков Ігор Геннадійович, Директор ДУ «Український науково-практичний медичний центр
неврології та реабілітації» МОЗ України
Дячук Дмитро Дмитрович, Голова Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Головних
Лікарів», директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» Державного управління справами
Літус Олександр Іванович, Президент Української академії дерматовенерології, директор
територіального медичного об’єднання «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» у м. Києві, президент ВГО
«Українська асоціація псоріазу»
Савицький Валерій Леонідович, Начальник Української військово-медичної академії, полковник
медичної служби
Лісневська Наталія Олександрівна, Начальник Головного управління медичних закладів
Укрзалізниці
Петриченко Олександр Олександрович, заступник начальника лікувально-організаційного
відділу НАМН України
Савичук Наталія Олегівна, Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика
СЕРЕД ПРИСУТНІХ: керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, обласних
державних адміністрацій, головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, директори державних
установ НАМН України та МОЗ України, президенти медичних та фармацевтичних асоціацій,
завідувачі кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, представники посольств та торгово-економічних
місій, ректори вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, директори
компаній-учасників Форуму, представники ЗМІ.

ЛУРІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Керівник департаменту з питань охорони здоров`я та соціальної політики
Адміністрації Президента України
ьогодні авторитетна платформа Міжнародного медичного форуму дозволяє визначити
стратегічні напрями роботи, встановити ефективний діалог між спеціалістами, представити
останні методи та методики з профілактики, діагностики і лікування захворювань. Захід сприятиме
впровадженню у практичну медицину інноваційних розробок, присвячених наданню медичної
допомоги при ураженнях, отриманих під час бойових дій, а також медико-соціальній реабілітації
військових.

С

БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЬГА ВАДИМІВНА

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
народний депутат України
ітаю Вас із проведенням чергового Міжнародного медичного форуму. Сьогодні ми стоїмо на
порозі модернізації в українській системі охорони здоров’я до якої варто підійти з усвідомленням
нашої відповідальності. Не дивлячись на всі перепони і виклики, українська медицина перебуває
у стані реалізації масштабних та складних завдань. На шляху реформування нам важливо
використати світовий досвід, зберігаючи кращі вітчизняні надбання та беручи до уваги українські
реалії. Впевнена, що наша нелегка щоденна праця і надалі сприятиме виконанню відповідальної
місії – повернення людям здоров’я.

В

ШАФРАНСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Заступник Міністра охорони здоров’я України
учасний формат Форуму дозволяє реалізувати професійну науково-освітню платформу для
обміну досвідом науковців і практиків, становлення безперервного професійного розвитку
медиків в рамках інтеграції потужної наукової програми, майстер-класів провідних вітчизняних і
міжнародних спеціалістів і комплексу різноманітних спеціалізованих виставок останніх досягнень
медичної техніки та фармацевтичного ринку.

С

ПАЛАТНИЙ АРТУР ЛЕОНІДОВИЧ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму
ьогодні наша держава зацікавлена у розвитку вітчизняного медичного туризму. Саме тому,
Комітет всебічно підтримує проведення Міжнародної виставки медичного туризму. Виставка
сприяє підвищенню обізнаності відвідувачів про високий професійний рівень медичних послуг
в Україні та за кордоном, ламає бар’єри, що виникають у потенційних пацієнтів, які вирішують
подорожувати до іноземних країн або приїжджати до України. Насичена ділова програма дозволяє
знайти партнерів, налагодити бізнес-контакти, ознайомитися з тенденціями розвитку лікувальнооздоровчого туризму.

С
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КНЯЗЕВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії державного управління при Президентові України
ьогодні настав час, який потребує пошуку нових, інноваційних форм та методів навчального
процесу, об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети – підготовки висококваліфікованих
кадрів для сфери охорони здоров’я в Україні. З огляду на це, велику роль відіграє Міжнародний
медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», у рамках якого проходить цілий комплекс
науково-практичних заходів, присвячених актуальним питанням організації і управлінню охороною
здоров’я. Форум об’єднує фахівців, яким не байдуже майбутнє нашої охорони здоров’я, пропонує
дискусію, націлену на результат – ефективна політика з охорони здоров’я.

С

КРАСІМІР МІНЧЕВ

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарія в Україні
озвольте привітати вас з відкриттям V Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness –
Healthcare Travel Expo! Болгарія та Україна є близькими, дружніми країнами, які з’єднані між
собою історично і культурно та мають близькі звичаї і традиції, схожий менталітет. Болгарія є
сучасним туристичним напрямом, пропонує багато можливостей для цілорічного відпочинку та
оздоровлення, які можна поєднувати з цікавими ознайомчими культурно-історичними турами.

Д
ЦИМБАЛЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України
орум – важливий крок для української науки і медицини. Завдяки організаторам Форуму
ми маємо потужну платформу, де можемо об’єднати можливості і потенціал вітчизняних і
закордонних фахівців з усіх напрямків галузі охорони здоров’я, представників державних структур,
наукових і бізнесових кіл. Так, лише з боку НАМН у Форумі візьмуть участь 32 установи. Свої
розробки у рамках науково-практичної програми та експозицій представлятимуть видатні фахівці
різної спеціалізації. Для лікарів – це чудова нагода підвищити свій рівень кваліфікації, обмінятися
досвідом та налагодити співпрацю, адже у дні Форуму пройде 65 науково-практичних заходів для
представників всіх спеціальностей.

Ф

ВОРОНЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
академік НАМН України
роботі Форуму сконцентрований найкращий науковий і технічний потенціал нашої країни.
У Форумі представляють свої інноваційні розробки у різних галузях медицини 21 кафедра
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, серед яких вже
традиційно власні науково-практичні заходи проводять кафедра клінічної лабораторної
діагностики, кафедра гематології та трансфузіології, кафедра медицини невідкладних станів
та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки, кафедра комбустіології і
пластичної хірургії, кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії і кафедра
оториноларингології, кафедра нефрології та нирковозамісної терапії, кафедра неонатології,
кафедра неврології № 2, кафедра терапії.

У

НАУМОВЕЦЬ АНТОН ГРИГОРОВИЧ

НАТАША ПРАХ

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні
озвиваючи туризм, Словенія докладає всі зусилля для того, щоб країна приваблювала
прихильників зеленого, активного і здорового туризму. Словенія також високо цінує українських
гостей. Я переконана, що українські туристи будуть також почуватись добре в близькій з культурної
і мовної точки зору країні, яка має прекрасний клімат, якісний сервіс і розумні ціни.

Р

ЮРАЙ СІВАЧЕК

Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні
ловаччина близька Україні не тільки територіально. Наші країни пов'язує історія, схожість
менталітетів, спорідненість мов, колорит звичаїв, народних традицій. V Міжнародна виставка
медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo є актуальним і необхідним заходом, який
сприяє розвитку медичного туризму між нашими країнами – це платформа, що надає можливості
отримання високоякісних медичних послуг в Україні та за її межами, а сам медичний туризм – це
стиль життя сучасної людини.

С

ЕРНО КЕШКЕНЬ

Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні
горщина бере участь у цьому професійному заході практично від початку його проведення,
залучаючи до роботи на своєму національному стенді принципово нових експонентів. Ми
розглядаємо виставку Healthcare Travel Expo, як чудову можливість представляти медицину та
рекреаційні ресурси Угорщини, створену високопрофесійною, надійною та креативною командою
організаторів. Не маємо сумнівів, що проведення цієї виставки і участь у ній Угорщини слугуватиме
якнайкращому піклуванню про здоров’я українців.

У

Перший віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України
іжнародний медичний форум дозволяє продемонструвати конкурентні розробки НАН України
в сфері медицини, отримати відгуки і знайти інвесторів.

М

КЛИЧКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Голова Київської міської державної адміністрації
озвольте від імені київської громади привітати вас з початком роботи VII Міжнародного
медичного форуму. Як правило, події такого масштабу слугують не тільки місцем зустрічі
професіоналів своєї справи, а й дискусійним майданчиком, який дозволяє переосмислити наявні
здобутки та зробити ще один крок уперед.

Д
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ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ

11 045

професійних
відвідувачів

340

800

VIP-гостей

доповідачів –
експертів галузі

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ
61%
Київ та область

8%
Західний регіон

11%
Центральний регіон

6%
Східний регіон

9%
Північний регіон
4%
Південний регіон

1%
Іноземні відвідувачі

Іспанія

Молдова

10%
Наукові
співробітники

43%
Лікарі-спеціалісти

4%
Менеджери

17%
Керівники установ,
головні лікарі

6%
Студенти
V-VI курсів

18%
Керівники
підрозділів установ

ЗАКОРДОННІ ВІДВІДУВАЧІ
Бельгія
Б

ПОСАДОВИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ

2%
Інші

США

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
Білорусія
Б
Великобританія
В
ГГрузія
ІІрландія

12
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Італія
Китай
Корея
Литва
Л

Німеччина
Польща
Португалія

Туреччина
48%
Впливаю на прийняття рішення

Угорщина
У

40%
Відповідаю за прийняття рішення

Чехія
Ч

12%
Не впливаю на рішення

Росія
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ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ
Організація і управління охороною здоров’я

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

16%
18%

Медична радіологія

Обласні, міські, районні медичні клініки,
поліклініки, лікарні, пологові будинки, відомчі ЛПЗ
Центри служби крові, СНІДу
Санаторно-курортні установи

28%
1%
2%

Функціональна діагностика

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

5%
5%
4%
4%

Фізична терапія і реабілітація
Травматологія і ортопедія

9%

Онкологія
Терапія, педіатрія, кардіологія, неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія,
дерматовенерологія, гематологія та
трансфузіологія

4%

Медичний туризм

5%
4%

Медицина невідкладних станів
Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія

13%

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети

9%
2%

Акушерство, неонатологія та гінекологія

Науково-дослідні та навчальні установи

Інше

15%
14%

Лабораторна медицина

Приватні клініки, лабораторії, спеціалізовані
медичні центри, діагностичні центри, центри
естетичної медицини

8%
1%

Сімейна медицина
Офтальмологія

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ*

Отоларингологія

78%
Прийняти участь у науково-практичних заходах,
майстер-класах, школах

Урологія

2%
2%
1%
1%

Сестринська справа
Пластична хірургія, комбустіологія
Організація та управління фармацією

71%
Ознайомитися з новинками медичного обладнання,
техніки, інструментарію

18%

Медичний туризм

4%
2%
3%
5%

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

65%
Відвідати Міжнародну виставку медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo
54%
Ознайомитися з інноваціями і технологіями в
медицині
51%
Провести переговори про постачання
обладнання, витратних матеріалів,
фармацевтичних препаратів, тощо
18%
Ознайомитися з новинками
фармацевтичної продукції
* Спеціалісти обирали декілька пунктів
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Науково-практична програма Форуму ґрунтувалася на V ЮВІЛЕЙНОМУ МІЖНАРОДНОМУ
МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних
конференцій, які проводитимуться у 2016 році», затвердженому НАМН та МОЗ України.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНГРЕСУ

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

8 530
60

110
800

делегатів Конгресу

майстер-класів

організаторів та
співорганізаторів

68

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

доповідачів – експертів галузі

9

практичних шкіл

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОГРАМИ:
Організація і управління охороною здоров'я
Дні приватної медицини
Дні лабораторної медицини
Медична радіологія: ультразвукова
діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, комп'ютерна томографія,
магнітно-резонансна томографія, променева
терапія, ядерна медицина, радіаційна
безпека
Функціональна діагностика
Телемедицина та медичні інформаційні системи
Військова медицина
Медицина невідкладних станів
Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія
Фізіотерапія і реабілітація

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Науково-практичні заходи

25

45

62

55

62

68

Доповідачі (експерти)

96
196

330

500

670

763

800

Делегати (спеціалісти)

4 12
120

8 13
135

1 69
11
694

7 82
826

7 68
680

8 53
530

науково-практичних заходів

Травматологія та ортопедія
Онкологія
Терапія, педіатрія, кардіологія, неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія,
дерматовенерологія, гематологія та
трансфузіологія
Загальна практика – сімейна медицина
Акушерство, гінекологія, неонатологія
Офтальмологія
Отоларингологія
Урологія
Сестринська справа
Health Beauty: пластична хірургія,
комбустіологія
Організація і управління фармацією

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
Терапевтична школа
Тактична медицина
Школа екстреної медичної допомоги
Школа реабілітаційної терапії
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Українська школа медсестринства
Майстер-класи кафедри нефрології та
нирково-замісної терапії НМАПО
імені П. Л. Шупика
Майстер-класи кафедри гематології і
трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика
Майстер-класи кафедри неврології №2
НМАПО імені П. Л. Шупика
Майстер-класи кафедри неонатології НМАПО
імені П. Л. Шупика
WWW.HTEXPO.COM.UA
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ОРГАНІЗАТОРИ ТА СПІВОРГАНІЗАТОРИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСУ

Державні установи Національної академії медичних наук України:
• ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
• ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
• ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
• ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»
• ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
• ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
• ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
• ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України»
• ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова 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 та гінекології НАМН України»
• ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
• ДУ «Інститут урології НАМН України»
• ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України»
• ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»
• ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
• ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
• ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»
• ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»
• ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»
НАМН України»
• Лабораторна та метрологічна служби НАМН України
• Міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України

Науково-дослідні установи МОЗ України:
• ДУ «Інститут серця МОЗ України»
• ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
• ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України»
• Національний інститут раку
• Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф

Вищі медичні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти:
Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика
Кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика:
• Дерматовенерології
• Неврології №2
• Дитячої хірургії
• Неонатології
• Гематології та трансфузіології
• Нефрології та нирковозамісної терапії
• Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації
• Оториноларингології
• Комбустіології і пластичної хірургії
• Дитячої оториноларингології, аудіології
• Клінічної лабораторної діагностики
та фоніатрії
• Клінічної лабораторної імунології та алергології
• Променевої діагностики
• Медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної
• Терапії
медицини
• Функціональної діагностики
• Медицини катастроф і військової медичної підготовки
• Медицини невідкладних станів
• Нейрохірургії
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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
• Інститут післядипломної освіти
• Кафедра акушерства і гінекології №2
• Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Фахові медичні асоціації і громадські об’єднання, відомчі установи,
організації, благодійні фонди, компанії:
• Асоціація дитячих оториноларингологів України
• Асоціація кардіологів України
• Асоціація комбустіологів України
• Асоціація педіатрів України
• Асоціація радіологів України
• Асоціація урологів України
• ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної
медичної допомоги та медицини катастроф»
• ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»
• Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
• Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та
екстреної медичної допомоги
• ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»
• ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
• ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів м. Києва»
• Громадська організація «Всеукраїнська асоціація
біомедичних інженерів і технологів»
• Громадська Рада при Міністерстві охорони
здоров'я України
• Громадське об'єднання з лікування ран
• Міжнародна громадська організація «Міжнародна
асоціація «Здоров'я суспільства»
• Товариство офтальмологів України
• Українська Асоціація Нейрохірургів
• Українська академія реабілітації і здоров'я людини
• Українська Асоціація фахівців ультразвукової
діагностики
• Українське товариство клінічної лабораторної
діагностики
• Військово-медичний клінічний центр Західного
регіону МО України
• Військово-медичний клінічний центр Південного
регіону МО України
• Військово-медичний клінічний центр Північного
регіону МО України
• Військово-медичний клінічний центр
Центрального регіону МО України
• Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечнікова (МОЗ України)
• Ірпінський військово-медичний клінічний центр
професійних захворювань МО України
• Київська міська станція екстреної медичної
допомоги та МК
WWW.HTEXPO.COM.UA

• Київський міський центр крові Департаменту
охорони здоров’я Виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
• Клінічна лікарня «Феофанія» Державного
управління справами
• Національний військово-медичний клінічний
центр «ГВКГ» МО України
• Український НДІ протезування, протезобудування
та відновлення працездатності (Мінсоцполітики
України)
• Польська Туристична Організація
• Журнал «Практика управління медичним закладом»
• Журнал DoctorGEO & DoctorSPA
• Редакція видавництва «Журнал головної медичної
сестри»
• BCM Україна
• Storz Medical AG
• TRAINING FORCE
• Компанія Med WIO
• Консалтингова компанія «Юркрафт Медицина»
• Медичний центр «ІНГО»
• ТОВ «Вектор-Бест-Україна»
• ТОВ «РЕХАФЛЕКС»
• ТОВ «Стандарти Технології Розвиток»
• ТОВ «Укрбіо»
• ТОВ «Хімлаборреактив»
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ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ КОНГРЕСУ
Питання державної політики, реформування охорони здоров'я, страхової медицини,
фінансово-економічні та організаційно-правові механізми здійснення управління медичними
закладами були висвітлені у науково-практичних програмах «Організація і управління
охороною здоров'я», «Дні приватної медицини». А також, семінар «Державна медицина:
реалії практики» і VI Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики».
Організатори заходів – Компанія LMT, журнал «Практика управління медичним закладом».
НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони
здоров'я з успіхом провели ІІ Школу головних лікарів. Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Автономізація закладів охорони здоров'я: управління фінансовими
ресурсами і реалізація системи фінансування на основі лікувально-родинних груп в
лікарнях другого і третього рівня медичної допомоги» зібрала понад 170 керівників
закладів охорони здоров’я.
Вперше на майданчику Форуму відбулося Відкрите засідання Громадської Ради при
Міністерстві охорони здоров'я України.
Численні заходи науково-практичної програми «Дні лабораторної медицини» зібрали
понад 1500 спеціалістів лабораторної медицини.
У рамках програми відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю
«Формування діалогу клініцистів і фахівців клінічної лабораторної діагностики: сучасні
методи лабораторної діагностики соціально небезпечних захворювань». Організатори
заходу – МОЗ України, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, НМАПО
імені П. Л. Шупика, Технічний комітет стандартизації 166.
Лабораторна та метрологічна служби НАМН, міжінститутський Референтний лабораторний
центр НАМН, ГУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»
провели науково-практичну конференцію «Прикладний аспект сучасної науки в
лабораторній діагностиці та клінічній практиці», а також 10 інтенсивних майстер-класів у
рамках Української лабораторної школи.
Вперше відбулася науково-практична конференція «Роль сучасних лабораторних
методів в діагностиці інфекційних хвороб та ускладнень» і З'їзд Українського товариства
клінічної лабораторної діагностики. Організатор заходів – Українське товариство клінічної
лабораторної діагностики.

Активну участь у формуванні програми взяли виробники та дистриб'ютори лабораторного
обладнання. Компанії «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ», «Укрбіо», «Вектор-Бест-Україна» і «BCM
Україна» провели власні науково-практичні заходи.
У розширеному форматі відбулася науково-практична програма «Медична радіологія».
Вперше на майданчику Конгресу проходило Спільне засідання головних
позаштатних спеціалістів МОЗ України за спеціальністю «Радіологія», «Рентгенологія»,
«Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», «Ультразвукова діагностика».
Посилився організаційний склад програми «Медична радіологія». Асоціація
радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, кафедра
променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, Компанія LMT провели ряд майстер-класів
Всеукраїнської школи ультразвукової та функціональної діагностики. Заняття проходили
на інноваційному обладнанні, яке надали провідні компанії ринку.
Крім цього, ряд актуальних заходів були присвячені інноваційним технологіям в медичній
візуалізації, променевим методам дослідження в сучасній онкології, сучасним підходам до
лікування променевих ушкоджень та ін. Серед організаторів секції: ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики НАМН України», Національний інститут раку МОЗ України,
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України».
У рамках науково-практичної програми «Військова медицина» провідні фахівці установ
НАМН представили свої розробки, методи і методики надання медичної допомоги учасникам
АТО і постраждалому населенню. Світил сучасної ортопедії і травматології зібрав другий за
рахунком Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової
системи: госпітальний етап і медико-соціальна реабілітація». Організаторами виступили
МОЗ України, НАМН України, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
НАМН України», ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів».
Відбулися майстер-класи та лекції «Сучасні аспекти тактичної медицини»,
організовані Українською військово-медичною академією.
Всеукраїнська Рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги провела
тренінги «Сучасні технології надання екстреної медичної допомоги постраждалим при
високонебезпечних надзвичайних ситуаціях».
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Питання вдосконалення екстреної медичної допомоги в Україні були розглянуті
на симпозіумі «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф». Симпозіум
організували НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра медицини невідкладних станів та кафедра
медицини катастроф та військової медичної підготовки, кафедри ХМАПО, ЗМАПО, ДУ «УНПЦ
ЕМД та МК МОЗ України», Київська міська станція екстреної медичної допомоги та МК, ВГО
«Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини катастроф».
Проблеми медичної реабілітації бійців АТО і мирного населення були розглянуті у
рамках круглого столу, який відбувся під патронатом Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я.
Захід організували ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та
курортології МОЗ України», ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології
та реабілітації МОЗ України».

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

2%
7%

Медицина невідкладних станів

4%

Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія

Багаторічний партнер Конгресу – кафедра гематології та трансфузіології
НМАПО імені П. Л. Шупика спільно з Київським міським центром крові Департаменту охорони
здоров'я КМДА та іноземними експертами організували науково-практичну конференцію
з міжнародною участю, присвячену новітнім тенденціям розвитку трансфузіології та
гематології.

Онкологія
Терапія, педіатрія, кардіологія, неврологія,
гастроентерологія, ендокринологія,
дерматовенерологія, гематологія та трансфузіологія
Сімейна медицина
Акушерство, гінекологія і неонатологія
Офтальмологія
Отоларингологія
Урологія
Сестринська справа
HEALTH BEAUTY:
пластична хірургія, комбустіологія
Організація та управління фармацією

Серед заходів, які вперше відбулися на Форумі, слід виділити науково-практичну
конференцію «Впровадження сучасних технологій у сімейну медицину», організовану
НМАПО імені П. Л. Шупика, Інститутом сімейної медицини, Міжнародною громадською
організацією «Міжнародна асоціація «Здоров'я суспільства».

10%

Військова медицина

Фізична терапія і реабілітація

Понад 100 спеціалістів з офтальмології зібрала науково-практична конференція «Актуальні
питання офтальмології», організована ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії
ім. В.П. Філатова НАМН України» та Товариством офтальмологів України.

17%

Медична радіологія

З успіхом відбулася Школа реабілітаційної медицини, яку традиційно організовує
Українська Асоціація фізичної терапії.

НАМН України, Асоціація кардіологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» у цьому році знову обрали майданчик Конгресу
для проведення Української кардіологічної школи ім. акад. М.Д. Стражеска «Стрес і
серцево-судинні захворювання: національна стратегія в сучасних умовах України».

13%

5%
5%

Травматологія і ортопедія

Медичний туризм

4%
3%
19%
2%
3%
1%
1%
2%
5%
2%
1%
2%

* Спеціалісти відмічали декілька пунктів

Вперше взяли участь у формуванні програми Конгресу ДУ «Інститут серця МОЗ України»,
кафедра функціональної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, які провели науково-практичний
семінар «Інтервенційні технології лікування серцевої недостатності та кардіоміопатії».
Кафедра терапії НМАПО ім. П. Л Шупика знову зібрала спеціалістів на
ІІ Терапевтичну школу.
Понад 400 спеціалістів з сестринської справи прийняли участь у практичних
майстер-класах Української школи медсестринства.
Семінар «GPP. Роль фармацевтичного працівника в суспільстві та охороні
здоров`я». Організатори: ТОВ «Стандарти Технології Розвиток», ГО «Всеукраїнська
фармацевтична палата».
У рамках V Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo фахівці медичного туризму долучилися до роботи конференції «Медичний туризм:
тенденції розвитку та майбутні перспективи» (співорганізатори конференції: ГО «Асоціація
Лікарів Медичного Туризму», Журнал DoctorGEO&DoctorSPA) та конференції польського
медичного туризму «Polish Medical Centre: напрямки діяльності та перспективи розвитку»
(Організатор: Польська Туристична Організація)
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Гавриленко Т.І.

Амосова К.М.
Ректор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
«…ми підтримуємо проведення Форуму та виступаємо співорганізатором цього заходу, який
з року в рік консолідує спеціалістів охорони здоров’я, які прагнуть розвиватися та навчатися
новому. Масштабна виставка медичного обладнання та фармацевтичних засобів дозволить
ознайомитися із найновітнішими досягненнями науки, практичної медицини та фармацевтики,
обмінятися досвідом та зав’язати нові професійні та партнерські контакти».

Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН України,
віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
завідуюча лабораторією імунології «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска»
НАМН України», куратор Референтної лабораторії НАМН України
«Форум протягом багатьох років робить вагомий внесок у підвищення кваліфікації лабораторних
працівників, допомагає у вирішенні проблемних питань сучасних напрямів лабораторної
медицини. Під час низки заходів програми «Дні лабораторної медицини» ми обговорюємо
найважливіші та найактуальніші науково-практичні проблеми галузі. За роки нашої співпраці з
Форумом Українська лабораторна школа стала брендом. Майстер-класи, які щороку відбуваються
в межах школи, направлені на демонстрацію новітніх розробок, удосконалення методів роботи,
отримання фахових консультацій від відомих експертів лабораторної галузі».

Дячук Д.Д.
Динник О.Б.
Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики, головний
позаштатний спеціаліст з «Ультразвукової діагностики» МОЗ України
«Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики активно підтримує Міжнародний
медичний форум як важливу подію в інформаційному полі сучасної медицини України. УЗД галузь
на виставкових стендах, школах і майстер-класах демонструє досягнення світової та вітчизняної
науки та техніки. Зичимо, щоб спілкування клініцистів і спеціалістів з УЗД у форматі стендової
презентації ультразвукового обладнання, на лекціях і майстер-класах Форуму стало джерелом
опанування нових методик, отримання фахових знань і здобутків».

Голова Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів», Директор
Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» Державного управління справами
«Одне із сьогоднішніх стратегічних завдань – це підвищення якості управлінських кадрів. У цьому
процесі велику роль відіграє Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації»,
у рамках якого проходить цілий комплекс науково-практичних заходів, присвячених актуальним
питанням організації і управління охороною здоров’я. Форум давно увійшов у розклад керівників
охорони здоров’я, науковців, лікарів і представників ділових кіл медичної галузі. Захід об’єднує
нас, він націлений на результат, дозволяє не тільки обговорити хід реформ, а розробити і винести
конструктивні пропозиції щодо подальшого здійснення модернізації медицини».

Лазоришинець В.В.
Луньова Г.Г.
Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини,
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика
«Клінічна лабораторна діагностика належить до числа напрямків, які найбільш інтенсивно
розвиваються на сучасному етапі. Лабораторна медицина має високу наукоємність. Нові
фундаментальні відкриття в біології та медицині, нові технології та обладнання сприяють
підвищенню ролі лабораторної діагностики в медицині. Сподіваюся, що науковий форум стане
джерелом знань фахівців лабораторної медицини, буде сприяти обміну інформацією, досвідом і
формуванню нових поглядів на найактуальніші проблеми лабораторної медицини».
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Директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова НАМН України»
«Міжнародний медичний форум щороку підтверджує статус авторитетної події галузі охорони
здоров’я. Захід об’єднує фахівців, які зацікавлені у розвитку медичної науки, розширенні мережі
співробітництва між науковцями, практикуючими лікарями та експертними діловими колами. З
гордістю можу констатувати і той факт, що Форум став традиційним місцем зустрічі досвідчених
і молодих кардіологів, кардіохірургів та фахівців суміжних спеціальностей. Насичена програма
представлена численними доповідями і майстер-класами, у рамках яких фахівці обмінюються
досвідом, підвищують рівень кваліфікації. Проте, це не тільки суто науковий захід, але і масштабний
форум для бізнесу. Провідні компанії-виробники і постачальники медичного обладнання мають змогу
презентувати свою продукцію і встановити контакти для подальшої плідної роботи».
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Ялинська Т.А.

Пасєчнікова Н.В.
Директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова
НАМН України», Голова Товариства офтальмологів України
«Сьогодні Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова є постійним учасником
Форуму. Ми раді можливості поділитися з колегами власними розробками. І нам є чим пишатися!
В стінах Інституту проводяться всі види діагностики очних захворювань із застосуванням
інноваційних технологій, фахівці проводять унікальні хірургічні втручання. Це потужна школа
фахівців, які відкриті до обміну досвідом, розширення ділових контактів. Я глибоко переконана,
що ми і надалі будемо розвивати напрямок «Офтальмологія» у рамках Форуму, з кожним роком
об’єднуватимемо все більше і більше зацікавлених фахівців. Запрошую компанії-постачальників
офтальмологічного обладнання, спеціалізованого інструментарію, витратних матеріалів,
лікарських засобів до співпраці!»

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Радіологія.
Рентгенологія», завідувач відділенням променевої діагностики ДУ «Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»
«Форум – це платформа для інтеграції знань і розробок вітчизняних і зарубіжних вчених,
виробників медичного обладнання. Відповідно медична радіологія – є ключовим напрямом
роботи заходу. Науково-практична програма дозволяє різним школам представляти свої методи
та методики, обмінюватися досвідом. Активна участь компаній укріплює і розширює співпрацю
між ними і практикуючими лікарями. Глибоко переконана, що робота на Форумі стимулюватиме
розвиток медичної радіології в Україні та дозволить виробити нові підходи до діагностики і
лікування захворювань».

Рогожин В.О.
Президент Асоціації радіологів України
«Асоціація радіологів України з самого початку виступає партнером Міжнародного медичного
форуму і підтримує організаторів у прагненні розвивати вітчизняну радіологію, проводити
науково-практичні заходи, майстер-класи для постійного підвищення знань і професійної
кваліфікації радіологів. Форум – фаховий захід з міждисциплінарним підґрунтям, що
дозволяє дивитися на проблемні і актуальні питання вітчизняної радіології під різним кутом,
комплексно підходити до їх вирішення, залучаючи виробників та постачальників медичного
обладнання, виробляти спільні цілі, визначати стратегічні напрямки роботи».

Тодуров Б.М.
Генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України»
«Міжнародний медичний форум зарекомендував себе саме тією платформою, яка дозволяє
нам обмінюватися досвідом, встановлювати ділові контакти, розвивати співробітництво між
медичними закладами, компаніями-виробниками і дистриб’юторами медичного обладнання і
лікарських засобів».
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IНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА • 2016
Генеральний
Генеральний
Генеральний інформаційний
стратегічний партнер інформаційний партнер партнер виставки PharmaExpo

Генеральний інформаційний партнер
виставки Healthcare Travel Expo

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ • 2016
Генеральний
інтернет-партнер

Офіційні інформаційні партнери
виставки Healthcare Travel Expo

Цей рік порадував насиченістю подій, великою відвідуваністю фахівців. Ми отримали колосальне
задоволення від участі у Форумі: нові клієнти, нові партнери, нові ідеї. Велика подяка Компанії LMT,
генеральному забудовнику «Наука» та керівництву «Експоплаза» за підтримку у ході підготовки
до виставки, організації власного заходу, за те, що створювали максимально приємні умови для
повноцінної роботи. Бажаємо вам процвітання, великих і світлих ідей на благо розвитку медицини!
Вектор-Бест-Україна
Форум залишив позитивні враження. Відзначимо організацію заходу на хорошому рівні, велику
відвідуваність і кількість учасників. В цілому, участь у Форумі була успішною. Дякуємо.
РУС-КО

Офіційні інформаційні партнери Форуму
Міжнародний медичний форум знову зібрав фахівців, які живуть медициною і прагнуть ділитися
своїми досягненнями, розширювати свої знання та інтереси. Наш Центр щороку проводить на
майданчику Форуму свій науково-практичний захід, запрошує досвідчених експертів, збирає зали
однодумців. Ендоваскулярні методи лікування активно використовуються в Україні з середини 70-х
років, коли професор В.І. Щеглов одним з перших у світі впровадив та застосовував ендоваскулярний
спосіб виключення мішковидних аневризм. На сьогоднішній день науково-практичний
потенціал та накопичений досвід фахівців ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії НАМН України» дозволяє провести лікування пацієнтів з вродженою чи
набутою судинною патологією з використанням сучасних технологій на самому вищому рівні. Ми
завжди раді можливості представити наші розробки у рамках стенду
Щеглов Дмитро Вікторович
Директор ДУ «НПЦЕНРХ НАМН України», Голова Всеукраїнської громадської організації
«Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії», д.м.н.

Міжнародні інформаційні партнери Форуму та Виставки

Форум приємно здивував своїм розмахом і якістю відвідувачів і учасників. Спостерігали велику
кількість представників медичних установ з різних областей України. В цілому все сподобалося, у
подальшому обов’язково візьмемо участь.
УКРОРГСИНТЕЗ
Інформаційні партнери Форуму та Виставки
Участь у Форумі дала можливість організувати додаткові особисті зустрічі, як з існуючими
партнерами, так і з потенційними. Ми змогли обговорити умови роботи і подальшого розвитку.
Завдяки Форуму ми оцінили ситуацію на ринку.
ВОЛЕС
Кафедра комбустіології вже вдруге приймає активну участь у Форумі у якості організатора науковопрактичної конференції. Ми спостерігаємо великий ріст, збільшення кількості спеціалістів та
учасників. Дякуємо за можливість поділитися своїм лікувальним досвідом, познайомитися зі
здобутками колег, відвідати медичну виставку, яка відображає останні тенденції розвитку галузі.
Козинець Георгій Павлович
Завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО
імені П. Л. Шупика, д.м.н., проф.
Організація Форуму повністю задовольнила! Молодці! Бажаємо продовжувати в тому ж дусі.
МІЗ-МА
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Оргкомітет Форуму та Виставок дякує Партнерам, Співорганізаторам,
Учасникам та Відвідувачам за сприяння у проведенні заходів 2016 року

VIII МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

VI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

Інновації в медицині – здоров’я нації

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

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИ

25 – 27 квітня 2017 року
Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б

VI МІЖНАРОДНУ
ВИСТАВКУ МЕДИЧНОГО
Т
ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS
З питань участі у Форумі та Виставках: Тел: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98, 206-10-15
З питань участі у Конгресі:
Тел: +380 (44) 206-10-99

www.medforum.in.ua

www.lmt.kiev.ua

E-mail: med@lmt.kiev.ua, marketing@lmt.kiev.ua
E-mail: congress@medforum.in.ua

www.htexpo.com.ua

