
 
 

XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»! 

 
25-27 травня відбулася головна медична подія 2021 року – Міжнародний медичний Форум 

«Інновації в медицині – здоров’я нації»! 
 

Попри карантинні обмеження, перенесення заходів, складнощі спричинені пандемією COVID-19 
та жорсткі вимоги МОЗ України цього року, на новій локації – у виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза», що знаходиться у передмісті Києва (с. Березівка, вул. Амстердамська, 1), Група 
компаній LMT з успіхом провела довгоочікувану зустріч представників охорони здоров’я. 

 
Радість від зустрічі та присутності на заході особисто відчувалася навіть під захисними масками. 

Нарешті медична спільнота зустрілася офлайн – це були три насичені дні присвячені охороні здоров'я 
України! 

 
Фахівці мали можливість ознайомитися з медичним та лабораторним обладнанням, сучасним 

інструментарієм, широким вибором медичних меблів, лабораторним посудом, медичним одягом, 
витратними матеріалами тощо, завести нові знайомства, провести переговори з компаніями-учасниками 
та отримати найкращі пропозиції від закордонних та вітчизняних виробників. 

 
Щодня відбувалися ділові зустрічі, професійні консультації на стендах компаній, фахівці з усіх 

регіонів України обмінювалися особистим досвідом, безперервно проходили науково-практичні заходи з 
підвищення кваліфікації, лікарі вели конструктивний діалог з представниками МОЗ України та органами 
місцевої влади. 
 

Захід проводився за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування; Міністерства охорони здоров’я України; Державної 
служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками; Київської міської державної 
адміністрації; Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації; Національної 
служби здоров'я України. 

 
Організатори: Національна академія медичних наук України, Національний університет охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика, Група компаній LMT. 
Співорганізатори: Національна академія наук України, Національний медичний університет імені  
О.О. Богомольця, Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини. 
Посол Форуму: Сорока Іван Миколайович. 
Офіційний партнер Форуму – Український Медичний клуб. 
 
Компанії-партнери: Protech Solution Ukraine, RH, Philips, Амбулатория.com, Укрдіагностика, AMED, 
НІКАТОР, Лабвіта, Ксенко, Компанія Кінд, Мед Ексім, ХЛР, LIEBHERR, Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю (ISTL), Модем 1, УКРОРГСИНТЕЗ, МЕДАПАРАТУРА та інші. 
 
До підготовки долучилися профільні медичні асоціації, громадські об’єднання, вищі навчальні медичні 
заклади. Захід підтримали ЗМІ України та зарубіжжя, інтернет-портали та інші інформаційні ресурси. 
 
ОДНОЧАСНО ВІДБУЛИСЯ: Міжнародний форум «Менеджмент в охороні здоров’я», Міжнародний 
медичний Конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я 
України», Міжнародний конгрес з лабораторної медицини, Міжнародна виставка медичного та 
оздоровчого туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo. 
 
У перший день відбулася урочиста церемонія офіційного відкриття заходів. 
З привітальними словами виступили: 

— Заступниця Міністра охорони здоров`я України - Ірина Володимирівна МИКИЧАК, 
— Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації - Олена 

Володимирівна ЄФІМЕНКО, 
— Віцепрезидент Національної академії медичних наук України – Володимир Миколайович 

КОВАЛЕНКО, 



— Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика - Раїса Олександрівна МОІСЕЄНКО, 

— Директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України - Тетяна 
Олександрівна БОЙКО, 

— Президент ГО «Український Медичний Клуб», Заслужений працівник охорони здоров`я 
України, Посол Міжнародного Медичного Форуму - Іван Миколайович СОРОКА. 

 
Серед почесних гостей були присутні представники обласних та міських Департаментів охорони 
здоров’я, керівники державних установ МОЗ та НАМН України, завідуючі кафедр НУОЗУ імені П. Л. 
Шупика, ректори вищих медичних навчальних закладів, Президенти медичних асоціацій, представники 
Об`єднаних територіальних громад, директори компаній-учасників виставок, кращі фахівці галузі 
охорони здоров’я, представники ЗМІ. 
 
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – MEDICAEXPO 
Під час Виставки компанії на своїх стендах презентували повний спектр медичного та лабораторного 
обладнання, новітньої техніки, інструментарію, медичних меблів, медичного одягу, витратних 
матеріалів, виробів медичного призначення тощо. 
 
МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ВИСТАВКА – PHARMAEXPO 
Працювала експозиція лікарських препаратів, парафармацевтичної продукції, медичних виробів тощо. 
Відвідувачі отримали можливість дізнатися про комплексне оснащення аптек, послуги для 
фармацевтичного ринку. 
 
Серед учасників виставок – виробники та постачальники обладнання, медичних товарів і 
фармацевтичних продуктів для медичних закладів різного профілю: AERTI, ALISON GROUP, AMED, Art 
Metal Furniture, Cherokee_Ukraine, Doktoram.com, EUROMED Фундація, EximLab, Greenway, KOTRA, 
Liebherr, RH, Представництво Schiller AG в Україні, Vostok – V, Центр слухової реабілітації АВРОРА, 
АЕРЕКС, Аналітек, АСАП ГРЕЙД, АСКМ ГРУП, Астравір Текнолоджі, Аурафікс Україна, БЕРЕШ ФАРМА, 
Ваше Здоров'я Трейдинг, ВЕГА МЕДІКА, Головна Мануфактура, Група Венето, Центр інформаційних 
технологій ДАМУ, ДІАЛАБСЕРВІС, ЕКСІМ, Медична компанія ЕМПІРІКА, Ерба Діагностикс Україна, 
Зетамед, ЗЕТ ТЕХНІКС, ІМЕСК, Корпорація Інноваційні технології, Калина компанія з розвитку бізнесу, 
Каммед, Категорум, Квайссер Фарма Україна, Компанія Кінд, КОР-Медiкал, Ксеніум-центр лікувального 
ксенону, ЛАБВІТА, Лабораторія Комплексних Рішень, Лаб-Універсум, ЛЕДУМ, ЛОРАН ГРУП, МД 
СОЛЮШНЗ, Мед Ексім, Мед Пром, МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, МЕДАКАДЕМІЯ, МЕДІКОМ-УКРАЇНА, 
МЕДІСПОРТ, Медісторе, Медіцинат, МЕДРЕХАБ, МедЦентр+, Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю, МК Квертімед-Україна, МК Сономедика, МУКОС Фарма, Натуральні 
Есенції, Нафталан Фарм Груп, Нікатор, НМТ, Ом – Технологія, Партнер Декор, Поліпромсинтез, 
Полтавський завод медичного обладнання та інструментів, Польська Туристична Організація, Провіденс 
Медіка, Пром Стандарт, ПРОТЕК СОЛЮШНЗ ПЛЮC, Протек Солюшнз Україна, РедМед, Синтезит, СКАЙ 
МЕДІКА, Терра-Мед, ТехМедКонтракт, Ті Джі Хелс, Топлайн Медікал Юніформ, Тростини України, УКР 
ДІАГНОСТИКА, Українська Академія Біологічної Медицини, УКРБІОЛАБ, Харвінд, ХЛР, Центр Капралова, 
Центр роботизованої хірургії, Юкреініан Вітамінс Груп, Юнекс Україна, ЯНЧЕНКО КЛІНІКА та багато 
інших. 
 

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках X Міжнародного медичного 

Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» та 
Міжнародного конгресу з Лабораторної медицини. 

Конгреси внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, 
які проводитимуться у 2021 році», затвердженого НАМН та МОЗ України. 

Кожен мав змогу поповнити свої знання й опанувати нові навички у форматі науково-
практичних конференцій, семінарів, фахових шкіл та майстер-класів. Все ж таки, офлайн заходи – це 
яскраві враження, обмін досвідом, живе спілкування, генерація оригінальних ідей, практичне 
знайомство з технологічними інноваціями та – головне! – пошук спільного рішення гострих проблем. 
 

Загалом відбулося понад 40 науково-практичних заходів, 6 шкіл та 49 майстер-класів за 
напрямами: «Організація і управління охороною здоров’я», «Приватна медицина», «Лабораторна 
медицина», «Радіологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Терапія, кардіологія, неврологія, 
гастроентерологія», «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф», «Хірургія, нейрохірургія», 
«Травматологія та ортопедія», «Онкологія», «Акушерство і гінекологія, репродуктологія», «Фізична 
терапія та медична реабілітація», «Дерматовенерологія», «Сестринська справа», «Організація та 
управління фармацією». 
 



З успіхом відбулася ШКОЛА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, організована 
кафедрою менеджменту охорони здоров’я НМУ імені О. О. Богомольця, на чолі з Парієм Валентином 
Дмитровичем. Медичні директори та їх заступники розглянули систему управління медичним 
підприємством, забезпечення безпеки лікарень за умов надзвичайних ситуацій, підвищення 
ефективності оцінювання персоналу в умовах перебудови системи охорони здоров'я, особливості 
організації кодування за системою ДСГ випадків лікування в умовах багатопрофільної лікарні та багато 
інших питань. 

Реформування системи фінансування охорони здоров’я, нові бюджетні взаємовідносини в 
умовах територіально-адміністративної реформи, перепрофілювання багатопрофільної лікарні в 
інфекційний шпиталь, фінансування первинної медичної допомоги, управлінські документи для 
успішної роботи медзакладу ці, та інші питання були розглянуті на науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Фінансове забезпечення охорони здоров'я України», організованою кафедрою 
управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Під час конференції «COVID-19 – глобальний виклик медицині і суспільствам. Уроки. 
Висновки. Можливості для національної системи медобслуговування», організаторами якої є 
Національна лікарська Рада України та Українська медична експертна спільнота, відбувся діалог між 
медичними директорами, їх заступниками та керівниками структурних підрозділів лікувальних закладів 
різного медичного профілю. 

Вперше до організаторів заходів Конгресу долучилася ГО «Асоціація працівників системи 
охорони здоров'я «Медичні лідери», яка на високому рівні провела семінар «Як стати кращим у 
медичній галузі / медичній професії». Учасники семінару окреслили переваги та ризики окремих 
рішень, розглянули критерії успішності лікарської спеціальності, презентували платформи розвитку 
компетенцій та обміну досвідом, а також отримали відповіді на всі поставлені запитання. 

Зустріч генеральних директорів, медичних директорів, юристів, керівників та власників 
приватних клінік відбулася на семінарі-практикумі «Медична практика в особливих умовах: 
реформи, карантин, перевірки, БПР» (організатор – журнал «Практика управління медичним 
закладом»). Розглядалися питання ліцензування медичної практики, зміни до ліцензії: розширення, 
звуження та призупинення медпрактики, ліцензійний реєстр МОЗ України, особливості отримання 
витягу із Ліцензійного реєстру, організаційні, кадрові та інші проблеми у закладах охорони здоров’я у 
зв’язку із пандемією COVID-19, планові та позапланові перевірки закладів охорони здоров’я в умовах 
пандемії COVID-19, особливості оформлення запитів, виписок, копій, витягів чи надання оригіналів 
медичних документів: що повинен знати керівник закладу та інші не менш важливі питання. 

Вперше на Міжнародному медичному конгресі Консалтингове агентство Medical Business Expert 
організувало конференцію «Фінанси для медицини та управління командою – скелет бізнесу». 
Учасники конференції почули про «мінуси» та «плюси» медичного бізнесу, проаналізували 
результативність через CashFlow. P&L, Balance, розглянули правдиву «картинку» амортизації та коштів-
дивідентів власника. 

Для представників МОЗ, керівників МЦ, завідувачів відділень, ФОП, лікарів юридична компанія 
«Медконсалтинг» організувала відкриту консультацію на тему «Дотримання ліцензійних умов 
провадження медичної практики – нові правила, зміни, вимоги». Провідні спеціалісти у галузі 
медичного права Антоніна Нижник та Юлія Нахімчук розповіли про нові правила та вимоги щодо 
повідомлення про зміну даних, зміни в законодавстві, про штрафи та позапланові перевірки МОЗ, 
відповіли на безліч запитань та надали корисні поради. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Учасники Школи дізналися про нові 
підходи до УЗ еластографії та стеатометрії печінки від ТОВ «АФС Медицинтехнік», протокол 
ультразвукового дослідження легень при діагностиці COVID-19 від компанії Protech Solutions Ukraine, 
УЗД шкіри в естетичній медицині від компанії «Мед Ексім». Представник ТОВ «Нікатор» розповів про 
високочастотну ультразвукову візуалізацію шкіри – новий стандарт діагностики. Принципи УЗД 
опорно-рухового апарату розглянув експерт від ТОВ «МЕДАКАДЕМІЯ». Досвідом роботи з апаратом 
УЗД SmartUs-Ext-1M в медичній практиці поділилися фахівці «Компанії ЕКСІМ». Компанії бізнесу 
слухачам школи продемонстрували своє сучасне обладнання у дії, інноваційні розробки та новинки. 
Організаторами школи стали: Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики, Група 
компаній LMT, компанії ринку. 

З успіхом пройшла науково-практична конференція «Наукові та практичні питання радіології 
в Україні», організована кафедрою радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що зібрала повний зал 
слухачів. Окрім цього конференція транслювалася on-line, що дало змогу спеціалістам долучитися до 
діалогу та прослухати цікаві доповіді. 

Значення променевої діагностики та променевої терапії в сучасних методах лікування 
розглянули на семінарі від ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН 
України». 



Лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, рентгенологів, онкологів зібрала науково-
практична конференція «Діагностичні можливості мультипараметричних технологій високопольної 
МРТ у клінічній практиці» організована ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 
НАМН України». 

Сьомий рік поспіль терапевти та сімейні лікарі зустрічаються на VII ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ШКОЛІ 
«Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів», 
яку організовує кафедра терапії НУОЗ імені П. Л. Шупика. 

Інститут сімейної медицини НУОЗУ імені П. Л. Шупика, МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я 
суспільства» зібрали сімейних лікарів на Всеукраїнському семінарі «Мультидисциплінарний підхід в 
сімейній медицині – COVID-19». 

Учасник Форуму – ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА» на своїй конференції 
«Скринінг та діагностика порушень слуху. Сучасне аудіометричне обладнання» розповіли про 
слуховий скринінг новонароджених та обладнання для його проведення, методи обстеження стану 
середнього вуха та функції Євстахієвої труби, про Широкополосну тимпанометрію та багато іншого. 

Кафедра неврології № 2 НУОЗУ імені П. Л. Шупика для неврологів та сімейних лікарів 
підготувала цікаву науково-практичну конференцію «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні 
неврологічної патології», а молоді вчені ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС розповіли про сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної 
медицини. 

Фахівців служби екстреної медичної допомоги, медичних працівників бригад швидкої та 
невідкладної медичної допомоги, приймальних відділень лікарень зібрав симпозіум «Актуальні 
питання екстреної медицини та медицини катастроф», що цього року проходив у online та offline 
форматі. Організаторами заходу стали: НУОЗ України імені П. Л. Шупика (кафедра медицини 
невідкладних станів, кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки); Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва; Харківська медична академія післядипломної 
освіти (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); Запорізька медична академія 
післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів і цивільного захисту); ВГО 
«Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф»; Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. 

У рамках ШКОЛИ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відбувся ряд майстер-класів, де 
були розглянуті та продемонстровані на прикладах: серцево-легенева реанімація за допомогою приладів 
для реанімації та рятувальних пристроїв, особливості проведення протоколу серцево-легеневої 
реанімації та зовнішньої зупинки кровотечі в тактичних умовах, базова підтримка життя дітей. 

За напрямом «ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ»  відбулася науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарне ведення хронічних больових синдромів» (організатори - ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», ДУ «Інститут урології НАМН України», 
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, Українська асоціація з вивчення болю, ГО «Український інститут 
дослідження болю»). Спонсором напряму виступила компанія КОР-Медікал. 

Сучасними здобутками Інституту ім. проф. М. І. Ситенка у лікуванні дітей з патологією опорно-
рухової системи поділилися із слухачами представники ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. 
проф. М. І. Ситенка НАМН України». 

Питання діагностики та лікування плоскої стопи було розглянуто на науково-практичній 
конференції ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». 

Безліч питань, жваві дискусії, цікаві доповіді, сучасні методи лікування обговорювалися на 
науково-практичній конференції «Стан діагностики злоякісних новоутворень в Україні: проблеми 
та шляхи подолання» (організатор – Національний інститут раку). 

Науково-дослідне відділення променевої діагностики Національного інституту раку на науково-
практичній конференції «Променева діагностика та оцінка ефективності лікування найбільш 
розповсюджених злоякісних пухлин органів малого тазу» розглянули актуальні питання променевої 
діагностики та оцінки ефективності лікування найбільш розповсюджених злоякісних пухлин, сучасні 
діагностичні методи в плануванні та оцінці ефективності лікування метастатичної форми 
колоректального раку, можливості променевих методів у виявленні MTS-ураження при поширеному 
раку сечового міхура та поширеному раку передміхурової залози та багато інших важливих питань. 

Привернув увагу та залучив до активної участі реабілітологів, масажистів, мануальних 
терапевтів, лікарів відновної та спортивної медицини навчальний та SPA-реабілітаційний «Центр 
Капралова» на чолі з Капраловим Сергієм на своїх конференціях. Слухачі дізналися про авторські 
методики реабілітації за допомогою спеціальних вправ, масажерів та аплікаторів. 

Відділення планування сім'ї та реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» провели науково-практичну 
конференцію «Гіперпроліферативний синдром та репродуктивне здоров'я жінки: сучасні підходи 
до діагностики, лікування та профілактики» на якій розглянули питання доброякісної патології 



молочних залоз, лейоміоми матки та безплідність, психосоматичні проблеми, ендометріоз і фертильність 
та інші. 

Спеціалісти ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. ак. О. М. Лук’янової НАМН 
України» на науково-практичній конференції поділилися здобутками та розповіли про перспективи 
перинатальної неврології в Україні. 

Не менш цікавою була науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику» 
від кафедри акушерства і гінекології №2 НМУ ім. О.О. Богомольця, де було розглянуто ряд актуальних 
питань. 

Сучасними здобутками дерматовенерологічної науки та їх впровадженнями в практику охорони 
здоров'я поділилися з лікарями дерматовенерологами, косметологами, сімейними лікарями, онкологами 
експерти ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України». 

Традиційно, з успіхом відбулася ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА, яку організували Асоціація 
медичних сестер України та Група компаній LMT. Що потрібно знати медичній сестрі, особливості 
підготовки спеціалістів з невідкладної медичної допомоги в медсестринстві, особливості вакцинації в 
умовах «COVID-19», мінімізація ризиків передачі інфекцій при наданні медичної допомоги, TIME-
concept в догляді трофічних ран – ці, та інші питання розглядалися у рамках школи. Також були 
проведені майстер-класи з невідкладної медичної допомоги. 

Семінар «Дозвільна документація для легального розміщення медичних виробів на ринку. 
Ринковий нагляд» зібрав розповсюджувачів медичних виробів. Організатор - Український Науковий 
Інститут Сертифікації розповів слухачам про основні засади проведення ринкового нагляду та контролю 
за медичними виробами, процедури оцінки відповідності, тимчасові зміни правил ввезення медичних 
виробів та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, вимоги до супровідної 
документації. 
 

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ 
Відвідувачі мали змогу почути про новинки лабораторного обладнання, побачити їх на власні 

очі, протестувати та ознайомитися з особливостями їх практичного застосування, побудувати 
довгострокові ділові відносини між виробниками та постачальниками лабораторного обладнання. 

У рамках Конгресу відбувалися науково-практичні заходи, де спеціалісти галузі лабораторних 
досліджень почули актуальну інформацію від експертів, обмінялися досвідом та підвищили свою 
кваліфікацію.  

 
Завідувачів КДЛ, фахівців лабораторної медицини, правління та членів ВАКХЛМ, голів 

регіональних осередків ВАКХЛМ зібрала дводенна науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Стан та перспективи розвитку лабораторної медицини в Україні», організаторами якої є 
кафедра клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика; ГО «Всеукраїнська 
асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини». На конференції було розглянуто актуальні питання 
підготовки спеціалістів лабораторної медицини, сучасні виклики в контексті боротьби з пандемією 
COVID-19, актуальні проблеми сучасної лабораторної діагностики, сучасні технології в лабораторній 
медицині та багато інших. Спонсором заходу виступила компанія STARLAB. 

З успіхом відбувся круглий стіл «Пункт забору зразків медичної лабораторії в системі 
менеджменту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015», організований ТОВ «Навчально-
методичний центр «Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю» (ISTL). У 
першій частині учасники дискутували на тему «Преаналітичні процеси медичної лабораторії відповідно 
до вимог ДСТУ ENISO15189:2015. Вимоги до пункту забору зразків медичної лабораторії», а у другій 
частині круглого столу відбулася робота в групах на тему «Внутрішні чинники, що впливають на якість 
роботи медичної лабораторії, зокрема пункту забору зразків медичної лабораторії». Всі учасники 
круглого столу отримали СЕРТИФІКАТ ISTL з кваліфікацією «Менеджер з якості медичної лабораторії 
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015» 

Актуальні питання діагностики та лікування гематологічних захворювань були висвітлені 
на науково-практичній конференції від ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», 
кафедри гематології та трансфузіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» на 
своїй конференції «Інфекційні хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, 
профілактика, біологічна безпека» розглянули ситуацію з COVID-19 в Україні і світі, обговорили 
епідеміологічні моделі прогнозування поширення інфекційних хвороб на прикладі COVID-19, кору, 
ВІЛ-інфекції та ВГС в Україні, проаналізували особливості поширення COVID-19 серед дитячого 
населення. 

Фахівців з лабораторної медицини, лікарів-клініцистів зібрала науково-практична конференція 
«Проблеми і перспективи розвитку лабораторної медицини в сучасних умовах», організована 
Науково-координаційним управлінням та міжінститутським Референтним лабораторним центром 
НАМН України, ВАКХЛМ. 



Спеціалістів національної системи крові, лікарів-лаборантів, лікарів усіх спеціальностей, які 
залучені в організацію трансфузіологічної служби в закладах охорони здоров’я та надання послуг з 
трансфузії компонентів крові зібрала Фахова школа з міжнародною участю «Прикладні питання 
діяльності суб'єктів системи крові та забезпечення трансфузіологічної допомоги», організаторами 
якої є КНП «Київський міський центр крові» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); кафедра гематології та трансфузіології НУОЗ України імені П. Л. 
Шупика; ДУ «Український центр трансплант-координації МОЗ України»; ВГО «Асоціація служби крові 
України»; ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України». На конференції було 
розглянуто питання стандартизації та забезпечення якості заготівлі, переробки, тестування і зберігання 
донорської крові та компонентів крові, трансфузіологічну допомогу в закладі охорони здоров’я та 
прикладні питання суміжних напрямів. 

У другий день конгресу відбувся авторитетний практичний захід – УКРАЇНСЬКА 
ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА, де проходили майстер-класи на діючому обладнанні з можливістю 
тестування, порадами та практичними нюансами використання, а також кваліфікованими 
консультаціями експертів галузі. Організаторами школи є: НАМН України; Лабораторна та 
метрологічна служба НАМН; Міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН; 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини; Група компаній LMT, компанії 
ринку. 

Організатор ШКОЛИ МЕНЕДЖЕРА З ЯКОСТІ за стандартом ДСТУ EN ISO 15189:2015. 
Нові виклики – журнал «Лабораторна справа» зібрав повний конференц-зал фахівців медичних 
лабораторій. На школі розглянули міжлабораторні порівняння у системі інтерпретації результатів 
досліджень, оцінку компетентності персоналу, зміни у випуску 78 ДКХП, класифікацію молекулярних 
методів, керування інформацією лабораторії, відносини з замовником досліджень у надзвичайних 
обставинах та багато інших цікавих тем. 

Учасник Форуму «Ерба Діагностикс Україна» для фахівців провів майстер-клас на тему 
«Можливості коагулометра ЕСL412 від рутинного гемостазу до Д-димеру». Під час проведення 
майстер-класу були показані особливості і переваги роботи на напівавтоматичному коагулометрі 
ЕСL412, підготовка та проведення аналізу, продемонстровано всі можливості приладу, як відкритої 
системи. 
 
Учасники науково-практичних заходів Конгресів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації, що 
надають бали за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР). 
 
Одночасно з Міжнародним медичним Форумом відбулися: 
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я» 
Який на своїй професійній платформі об’єднав представників органів влади, керівників обласних та 
місцевих Департаментів охорони здоров`я, керівників об’єднаних територіальних громад, власників і 
медичних директорів державних та приватних медичних закладів, керівників та представників бізнесу 
для конструктивного діалогу і обміну досвідом. 
 
Х ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ, 
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO 
Виставка медичного туризму України, яка об'єднала лідерів галузі та дозволила налагодити 
довгострокове співробітництво на професійному міжнародному рівні, обмінятися досвідом, підвищити 
кваліфікацію фахівців за кордоном. В рамках виставки були представлені експозиції Польщі, Чехії, 
Казахстану, медичні та реабілітаційні центри, клініки, санаторно-курортні установи. 
 
ЗАХОДИ 2021 У ЦИФРАХ: 
5500 м² виставкової площі 
150 компаній учасників 
Відвідали 6345 фахівців 
95 науково-практичних заходів (конференції, семінари, школи, майстер-класи) 
700 доповідачів – експертів галузі 
 
До зустрічі на заходах 12-14 квітня 2022 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»! 
Приходьте та дізнавайтеся про все цікаве та сучасне у світі медицини! 
WWW.MEDFORUM.IN.UA 


