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ОФІЦІЙНІ ДАНІ2021

МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ВИСТАВКАМІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОхОРОНИ ЗДОРОВ’я

хІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 
 «ІННОВАЦІ ї  В  МЕДИЦИНІ  –  ЗДОРОВ’я НАЦІ ї»

х МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З 
лАбОРАТОРНОї МЕДИЦИНИ

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОхОРОНІ ЗДОРОВ’я»

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

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

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА

150    компаній учасників 

5500   м2 виставкової площі

6345  відвідувачів

54        майстер-класів

53        організаторів та співорганізаторів

700   доповідачів 

40        науково-практичних заходів

ОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІї ВІДКРИТТя

Ірина Володимирівна МИКИЧАК  
Заступниця Міністра охорони здоров`я України

Олена Володимирівна ЄФІМЕНКО  
Директорка Департаменту охорони здоров’я  
Київської обласної державної адміністрації

Володимир Миколайович КОВАлЕНКО  
Віцепрезидент Національної академії медичних наук України,  
директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»

Раїса Олександрівна МОІСЕЄНКО  
Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи університету 
охорони здоров’я України імені Платона Лукича Шупика

Тетяна Олександрівна бОЙКО  
Директорка Департаменту комунікацій Національної служби здоров’я України 

Іван Миколайович СОРОКА  
Посол Форуму, Президент ГО «Український Медичний Клуб»,  
Заслужений працівник охорони здоров’я України 

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.
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учАсНики 2021

НОВІ УЧАСНИКИ ВИСТАВОК

КІльКІСТь УЧАСНИКІВ

СКлАД УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

380 350 300 322 337 288 253  75 150

Виробники

Дистриб’ютори, торговельні компанії

Послуги

ЗМІ

Приватні медичні центри

Державні установи, медичні асоціації, громадські 
об’єднання, вищі навчальні медичні заклади

10%

72%

2%

4%

5%

5%

ПАРТНЕРИ

УЧАСНИКИ ВИСТАВОК

EximLab 
(ЕксімКаргоТрейд)

Schiller AG в Україні, 
Представництво

ЕМПІРІКА, Медична 
компанія

ВЕГА МЕДІКА

Каммед

Лаб-Універсум

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ

Cherokee_Ukraine 
(МЕДГРУПІНВЕСТ)

Doktoram.com

EUROMED Фундація

Greenway

KOTRA

АВРОРА, Центр слухової 
реабілітації 

Аналітек

АСАП ГРЕЙД

АСКМ ГРУП

Ваше Здоров’я Трейдинг

ДАМУ, Центр 
інформаційних 
технологій

ДІАЛАБСЕРВІС

Доппельгерц (Квайссер 
Фарма Україна, ТОВ)

ЕКСІМ

ЗЕТ ТЕХНІКС

ІМЕСК

Харвінд

Калина компанія з 
розвитку бізнесу

ЛЕДУМ

ЛОРАН ГРУП

МЕДАКАДЕМІЯ

МЕДІКОМ-УКРАЇНА

Медісторе

МК Сономедика 
(СОНОМЕД)

МУКОС Фарма

Натуральні Есенції

Нафталан Фарм Груп

Поліпромсинтез

Польська Туристична 
Організація

Провіденс Медіка

Пром Стандарт

РедМед

СКАЙ МЕДІКА

ТехМедКонтракт

Ті Джі Хелс

Топлайн Медікал 
Юніформ

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА

Українська Академія 
Біологічної Медицини

Український Науковий 
Інститут Сертифікації

Центр Капралова
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ • ВІДВІДУВАЧІ • СПЕЦІАЛІСТИ2021

ГЕОГРАФІя ВІДВІДУВАЧІВ

54%

13 %

7%

13 % 6 %

6%

Київ та область

Центральний регіон

Південний регіон

Північний регіон

Західний регіон

Східний регіон

Іноземні відвідувачі 1%

ПОСАДОВИЙ СКлАД СПЕЦІАлІСТІВ

Керівники установ, медичні директори

Заступники керівників установ, керівники підрозділів

Лікарі

Лікарі-лаборанти

Наукові співробітники

Менеджери, адміністратори

Студенти V-VI курсів

Інші 

21%

16%

36%

17%

3%

4%

2%

1%

76%

74%

32%

6%

19%

26%

40%

6%

2%

4%

2%

1%

37%

52%

11%

ПОВНОВАЖЕННя ВІДВІДУВАЧІВ НА ВИКОНАННя ЗАКУПІВЕль

Приймають рішення

Впливають на прийняття рішень

Не впливають на прийняття рішень

ОСНОВНА ДІяльНІСТь ВІДВІДУВАЧІВ

Організація і управління охороною здоров’я 

Приватні клініки, лабораторії, спеціалізовані медичні 
центри, діагностичні центри 

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

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

Санаторно-курортні установи 

Науково-дослідні та навчальні установи медичного профілю 

Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети 

Інше

МЕТА ВІДВІДУВАННя*

Прийняти участь у науково-практичних заходах, 
майстер-класах, школах
Ознайомитися з новинками медичного та 
лабораторного обладнання, техніки, інструментарію
Провести переговори про постачання медичного обладнання, 
витратних матеріалів, фармацевтичних препаратів, тощо
Ознайомитися з новинками фармацевтичної продукції

* Спеціалісти обирали декілька пунктів

6345 
відвідувачів
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ • НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 2021

СПЕЦІАльНІСТь лІКАРІВ-ВІДВІДУВАЧІВ 

Організація і управління охороною здоров’я* 

Лабораторна медицина 

Медична радіологія 

Медицина невідкладних станів та медицина катастроф 

Хірургія, нейрохірургія

Гінекологія, репродуктологія, акушерство, неонатологія 

Фізична терапія та медична реабілітація 

Травматологія та ортопедія 

Онкологія 
Сімейна медицина, терапія, педіатрія, неврологія, 
гастроентерологія
Трансфузіологія та гематологія

Дерматовенерологія 

Сестринська справа 

Організація та управління фармацією

Інші спеціалізації (урологія, кардіологія, 
ендокринологія, отоларингологія, офтальмологія, 
стоматологія та інші)

15%

26%

16%

6%

5%

4%

3%

4%

6%

12%

2%

2%

4%

2%

4%

*  Фахівці могли обирати також 
додаткову спеціалізацію

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА

Науково-практична програма ґрунтувалася на Х Міжнародному Медичному Конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної 
науки у практику охорони здоров’я України» та ІІ Міжнародному конгресі з лабораторної медицини, що внесені до «Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році», затвердженого НАМН та МОЗ України.

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСІВ

ТЕМАТИЧНІ НАПРяМИ КОНГРЕСІВ

53        організаторів та співорганізаторів

40     науково-практичних заходів

700    доповідачів

54       майстер-класи

  Організація і управління охороною 
здоров’я

 Приватна медицина

  Лабораторна медицина: лабораторна 
діагностика, цитоморфологія, клінічна 
імунологія, лабораторна генетика, 
мікробіологія та вірусологія

  Радіологія: ультразвукова діагностика, 
конвенціональна рентгенодіагностика, 
променева діагностика, комп’ютерна 
томографія, магнітно-резонансна 
томографія, променева терапія, 
ядерна медицина, радіаційна безпека

 Загальна практика – сімейна медицина

  Терапія, кардіологія, неврологія, 
гастроентерологія, пульмонологія

  Медицина невідкладних станів та 
медицина катастроф

 Хірургія, нейрохірургія

 Травматологія та ортопедія

  Фізична терапія та медична 
реабілітація

 Онкологія

  Акушерство і гінекологія, 
репродуктологія, неонатологія

 Дерматовенерологія

 Сестринська справа

 Організація і управління фармацією
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА2021

ПРАКТИЧНІ ШКОлИ 

Школа керівника закладу охорони здоров’я

Всеукраїнська школа ультразвукової  
та функціональної діагностики

Українська лабораторна школа

Терапевтична школа 

Школа екстреної медичної допомоги 

Школа медсестринства

X МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС*

традиційно  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.

аКтУально  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.

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.

тільКи на IMF  ВСЕУКРАїНСьКА ШКОлА УльТРАЗВУКОВОї ТА 
ФУНКЦІОНАльНОї ДІАГНОСТИКИ: краще один раз побачити, ніж сто разів 
почути. Під керівництвом Динника Олега Борисовича, учасники Школи 
дізналися про нові підходи до УЗ еластографії та стеатометрії печінки, протокол 
ультразвукового дослідження легень при діагностиці COVID-19 УЗД шкіри в 
естетичній медицині. 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.

традиційно  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. Безліч 
питань, жваві дискусії, цікаві доповіді підготувили організатори заходу: 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.

*усі заходи в офіційному пост-релізі на сайті
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 2021

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З лАбОРАТОРНОї МЕДИЦИНИ*

тільКи на ICLM  У другий день конгресу 
відбувся авторитетний практичний захід – 
УКРАїНСьКА лАбОРАТОРНА ШКОлА, на чолі з 
Гавриленко Тетяною Іллівною, де проходили 
майстер-класи на діючому обладнанні 
з можливістю тестування, порадами та 
практичними нюансами використання, а 
також кваліфікованими консультаціями 
експертів галузі. Було проведено 12 майстер-
класів різного спрямування.

традиційно  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.

УніКально  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». 

з Успіхом  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.

*усі заходи в офіційному пост-релізі на сайті
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ІНФОРМАЦІйНІ ПАРТНЕРИ2021

ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАльНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАльНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАльНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР КОНГРЕСУ

ГЕНЕРАльНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  
ПАРТНЕР ВИСТАВКИ PharmaEXPO

ГЕНЕРАльНИЙ ІНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР



З питань участі у Форумі та Виставках:  
Тел: +380 (67) 647-67-06, +380 (99) 532-40-35,  E-mail: med@lmt.kiev.ua

З питань участі у Конгресах: 
Тел: +380 (67) 427-38-86,  E-mail: marketing@lmt.kiev.ua

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

Оргкомітет Форуму, Конгресу та Виставок дякує партнерам, 
учасникам, співорганізаторам та відвідувачам за сприяння  

у проведенні заходів

ТА ЗАПРОШУЄ ВЗяТИ АКТИВНУ УЧАСТь ТА ВІДВІДАТИ

12–14 квітня 2022

XIII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ  
 «Інновації в медицині – здоров’я нації»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННя

ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,  
Київська область, с. березівка, вул. Амстердамська, 1

хI МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС

ІIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС  
З лАбОРАТОРНОї МЕДИЦИНИ

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ОхОРОНІ ЗДОРОВ’я»

XI МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ


