
 
 

 
25-27 квітня 2018 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

відбудеться головна подія року у сфері охорони здоров’я України —  
IX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 

«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ — ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ» 
 

У фокусі уваги організаторів і учасників Форуму — стратегії реформування вітчизняної системи охорони 
здоров’я, проблеми галузі, стандарти якості надання медичної допомоги, інноваційні технології для профілактики, 
діагностики та лікування захворювань та інші важливі теми. 

 
Організатори Форуму: Національна академія медичних наук України, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, компанія LMT. 
Подія відбудеться за підтримки Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 

України, Київської міської державної адміністрації та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я. 

За сприяння медичних, стоматологічних асоціацій, громадських організацій та інших профільних об’єднань, 
вищих навчальних медичних закладів, соціальних фондів України та зарубіжжя. 

Генеральний партнер — CANON 
Офіційний партнер — MEDICAL SCHOOL 
Серед партнерів-учасників: УМТ+, Мед Ексім, BTL Україна, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Біомед, Експерт, 

УКР ДІАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Україна, Віола Медтехніка, Protech Solutions Ukraine, Медіком Україна, HEACO 
та інші. 

 
Відповідальний лікар навчається завжди 

 
Форум — УНІКАЛЬНА ПЛАТФОРМА для професійного вдосконалення медичних працівників, обміну 

досвідом, налагодження ділових контактів у форматі живого спілкування з провідними українськими та зарубіжними 
експертами медичної науки і практики. Захід поєднує потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні 
спеціалізовані виставки останніх досягнень медицини, стоматології та фармації. 

Цього року Форум відвідають понад 15 000 зареєстрованих фахівців охорони здоров’я — представники 
державних керівних органів у сфері охорони здоров’я, власники і керівники медичних закладів всіх форм власності, 
лікарі понад 100 лікарських спеціальностей, медичні сестри. Фахівці не лише будуть слухачами науково-практичних 
заходів, а й матимуть змогу ознайомитися на спеціалізованих виставках з найсучаснішим медичним, обладнанням, 
інструментарієм, витратними матеріалами, найрізноманітнішими товарами медичного призначення від провідних 
вітчизняних та зарубіжних виробників та постачальників. 

Спеціалісти мають можливість БЕЗКОШТОВНО брати участь у науково-практичних заходах Форуму, 
обговорювати останні методи діагностики, профілактики та лікування. 

Науково-практична складова Форуму — це насамперед VII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС 
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України». Його програму 
сформували провідні українські вчені 24 науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України, 
9 кафедр та 2 інститути Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, фахівці медичних 
установ МОЗ, медичних асоціацій і громадських об'єднань, вищих медичних навчальних закладів. 

У рамках VII Міжнародного медичного конгресу відбудеться більш як 50 науково-практичних заходів —
симпозіумів, конференцій, круглих столів, семінарів, майстер-класів, серед яких «Організація і управління охороною 
здоров’я», «Дні приватної медицини», «Дні лабораторної медицини», «Радіологія: ультразвукова діагностика, 
конвенційна рентгенодіагностика, променева діагностика, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, 
променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека», «Функціональна діагностика», «Військова медицина», 
«Медицина невідкладних станів», «Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та 
трансфузіологія», «Сімейна медицина», «Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія, комбустіологія» та інші. 

Цього року у рамках Міжнародного медичного форуму відбудеться Міжнародний конгрес «Менеджмент в 
охороні здоров’я», основними напрямами якого є: реформування галузі, організація і управління в охороні здоров’я, 
робота приватних медичних закладів різного профілю. Вперше в рамках науково-практичної програми Форуму за 
підтримки Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України та 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України буде проведена 
Всеукраїнська конференція «Доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості: сьогодення та 
перспективи. Погляд регіонів». Під час заходу учасники дізнаються про вже існуючий практичний досвід з 



впровадження телемедицини у сільській місцевості на Львівщині, Полтавщині, Черкащині та в Київській області. З 
виступів представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України та Міністерства охорони здоров’я України слухачі дізнаються у чому полягатиме співпраця цих профільних 
міністерств в питаннях реалізації медичної реформи саме для сільської місцевості. 

 
Вже другій рік поспіль у рамках Форуму відбудеться МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС. 

Співорганізатором Конгресу є Асоціація стоматологів України. 
 
Найбільш авторитетні і компетентні українські та зарубіжні вчені і практики в галузі медицини представлять на 

Конгресах понад 800 доповідей на актуальні медичні теми. У рамках Конгресів відбудуться унікальні практичні 
школи, майстер-класи, під час яких слухачі матимуть змогу дізнатися про особливості застосування найновішого 
медичного інструментарію, тестувати сучасне медичне та стоматологічне обладнання, отримати кваліфіковану 
консультацію експертів, відпрацювати навички невідкладної допомоги тощо. 

 
Інноваційні технології в медицині — лікарям-практикам 

 
Стрімкий розвиток технологій, що відбувається в останні десятиліття, вимагає постійного ознайомлення лікарів-

практиків з технічними новаціями, свіжими тенденціями в профілактиці, діагностиці й лікуванні різних захворювань. 
Тому другою складовою Форуму є три масштабні виставки: Міжнародна виставка охорони здоров'я 

MEDICAEXPO, Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO і Міжнародна фармацевтична виставка 
PHARMAEXPO. Учасниками виставок є близько 250 компаній із 35 країн світу. 

Форум на три дні стане майданчиком для презентацій інноваційних технологій для всіх галузей медицини та 
стоматології. Фахівці зможуть ознайомитися з найновішим медичним і стоматологічним обладнанням, повним спектром 
інструментарію, товарами медичного призначення, фармацевтичними препаратами. 

На виставках компанії проводитимуть майстер-класи, під час яких демонструватимуть обладнання в дії, 
надаватимуть консультації. Власники й керівники приватних і державних медичних закладів, відповідальні особи 
державних органів зможуть оцінити переваги різних пропозицій та вибрати для себе найкращі. 
 
Серед постійних учасників виставок: Roche Diagnostics, АВІС-МЕД, АЛАМЕД, ХЕЛСІ СТАЙЛ, Медтехснаб, 
Профімед-Сервіс, Завод рентгенівського обладнання «КВАНТ», АФС Медицинтехнік, ВЕГА МЕДІКА, ГРУПОТЕСТ, 
НВФ СІМЕСТА ВААЛ, Мале приватне торгово-виробниче підприємство ОНІКО, ВОЛЕС, Терра-Мед, МЕДИЧНА 
КОМПАНІЯ «КАРДІО», Компанія «ЮТАС», Медгарант, Волсмарт, ЕксімКаргоТрейд, ІНТЕРМЕДИКА, Київське 
виробниче об'єднання «Медапаратура», ВКФ Медтехніка, ІМЕСК, Спікард, Біо Тест Мед, Дослідний завод «ГНЦЛС», 
HEEL, ГОЛДЕН-ФАРМ, МУКОС Фарма ЦЗ с.р.о. Представництво в Україні, Трансмед. 
 
Новими учасниками виставок стали: Ксенко, Інтелмед, Smart Med, Лабпартнер, Медична компанія «Емпіріка», Дейлі-
Трейд, Міт Медика, Домінанта, Полтава Медобладнання, White Studio, Спектромед Україна, БЕСТМЕД, Одетекс, Хелсі 
Тонзилс, БІОЛАБТЕХ, Ексдіа Плюс, Dr. Yilmaz Herbs & Supplements, DEVA COMPANY, ASAP Group, VR DENTAL, 
МЕДАКАДЕМІЯ, Shenzhen Creative Industry Co., НІКАТОР, ГЕЛЬТЕК-УКРАЇНА, Натуральні есенції, ВАЛЕАНТ 
ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ТІ ДЖІ ХЕЛС, СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ, СВК Медікус (Aurafix, Belsana), 
Джонсон і Джонсон Україна, БМЦ, Форсайт-Медтех, СКАЙ МЕДИКА. 
 
 Паралельно з Форумом відбудеться VII Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness — 
Healthcare Travel Expo — головна виставка медичного туризму в Україні, яка об'єднує лідерів галузі та надає 
можливість налагоджувати довгострокову співпрацю на міжнародному рівні. Учасниками виставки є провідні клініки, 
медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, SPA&Wellness курорти Австрії, Білорусії, Грузії, Індії, 
Латвії, Словаччини, України, Фінляндії, Чехії та багатьох інших країн. 
 
Серед учасників виставки: «Віденська Приватна Клініка», Республіканський науково-практичний центр, ДУ МОЗ 
Республіки Білорусь «Мати і дитя», «Evex Medical Corporation», центр медичного туризму «Baltic care», туристичний 
інформаційний центр «Jūrmala» «Клініка Лазерної медицини Д-ра Мауріньша», Латвійське агентство інвестицій та 
розвитку (LIAA), Латвійсько Американський центр ока (LAAC), МАТРЕЙД – МАЛАЙЗІЯ,  Закордонне представництво 
по туризму Словацької Республіки у РФ і СНД/Міністерство транспорту та будівництва Словацької Республіки, 
Посольство Словацької Республіки в Україні, Медичний центр «Асклепіон», Клініка «Мануфактура», «Етуаль Флора», 
Welness Center «Наш Дом», Українська Асоціація Медичного Туризму, HYKSin - ГЕЛЬСІНСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА 
ЛІКАРНЯ; «ЛАТТЕПС»  (ТМ Amber Life), «IMPALA TRAVEL», «POOVAR ISLAND RESORT». 

 
 

 
До зустрічі на ІХ Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині — здоров'я нації» 

25-27 квітня 2018 року в ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б)! 
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