
 
Анонс 

VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації» 

 

15-17 квітня 2015 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в 

медицині - здоров'я нації» – головна подія галузі охорони здоров'я України, яка об'єднує потужну науково-

практичну програму, школи, найбільші на теренах України спеціалізовані виставки і створює міжнародну 

платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Враховуючи організацію, 

кількість і географію експонентів, масштабність експозиційної частини, насиченість науково-практичної та 

ділової програм, активність відвідування, Форум справедливо вважається найбільш значущою подією у сфері 

охорони здоров'я України. 

 

Форум проходить за підтримки Президента України та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я. 

Організатори – Національна академія медичних наук України, Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, Компанія LMT. 

Офіційна підтримка – Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з 

лікарських засобів, Київської міської державної адміністрації.  

За сприяння – медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів України та закладів 

післядипломної освіти, соціальних фондів. 

Генеральний партнер Форуму: Toshiba Corporation.  

Партнери: ALT Україна, Аmed, INTERO, HEACO, Mindray, RH, UMT+, Авантіс МЛК, Вектор-Бест-Україна, Віола 

медтехніка, Експерт, ЕМСІMEД, Мед Ексім, ПОЛІПРОМСИНТЕЗ, Протек Солюшенз Україна, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, 

СІНЕВО Україна, УКР ДІАГНОСТИКА. 

 

Інтегрований підхід Форуму об'єднує найбільші в Україні спеціалізовані виставки та створює простір для 

взаємодії науки, практики, техніки та бізнесу: 
 

Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO – повний спектр обладнання, техніки, інструментарію, 

виробів медичного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва. 
 

Тематичні розділи виставки: 

MEDRadiology – конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна 

томографія, ультразвукова діагностика, ядерна медицина, променева терапія, радіаційна безпека 

MEDLab – комплексне забезпечення медичних лабораторій 

MEDTech – медична техніка та обладнання для амбулаторного та стаціонарного лікування 

MEDSolutions – комплексні рішення для закладів охорони здоров'я: проектування, інжиніринг, автоматизація, 

телекомунікаційні та інформаційні технології в медицині 

MEDRehab&Physio – обладнання та технології для фізіотерапії і медичної реабілітації 

MEDСleanTech – чисті приміщення, клінінг, спецодяг та засоби індивідуального захисту 

MEDInnovation – інноваційні розробки та перспективні проекти науково-дослідних установ медичного профілю і 

медичних ВНЗ 

MEDDent – обладнання, матеріали та технології у галузі стоматології 

NEW! HEALTH BEAUTY – професійне обладнання, матеріали і сучасні технології для естетичної медицини, пластичної 

хірургії. Напрямок anti-aging 
 

Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO – лікарські препарати, парафармацевтична продукція, 

товари медичного призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для 

фармацевтичного ринку. 
 

Формат виставок включає в себе спеціальний ділової пакет пропозицій – BusinessPoint і BuyersProgram – заплановані 

бізнес-зустрічі, у рамках яких учасники Форуму обговорюють майбутні спільні проекти, укладають договори про 

закупівлю, поставку обладнання та інших товарів. 

Форум – захід, у якому необхідно взяти участь, якщо Ви прагнете досягти успіху в роботі, провести ефективні 

ділові переговори, укласти договори, знайти нових партнерів, розширити горизонти своєї професійної діяльності 

або просто бути в центрі подій галузі охорони здоров'я. 
 

Три динамічних дні навчання та підвищення кваліфікації включають у себе: 

IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику 

охорони здоров'я України», який щорічно вноситься до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій», затверджений МОЗ та НАМН України. 

Конгрес – міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення кваліфікації, навчання, обміну досвідом та 

конструктивного діалогу вчених, практикуючих лікарів і експертів різних сфер медицини. Конгрес відкриває перед 



учасниками можливість брати участь в численних науково-практичних заходах – симпозіумах, конференціях, круглих 

столах, семінарах, майстер-класах. 

Співорганізаторами заходів виступають державні установи НАМН України, Національний медичний університет ім. 

О.О. Богомольця, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Асоціація радіологів України, 

Українська асоціація спеціалістів ультразвукової діагностики, Асоціація кардіологів України, Асоціація серцево-

судинних хірургів України, Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини катастроф, Асоціація 

ортопедів-травматологів України, Асоціація педіатрів України, Асоціація урологів України, Національний інститут раку 

МОЗ України, Українська асоціація нейрохірургів, Українська асоціація нефрологів, Українське товариство радіаційних 

онкологів, Український фармацевтичний інститут якості та багато інших. 

 

Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримають СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації. 

 

У рамках Конгресу: 

Спеціальна програма «Організація і управління охороною здоров'я» 

 

Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини» 

Спеціальна програма «Медична радіологія»: радіологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика 

Спеціальна програма «Військова медицина» 

Спеціальна програма «Онкологія»: онкогінекологія, онкохірургія, онкоотоларингологія, хіміотерапія, 

променева терапія, онкоофтальмологія, онконейрохірургія 
Спеціальна програма «Терапія»: алергологія, гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, імунологія, 

кардіологія, неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, ревматологія, сімейна 

медицина, трансфузіологія, сестринська справа 
Спеціальна програма «Фізіотерапія і реабілітація» 

Спеціальна програма «HEALTH BEAUTY»: дерматологія, дерматокосметологія, естетична медицина, 

пластична хірургія. Напрямок anti-aging 
Спеціальні напрямки: 

 Хірургія: абдомінальна хірургія, ортопедія, травматологія, ендоскопія, хірургія серця і магістральних судин, 

нейрохірургія, анестезіологія, торакальна хірургія, трансплантологія, комбустіологія 

 Медицина невідкладних станів 

 Акушерство, гінекологія і педіатрія: генетика, здоров'я дітей, неонатологія, перинатологія, репродуктологія 

 Інфекційні хвороби і епідеміологія, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, венерологія, паразитологія 

 Організація і управління фармацією: клінічна фармакологія, загальна фармація 

 

InnovationZone – відкриті презентації інноваційних розробок галузі охорони здоров'я 

Візитною карткою Форуму є унікальні освітні школи – виняткова можливість протестувати сучасне медичне обладнання 

та отримати кваліфіковану консультацію від професіоналів в рамках зони майстер-класів MEDZOOM: 

- УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА  

- ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 

- ШКОЛА ТЕРАПІЇ 

- ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

- ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

- ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ 

- ШКОЛА HEALTH BEAUTY 

- УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА 

 
 

Паралельно з Міжнародним Медичним Форумом відбудеться IV Міжнародна виставка медичного туризму, 

SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, орієнтована на практику надання високоякісних медичних послуг на території 

України та за її межами. В рамках виставки будуть представлені національні експозиції, провідні клініки, медичні та 

реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Литви, Малайзії, 

Словаччини, Словенії, України, Фінляндії, Таїланду, Польщі, Туреччини, Угорщини та ін. 

 

 

Міжнародний Медичний Форум – це Ваш крок на зустріч новим ідеям і напрямам для розширення знань, 

розвитку практичних навичок, обміну досвідом, підвищення кваліфікації та новим можливостям. 

 

Вхід на Форум – вільний, за умови попередньої реєстрації. 

 

 

Чекаємо Вас  

15-17 квітня 2015 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» на  

VI Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров'я нації» 

(Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки») 

 
Детальна інформація 

З питань участі у виставках: 

Тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, 526-94-87 

E-mail: med@lmt.kiev.ua, expo@lmt.kiev.ua 

З питань участі в Конгресі: 

Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21 

E-mail: congress@medforum.in.ua 

http://medforum.in.ua/zakazat-priglasitelnyy-0


www.medforum.in.ua 

www.htexpo.com.ua  

http://www.medforum.in.ua/
http://www.htexpo.com.ua/

