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Шановні організатори, учасники та гості!
Від імені Міністерства охорони здоров’я України та від себе особисто щиро
вітаю вас із початком роботи XI Міжнародного медичного форуму «Інновації
в медицині – здоров’я нації»! На цьому майданчику щороку зустрічаються
представники передової частини галузі, спільна мета яких — забезпечення
ефективного розвитку та реформування системи охорони здоров’я задля
поліпшення якості життя та медичного обслуговування населення.
Сьогодні надзвичайно цінно мати комунікаційну платформу для відкритого,
професійного обговорення актуальних, проблемних питань сфери охорони
здоров’я. Міжнародний медичний форум — це знаковий захід, який спонукає до
розвитку і самовдосконалення.
Маючи нагоду, хочу зауважити, що у певних напрямках медичної сфери
українські спеціалісти мають унікальний досвід, який визнають на європейському
рівні. Це та річ, котру потрібно рухати вперед.
Для прикладу, нещодавно в Україні вперше за 13 років провели дві
пересадки серця. Нині ключова задача Міністерства охорони здоров’я –
створити Всеукраїнський центр координації, який забезпечуватиме можливості
для пошуку й підбору реципієнтів та донорів. Окрім того, вже готовий, хоч і у
тестовому режимі, електронний реєстр трансплантації. Ця електронна система
надасть змогу максимально швидко здійснювати всі процеси пошуку. Раніше
думали, що трансплантацію можна виконати лише в Києві чи Запоріжжі, але нині
є багато лікарень, які хочуть включитися в процес. Ми відправляємо дуже багато
українських громадян за кордон, хоч маємо всіх фахівців і маємо можливість
зробити це в Україні.
Тож, давайте разом підвищувати свій рівень знань, кваліфікації задля
створення гідних умов праці, де фахівці матимуть змогу реалізовувати свої
професійні можливості сповна.
Переконаний, що форум надасть учасникам наснаги, а медичній галузі
України — новий імпульс для розвитку. Беріть активну участь у науковопрактичних заходах, приділяйте особливу увагу експонентам виставки. Ваша
активна позиція, ваш досвід і ваші унікальні ідеї ляжуть в основу подальшого
розвитку української медицини.
Бажаю всім учасникам форуму плідної роботи, невичерпного натхнення та
нових здобутків!

М. В. Степанов,
Міністр охорони здоров'я України
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Dear organizers, participants and guests!
On behalf of the Ministry of Health of Ukraine and myself, I sincerely congratulate
you with the beginning of the XI International Medical Forum "Medicine Innovations
- the Nation’s Health"! Every year, representatives of the leading part of the
industry meet at this platform, the common goal of which is to ensure the effective
development and reform of the health care system in order to improve the quality of
life and medical care of the population.
Today, it is extremely valuable to have a communication platform for open,
professional discussion of topical, problematic health issues. The International Medical
Forum is a landmark event that encourages development and self-improvement.
Having the opportunity, I would like to note that in certain areas of the medical
field, Ukrainian specialists have a unique experience that is recognized at the
European level. This is the thing that needs to move forward.
For example, two heart transplants were recently performed in Ukraine for the
first time in 13 years. The key task of the Ministry of Health today is to create an AllUkrainian Coordination Center, which will provide opportunities for the search and
selection of recipients and donors. In addition, an electronic transplant registry is
ready, albeit in test mode. This electronic system will allow you to perform all search
processes as quickly as possible. Earlier it was thought that transplantation could be
performed only in Kyiv or Zaporizhia, but now there are many hospitals that want to
get involved in the process. We send a lot of Ukrainian citizens abroad, although we
have all the specialists and we have the opportunity to do it in Ukraine.
So, let's increase our level of knowledge and skills together in order to create
decent working conditions, where specialists will be able to realize their professional
potential to the fullest.
I am convinced that the Forum will inspire the participants and give a new impetus
to the medical industry of Ukraine. Take an active part in scientific-practical events,
pay special attention to the exhibitors. Your active position, your experience and your
unique ideas will form the basis for the further development of Ukrainian medicine.
I wish all the participants of the Forum fruitful work, inexhaustible inspiration and
new achievements!

M. V. Stepanov,
Minister of Health of Ukraine

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Шановні колеги!
Вітаю вас із відкриттям XI Міжнародного медичного форуму «Інновації в
медицині — здоров`я нації». Я дуже пишаюся тим, що в Україні ось вже 11 рік
поспіль проходить такий масштабний захід для фахівців сфери охорони здоров’я.
Варто відмітити, що з кожним роком організатори форуму розширюють
науково-практичну програму новими актуальними темами, залучають все більше
провідних компаній з України та зарубіжжя для представлення експозиційної
частини заходу.
Україна має шанси бути однією з країн-лідерів у виробництві якісних
лікарських препаратів. Тож Державна служба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками реалізовує державну політику у сфері контролю
якості лікарських засобів і медичних виробів та ліцензування господарської
діяльності на фармацевтичному ринку, задля забезпечення населення якісними
лікарськими засобами.
В рамках виставки PHARMAExpo компанії-учасники на своїх стендах
презентуватимуть продукцію тільки вищого ґатунку: лікарські препарати,
парафармацевтичну продукцію, медичні вироби, лікувальні та лікувальнопрофілактичні засоби.
Міжнародний медичний форум — це чудова можливість отримати нові
знання, обмінятися досвідом із колегами, дізнатися про актуальні нововведення
у різних сегментах системи охорони здоров’я.
Тож, колеги, бажаю усім професійного зростання, конструктивного діалогу,
нових ідей та творчих успіхів!

Р. М. Ісаєнко,
голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками
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Dear colleagues!
Congratulations on the opening of the XI International Medical Forum “Innovations
in Medicine - Health of the Nation”. I am very proud that such a large-scale event for
healthcare professionals has been held in Ukraine for 11 consecutive years.
It should be noted that every year the organizers of the forum expand the
scientific and practical program with new topical issues, attract more and more
leading companies from Ukraine and abroad to present the exposition part of the
event.
Ukraine has chances to be one of the leading countries in the production of
quality medicinal products. Therefore, the State Service of Ukraine on Medicines
and Drugs Control implements the state policy with regard to quality control of
medicinal products and medical devices and licensing of economic activity in the
pharmaceutical market, in order to provide the population with quality medicinal
products.
As part of the PHARMAExpo exhibition, the participating companies will
present only the highest quality products on their stands: medicinal products,
parapharmaceutical products, medical devices, therapeutic and prophylactic agents.
The International Medical Forum is a great opportunity to gain new knowledge,
share experiences with colleagues, learn about current innovations in various
segments of the health care system.
Therefore, colleagues, I wish all of you professional growth, constructive dialogue,
new ideas and creative success!

R. M. Isaenko,
Head of the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE
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Шановні учасники
XІ Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Рада знову вітати вас у столиці України – величному місті Києві! Кожного
року, спостерігаючи за роботою Форуму та маючи честь брати безпосередню
участь у професійному спілкуванні на його майданчиках, я відзначаю для себе
надзвичайні можливості, які надає цей захід медикам та всім причетним до
охорони здоров’я.
Сьогодні, коли весь світ виборює перемогу у небезпечного вірусу, як ніколи
раніше важливою є консолідація інтелектуальних зусиль науковців, обмін
досвідом серед практикуючих медиків, енергія тих, хто рухає вперед науковотехнічний прогрес. Я впевнена, що XІ Міжнародний медичний форум «Інновації в
медицині – здоров’я нації» не просто об’єднає таких професіоналів, а й стане для
них місцем сили та натхнення!
Гарної роботи, колеги! Плідного спілкування! Корисних зустрічей та фахових
відкриттів!

Валентина Гінзбург,
Директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва,
Доктор медичних наук
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Dear participants
of the 11th International Medical Forum
“Medicine innovations – the Nation’s Health”!
I am glad to welcome you again in the capital of Ukraine – majestic Kyiv! Every
year, observing the work of the Forum and having the honor of participating directly
in professional communication on its sites, I note for myself the extraordinary
opportunities that this event provides to physicians and all those involved in public
health care.
Today, when the whole world is fighting to win the war against a dangerous
virus, it is critically important to consolidate the intellectual efforts of researchers,
exchange experiences among medical practitioners and energy of those who move
forward scientific and technological progress. I am sure that the 11th International
Medical Forum “Medicine innovations – the Nation’s Health” will not only unite such
professionals, but also become a place of strength and inspiration for them!
Good luck with your work, colleagues! Enjoy fruitful communication! Have useful
meetings and professional discoveries!

Valentyna Hinzburh,
Head of Kyiv Municipal Health Department,
Doctor of Medical Sciences
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE
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Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук України щиро вітаю Вас
з відкриттям ХI Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині —
здоров’я нації» та IX Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України».
Медична наука стає не лише підґрунтям, а й запорукою започаткованих
реформ охорони здоров’я, метою яких є створення системи, орієнтованої
на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян
України на рівні розвинутих європейських держав. Це фундамент системи
охорони здоров`я.
Саме тому науково-дослідні установи НАМН України приймають активну
участь у формуванні науково-практичної програми Форуму – IX Міжнародного
медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки
у практику охорони здоров’я України». Інститути представлять результати
фундаментальних досліджень та новітні наукові розробки у медичній галузі.
За багато років Міжнародний медичний форум став найпотужнішою
платформою, де створено умови для комплексного підходу до вирішення
актуальних проблем медичної галузі.
Представники органів державної та місцевої влади, а також вітчизняні та
зарубіжні науковці й лікарі матимуть змогу взяти участь у конструктивному
діалозі на конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, що
безперервно проходитимуть протягом трьох днів роботи Форуму. А
спеціалізовані виставки долучать до діалогу виробників і дистриб’юторів
медичного обладнання, фармацевтичної продукції та компанії, що надають
послуги у сфері охорони здоров’я.
Переконаний, що таке поєднання сприятиме обміну досвідом та дасть
можливість вирішувати найбільш актуальні питання сфери охорони здоров`я.
Бажаю всім гостям і учасникам нових корисних знайомств, цікавих дискусій,
успішної плідної роботи!

В. Цимбалюк,
Президент Національної академії медичних наук України,
академік
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Dear colleagues!
On behalf of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine I am happy
to congratulate you on the opening of the 11th International Medical Forum
“Medicine Innovations – the Nation’s Health” and 9th International medical congress
“Introduction of medical science advances into healthcare practice in Ukraine”.
Medical science is becoming not only the basis but also the key to the initiated
health reforms, which aim to create the system focused on the patient, efficient
in providing medical services for all Ukrainian citizens at the level of developed
European countries. It is the foundation of the healthcare system.
That is why scientific institutions of the NAMS of Ukraine take an active part in the
development of the research-to-practice programme of the Forum – 9th International
medical congress “Introduction of medical science advances into healthcare practice
in Ukraine”. The institutions will present the results of fundamental research and the
latest scientific developments in the medical industry.
For many years International Medical Forum has become a powerful platform,
where the conditions for the integrated approach to solving urgent problems of the
medical industry are created.
The representatives from the government and local authorities, as well as domestic
and foreign researchers and practitioners will be able to participate in the productive
dialogue at conferences, seminars, round table discussions, workshops which will
be held running during three operational days of the Forum. Specialized exhibitions
will call for a dialogue of the manufacturers and distributors of medical equipment,
pharmaceutical products and the companies providing healthcare services.
I am convinced that this collaboration will facilitate the exchange of experience
and provide the opportunity to resolve the most pressing issues of the health sector.
I wish all the guests and participants new useful contacts, productive discussions,
successful and fruitful work!

V. Tsymbalyuk,
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Academician
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE
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Дорогі колеги!
Сердечно вітаю вас із початком роботи XI Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині — здоров’я нації» та IX Міжнародного медичного конгресу
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України».
Форум по праву заслужив визнання та повагу з боку організаторів охорони
здоров'я, науковців, лікарів, провізорів, виробників і дистриб’юторів медичної
техніки та лікувально-профілактичних засобів. Високий статус події щорічно
підтверджують повні зали медичних та фармацевтичних фахівців, постійно
зростаюча аудиторія провідних вітчизняних та іноземних доповідачів, кількість
і географія експонентів.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
як флагман безперервної професійної підготовки фахівців для системи
охорони здоров’я України, безумовно, підтримує якісні освітні ініціативи та, як
організатор Форуму, робить все можливе, щоб програма заходів була
максимально корисною для фахівців і відповідала реаліям сьогодення.
Кафедри академії та Інститут сімейної медицини беруть активну участь
у формуванні науково-практичної програми Форуму, що реалізується в
межах Міжнародного медичного Конгресу, де спеціалісти підвищують рівень
кваліфікації та залишаються в епіцентрі останніх наукових розробок наших
учених. Кожен фахівець, протягом трьох днів, матиме унікальну можливість на
спеціалізованих виставках дізнатися більше про новітні технології, протестувати
якісне медичне обладнання, ознайомитися з новинками фармацевтичної
продукції.
Бажаю гостям та учасникам плідної співпраці, професійного спілкування,
корисних знайомств та успіхів у подальшій роботі на користь здоров`я громадян
України!

Юрій Вороненко,
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,
ректор НМАПО імені П. Л. Шупика
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Dear colleagues!
I cordially congratulate you on the beginning of the XI International Medical
Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health” and IX International Medical
Congress “Introduction of Modern Medical Science Advances into Healthcare Practice
in Ukraine”.
The International Forum truly won recognition and respect from healthcare
professionals, researchers, doctors, pharmacists, manufacturers and distributors
of medical equipment and medicated products. Full house of medical and
pharmaceutical specialists, growing number of leading national and international
speakers, and the number and geography of the exhibitors annually confirm the high
status of the event.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education – the leader that
provides continuous professional training of specialists for the system of healthcare
of Ukraine – completely supports quality educational initiatives and, as one of the
organizers of the Forum, does everything possible to draw up the program of events
which will be most useful for specialists and will meet the present day realities.
The Departments of the Academy and the Institute of Family Medicine take an
active part in the formation of the scientific-practical program of the Forum, which is
implemented in the framework of the International Medical Congress, where experts
raise their skill level and stay in step with the latest scientific developments of our
scientists. Within three days each specialist will have the unique opportunity to learn
more about the latest technologies, test the quality medical equipment, and get
familiar with new pharmaceutical products.
I wish guests and participants fruitful cooperation, professional communication,
useful contacts and success in their further work for the benefit of Ukrainian citizens’
health!

Y.V. Voronenko,
Dr. habil. med., professor, academician of the NAMS of Ukraine,
Rector of the P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.
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Дорогі колеги!
Вітаю всіх гостей та учасників XI Міжнародного медичного форуму «Інновації
в медицині – здоров’я нації» від імені Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця та від себе особисто!
Як провідний вищий медичний навчальний заклад України ми розглядаємо
Форум насамперед як освітній проект. Тому наш університет є співорганізатором
цього унікального за форматом заходу.
За роки існування Форуму вдалося зробити неможливе – об’єднати на одній
міжнародній платформі представників влади, лікарів усіх галузей медицини,
науковців, виробників медичного обладнання та фармацевтичної продукції
з метою конструктивного діалогу, пошуків розв’язання актуальних проблем
профілактики, діагностики та лікування захворювань і модернізації системи
охорони здоров’я.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця є організатором
кількох конференцій за різними медичними напрямами у рамках ІX Міжнародного
медичного конгресу, що є науково-практичною базою Форуму. З року в рік
науково-практична програма консолідує багатьох спеціалістів охорони здоров’я,
що прагнуть розвиватися і вчитися новому.
На спеціалізованих виставках відвідувачі зможуть ознайомитися з
сучасним медичним обладнанням, інструментарієм, витратними матеріалами,
фармацевтичною продукцією.
Бажаю всім творчої наснаги, нових відкриттів, здобутків, успіхів у реалізації
ідей, міцного здоров’я!

Ю.Л. Кучин,
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
д.мед.н., професор
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Dear colleagues!
I welcome all guests and participants of the 11th International Medical Forum
“Innovation in Medicine – Health of the Nation” personally and on behalf of the
Bogomolets National Medical University! Богомольця та від себе особисто!
Being the leading higher medical educational institution of Ukraine, we consider
the Forum primarily as an educational project. Therefore, our University is a coorganizer of this event of the unique format.
Over the years, the Forum has managed to achieve the impossible – to unite
the representatives of international authorities, doctors of all spheres of medicine,
scientists, manufacturers of medical equipment and pharmaceutical products within
one platform for constructive dialogue and searching for the solutions to urgent
problems of disease prevention, diagnostics and treatment and modernization of the
health care system in general.
Bogomolets National Medical University is the organizer of several conferences in
various medical specialties as part of the 9th International Medical Congress, which is
a scientific and practical base of the Forum. From year to year the scientific-practical
program consolidates many healthcare professionals seeking to grow and learn new
things.
At the exhibitions the visitors will get acquainted with modern medical
equipment, instruments, consumables and pharmaceuticals.
I wish you all creative inspiration, new discoveries, achievements, success in the
implementation of your ideas and good health!

Yu. L. Kuchyn,
Rector of the Bogomolets National Medical University,
Doctor of Medical Sciences, Professor
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Вельмишановні організатори,
учасники та гості Форуму!
Від імені Українського медичного клубу, офіційного партнера IMF, радий
вітати вас на XI Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині —
здоров’я нації»! Мені надзвичайно приємно долучитися до такого масштабного
заходу, спрямованого на розбудову охорони здоров'я України.
Впевнений, що всіх учасників форуму об'єднує спільна мета — бажання
вдосконалюватися, розвиваючи світову медицину.
Як президент Українського медичного клубу хочу наголосити, що наша
організація повністю поділяє мету та цілі організаторів заходу. Ми разом
прагнемо згуртувати медичну спільноту для підвищення суспільного
статусу медиків, зайняти лідерські позиції у модернізації охорони здоров’я,
інформаційно та професійно підтримувати спеціалістів, які працюють в галузі
охорони здоров’я, а також сприяти впровадженню нових методів і технологій
у профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію .
Радий бачити, що серед учасників форуму є багато керівників галузі, головних
лікарів закладів охорони здоров’я, представників медичного бізнесу, фахових
лікарських громадських організацій і об’єднань, які також є членами Українського
медичного клубу.
Дуже цінним є те, що в Україні ось вже 11 років ми маємо інтегральну фахову
платформу для ефективної комунікації держави, управлінців, практиків охорони
здоров’я, медичної науки , освіти і бізнесу. Міжнародний медичний форум єднає
професіоналів.
Виклики сучасності спонукають і мотивують нас до створення і обговорення
українською медичною експертною спільнотою дієвої національної політики
і системи охорони здоров’я. Міжнародний медичний форум надає нам таку
можливість.
Бажаю вам здоров’я, професійного зростання і незабутніх вражень від участі
у Міжнародному медичному форумі 2020 року!

І. М. Сорока,
Президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я
України
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Dear organizers,
participants and guests of the Forum!
On behalf of the Ukrainian Medical Club, the official IMF partner, I am pleased to
welcome you to the XI International Medical Forum "Innovation in Medicine — Health
of the Nation"! It is extremely gratifying for me to join such a large-scale event aimed
at building health care in Ukraine.
I am sure that all participants of the forum are united by a common goal, the
desire to improve themselves while developing world medicine.
As the President of the Ukrainian Medical Club, I want to emphasize that our
organization fully shares the goal and objectives of the event organizers. Together,
we seek to unite the medical community to enhance the public status of health
care professionals, take leadership positions in health care modernization, support
information and professional health care professionals, and promote the introduction
of new methods and technologies to prevention, diagnosis, treatment and
rehabilitation.
I am pleased to see that many of the participants of the forum are industry
executives, chief medical officers, representatives of medical business, professional
medical community organizations and associations that are also members of the
Ukrainian Medical Club.
It is very valuable that in Ukraine for 11 years we have an integrated professional
platform for effective communication of the state, managers, health care practitioners,
medical science, education and business. The International Medical Forum brings
together professionals.
The challenges of the present moment inspire and motivate us to create and
discuss effective national policies and health care system by the Ukrainian medical
expert community. The International Medical Forum gives us this opportunity.
I wish you health, professional growth and an unforgettable experience from
participating in the 2020 International Medical Forum!

I. M. Soroka,
President of Ukrainian Medical Club, Honoured Worker of Health Care of Ukraine

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA

21

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Шановні організатори, учасники та гості!
Від імені Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації і
Курортології щиро вітаю вас з відкриттям ХІ Міжнародного медичного форуму
«Інновації в медицині — здоров’я нації»!
Вже котрий рік форум залишається для мене довгоочікуваним триденним
інтенсивом, місцем знань, співпраці, нових знайомств, а найголовніше − місцем
народження відповідей на актуальні питання медичної галузі.
Медична реабілітація є однією з найважливіших складових ефективної
системи охорони здоров’я. Незалежно від того, чи людина має гостре або
хронічне захворювання, що обмежує її функціональні можливості, чи психічну
або фізичну травму, реабілітація повинна бути доступною для всіх, хто її потребує.
Можу з упевненістю сказати, що реабілітація є найкращою інвестицією у здоров’я
людини, яка не тільки може попередити інвалідність, а й повернути людину до
повноцінного та активного життя.
Разом з колегами з Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації
і Курортології ми сприяємо запровадженню нових медичних спеціальностей,
визначенню ролі реабілітації в новому законодавстві України та розширенню
міжнародної співпраці зі світовими організаціями.
У рамках форуму буде проведена науково-практична конференція
«Реабілітаційна медицина в системі надання медичної допомоги». Запрошую
всіх долучитися до обговорень, поділитися своїми ідеями, досвідом.
Бажаю усім плідної роботи на форумі, професійних відкриттів, натхнення.

І.В. Сисоєнко,
Президент Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації і
Курортології
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Dear organizers, participants and guests!
I congratulate you on the opening of the XІ International Medical Forum
“Medicine Innovations– the Nation’s Health” on behalf of the Ukrainian Association of
Physical Medicine, Rehabilitation and Health Resort!
Year after year, the forum has remained for me the long-awaited three-day
crash course, the source of knowledge, cooperation, new acquaintances, and most
importantly − the birthplace of the solutions for pressing issues of the healthcare
industry.
Medical rehabilitation is one of the most important components of an effective
health system. Regardless of whether a person has an acute or chronic disease
that limits their functionality, or mental or physical trauma, rehabilitation should
be available to all who need it. I can confidently say that rehabilitation is the best
investment in human health, which can not only prevent the disability, but make the
person recover to enjoy a full and active life.
Together with the colleagues from the Ukrainian Association of Physical Medicine,
Rehabilitation and Health Resort, we promote the implementation of new medical
specialities, the determination of the role of rehabilitation in the new legislation of
Ukraine and the expansion of international cooperation with global organizations.
The scientific-practical conference “Rehabilitation medicine in the system of
medical care” will be held as part of the forum. I invite everyone to join the discussions,
share the ideas and experience.
I wish you all fruitful work at the forum, professional discoveries and inspiration.

I.V. Sysoienko,
President of the Ukrainian Association of Physical Medicine, Rehabilitation and Health
Resort
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Шановні колеги, партнери!
Знову ми зустрічаємось на знаному інформаційному майданчику, вже як
старі друзі! З особливою теплотою вітаю Вас із початком роботи XI Міжнародного
медичного форуму «Інновації в медицині — здоров’я нації»!
Кожен із відвідувачів тут обов’язково знайде своє, що вимагає рішень і Вам
допоможуть фахові спеціалісти: лікарі-експерти на лекціях і майстер-класах,
виробники і постачальники самого сучасного медичного обладнання, препаратів
і послуг. Будь-який фахівець може тут знайти партнерів і співрозмовників,
поповнити теоретичні і практичні знання, зустрітися з однодумцями і вислухати
опонентів, долучитись до нових трендів у реорганізації системи охорони
здоров’я, протестувати розробки у сфері IT-програм, осягнути актуальні новини
медичного законодавства. Фахівцям ультразвукової і функціональної діагностики
цікаво провести своєрідні тест-драйви новітнього обладнання для оснащення
медичних закладів різного рівня. Сьогодні особливо привабливі мінімалістичні
рішення у вигляді портативних і ручних УЗ пристроїв для застосування лікарями
сімейної медицини.
Для успіху практичної діяльності лікарів-інструменталістів важливими є
декілька складових: доступність сучасного обладнання, практичні навички
спеціалістів у роботі на цьому обладнанні і адекватне клінічне замовлення. Одне
з нагальних гасел УАФУД сьогодні: «Опановуючи нові апарати і технології фахівець
УЗД мусить підіймати на свій технологічний рівень клініцистів-замовників».
Ми ультразвуковим фаховим загалом маємо честь запросити Вас долучитись
до участі у Всеукраїнській школі ультразвукової та функціональної діагностики,
що працюватиме під час медичного форуму. Ви зможете вдосконалити свої
уявлення про сучасні технології і свою фахову майстерність. Важливим є
ознайомлення з актуальними Керівництвами і міжнародними протоколами
ультразвукової діагностики Всесвітньої (WFUMB) та Європейської (EFSUMB)
федерації ультразвукової діагностики в медицині і біології. Сучасними трендами
є мінімальноінвазивні технології інтервенції, зокрема з Fusion-навігацією,
3D/4D-реконструкції, еластографії, стеатометрії печінки та ін.). Суттєво
важливими є технології клінічної діагностики мікроциркуляції, телемедичних
рішень для ЕКГ та спірометрії, дистанційного моніторингу стану пацієнтів. Це
зокрема вирішує нагальні проблеми лікарів первинної ланки.
Саме тому плануємо провести ще й Школу з базових технологій ультразвукової
і функціональної діагностики та FAST-протоколів для сімейних лікарів. Ми
порадимо, які апарати для діагностики краще придбати для первинної, а які —
для вторинної ланки; опишемо клінічні ситуації, де сімейні лікарі блискуче діють
самостійно та наведемо приклади станів, коли краще залучити профільних
спеціалістів і працювати у тандемі. Непересічна роль лікарів первинної ланки
в організації та реалізації концепції скринінгу головних неінфекційних хвороб
людства та проведенні інструментальної популяційної діагностики, зокрема
українського ноу-хау у сфері ранньої УЗ діагностики такого небезпечного стану,
як неалкогольна жирова хвороба печінки та її наслідків.
Ультразвукова і функціональна діагностика мають бути підтримкою лікарюклініцисту для прийняття швидкого, виваженого і єдино правильного рішення на
засадах доказової медицини.
Чекаємо Вас на наших заходах! Буде цікаво, креативно і корисно!
О.Б. Динник,
кандидат медичних наук,
головний лікар Інституту еластографії,
президент Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД),
член Виконкому Асоціації радіологів України (АРУ), член ESR, EFSUMB, EASL
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Dear colleagues and partners!
Our meeting at the famous informational platform has become a good tradition,
where we all have become good friends! I want to warmly congratulate you on the
beginning of the 11th International Medical Forum “Innovations in Medicine —
Health of the Nation”!
Every visitor here will find something to meet own needs, and will get any help they
require provided by the professionals – medical experts (at lectures and workshops),
manufacturers and suppliers of modern medical equipment, products and services.
Any expert will find partners and interlocutors here, accumulate theoretical and
practical knowledge, meet like-minded people and listen to opponents, join the new
trends in the reorganization of the health system, test developments in the field of
IT programs and understand the latest news in healthcare legislation. The specialists
in ultrasound and functional diagnostics will find it interesting to run a kind of testdrive of the latest equipment for the institutions at various levels. Today minimalist
solutions in the form of portable and hand-held ultrasound devices for use by
general practitioners find their market.
For doctors-instrumentalists there are several important components to keep
ahead: the availability of modern equipment, practical skills in working with this
equipment and adequate clinical order. One of the key slogans of the UAFUD today
is: “Having mastered new devices and technologies, an ultrasound specialist has help
clinician customers achieve their own technological level.”
Our community of sonography professionals has the honour to invite you
to participate in the All-Ukrainian National School of Ultrasound and Functional
Diagnostics, which will be held in the framework of the Medical Forum. You will have
the opportunity to improve your understanding of modern technology and your
professional skills. The acquaintance with the current Guidelines and international
protocols for ultrasound diagnostics of the World (WFUMB) and European (EFSUMB)
Federation for Ultrasound in Medicine and Biology is among important issues. Modern
trends are represented by minimally invasive intervention techniques, in particular
those with Fusion navigation, 3D/4D reconstruction, elastography, steatometry of
the liver, etc.). Moreover, the techniques of clinical diagnostics of microcirculation,
telemedicine solutions for ECG and spirometry, remote monitoring of patients
condition are essential. This, in particular, solves the urgent problem of primary care
doctors.
That is why after the School we are holding a School on the basic technologies
of ultrasonic and functional diagnostics and FAST protocols for GPs. We will advise
which diagnostic devices are better to purchase for the primary and the secondary
care levels; will describe clinical situations in which GPs perform brilliantly on their
own, and provide examples of conditions where it is better to engage specialized
professionals and work in tandem. The key role of primary care doctors is in organizing
and implementing the concept of screening for major non-contagious diseases
of the mankind and conducting instrumental population diagnostics, in particular,
Ukrainian expertise in the field of early ultrasound diagnostics of such a dangerous
condition as non-alcoholic fatty liver disease and its consequences.
Ultrasound and functional diagnostics are intended as the support for the clinician
to make quick, informed and the only correct evidence-based medicine decision.
We are looking forward to seeing you at our events! You will definitely find them
interesting, creative and useful!
O.B. Dynnyk,
Candidate of Medical Sciences,
Medical Director of the Institute of Elastography,
President of the Ukrainian Association of Ultrasound Specialists (UAFUD),
Member of the Executive Committee of the Association of Radiologists of Ukraine (ARU),
member of the ESR, EFSUMB, EASL
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA

25

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Вельмишановні колеги!
Вітаю вас на щорічному XI Міжнародному медичному форумі «Інновації в
медицині – здоров’я нації»!
Професія лікаря – це стиль життя, який потребує постійної роботи,
професійної консолідації, зміцнення і розвитку зв'язків між фахівцями, попри
постійний брак часу та виклики, які нам ставить сьогодення.
Міжнародний медичний форум зарекомендував себе саме тією платформою,
яка дає змогу нам обмінюватися досвідом, встановлювати ділові контакти,
розвивати співробітництво між медичними закладами, компаніямивиробниками і дистриб’юторами медичного обладнання і лікарських засобів. На
спеціалізованій виставці, що проходить в рамках форуму, широко представлено
радіологічне обладнання, тож фахівці можуть ознайомитися з новинками такої
продукції від провідних вітчизняних та зарубіжних виробників і постачальників,
оцінити переваги різних пропозицій.
Безумовно така співпраця також
стимулюватиме розвиток радіології в Україні та дозволить виробити нові підходи
до лікування захворювань.
Сьогодні, як ніколи раніше, ми повинні володіти знаннями про інноваційні
технології, найновіші методи діагностики та лікування.
Бажаю всім піднесеного настрою, успіхів і натхнення!

Т.М. Бабкіна,
зав. кафедри радіології НМАПО імені П. Л. Шупика
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Dear colleagues!
I welcome you at the yearly XI International Medical Forum “Medicine Innovations
– the Nation’s Health”!
The profession of a doctor is the lifestyle that requires constant work, professional
consolidation, strengthening and developing of relationships between specialists,
despite the constant lack of time and challenges that we face today.
International Medical Forum has approved itself as the platform that allows us
to share experience, establish business contacts and develop cooperation between
medical institutions, manufacturing companies and distributors of medical
equipment and medicines. The specialized exhibition, which is held within the
forum, broadly sets radiology equipment on display, so experts can get acquainted
on their own with the innovations of such products from leading domestic and
foreign manufacturers and suppliers, to evaluate the benefits of different offers. It
is obvious that this cooperation will add to the stimulation of the development of
medical radiology in Ukraine and will allow to elaborate new approaches towards the
diagnostics and treatment of diseases.
Today, as never before, we must have advanced knowledge of innovative
technologies, the latest diagnostic and treatment methods.
I wish you all high spirits, success and inspiration!

T.M. Babkina,
Head of the Department of Radiodiagnostics of Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education
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Шановні друзі, колеги!
Щиро вітаю Вас з нагоди відкриття XI Міжнародного Медичного Форуму
«Інновації в медицині – здоров’я нації»!
Вчергове ми зустрічаємось на цьому масштабному заході, який по праву
заслужив визнання і повагу з боку фахівців охорони здоров'я, науковців,
лікарів, фармацевтів, виробників і дистриб’юторів медичної техніки. Високий
статус Міжнародного медичного форуму щорічно підтверджують заповнені
зали відвідувачами, постійно зростаючою аудиторією провідних вітчизняних та
іноземних доповідачів, кількістю і географією експозицій.
Первинна медична допомога на засадах сімейної медицини є однією
з найбільш ефективних стратегій підвищення результативності системи
охорони здоров'я у цілому, а також справедливого розподілу та раціонального
використання бюджетних асигнувань в галузі. Вона направлена на вирішення
проблем збереження та зміцнення здоров'я всього населення України.
Трансформація системи охорони здоров’я передбачає доступність якісних
медичних послуг для всіх громадян. Однаково якісні послуги мають бути доступні
на всіх рівнях медичної допомоги: як в амбулаторії у свого лікаря загальної
практики - сімейного лікаря, так і у вузькопрофільного спеціаліста, при лікуванні
та оперативних втручаннях в стаціонарі, під час надання екстреної допомоги,
проходженні реабілітації чи отриманні паліативної допомоги.
Запрошую долучитись до всіх заходів присвячених Всесвітньому дню
сімейного лікаря, а також взяти участь у Всеукраїнській школі ультразвукової і
функціональної діагностики для сімейних лікарів.
Сподіваюся, що наша співпраця, обмін досвідом, ідеями знайдуть
продовження в реалізації нових проектів.
Хочу побажати всім успішної роботи, живих дискусій, ефективних рішень і
цікавих пропозицій!

О.Г. Шекера,
доктор медичних наук, професор,
академік НАН ВО України,
президент МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»,
директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика
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Dear friends and colleagues!
I congratulate you sincerely on the opening of the XI International Medical Forum
“Innovations in Medicine – Health of the Nation”!
Once again we meet at this large-scale event, which has earned recognition and
respect from health professionals, scientists, doctors, pharmacists, manufacturers and
distributors of medical equipment. The high status of the International Medical Forum
is annually confirmed by the packed audience, growing number of leading Ukrainian
and foreign speakers, and the number and geography of exhibits.
Primary medical care based on the principles of family medicine is one of the most
effective strategies to improve the efficiency of the health system on the whole and
fair distribution and rational use of financial appropriations in the sphere. It is aimed
at the solution of problems of maintenance and strengthening of health of the entire
population of Ukraine.
The transformation of the health care system provides access to quality health
services for all citizens. The same quality of services should be available at all levels of
medical care: both in the clinic when asking for advice from a General practitioner, or
a family doctor, and in the hospital when being rendered emergency care or medical
care by the specialized doctors in the course of treatment and surgical interventions,
in the course of rehabilitation or when receiving palliative care.
I invite you to join all the events dedicated to the World Day of the family doctor,
and to take part in the sitting of all-Ukrainian school of ultrasound and functional
diagnostics for family doctors.
I hope to continue our partnership, to exchange experience and ideas in new
projects.
I want to wish everyone successful work, lively discussions, efficient decisions and
interesting proposals!

O.H. Shekera,
holder of Habilitation degree in Medicine, Professor,
Academician of the NAS of Higher Education of Ukraine,
President of the International PO “Public Health International Association”,
Director of the Institute of Family Medicine of Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education
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Шановні колеги!
Асоціація медичних сестер України щиро вітає Вас з відкриттям
XI Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров'я нації»!
Надзвичайно важливо тримати руку на пульсі всіх нововведень та інновацій
в медичній галузі. Міжнародний медичний форум є ще одним щаблем у
безперервному професійному розвитку, де ми маємо змогу отримати нові
компетенції, можливість розширити свої професійні знання.
Наприкінці минулого року Україна підтримала ініціативу Всесвітньої
організації охорони здоров’я, згідно з якою на 72 Генеральній асамблеї ВООЗ
було прийнято Резолюцію про оголошення 2020 року Міжнародним роком
медсестринства. Безумовно, це крок вперед для розвитку медсестринства.
Насамперед держава повинна дбати про тих, хто стоїть на сторожі
здоров'я громадян, покращуючи умови і оплату праці медичних працівників.
Важливість праці лікарів, медичних сестер, фельдшерів, акушерок, лаборантів
підтверджується у кожній країні світу, особливо в період пандемії і боротьби з
коронавірусом. Адже ризикуючи своїм життям, медичні працівники повертають
до життя тих людей, які дуже потребують їх допомоги! Тому наше суспільство,
переживаючи карантинну кризу, все більше розуміє, що медичні працівники
надають не послугу, а медичну допомогу, рятуючи життя українців! Нічого
важливішого у світі немає як збереження життя Людини!
Медсестринство – невід’ємна і дуже важлива частина досягнення глобальної
мети − забезпечення доступної та якісної медичної допомоги.
Запрошуємо медичних сестер долучитися до ШКОЛИ МЕДСЕСТРИНСТВА.
Переконана, що ця зустріч надасть потужний імпульс розвитку партнерських
стосунків, сприятиме налагодженню ділових контактів, підвищенню професійної
підготовки медичних сестер та обміну досвідом.
Бажаю успіхів, плідної співпраці та здійснення творчих задумів!

Тетяна Чернишенко,
Президент Асоціації медичних сестер України
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Dear colleagues!
The Association of Nurses of Ukraine sincerely congratulates you on the opening
of the XI International Medical Forum “Medicine Innovations – the Nation’s Health”!
It is of primary importance to keep abreast of all novelties and innovations in the
medical sphere. This medical forum is another step in our continuous professional
development giving us the opportunity to gain new skills and broaden our
professional knowledge.
At the end of last year, Ukraine supported the initiative of the World Health
Organization, according to which 72th General Assembly of the WHO adopted the
Resolution declaring 2020 as the International Year of Nursing. Certainly, this is a step
forward for the development of nursing.
As a matter of priority, the government should take care of those who guard the
health of citizens, improving the conditions and remuneration of health workers.
The importance of the work of the doctors, nurses, nurse practitioners, midwives,
technicians is recognized in every country of the world, especially in the period of
the coronavirus pandemic and combat. In fact, risking their lives, health care workers
bring back to life those people who really need their assistance! Therefore our
society, experiencing a quarantine crisis, is ever better aware that health workers do
not provide services but medical assistance, saving the lives of Ukrainians! There is
nothing more important in the world than the preservation of human life!
Nursing is an integral and very important aspect in achieving the global goal of
providing accessible and quality health care.
We invite nurses to join the NURSING SCHOOL. I am convinced that this meeting
will give a powerful impetus to the development of partnerships, will contribute to
establishing business contacts, improving the professional training of nurses and
exchanging of experience.
I wish you all success, fruitful cooperation and implementation of creative ideas!

Tetiana Chernyshenko,
President of the Association of Nurses of Ukraine
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Дорогі учасники та гості!
Від імені групи компанії LMT вітаю всіх із відкриттям ХІ Міжнародного
медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації», IX Міжнародного
медичного конгресу та IX Міжнародної виставки медичного та оздоровчого
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo.
Я дуже пишаюся тим, що вже 11 рік поспіль форум знаходить відголос у
ваших серцях. Разом з прагненням учасників до самовдосконалення, ми також
не стоїмо на місці. Здивувати, надихнути, мотивувати, надати максимум нових
знань, ресурсів, корисних матеріалів – незмінні цілі організаторів Міжнародного
медичного форуму.
Попри загрозу, яка спіткала весь світ, у тому числі і нас, українців, я безмежно
вдячний усій нашій сильній команді групи компаній LMT, вірним партнераморганізаторам, бізнесу, усім небайдужим, хто підтримав наш захід словом чи
ділом, доклав зусилля для того, щоб і цього року медична спільнота мала змогу
професійно зростати, удосконалюватися навіть в ці непрості часи.
Сьогодні, як ніколи раніше, ми повинні діяти ще впевненіше та наполегливіше,
відстоюючи права працівників охорони здоров’я − права тих, хто щодня невтомно
рятує життя наших громадян, наперекір загрозі особистому життю!
Щосекунди, без зайвих вагань, наші лікарі боряться з невидимою загрозою
за життя та здоров'я пацієнтів. Я невимовно вдячний всій медичній спільноті
за відданість своїй справі. За тисячі врятованих життів! Ви – наші герої. Герої
сьогодні і назавжди!
Висловлюю велику подяку організаторам-партнерам: Національній академії
медичних наук України, Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, а також співорганізатору − Національному медичному
університету імені О.О. Богомольця. Висловлюю щиру подяку Генеральному
партнеру – CANON, офіційному партнеру – Українському Медичному клубу, в
особі посла форуму – пану Сороці Івану Миколайовичу, організаторам науковопрактичної програми конгресу, директорам інститутів НАМН України, завідуючим
кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, президентам профільних асоціацій. Це саме ті
вірні друзі, які й у складні часи простягли руку підтримки.
Надзвичайно вдячний також органам державної влади, які котрий рік поспіль
підтримують наші заходи — ваша допомога дуже важлива для нас.
Окрема подяка компаніям бізнесу за підтримку та вагомий внесок у розвиток
виставок. Також вдячний вам, дорогі відвідувачі, ваше бажання професійно
розвиватися та віра у краще майбутнє вітчизняної медицини – це значний внесок
у становлення галузі.
Як писав класик: «В темні часи добре видно світлих людей». Я щасливий
знати, що у Міжнародного Медичного Форуму та Конгресу багато вірних друзів,
справжніх партнерів та світлих людей з якими ми багато років досягаємо цілей та
будемо і надалі підкорювати нові вершини.
Бажаю партнерам, учасникам, організаторам заходів та гостям міцного
здоров`я, плідної співпраці, професійного спілкування, корисних знайомств!
Хай всі три дні Форуму підуть вам на користь!

В. Ю. Ткаченко,
Генеральний директор групи компаній LMT
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Dear Participants and Guests!
On behalf of the LMT company I sincerely congratulate you with start of the
XI International Medical Forum “Medicine innovations - the Nation’s Health”, IX
International Medical Congress and IX International Exhibition of Medical and sanitary
Tourism, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expro.
I’m so proud that this forum touches your hearts for 11 years. With participants
looking for self-perfection we also have a progress. The fixed aims of International
Medical Forum are to impress, to inspire, to motivate and to give new knowledge,
resources and useful materials.
Despite the threat which has effected the world and Ukraine itself, I want to thank
endlessly our great team of the LMT group, true partners-organisers, business, all of
the not indifferent people; everybody who supported our event by a word or a deed,
made efforts for medical group to be able to grow professionally and to improve even
in such a difficult time.
Today as relevant as ever to work harder and to fight for workers of health care
rights, the rights of those who persistently save lives of our people in spite of their
own lives threats!
Without any qualms our doctors fight with invisible disease for the patients’ lives.
I want to say a great thank you to all the medical workers for a devotion to their work.
For thousands of saved lives! You are our heroes. The heroes for today and forever!
I am sincerely grateful to our permanent partners-organizers: the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education, and our co-organizer - Bogomolets National Medical
University. I am sincerely thankful to our General Partner - CANON, to official partner Ukrainian Medical Club - to its ambassador of forum - mister Soroka Ivan, to organizers
of research-to-practical programme of the congress, to the directors of NAMS
institutions of Ukraine, head of department of Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education, to the presidents of professional associations. These are true
friends who can help always in the difficult times.
I am also extremely grateful to the public authorities, which have been supporting
our events for many years in a row. Your help is really important for us.
My special gratitude goes to business companies for their support and big
contribution to the exhibitions development. I am also thankful to you, our dear
guests. Your desire to develop professionally and faith in a better future of home
medicine is a significant contribution to the industry formation.
According to a classical writer words: “In dark times it is well visible light people”.
I’m happy that the International Medical Forum and Congress have a lot of true
friends, real partners and light people with whom we have been achieving our goals
for many years and will continue to conquer new heights.
I wish the partners, participants, organizers of the events and our guests good
health, fruitful cooperation, professional communication and useful contacts!
Let all these three days of Forum benefit you!

V. Tkachenko,
Director General of LMT Group of companies.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ
XI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ –
IX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS
OF THE XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM –
IX INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS

16 вересня Церемонія офіційного відкриття
10.00-11.00 ХІ Міжнародного Медичного Форуму,
ІХ Міжнародного Медичного Конгресу
Зал №1
IX Міжнародної виставки медичного
та оздоровчого туризму, SPA&Wellness
– Healthcare Travel Expo

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ
ЗДОРОВ’Я
16 вересня Науково-практична конференція
11.30-14.00 «Реформа охорони здоров’я та
пандемія коронавірусу. Виклики
Зал №1
та реалії»
Організатор: Громадська платформа
«Українська медична експертна
спільнота»
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SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS*
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
«Medicine innovations – the nation’s health»
IX INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS
«Introduction of medical science advances into
healthcare practice in Ukraine»
SEPTEMBER 16-18, 2020
Congress is entered to the “Register of congresses,
symposia and scientific-practical conferences”
held in 2020

16 september Official opening ceremony
10.00-11.00 XI International Medical Forum,
IX International Medical Congress
Hall №1
IX International Exhibition of Medical
and Health Tourism, SPA&Wellness Healthcare Travel Expo

ORGANIZATION AND HEALTH
MANAGEMENT
16 september Scientific-practical conference
11.30-14.00 «Health care reform and the
coronavirus pandemic. Challenges
Hall №1
and realities»
Organizer: Ukrainian Medical Expert
Community, Citizens platform

16 вересня Науково-практична конференція
14.30-18.00 «Інноваційні моделі управління
та оптимізації діяльності органів,
Зал №1

16 september Scientific-practical conference
14.30-18.00 “Innovative models of management
and optimization of the activities of
Hall №1

підприємств та закладів охорони
здоров’я»
Організатор: Кафедра управління
охороною здоров’я НМАПО імені
П. Л. Шупика

bodies, enterprises and healthcare
institutions”
Organizer: Department of Public Health
Management of the NMAPE named
after P. L. Shupyk

17 вересня
11.00-17.00
Зал
«Червоний»

ШКОЛА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
Організатор: Кафедра менеджменту
охорони здоров’я НМУ
імені О.О. Богомольця

ПРИВАТНА МЕДИЦИНА
16 вересня Семінар-практикум «Актуальні
10.00-15.30 організаційно-правові
Зал «Синій» питання медичної практики в
умовах реформ: завдання та
відповідальність керівника»
Організатор: Журнал «Практика
управління медичним закладом»
*Участь платна
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ*
XI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
«Інновації в медицині – здоров’я нації»
ІX МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ
«Впровадження сучасних досягнень медичної
науки у практику охорони здоров’я України»
16-18 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
Конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій»,
які проводитимуться у 2020 році
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XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

17 september CHIEF PHYSICIAN SCHOOL
11.00-17.00 Organizer: Department of public health
service management of the Bogomolets
Hall “Red”
National Medical University

PRIVATE MEDICINE
16 september Workshop “Actual
10.00-15.30 organizational and legal issues of
medical practice in the context of
Hall “Blue”
reforms: tasks and responsibilities
of the leader”
Organizer: Practice of Management of
the Medical Institution, journal
*Paid Participation
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17 вересня Відкрита консультація на тему
10.00-12.00 «Ліцензіат запитує – юрист
Зал «Синій» відповідає», або «Сам собі
перевіряючий»
Організатор: Юридична компанія
«Медконсалтинг»

17 вересня Семінар «Глобальні стандарти
13.00-18.00 забезпечення процесів якості в
Зал «Синій» закладах охорони здоров’я»
Організатор: ТОВ «Навчальнометодичний центр «Міжнародна
школа технічного законодавства та
управління якістю» (ISTL)

18 вересня II Всеукраїнська практична
10.00-14.00 конференція «Захист прав медичних
Зал «Синій» працівників і закладів охорони
здоров’я»
Організатор: Юридична компанія
«Конкордія»

РАДІОЛОГІЯ: ультразвукова діагностика,
конвенційна рентгенодіагностика, променева
діагностика, комп’ютерна томографія, магнітнорезонансна томографія, променева терапія,
ядерна медицина, радіаційна безпека
16 вересня
10.00-13.00
Зал
«Червоний»

Науково-практична конференція
«Можливості високотехнологічних
мультимодальних методів
діагностики»
Організатор: Кафедра радіології
НМАПО ім. П. Л. Шупика

16 вересня Науково-практична конференція з
15.00-18.00 міжнародною участю «Інтенсивна
терапія в онкорадіології»
Зал №3
Організатор: ДУ «Інститут медичної
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України»

16 вересня ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА
14.00-18.00 УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Зал
Спонсор заходу
«Червоний»
17 вересня
10.00-18.00
Зал №2

Організатори: Українська Асоціація
фахівців ультразвукової діагностики,
Кафедра радіології НМАПО імені П. Л.
Шупика, Група компаній LMT, компанії ринку
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17 september Open consultation on the topic
10.00-12.00 “Licensee asks – a lawyer is
responsible” or Be Your Own checks”
Hall “Blue”
Organizer: Medconsulting, Law
Company

17 september Seminar “Global standards for
13.00-18.00 ensuring quality processes in
healthcare institutions”
Hall “Blue”
Organizer: Educational-Methodical
Center “International School of Technical
Legislation and Quality Management
(ISTL)”, LLC

18 september II All-Ukrainian practical conference
10.00-14.00 “Protection of the rights of medical
workers and healthcare institutions”
Hall “Blue”
Organizer: Concordia, Law Company

MEDICAL RADIOLOGY: ultrasound diagnostics,
conventional X-ray diagnostics, computed
tomography, magnetic resonance imaging,
radiation therapy, nuclear medicine, radiation
security
16 september Scientific-practical conference
10.00-13.00 “Possibilities of high-tech multimodal
diagnostic methods”
Hall “Red”
Organizer: Department of Radiology
NMAPE named after P. L. Shupyk

16 september Scientific-practical conference with
15.00-18.00 international participation “Intensive
care in oncoradiology”
Hall №3
Organizer: Grigoriev Institute for medical
Radiology and Oncology of the NAMS of
Ukraine, SI

16 september ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF
14.00-18.00 ULTRASOUND AND FUNCTIONAL
DIAGNOSTICS
Hall “Red”
Event Sponsor

17 september Organizers: Ukrainian Association
10.00-18.00 of Ultrasound Diagnostics Specialists,
Department of Radiology of the NMAPE
Hall №2
named after P. L. Shupyk, LMT Group of
Companies, market companies
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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17 вересня Науково-практична конференція
10.00-12.00 «Актуальні проблеми променевої
діагностики»
Зал №3
Організатор: ДУ «Інститут ядерної
медицини та променевої діагностики
НАМН України»

18 вересня Науково-практична конференція до
14.30-17.00 100-річчя Національного інституту
Зал «Синій» раку «Сучасна стратегія променевої
діагностики та оцінки ефективності
лікування найбільш розповсюджених
злоякісних пухлин»
Організатор: Науково-дослідне
відділення променевої діагностики
Національного інституту раку
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18 september ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF
10.00-17.00 ULTRASOUND AND FUNCTIONAL
DIAGNOSTICS FOR FAMILY DOCTORS
Hall №2

Спонсор заходу

Організатори: Інститут сімейної
медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика,
Кафедра сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної допомоги
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Кафедра
сімейної медицини НМАПО ім. П. Л.
Шупика, Кафедра радіології НМАПО
імені П. Л. Шупика, Українська Асоціація
фахівців ультразвукової діагностики,
МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я
суспільства», Група компаній LMT,
компанії ринку

ER

L

18 вересня ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
10.00-17.00 І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ
СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Зал №2
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Event Sponsor

Organizers: Institute of Family Medicine
NMAPE named after P. L. Shupyk,
Department of Family Medicine and
Outpatient Care NMAPE after P. L. Shupyk,
Department of Family Medicine NMAPE
after P. L. Shupyk, Department of Radiology
NMAPE named after P. L. Shupyk, Ukrainian
Association of Ultrasound Diagnostic
Specialists, IPO «International association
for «HEALTH of SOCIETY», LMT Group of
Companies, market companies

17 september Scientific-practical conference “Actual
10.00-12.00 problems of radiation diagnostics”
Organizer: Institute of Nuclear Medicine
Hall №3
and Radiation Diagnostics of the NAMS
of Ukraine, SI

18 september Scientific-practical conference dedicated
14.30-17.00 to the 100th anniversary of the National
Cancer Institute “Modern strategy for
Hall “Blue”
radiation diagnosis and evaluation of
the effectiveness of treatment of the
most common malignant tumors”
Organizer: Research Department of
Radiation Diagnostics, National Cancer
Institute

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

GENERAL PRACTICE – FAMILY MEDICINE

18 вересня ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
10.00-17.00 І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ
СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Зал №2

18 september ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF ULTRASOUND
10.00-17.00 AND FUNCTIONAL DIAGNOSTICS FOR
FAMILY DOCTORS
Hall №2

Спонсор заходу

Організатори: Інститут сімейної
медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика,
Кафедра сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної допомоги
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Кафедра
сімейної медицини НМАПО ім. П. Л.
Шупика, Кафедра радіології НМАПО
імені П. Л. Шупика, Українська Асоціація
фахівців ультразвукової діагностики,
МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я
суспільства», Група компаній LMT,
компанії ринку
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Event Sponsor

Organizers: Institute of Family Medicine
NMAPE named after P. L. Shupyk,
Department of Family Medicine and
Outpatient Care NMAPE after P. L.
Shupyk, Department of Family Medicine
NMAPE after P. L. Shupyk, Department
of Radiology NMAPE named after P.
L. Shupyk, Ukrainian Association of
Ultrasound Diagnostic Specialists, IPO
«International association for «HEALTH
of SOCIETY», LMT Group of Companies,
market companies
OFFICIAL CATALOGUE
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ТЕРАПІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ,
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

16 вересня VI ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні
10.00-14.00 підходи до діагностики, лікування
та профілактики захворювань
Зал №4

THERAPY, CARDIOLOGY, NEUROLOGY,
GASTROENTEROLOGY

16 september VI THERAPEUTIC SCHOOL “Modern
10.00-14.00 approaches to the diagnosis,
treatment and prevention of diseases
Hall №4

внутрішніх органів»
Організатор: Кафедра терапії НМАПО
імені П. Л. Шупика

of internal organs”
Organizer: Department of therapy of the
NMAPE named after P. L. Shupyk

16 вересня Науково-практична конференція
14.30-16.00 «Проблеми діагностики та лікування
хвороб органів травлення»
Зал №4

16 september Scientific-practical conference
14.30-16.00 “Problems of diagnosis and treatment
of diseases of the digestive system”
Hall №4

Організатор: ДУ «Інститут
гастроентерології НАМН України»

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ТА
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

17 вересня Симпозіум «Актуальні питання
10.00-18.00 екстреної медицини та медицини
катастроф»
Зал №4
Організатори: НМАПО імені
П. Л. Шупика (кафедра медицини
невідкладних станів, кафедра медицини
катастроф та військової 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 та медицини катастроф); ВГО
«Всеукраїнська Асоціація працівників
швидкої, невідкладної медичної
допомоги та медицини катастроф»;
Київська міська клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Organizer: Institute of Gastroenterology
of the NAMS of Ukraine, SI

EMERGENCY MEDICINE AND DISASTER
MEDICINE

17 september Symposium “Current issues of
10.00-18.00 emergency medicine and disaster
medicine”
Hall №4
Organizers: NMAPE named after Shupyk
(Department of Emergency Medical
Conditions, Department of Emergency
Medicine and Military Medical Training);
Center of Emergency Medical Help and
Disaster Medicine of Kiev city; Kharkiv
Medical Academy of Postgraduate
Education (Department of Emergency
Medicine and Disaster Medicine);
Zaporizhzhya Medical Academy of
Postgraduate Education (Department
of Emergency Medicine and Disaster
Medicine); All Ukrainian Association
of ambulance workers, medicine of
emergency and disaster medicine, APO;
Kyiv City Clinical Hospital of First Aid

WWW.MEDFORUM.IN.UA
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ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ

SURGERY, NEUROSURGERY, CARDIOSURGERY

17 вересня Науково-практична конференція
12.30-18.00 «Інтервенційне лікування болю 2020»
Організатори: ДУ «Інститут
Зал №3

17 september Scientific-practical conference
12.30-18.00 “Interventional treatment of pain in 2020”
Organizers: Institute of Neurosurgery
Hall №3

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України», Pain Medicine Journal,
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, ДУ
«Інститут урології НАМН України», ГО
«Український інститут дослідження
болю», Медичне товариство
«DoctorThinking ДокторДумає»

18 вересня
10.00-13.00
Зал
«Червоний»

Науково-практична конференція
«Діагностика та лікування
захворювань стравоходу та
стравохідно-шлункового переходу»
Організатор: ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова НАМН України»

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

16 вересня Семінар «Нові технології в ортопедії
11.30-14.30 та травматології»
Організатор: ДУ «Інститут патології
Зал №2
хребта та суглобів ім. проф. М.І.
Ситенка НАМН України»

18 вересня Науково-практична конференція
10.00-13.00 «Хірургічне лікування ушкоджень
в ділянці ліктьового суглоба.
Зал №3
Актуальні питання діагностики та
лікування наслідків ушкоджень в
ділянці гомілковостопного суглоба»
Організатор: ДУ «Інститут
травматології та ортопедії НАМН України»

40
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named after Acad. A.P. Romodanova of
the NAMS of Ukraine, SI; Pain Medicine
Journal, Clinical Hospital «Feofania»
GUD, Institute of Urology of the NAMS of
Ukraine, SI, Public Association «Ukrainian
Institute for Pain Research», Medical
Society «DoctorThinking»

18 september Scientific-practical conference
10.00-13.00 “Diagnosis and treatment of diseases
of the esophagus and esophagealHall “Red”
gastric transition”
Organizer: National Institute of Surgery
and Transplantology named after A.A.
Shalimova of the NAMS of Ukraine, SI

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS

16 september Seminar “New technologies in
11.30-14.30 orthopaedics and traumatology”
Organizer: Institute of Pathology of the
Hall №2
Spine and Joints named after prof. M.I.
Sitenko of the NAMS of Ukraine, SI

18 september Scientific-practical conference “Surgical
10.00-13.00 treatment of injuries in the elbow
joint. Actual issues of diagnosis and
Hall №3
treatment of the consequences of
injuries in the ankle joint”
Organizer: Institute of Traumatology and
Orthopedics of the NAMS of Ukraine, SI

OFFICIAL CATALOGUE
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
17 вересня Міжнародна науково-практична
10.00-18.00 конференція «Система реабілітації
постраждалих внаслідок
Зал №1
коронавірусної хвороби: проблеми
та шляхи вирішення»
Організатори: ГО «Всеукраїнська
Асоціація Фізичної Медицини,
Реабілітації і Курортології», ДУ
«Український науково-практичний
медичний центр неврології та
реабілітації МОЗ України», ГО
«Українська Академія Реабілітації та
Здоров’я Людини»

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
16 вересня
14.00-18.00
Зал
«Червоний»
17 вересня
10.00-18.00
Зал №2

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Українська Асоціація
фахівців ультразвукової діагностики,
Кафедра радіології НМАПО імені П. Л.
Шупика, Група компаній LMT, компанії
ринку

18 вересня ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
10.00-17.00 І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ
СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
Зал №2
Організатори: Інститут сімейної
медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика,
Кафедра сімейної медицини та
амбулаторно-поліклінічної допомоги
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Кафедра
сімейної медицини НМАПО ім. П. Л.
Шупика, Кафедра радіології НМАПО
імені П. Л. Шупика, Українська Асоціація
фахівців ультразвукової діагностики,
МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я
суспільства», Група компаній LMT,
компанії ринку

ОНКОЛОГІЯ
16 вересня Науково-практична конференція
10.00-14.30 «Сучасні тенденції в лікуванні
онкозахворювань»
Зал №3
Організатор: Національний інститут раку
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION
17 september International scientific-practical
10.00-18.00 conference «System of rehabilitation
of victims of coronavirus disease:
Hall №1
problems and solutions»
Organizers: Public Association “AllUkrainian Association of Physical
Medicine, Rehabilitation and Balneology”,
State Institution “Ukrainian Scientific and
Practical Medical Center of Neurology
and Rehabilitation of the Ministry of
Health of Ukraine” and Public Association
“Ukrainian Academy of Rehabilitation and
Human Health”

FUNCTIONAL DIAGNOSTICS
16 september ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF
14.00-18.00 ULTRASOUND AND FUNCTIONAL
DIAGNOSTICS
Hall “Red”
Organizers: Ukrainian Association

17 september of Ultrasound Diagnostics Specialists,
10.00-18.00 Department of Radiology of the NMAPE
named after P. L. Shupyk, LMT Group of
Hall №2
Companies, market companies

18 september ALL-UKRAINIAN SCHOOL OF ULTRASOUND
10.00-17.00 AND FUNCTIONAL DIAGNOSTICS FOR
FAMILY DOCTORS
Hall №2
Organizers: Institute of Family Medicine
NMAPE named after P. L. Shupyk,
Department of Family Medicine and
Outpatient Care NMAPE after P. L.
Shupyk, Department of Family Medicine
NMAPE after P. L. Shupyk, Department
of Radiology NMAPE named after P.
L. Shupyk, Ukrainian Association of
Ultrasound Diagnostic Specialists, IPO
«International association for «HEALTH
of SOCIETY», LMT Group of Companies,
market companies

ONCOLOGY
16 september Scientific-practical conference “Modern
10.00-14.30 trends in the treatment of oncological
diseases”
Hall №3
Organizer: National Cancer Institute
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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16 вересня Науково-практична конференція
15.00-18.00 «Вагітність і пологи високого
ризику»
Зал №2

Науково-практична конференція
«Інноваційні підходи до збереження
репродуктивного здоров’я жінок»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології імені академіка
О.М. Лук’янової НАМН України»
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strategy for radiation diagnosis
and evaluation of the effectiveness
of treatment of the most common
malignant tumors”
Organizer: Research Department of
Radiation Diagnostics, National Cancer
Institute

OBSTETRICS, GYNECOLOGY, REPRODUCTION
16 september Scientific-practical conference “Current
15.00-18.00 issues of high-risk pregnancy”
Organizer: Department of obstetrics
Hall №2
and gynecology №2 of the Bogomolets
National Medical University

18 september Scientific-practical conference
13.30-16.30 “Innovative approaches to
maintaining the reproductive health
Hall “Red”
of women”
Organizer: Pediatrics, Obstetrics and
Gynecology named after Academician
A.N. Lukyanova of the NAMS of Ukraine, SI

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
18 вересня ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
10.00-17.00 Організатори: Асоціація медичних
сестер України, Група компаній LMT
Зал №1

IC

18 september Scientific-practical conference
14.30-17.00 dedicated to the 100th anniversary of
the National Cancer Institute “Modern
Hall “Blue”

Організатор: Кафедра акушерства і
гінекології №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

18 вересня
13.30-16.30
Зал
«Червоний»

N

Organizer: Grigoriev Institute for medical
Radiology and Oncology of the NAMS of
Ukraine, SI

променевої діагностики та оцінки
ефективності лікування найбільш
розповсюджених злоякісних
пухлин»
Організатор: Науково-дослідне
відділення променевої діагностики
Національного інституту раку

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

NATIO

16 september Scientific-practical conference with
15.00-18.00 international participation “Intensive
care in oncoradiology”
Hall №3

Організатор: ДУ «Інститут медичної
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України»

18 вересня Науково-практична конференція
14.30-17.00 до 100-річчя Національного
Зал «Синій» інституту раку «Сучасна стратегія

ER

L

16 вересня Науково-практична конференція з
15.00-18.00 міжнародною участю «Інтенсивна
терапія в онкорадіології»
Зал №3
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NURSING CARE
18 september NURSING SCHOOL
10.00-17.00 Organizers: Association of Nurses of
Ukraine, LMT Group of Companies
Hall №1

*У програмі можливі зміни та доповнення / The program may be changed
$ Участь платна / Participation is paid
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ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
ТА МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
EXHIBITORS OF INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
AND INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM,
SPA & WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
3DDevice
4Life Україна
CHEROKEE UKRAINE
crutch.tips
DEKA Лазер
EUROMED, Фундація
Inherent Simplicity Baltic
Kaps
Medstar Solutions
RH
АТІС Фарма, ТОВ
АФС Медицинтехнік, ТОВ
БОВІОС ФАРМ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
ВЕСТМЕД, ТОВ
ДАМУ, Центр інформаційних технологій
ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Доппельгерц (Квайссер Фарма Україна, ТОВ)
ЕКСІМ, ТОВ
ЕКСКЛЮЗИВ, ТОВ
ІМЕСК, ТОВ
ІНМЕД УКРАЇНА
Каммед, НВО
КАРДІО, МК, ТОВ
КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ, ТОВ
Кінд, компанія
КОЛПЕКС, ТМ
Конкордія, Юридична компанія
Ксенко
Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ
ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
Масантра
Мед Ексім
МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ
МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче об’єднання, ТДВ
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

56
56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65

3DDevice
4Life Ukraine
AFS Medizintechnik, LLC
ATIS Pharma, LLC
BOVIOS PHARM
CARDIO, MC, LLC
CASCADE MEDICAL REGIONS, LLC
CHEROKEE UKRAINE
COLPEX, TM
Concordia, law firm
crutch.tips
Daily Trade, LTD
DAMU, Center of Information Technologies
DEKA Laser
Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD)
EUROMED, Foundation
EXCLUSIVE, LLC
EXIM, LTD
FARMLINK
Healthyway, PE
IMESC, LLC
INMED UKRAINE
Inherent Simplicity Baltic
International School of Technical Legislation
and Quality Management (ISTL), LTD
Kammed, SPC, LLC
Kaps
Kind, company
Ksenko
Laboratory of Complex Solutions, LLC
LIFEMEDICA, LLC
Mаsantra
MED TECHNOLOGY, LLC
MEDACADEMY, LLC
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation
Medconsulting, LLC
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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63
56
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56
60
59
57
60
57
61
60
78
78
61
61
57
68
62
57
63
63
64
64
64
65
65
65
68
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Медин 2011, ТОВ
65
МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
66
МЕДІНОВА, ТОВ
66
Медісторе
67
Медітерра, ТОВ
67
МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
68
МІДА, СУНТОВ
68
Міжнародна школа технічного законодавства та
управління якістю (ISTL), ТОВ
68
МІЗ-МА, ТОВ
68
МІРС, Корпорація
69
МК Сономедика
69
Модем 1
69
МРІЯ-МЕДІКАЛ, ТОВ
70
МУКОС Фарма
70
Нафталан Фарм Груп
70
Нектар, ПП
71
Нікатор, ТОВ
71
ОРОМЕД
71
Ортомет
72
ОСД Східна Європа, ТОВ
72
Партнер Декор
72
Провіденс Медіка, ТОВ
72
Протек Солюшнз Україна, ТОВ
73
РедМед, ТОВ
73
Роял Інтеграція, ТОВ
73
Ружанський, санаторій, ТОВ
74
Салютіс Прінт
74
СІНЕВО
74
Спентіс
74
Спец-Ком-Сервіс, ТОВ
75
СПІКАРД
75
СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
75
ТІ ДЖІ ХЕЛС
75
Топлайн
76
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
76
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ 76
УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
77
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
77
Укрспецмедтех (Magventure)
77
УКРТЕХМЕД ІННОВЕЙШН, ТОВ
77
Ультрасайн, ТОВ
78
ФАРМЛІНК
78
Хелсівей, ПП
78
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MED EXIM
MEDICOM-UKRAINE, LLC
Medin 2011, LLC
MEDINOVA, LLC
Medistore
Mediterra, LLC
Medstar Solutions
MIDA, LTD
MIRS, Corporation
MIZ-MA, LLC
MK Sonomedika
Modem 1
MRIYA-MEDICAL, LLC
MUCOS Pharma
Naftalan Pharm Group
Nektar, PE
Nicator, LLC
OROMED
ORTOMET
OSD Shidna Evropa, LTD
Partner Décor
Protech Solutions Ukraine, LLC
Providence Medica, LTD
RedMed, LLC
RH
Royal Integration, LTD
Ruzhansky, Sanatorium, JSC
Salutis Print
Spec-Com-Service Co., LTD
Spentys
Spicard
SYNEVO
TG Health
Topline
TRANSLINK UKRAINE, LLC
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC
UKRMEDCERT, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Ukrspecmedtech
UKRTECHMED INNOVATION Со., LTD
Ultrasign, LLC
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
Vega Medica, LTD
WESTMED, LTD
OFFICIAL CATALOGUE
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64
66
65
66
67
67
58
68
69
68
69
69
70
70
70
71
71
71
72
72
72
73
72
73
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73
74
74
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75
76
76
76
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77
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78
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ

80

Інститут гастроентерології НАМН України, ДУ

81

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України, ДУ
81
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України, ДУ
82
Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. акад О.М. Лук’янової НАМН України, ДУ
Інститут травматології та ортопедії
НАМН України, ДУ
Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України, ДУ

82
82
83
83

Національний інститут хірургії і трансплантології
імені О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ
83

NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL
SCIENCES OF UKRAINE
80
Grigoriev institute for medical radiology
of the NAMS of Ukraine, SI
81
Institute gastroenterology of the NAMS
of Ukraine, SI
81
Institute of Neurosurgery named after ac. A.P.
Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI
82
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI
83
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named
after acad. O.M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine, SI
82
Institute of traumatology and orthopedics
of the NAMS of Ukraine, SI
83
National Institute of Surgery and Transplantology of
the NAMS of Ukraine name after A.A. Shalimov, SI
83
Sytenko institute of spine and joint pathology
of NAMS of Ukraine, SI
82

НАЦІОНАЛЬНІ МЕДИЧНІ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
NATIONAL MEDICAL ACADEMIES OF POSTGRADUATE EDUCATION
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика
84
Запорізька медична академія післядипломної
освіти МОЗ України, ДЗ
84
Харківська медична академія
післядипломної освіти
85

Kharkiv Medical Academy
of Postgraduate Education
85
Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education
84
Zaporizhzhya Medical Academy of Post-Graduate
Education Ministry of Health of Ukraine, SI
84

МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ,
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS,
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION
Асоціація Анестезіологів України, ГО
Асоціація бариатричної хірургії
Асоціація військових неврологів України
Асоціація дитячих оториноларингологів України
Асоціація медичних сестер України, ВГО
Асоціація медичних сестер Житомирської області
Асоціація неврологів України
Асоціація неонатологів України, ВГО
Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО
Асоціація торакальних хірургів України, ВГО
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

85
85
85
86
86
86
87
87
87
87

Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO
85
Association of bariatrichnoy surgery
85
Association of Neonatologists of Ukraine
87
Association of Nurses of Zhytomyr Region
86
Association of the Thoracic Surgeons
of Ukraine, UPO
87
Association of workers of sickness funds of Ukraine,
All-Ukrainian PO
87
Computer Medicine, Ukrainian Association (UACM)
89
Health Center “PJSC “Ukrzaliznytsya”, Branch
93
National Cancer Institute
89
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Асоціація фахівців із спортивної медицини
та лікувальної фізкультури України, ГО
88
Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО
88
Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, ГО
88
Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини,
Реабілітації і Курортології
88
Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ)
89
Комп’ютерна Медицина, Українська Асоціація 89
Національна медична палата України
89
Національний інститут раку
89
Осанна
90
Українська асоціація репродуктивної медицини 90
Українська асоціація фахівців
ультразвукової діагностики, ГО
90
Українська Асоціація фізичної терапії, ГО
91
Українське наукове медичне товариство
лікарів-оториноларингологів, ГО
91
Український інститут сексології
та андрології, ТОВ
91
Український медичний клуб
92
Український науково-практичний медичний центр
неврології та реабілітації МОЗ України
92
Український науково-практичний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф МОЗ України, ДЗ
92
Центр охорони здоров’я
ПАТ «Укрзалізниця», Філія
93

National Medical Chamber of Ukraine
Osanna
Pediatric Otorhinolaryngologists Association
of Ukraine
The Association of Military Neurologists of Ukraine
The Association of Nurses of Ukraine
The Association of Neurologists of Ukraine
The Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostic
Ukrainian Association of Endoscopy
Ukrainian Association of Physical Medicine,
Rehabilitation and Health Resort
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO
Ukrainian Association of Reproductive Medicine
Ukrainian institute of sexology and andrology, LTD
Ukrainian Medical Association (UMA)
Ukrainian Medical Club
Ukrainian Oto-rhino-laryngological Society
Ukrainian Scientific Practical Medical Center
of Neurology and Réabilitation, Ministry of Health
of Ukraine
Ukrainian scientifically-practical center emergency
medical help and medicine of the catastrophes
Ministry of Public Health of Ukraine, SI
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors
Ukrainian sport medicine and physical exercises
specialists association, PO – USMPESA

89
90
86
85
86
87
90
88
88
91
90
91
89
92
91
92
92
88
88

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Інститут електродинаміки НАН України
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В. І. Вернадського
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
НАН України
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93
94
94
94
94
95
95
95
96
96
97

Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS
of Ukraine
Frantsevich Institute of Problems of Materials
of the NAS of Ukraine
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics
of the NAS of Ukraine
Institute for Information Recording of the NAS
of Ukraine
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine
Institute of Applied Problems of Physics
and Biophysics of the NAS of Ukraine
Institute of Artificial Intelligence Problems
of the МES and NAS of Ukraine
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
of the NAS of Ukraine
Institute of Engineering Thermophysics
of the NAS of Ukraine
Institute of Macromolecular Chemistry
of NAS of Ukraine
Institute of Molecular Biology and Genetics
of the NAS of Ukraine
OFFICIAL CATALOGUE

•

100
97
95
97
100
97
98
95
98
100
96
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Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
97
Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України
97
Інститут проблем штучного інтелекту
МОН України і НАН України
98
Інститут технічної теплофізики НАН України
98
Інститут фізики НАН України
99
Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
99
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка
99
Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України
100
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 100
Iнститут ядерних дослiджень НАН України
100
Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем НАН
та МОН України
100
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка
НАН України
101
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України
101

Institute of Physics of the NAS of Ukraine
99
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry
and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine
99
M.M. Gryshko National Botanic Garden
of the NAS of Ukraine
101
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy
and ore formation of the NAS of Ukraine
94
Palladin Institute of Biochemistry
of the NAS of Ukraine
93
Physico-technological Institute of Metals
and Alloys of the NAS of Ukraine
101
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine 94
The Institute of Electrodynamics of the NAS
of Ukraine
94
The International Research and Training Center
for Information Technologies and Systems. NAS
and MES of Ukraine
100
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
99
V.I Vernadsky Institute of General and Inorganic
Chemistry
94
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics
of the NAS of Ukraine
95
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials
96

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Буковинський державний медичний університет,
Вищий державний навчальний заклад України 101
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова
102
Житомирський медичний інститут ЖОР, КВНЗ 102
Івано-Франківський національний
медичний університет
102
Київський медичний університет
103
Луганський державний медичний університет, ДЗ 103
Львівський медичний інститут
103
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
103
Міжнародний Європейський Університет,
приватний заклад вищої освіти
104
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
104
Одеський національний медичний університет 105
Тернопільський національний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 105
Харківський національний медичний університет 106
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Bogomolets National Medical University

104

Bukovinian State Medical University, Higher State
Educational Establishment of Ukraine
101
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

103

Horbachevsky Ternopil National Medical University 105
International European University,
Private Institution of Higher Education

104

Ivano-Frankivsk National Medical University

102

Kharkiv National Medical University

106

Kyiv Medical University

103

Lugansk State Medical University, SE

103

Lviv Medical Institute

103

National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnytsya

102

Odesa National Medical University

105

Zhytomyr Medical Institute

102
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА / MASS MEDIA
103.UA, Медичний проект

108

103.UA, Medical Project

iLikar.com

108

Health of Ukraine. Medical editions, Publishing house 110

108

ITMED, міжнародна медична платформа

108

iLikar.com

108

Med36.com

108

INTERNATIONAL TOURISM, magazine

112

Medicina.ua

108

ITMED, international medical platform

108

MedQueen.com

109

KOMPASS UKRAINE, PrivJSC

111

Pharma.net.ua, спеціалізований портал

109

Magazine of Chief Nurse

109

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ

109

Med36.com

108

Журнал головної медичної сестри

109

MedEkspert, Group of companies

111

Заславський, Видавничий дім

110

Medical herald of Ukraine, newspaper

112

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України

110

Medicina.ua

108

Здоров'я України. Медичні видання, ВД

110

MEDICINE OF UKRAINE, LTD

111

Казахстанский Фармацевтический Вестник

110

MEDKNYHA, Publishing house

112

КОМПАСС Україна, ПрАТ

111

MedQueen.com

109

МедЕксперт, Група компаній

111

Morion, LTD

112

МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ

111

Pharma.net.ua, Specialized web-site

109

Медичний вісник України, газета

112

МЕДКНИГА, Видавничий дім

112

Practice of Management of the Medical Institution,
magazine
113

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал

112

Моріон, ТОВ

112

Professional Edition. Ukraine, LTD

113

SaharOK, magazine

114

Slovo pro. zdorovie, magazine

114

113

SportMedical

114

113

The Kazakhstan Pharmaceutical Herald

110

113

The Private doctor, magazine

113

СахарОК, журнал

114

Ukrainian medical portal

114

Слово pro. здоров’я, журнал

114

Your Health, Newspaper editorial office, LTD

109

СпортМедікал

114

Zaslavsky, Publishing house

110

114

ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine

110

Практика управління медичним закладом,
журнал
Приватний лікар, журнал
Професійні видання. Україна

Український медичний портал
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ XI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS
OF THE XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ,
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ, КОМПЛЕКСНЕ
ОСНАЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ

MEDICAL DEVICES, TECHNICS
AND TECHNOLOGY, COMPLEX EQUIPPING
OF MEDICAL INSTITUTIONS

3DDevice

56

3DDevice

crutch.tips

56

AFS Medizintechnik, LLC

58

DEKA Лазер

57

CARDIO, MC, LLC

62

RH

58

АФС Медицинтехнік, ТОВ

58

ВЕСТМЕД, ТОВ

59

ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ

60

ЕКСІМ, ТОВ

60

ІМЕСК, ТОВ

61

ІНМЕД УКРАЇНА

61

КАРДІО, МК, ТОВ

62

Кінд, компанія

63

Ксенко

63

Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ

64

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ

64

Мед Ексім

64

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ

65

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ

65

56

crutch.tips

56

Daily Trade, LTD

60

DEKA Laser

57

EXIM, LTD

60

IMESC, LLC

61

INMED UKRAINE

61

Kind, company

63

Ksenko

63

Laboratory of Complex Solutions, LLC

64

LIFEMEDICA, LLC

64

MED EXIM

64

MED TECHNOLOGY, LLC

65

MEDACADEMY, LLC

65

Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation

65

Medin 2011, LLC

65

65

MEDINOVA, LLC

66

65

Medistore

67

МЕДІНОВА, ТОВ

66

Mediterra, LLC

67

Медісторе

67

MIDA, LTD

68

Медітерра, ТОВ

67

MIRS, Corporation

69

МІДА, СУНТОВ

68

MIZ-MA, LLC

68

МІЗ-МА, ТОВ

68

MK Sonomedika

69

МІРС, Корпорація

69

Modem 1

69

МК Сономедика

69

MRIYA-MEDICAL, LLC

70

Модем 1

69

Nektar, PE

71

МРІЯ-МЕДІКАЛ, ТОВ

70

Nicator, LLC

71

Нектар, ПП

71

OROMED

71

Нікатор, ТОВ

71

OSD Shidna Evropa, LTD

72

ОРОМЕД

71

Protech Solutions Ukraine, LLC

73

МЕДАПАРАТУРА, Київське виробниче
об’єднання, ТДВ
Медин 2011, ТОВ

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE
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ОСД Східна Європа, ТОВ

72

Providence Medica, LTD

Провіденс Медіка, ТОВ

72

RedMed, LLC

73

Протек Солюшнз Україна, ТОВ

73

RH

58

РедМед, ТОВ

73

Spentys

74

Спентіс

74

TG Health

75

ТІ ДЖІ ХЕЛС

75

Ukrorgsyntez, LTD

77

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

77

Ukrspecmedtech

77

Укрспецмедтех (Magventure)

77

Ultrasign, LLC

78

Ультрасайн, ТОВ

78

WESTMED, LTD

59

МЕДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ,
ВИРОБИ ДЛЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

72

MEDICAL INSTRUMENTS, DEVICES FOR
MEDICAL PRACTICE

DEKA Лазер

57

DEKA Laser

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ

59

FARMLINK

78

ІМЕСК, ТОВ

61

IMESC, LLC

61

Каммед, НВО

62

Kammed, SPC, LLC

62

Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ

64

Laboratory of Complex Solutions, LLC

64

Мед Ексім

64

MED EXIM

64

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ

65

MED TECHNOLOGY, LLC

65

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ

65

MEDACADEMY, LLC

65

Медин 2011, ТОВ

65

Medin 2011, LLC

65

Медісторе

67

Medistore

67

Медітерра, ТОВ

67

Mediterra, LLC

67

Нектар, ПП

71

Nektar, PE

71

ОРОМЕД

71

OROMED

71

Ортомет

72

Ortomet

72

Партнер Декор

72

Partner Decor

72

РедМед, ТОВ

73

RedMed, LLC

73

УКРТЕХМЕД ІННОВЕЙШН, ТОВ

77

UKRTECHMED INNOVATION Со., LTD

77

ФАРМЛІНК

78

Vega Medica, LTD

59

crutch.tips

56

CARDIO, MC, LLC

62

Kaps

57

COLPEX, TM

63

КАРДІО, МК, ТОВ

62

crutch.tips

56

КОЛПЕКС, ТМ

63

Kaps

57

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ

64

LIFEMEDICA, LLC

64

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ

65

MED TECHNOLOGY, LLC

65

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ

65

MEDACADEMY, LLC

65

МІЗ-МА, ТОВ

68

MIZ-MA, LLC

68

МРІЯ-МЕДІКАЛ, ТОВ

70

MRIYA-MEDICAL, LLC

70

Нафталан Фарм Груп

70

Naftalan Pharm Group

70

ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
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Ортомет

72

Ortomet

72

ОСД Східна Європа, ТОВ

72

OSD Shidna Evropa, LTD

72

Спентіс

74

Spentys

74

Укрспецмедтех (Magventure)

77

Ukrspecmedtech

77

EMERGENCY MEDICINE, RESUSCITATION
AND INTENSIVE CARE

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА,
РЕАНІМАЦІЯ, ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
ВЕСТМЕД, ТОВ

59

CARDIO, MC, LLC

ЕКСІМ, ТОВ

60

EXIM, LTD

60

Каммед, НВО

62

Kammed, SPC, LLC

62

КАРДІО, МК, ТОВ

62

Ksenko

63

Ксенко

63

LIFEMEDICA, LLC

64

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ

64

MED EXIM

64

Мед Ексім

64

MED TECHNOLOGY, LLC

65

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ

65

MEDACADEMY, LLC

65

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ

65

Medistore

67

Медісторе

67

MIZ-MA, LLC

68

МІЗ-МА, ТОВ

68

MK Sonomedika

69

МК Сономедика

69

MRIYA-MEDICAL, LLC

70

МРІЯ-МЕДІКАЛ, ТОВ

70

Providence Medica, LTD

72

Провіденс Медіка, ТОВ

72

Spec-Com-Service Co., LTD

75

Спец-Ком-Сервіс, ТОВ

75

Spicard

75

СПІКАРД

75

WESTMED, LTD

59

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ,
ПАРАФАРМАЦЕВТИКА, ВИРОБИ МЕДИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, КОСМЕЦЕВТИКА

62

PHARMACEUTICAL PRODUCTS,
PARAPHARMACEUTICS, MEDICAL
DEVICES, COSMECEUTICS

4Life Україна

56

4Life Ukraine

56

АТІС Фарма

58

ATIS Pharma

58

БОВІОС ФАРМ

59

BOVIOS PHARM

59

Доппельгерц (Квайссер Фарма Україна, ТОВ)

60

CASCADE MEDICAL REGIONS, LLC

63

КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ, ТОВ

63

Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD)

60

МУКОС Фарма

70

FARMLINK

78

Нафталан Фарм Груп

70

Healthyway, PE

78

Нікатор, ТОВ

71

MUCOS Pharma

70

ОРОМЕД

71

Naftalan Pharm Group

70

Партнер Декор

72

Nicator, LLC

71

РедМед, ТОВ

73

OROMED

71

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

77

Partner Décor

72

УКРТЕХМЕД ІННОВЕЙШН, ТОВ

77

RedMed, LLC

73

ФАРМЛІНК

78

Ukrorgsyntez, LTD

77

Хелсівей, ПП

78

UKRTECHMED INNOVATION Со., LTD

77
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

TELECOMMUNICATION
AND INFORMATION TECHNOLOGY

crutch.tips

56

crutch.tips

Medstar Solutions

58

DAMU, Center of Information Technologies

59

ДАМУ, Центр інформаційних технологій

59

EXIM, LTD

60

ЕКСІМ, ТО

60

Medstar Solutions

58

Роял Інтеграція, ТОВ

73

Royal Integration, LTD

73

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ

75

UNION OF BUSINESS AUTOMATION

75

ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ, КЛІНІНГ, СПЕЦОДЯГ
ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

56

CLEAN ROOMS, CLEANING, MEDICAL SPECIAL
CLOTHING AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

CHEROKEE UKRAINE

56

CHEROKEE UKRAINE

Масантра

64

MEDICOM-UKRAINE, LLC

66

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ

66

Partner Décor

72

Партнер Декор

72

Маsantra

64

ЕКСКЛЮЗИВ, ТОВ

61

EXCLUSIVE, LLC

61

МІЗ-МА, ТОВ

68

FARMLINK

78

Провіденс Медіка, ТОВ

72

MIZ-MA, LLC

68

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

77

Providence Medica, LTD

72

ФАРМЛІНК

78

Ukrorgsyntez, LTD

77

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ

56

DISINFECTION AND STERILIZATION

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ТА МЕДИЧНОГО РИНКІВ

SERVICES FOR COMPANIES OF
PHARMACEUTICAL AND MEDICAL MARKETS

3DDevice

56

3DDevice

EUROMED, Фундація

57

CASCADE MEDICAL REGIONS, LLC

63

КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ, ТОВ

63

Concordia, law firm

63

Конкордія, Юридична компанія

63

EUROMED, Foundation

57

МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія

68

International School of Technical Legislation
and Quality Management (ISTL), LTD

68

Medconsulting, LLC

68

Партнер Декор

68
72

Partner Décor

72

Салютіс Прінт

74

Salutis Print

74

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ

75

TRANSLINK UKRAINE, LLC

76

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ

76

Ukrorgsyntez, LTD

77

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

77

UNION OF BUSINESS AUTOMATION

75

EUROMED, Фундація

57

CASCADE MEDICAL REGIONS, LLC

Каммед, НВО

62

Concordia, law firm

63

КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ, ТОВ

63

EUROMED, Foundation

57

Конкордія, Юридична компанія

63

International School of Technical Legislation

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю (ISTL), ТОВ

ІНШЕ
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МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ

65

Kammed, SPC, LLC

62

Медин 2011, ТОВ

65

MED TECHNOLOGY, LLC

65

МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія

68

Medconsulting, LLC

68

Medin 2011, LLC

65

Nicator, LLC

71

Міжнародна школа технічного законодавства

та управління якістю (ISTL), ТОВ

68

Нікатор, ТОВ

71

Ортомет

72

Ortomet

72

Ружанський, санаторій, ТОВ

74

Ruzhansky, Sanatorium, JSC

74

Салютіс Прінт

74

Salutis Print

74

СІНЕВО

74

SYNEVO

74

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ

75

Topline

76

Топлайн

76

TRANSLINK UKRAINE, LLC

76

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ

76

Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC

76

Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ

76

UKRMEDCERT, LTD

77

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

77

UNION OF BUSINESS AUTOMATION

75
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ
XI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
OF THE XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
INTERNATIONAL HEALTHCARE EXHIBITION

МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ВИСТАВКА
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL EXHIBITION

IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МЕДИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ,
SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM,
SPA & WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

3DDevice
Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3
3, Dovzhenka Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+38 (096) 367-31-31
+38 (050) 372-12-21
info@3ddevice.com.ua
www.3ddevice.com.ua

Представлені торгові марки: Formlabs, Klema,CreatBot,
Einscan.
Компанія 3DDevice офіційний дилер, дистриб’ютор,
виробник 3D принтерів, 3D сканерів, 3D ручок, а також 3D
пластику і аксесуарів в Україні. Ми пропонуємо замовити
3D друк, 3D сканування, 3D моделювання, обрати
відповідне обладнання для об’ємного друку.
Наша компанія надає різні послуги 3D друку: FDM, SLA,
DLP, друк на професійних 3D принтерах з якістю від 20
мікрон. Окрім того, ми надаємо послуги 3D сканування,
3D моделювання, проектування, створення прототипів,
макетування та багато іншого. Працюємо з усіма видами
матеріалів, присутніми у 3D друці – різноманітний 3D
пластик і фотополімерні смоли! 3D друк від 1 штуки до
серійного виробництва. Під час придбання обладнання
в компанії 3DDevice Ви отримуєте безкоштовне
навчання, а також консультацію протягом усього періоду
використання обладнання. Надаємо гарантію від 1 року, а
також відправляємо по всій Україні та в інші країни.
We offer a wide assortment of qualitative equipment for
different tasks. In our 3D printer shop you can find SLA/DLP,
FDM, SLS 3D-printers, food- and clay printers, 3D-pens and
many other goods. Good news – we work all over Ukraine, so
you can make an order from any part of a country. But if you
want to buy equipment by yourself you may visit our 3D printer
shop in Kiev. Also we have branches in other cities, so it is easy
to make an order from any part of Ukraine.

4Life Україна
4Life Ukraine
Україна, 01004, м. Київ,
вул. Терещенківська, 13, оф. 22
Off. 22, 13, Tereschenkivska Str.,
Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 592-97-98
ukr4life@hotmail.com
www.transferfactor.in.ua

Представлена торгова марка: 4Life Transfer Factor®.
4Life Research – лідер світової трансферцевтики, присутній
в Україні з 2005 року. Природні імунокоректори 4Life –
джерело концентрованих низькомолекулярних пептидів
для покращення функцій імунної системи, виробляються
за стандартами GMP і застосовуються у всіх сферах
медицини. Багаторічний досвід дослідження продуктів
4Life в Україні і світі – надійна основа для оздоровлення
нації та довготривалого співробітництва. В майбутньому
ТФ мають стати базовою продукцією у профілактичній та
реабілітаційній медицині.
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4Life Research is a transferceutical world leader represented in
Ukraine since 2005. 4Life’s natural immunomodulators are the
source of concentrated low molecular peptides for the immune
system functions improvement. Transfer Factors are made in
accordance with the standards of GMP and pharmaceutical
industry and are applicable in all branches of medicine. Transfer
Factors should become a primary products for preventive and
rehabilitative medicine in a nearest future.

CHEROKEE UKRAINE
Україна, 01135, м Київ,
вул. Золотоусівська, 52
52, Zlatoustovska Str.,
Kyiv, 01135, Ukraine
+38 (095) 100-69-66
medgroup01@gmail.com
www.cherokee.kiev.ua

Представлені торгові марки: Cherokee, Dickies, Toffeln,
Siggi.
Американський бренд медичного одягу Cherokee
відомий своїм комфортом і модою з 1972 року.
Medical Scrubs Cherokee, Dickies, Toffeln, Siggi.

crutch.tips
Україна, 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 47
47, Volodymyrska Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+38 (067) 328-73-66
ilya@crutch.tips
www.crutch.tips

Розумні сенсори для милиць, щоб контролювати
навантаження на кінцівки протягом реабілітації
захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок.
Як саме це працює:
- Під час ходьби дані про навантаження на хвору ногу
надходять на мобільний телефон.
- Пацієнт коригує свою ходьбу відповідно до
рекомендацій, зазначаючи при цьому у додатку свої
больові відчуття.
- Лікар дистанційно спостерігає за поступовим
збільшенням навантаження і больовим порогом
пацієнта. У разі необхідності коригує програму
реабілітації.
Smart sensors for crutches to monitor the load on the limbs
during the rehabilitation for various conditions and injuries to
the lower extremities
How does it work:
- When a patient walks, the smart crutch tips sends data about
the load on the injured leg to the mob. phone.
- The patient gets recommendations about what force to apply.
- The doctor monitors the patient’s gradual increase in
load alongside the patient’s pain level and adjusts the
recommended load accordingly.
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DEKA Лазер
DEKA Laser
Україна, м. Київ, вул. Павлівська, 26/41
26/41, Pavlovskaya Str., Kyiv, Ukraine
+380 (44) 361-81-52
info@dekalaser.kiev.ua
www.dekalaser.kiev.ua

Представлена торгова марка: Deka.
«DEKA
Лазер»
–
найбільший
постачальник
високотехнологічного медичного обладнання в Україні
для естетичної медицини, косметології, дерматології,
стоматології, ЛОР, хірургії та гінекології.
Патенти на технології DEKA:
Голлівудська ліпосакція (лазерний ліполіз);
Ексимерна лампа (лікування псоріазу);
Дермальний Оптичний Термоліз / Дермальний
РадіоОптичний Термоліз (ДОТ/ДРОТ-терапія);
Мадонна Ліфт (безопераційна лазерна блефаропластика);
МонаЛізаТач (вульво-вагінальна лазерна корекція).
DEKA Laser is the largest supplier of high-tech medical
equipment in Ukraine for aesthetic medicine, cosmetology,
dermatology, dentistry, ENT, surgery and gynecology.
DEKA Technology Patents:
Hollywood liposuction (laser lipolysis);
Excimer lamp (treatment of psoriasis);
Dermal Optical Thermolysis / Dermal RadioOptical Thermolysis
(DOT / DROT-therapy);
Madonna Lift (non-surgical laser blepharoplasty);
MonaLisaTach (Vulvovaginal laser correction).

EUROMED, Фундація
EUROMED, Foundation
Україна, 02100, м. Київ,
вул. Г. Тороповського, 2, оф. 10
Off. 10, 2, G. Toropovskogo Str.,
Kyiv, 02100, Ukraine
+380 (44) 227-17-37
+38 (098) 065-75-52
kiev@euromed-f.com
www.euromed-f.com

Європейська Фундація Розвитку Медицини та Освіти
«Євромед» (Europejska Fundacja Rozwoju MedycynyI
Edukacji “EUROMED”, Польща) вже п’ять років поспіль
розробляє, впроваджує та супроводжує інноваційні
міжнародні Проекти та Програми в області медицини
та освіти, спрямовані на вдосконалення професійної
підготовки та підвищення кваліфікації медичних
спеціалістів з країн пострадянського простору. В рамках
міжнародних проектів Фундація організовує поїздки і
стажування по спеціалізації, практики для студентів у
провідних клініках Польщі.
The Foundation is engaged in the development,
implementation and support of Projects and programs
aimed at improving the professional training of medical
experts and students of medical universities in different
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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countries: improving their skills and deepening their
professional knowledge; obtaining practical knowledge
from the field of managing and functioning of hospitals on
the example of the European system; introducing current
methods of diagnosis, treatment and rehabilitation,
which are used in Europe.

Inherent Simplicity Baltic
26–323, K. Petrausko Str.,
Kaunas, LT-44156, Lithuania
+370 (686) 804-41
info@isbaltic.com
www.isbaltic.com

Ми – міжнародна консалтингова компанія з більш ніж
12-річним досвідом роботи у фармацевтичній галузі.
Ми ідентифікуємо причини основних проблем і даємо
вказівки щодо їх вирішення: збільшити товарообіг,
продажі, доступність, терміни виконання, оптимізувати
асортимент. Біля 10 000 аптек, а також виробники та
дистриб'ютори (Доктор Редді, Рігла...) використовують
наш досвід і наші підходи.
We are an international consulting company with more
thаn 12 years of experience in the Pharmaceutical
industry. We identify the causes of core problems and
provide directions for solutions: to increase inventory
turns, sales, availability, due date performance, optimize
assortment. About 10,000 pharmacies, as well as
manufacturers and distributors (Dr. Reddy, Rigla...) use
our experience and our approaches.

Kaps
Україна, 65000, м. Одеса,
вул. Пантелеймонівська, 25
25, Panteleimonivska Str.,
Odesa, 65000, Ukraine
+38 (095) 546-21-19
kaps.ukraine@gmail.com
www.kaps.com.ua

Продукція фірми KAPS широко відома як в Польщі, так і
за її межами. На сьогоднішній день це одна з передових
польських виробничих компаній і дистриб'юторів в
області аксесуарів для взуття. Головним профілем
компанії є виробництво ортопедичних устілок для
взуття, а також високоякісних засобів для догляду за
взуттям, шкірою і текстилем, переважно з натуральних
компонентів.
KAPS's products are widely known both in Poland and
abroad. Today it is one of the leading polish manufacturing
companies and distributors in the field of footwear
accessories. The main profile of the company is the
production of orthopedic shoes for shoes, as well as highquality materials for the care of shoes, leather and textiles,
mainly from natural components.
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Medstar Solutions
Україна, 61002, м. Харків,
Узвіз Куликівський, 8/10
8/10, Descent Kulikovsky,
Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 714-00-80
office@medstar.ua
www.medstar.ua

Medstar Solutions – лідер інформатизації охорони
здоров'я України, партнер медичних установ в переході
на нові форми господарювання, розробник медичної
інформаційної системи «РІМС «Медстар» та інших
медичних програмних продуктів.
Medstar Solutions LLC. is a leader in the informatization of
healthcare in Ukraine, a partner in medical institutions in the
transition to new forms of management, a developer of the
medical information system RMIS Medstar and other medical
software products.

RH
Україна, 58000, м. Чернівці,
вул. Рівненська, 5-А
5-А, Rivnenska Str., Chernivtsi,
58000, Ukraine
0 800 211-875
rh.net.ua@gmail.com
www.rh.ua

Компанія RH – лідер ринку УЗД, що представляє
надійні ультразвукові апарати та комплектуючі від
провідних світових виробників: Toshiba, Siemens,
Philips, Medison. Можливість вибору широкої лінійки
обладнання бездоганної якості, його налаштування
і введення в експлуатацію, відмінний гарантійний
та постгарантійний сервіс, проведення навчання
персоналу – це ті переваги, які допомагають покупцю
знайти найвигіднішу ультразвукову систему швидко і
легко. Наш досвід – 13 років успішної роботи на ринку
УЗ-обладнання. RH – те, що відрізняє.
RH company is the market leader in ultrasound that
provides reliable ultrasound systems, probes and
spares from the world's leading manufacturers:
Toshiba, Siemens, Philips, Medison. A wide range of
brilliant quality ultrasound equipment, individual
settings and installation, excellent warranty and
post-warranty support, training of the personnel – are
those advantages that help buyer to find the most
advantageous ultrasound system quickly and easily.
Our experience covers 13 years of successful work
in the ultrasound equipment market. RH – is what
distinguishes.
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АТІС Фарма, ТОВ
ATIS Pharma, LLC
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Козацька, 122, оф. 100
Off. 100, 122, Kozatska Str.,
Kyiv, 03022, Ukraine
info@atispharma.com
www.atispharma.com

Компанія-дистриб'ютор з продажу медичних препаратів,
виробів медичного призначення та медичних добавок на
ринку України. Експорт та імпорт продукції.
Distributor company for the sale of medicines, medical devices
and medical supplements on the market of Ukraine and CIS
countries. Export and import of products.

АФС Медицинтехнік, ТОВ
AFS Medizintechnik, LLC
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Антоновича, 72, оф. 73
Off. 73, 72, Antonovicha Str.,
03150, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 359-00-88
afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua
www.facebook.com/afsmt.com.ua
www.instagram.com/philips.healthcare/

Представлена торгова марка: Philips.
ТОВ «АФС Медицинтехнік» – дочірня компанія AFS
Medizintechnik GmbH (Гамбург, Німеччина).
Компанія займається поставками на ринки України
високотехнологічного медичного обладнання, а саме: УЗсистеми, КТ, МРТ, ангіографічні та рентгенівські системи.
ТОВ «АФС Медицинтехнік» є єдиним офіційним
дистриб’ютором компанії PHILIPS Healthcare в Україні.
Наші переваги:
- Ми консультуємо Вас, аби Ви придбали те, що Вам
дійсно необхідно
- Найкраще медичне обладнання за доступними цінами
- Індивідуальний підхід до кожного замовника
- Прямі поставки медичного обладнання з Європи та
США
- Пропозиція устаткування тільки високої якості від
провідних Європейських та світових виробників
Весь асортимент медичного обладнання, який ми
пропонуємо, сертифікований в Україні та відповідає всім
регламентованим стандартам якості.
“AFS Medizintechnik” Ltd. is a subsidiary of AFS Medizintechnik
GmbH (Hamburg, Germany).
The company has been supplying medical equipment in Ukraine
that includes medical visualization systems: ultrasound, CT,
MRI, X-Ray systems.
“AFS Medizintechnik” Ltd. is sole official distributor of Philips
Healthcare in Ukraine.
Our advantages:
- We consult you to select what you really need
OFFICIAL CATALOGUE
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- Excellent medical equipment with affordable prices
- Individual approach to every customer
- Direct shipments of medical equipment from Europe and
USA
- High quality equipment from leading European and world
producers.
The entire range of medical equipment that we offer, is certified
in Ukraine and include all quality standards regulated.

БОВІОС ФАРМ
BOVIOS PHARM
Україна, 02192, м. Київ, бул-р Дарницький
Darnitsky Blvd, Kyiv, 02192, Ukraine
+38 (063) 837-46-77
boviosfarm@gmail.com
www.boviosfarm.com.ua

Представлені торгові марки: Альфаполістатин, Вітайф,
Ізірел, Кратепровін, Метионорм, Олісід, Урсогепавін,
Холівія.
Створюючи БОВІОС ФАРМ у 2016 році, в основу було
покладено ідею виготовлення продукції високоякісного
складу, налаштовану на допомогу, підтримку та зміцнення
здоров'я. БОВІОС ФАРМ постійно покращує формули
та забезпечує контроль якості від стадії розробки
до виробництва. Асортимент продукції постійно
розширюється. Роки існування компанії засвідчили
ефективність дії, якість продукції та її попит серед
населення. Ми не ставимо рамок у зрості та дивимося у
майбутнє далеко за існуючі горизонти.
When creating BOVIOS PHARM in 2016, it was based on the
idea of manufacturing products of high quality composition,
tuned to help, support and promote health. BOVIOS PHARM
constantly improves formulas and provides quality control
from the development stage to production. The product
range is constantly expanding. The years of the company’s
existence have shown the effectiveness of action, the quality
of products and its demand among the population. We do not
set a framework for growth and look into the future far beyond
existing horizons.

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Vega Medica, LTD
Україна, 03124, м. Київ,
бул-р І. Лепсе, 6
6, I. Lepse Boul., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 362-47-37
office@vegamedica.com.ua
www.vegamedica.com.ua

Представлені торгові марки: Tosoh AIA, Tosoh HPLC, On
Call Plus, On Call Extra, Mission Urine, Mission Cholesterol.
ТОВ «ВЕГА МЕДІКА» є уповноваженим представником та
ексклюзивним дистриб’ютором Японської корпорації
Tosoh – виробника лабораторних імунофлуоресцентних
аналізаторів, аналізаторів HbA1c (HPLC) та витратних
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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матеріалів, а також Американської компанії ACON
Laboratories, Inc. – виробника портативних приборів для
контролю глюкози, холестерину та інших показників
крові та сечі.
“VEGA MEDICA” Ltd is the authorized representative and
exclusive distributor of “TOSOH Corp” (Japan) – manufacturer
of laboratory immunofluorescence analyzer, analyzers of
HbA1c (HPLC)s and consumables, and “ACON Laboratories
Inc.” – manufacturer of portative systems for control of glucose,
cholesterol and other parameters of blood and urine.

ВЕСТМЕД, ТОВ
WESTMED, LTD
Україна, 04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, оф. 140
Off. 140, 50/38, Voloska Str., Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 332 06 97
info@westmed.com.ua
www.westmed com.ua

Представлені торгові марки: BioLight, Borcad Medical,
Codaco, DMS Imaging, Hitachi Medical Systems, Lawton,
Liberec, Maquet, Medec Benelux, Medistim, Medtronic &
Covidien, Stryker, Zonare.
Компанія Westmed – партнер із життєзабезпечення
медичних установ. Ми проектуємо лікарні, поставляємо
медичне та технологічне обладнання, монтуємо і
доглядаємо за ним.
The company Westmed – partner for life support medical
institutions. We design hospitals, supply medical and
technological equipment, install and care for him.

ДАМУ, Центр інформаційних технологій
DAMU, Center of Information Technologies
Республіка Казахстан, 010000,
м. Нур-Султан, пр-т Богенбай Батира, 16, оф. 501
Off. 501, 16, Bogenbay Batyr Ave., Nur-Sultan,
010000, The Republic of Kazakhstan
+7 (717) 254-21-81
info@cit-damu.kz
www.dmed.kz

Центр інформаційних технологій «ДАМУ» – провідна
казахстанська компанія, що спеціалізується на розробці
програмного забезпечення. Створення єдиного
цифрового контуру охорони здоров'я – забезпечення
наступності надання медичної допомоги між різними
службами.
Швидкий і безболісний перехід на безпаперову
технологію. Побудова сховища BIG DATA для обробки
і аналізу інформації – онлайн аналітика регіону.
Електронний паспорт здоров'я. Мобільний додаток
«Damumed» для пацієнта, для лікаря поліклініки, лікаря
стаціонару.
Information Technology Center “DAMU” is a leading
Kazakhstan company specializing in software development.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Creation of a single digital health care - ensuring continuity of
health care between different services.
Quick and seamless transition to paperless technology.
Building a BIG DATA repository for processing and analyzing
information is an online analytics of the region. Electronic
health passport. Mobile application for the patient
“Damumed”, mobile application for the clinic’s doctor and
hospital’s doctor.

ДЕЙЛІ-ТРЕЙД, ТОВ
Daily Trade, LTD
Україна, 04073, м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 21, оф. 423
Off. 423, 21, Stepan Bandera Ave.,
Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 490-35-41
sales@dailytrade.com.ua
www.dailytrade.ua

Представлена торгова марка: Daily Trade.
Компанія ДЕЙЛІ-ТРЕЙД є офіційним уповноваженим
представником:
- рентгенівських систем ARCOM International S.r.l. та
IMAGO Radiology S.r.l;
- плоскопанельних рентгенівських детекторів DRTECH;
- рентгенівських випромінювачів I.A.E. S.p.A;
- медичних моніторів JUSHA.
Також ми є офіційним дилером канадського виробника
рентгенівських генераторів СРІ та партнером компанії
VAREX (HV-кабелі, коліматори та AEC-камери).
Вся продукція, яку ми представляємо, сертифікована та
відповідає європейським стандартам якості.
Daily Trade, ltd. is the official authorized representative of:
- X-ray systems ARCOM International S.r.l. and IMAGO
Radiology S.r.l.;
- Flat-panel detectors DRTECH;
- X-ray tubes I.A.E. S.p.A;
- medical monitors JUSHA.
We are also an official dealer of the Canadian manufacturer of
X-ray generators CPI and VAREX partner (HV cables, collimators
and AEC-chambers).
All products that we represent are certified and meet European
quality standards.

Доппельгерц (Квайссер Фарма Україна, ТОВ)
Doppelherz (Queisser Pharma Ukraine, LTD)
Україна, 02132, м. Київ,
вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, оф. 49
Off. 49, 26-J, Dneprovskaya naberejnaya Str.,
Kyiv, 02132, Ukraine
+380 (44) 585-34-90
+380 (44) 585-34-92
info@queisser.ua
www.queisser.ua

Представлені торгові марки: Доппельгерц, Протефікс.
ТОВ «Квайссер Фарма Україна» – ексклюзивний
представник німецької ТМ Доппельгерц и ТМ Протефікс
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в Україні. У сегменті краси та здоров’я Квайссер Фарма
працює в 50 країнах світу, більше 10 років. В результаті,
багато фармацевтів, косметологів, стоматологів
користуються продукцією Доппельгерц, Протефікс і
неодноразово рекомендують її своїм клієнтам.
Ltd Queisser Pharma Ukraine - the exclusive representative of
the German TM Doppelherz in Ukraine. In the beauty and health
segment, Queisser Pharma has been working in 50 countries of
the world for more than 10 years. As a result, many pharmacists,
cosmetologists, dentists use Doppelherz, Protefix products and
repeatedly recommend it to their customers.

ЕКСІМ, ТОВ
EXIM, LTD
Україна, 03127, м. Київ, Голосіївський пр-т, 120, корп. 1
Housing 1, 120, Golosiivsky Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 209-20-96
+380 (44) 221-45-47
exim@exim.com.ua
www.ultrasound-probe.com
www.exim.com.ua

Представлені торгові марки: EXIM, SonoFly.
ТОВ «ЕКСІМ» працює на медичному ринку України з 1991
року. Сьогодні ми є високотехнологічним підприємством,
що спеціалізується на обладнанні для ультразвукової
діагностики.
З 2000 року ми розробляємо та виготовляємо власні
високоякісні апарати УЗД під маркою SonoFly®. З 2014
року, після кооперації з компанією ТЕЛЕМЕД (Литва),
суттєво розширений модельний ряд апаратів УЗД під
маркою SonoFly® (в тому числі і ветеринарних). Апарати
сертифіковані FDA, CE, ISO.
ТОВ «ЕКСІМ», також, постачає та ремонтує ДАТЧИКИ
до УЗД апаратів різних брендів. Ми пропонуємо як
оригінальні, так і збіжні датчики до УЗД апаратів Acuson,
Aloka, ATL, Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens,
Toshiba, Philips, GE, Hitachi, тощо.
Все обладнання та запасні частини відповідають вимогам
та сертифіковані FDA, CE, ISO.
Асортимент продукції для медичного ринку:
- Апарати УЗД нові та ті, що були у використанні;
- Датчики до УЗД апаратів майже усіх брендів, нові та ті,
що були у використанні;
- Витратні матеріали до УЗД.
EXIM Ltd. has been working in the medical market of Ukraine
since 1991. Today it is a high-tech enterprise specializing in
equipment for ultrasound diagnostics.
Since 2000, we develop and produce our own high-quality
ultrasound machines under the brand SonoFly®. Since 2014,
after cooperation with TELEMED (Lithuania), the model range
of ultrasound machines under the brand SonoFly® (including
veterinary) has been significantly extended. The devices are
certified by FDA, CE, ISO.
EXIM Ltd., also supplies and repairs sensors to ultrasound
devices of different brands. We offer both original and
replacement ultrasound transducers for Acuson, Aloka, ATL,
Esaote, Chison, GE, Medison, Mindray, Siemens, Toshiba,
OFFICIAL CATALOGUE
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Philips, GE, Hitachi, etc.
All equipment and spare parts meet the requirements and are
certified by FDA, CE, ISO.
Assortment of products for the medical market:
- Ultrasound scanners new and those that were in use;
- Transdecers for ultrasound scanners of almost all brands, new
and those that were in use;
- Consumables for ultrasound scanners.

ЕКСКЛЮЗИВ, ТОВ
EXCLUSIVE, LLC
Україна, 50076, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. П. Глазового, 2
2, Pavla Hlazovoho Str., Kryvyi Rih,
Dnipro region, 50076, Ukraine
+38 (067) 564-43-88
office@disinfection.org.ua
www.disinfection.org.ua
www.biosolutions.ag

Представлені торгові
BioSolutions AG.

марки:

eXclusive,

Noble

Спеціалізується на розробці та виробництві безконтактних
диспенсерів для розпилення антисептичних біорозчинів
на руки людини, дезінфекційних тунелів для дезінфекції
людини в повний зріст, дезінфекційних камер для
дезінфекції різних предметів та речей, бактерицидних
рециркуляторів повітря та футлярів УФ-стерилізації.
Пристрої сертифіковані згідно з ISO 9001:2015 та ISO
13485:2016, відповідають Європейській директиві ЕС
2017/745 (93/42/EEC).
Представник Noble BioSolutions AG — універсальні
антисептичні та дезінфекційні засоби на основі
колоїдного срібла pH 7,5 - безпечні для слизової
оболонки очей, дихальних шляхів та епідермісу людини.
Design and manufacture of contactless dispensers for spraying
antiseptic bio-solutions on human hands, disinfection tunnels
for disinfecting a person at full height, disinfection chambers for
disinfecting various objects and things, bactericidal air recirculators
and UV sterilizing cases. The devices are certified by ISO 9001:2015
and ISO 13485:2016, comply with European Directive ЕС 2017/745
(93/42/EEC).
Representative of Noble BioSolutions AG - Universal antiseptic and
disinfectant based on colloidal silver. pH 7,5 - safe for the mucous
membrane of the eyes, respiratory tract and human epidermis.

ІМЕСК, ТОВ
IMESC, LLC

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

“IMESС” Llc is the manufacturer and exclusive distributor of
multifunctional expert-level ECG system “ECGpro” and professional
ABPM system “ABPpro”.
“IMESС” Llc is an authorized distributor of leading manufacturers
of Stress Test equipment (Ergoline, TrackMaster), and equipment
for pulmonological research (Geraterm Raspiratory).
By combining modern technology and years of experience, we
supply the equipment:
- Holter ECG
- ABPM
- Resting ECG
- Stress Test ECG
- Cardio Pulmonary Exercise Test
- Activity group cardiac rehabilitation complex
- Equipment for pulmonary research
Qualified technical support and free training provide an effective
and reliable performance of equipment starting from the first day
of use.

ІНМЕД УКРАЇНА
INMED UKRAINE
Україна, 03058, м. Київ,
вул. Борщагівська, 204-В
204-V, Borschagivska Str.,
Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 338-00-95
+380 (44) 338-00-96
info@inmedua.com
www.inmedua.com

АСТРІУМ / ASTRIUM

Україна, 03118, м. Київ,
пр-т В. Лобановського, 126-Г, оф. 2
Off. 2, 126-G, Lobanovskogo Ave.,
Kyiv, 03118, Ukraine
+380 (44) 585-82-51
ecgpro@imesc.com
www.imesc.com
www.ecgpro.ua

Представлені торгові марки:
TrackMaster, Geratherm Respiratory.

ТОВ «ІМЕСК» є виробником багатофункціонального
електрокардіографічного комплексу експертного класу
«ECGpro» та професійної системи добового моніторингу
АТ «ABPpro». ТОВ «ІМЕСК» є авторизованим
дистриб’ютором провідних виробників навантажувального
обладнання (Ergoline та TrackMaster) та обладнання для
пульмонологічних досліджень (Geratherm Respiratory).
Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, ми
постачаємо найкраще обладнання:
- Холтер ЕКГ
- Добовий монітор АТ
- ЕКГ спокою
- ЕКГ навантаження
- Кардіо-пульмонологічний навантажувальний тест
- Комплекси групової кардіо-реабілітації
- Обладнання для пульмонологічних досліджень
Кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне навчання
забезпечують ефективну і надійну роботу обладнання з
першого дня.

Україна, 03113, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 36-А
36-A, Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 338-00-95
+380 (44) 338-00-96
office@astrium-mt.com
www.canon-medical.com.ua

Представлена торгова марка: Canon Medical Systems.
ECGpro,

Ergoline,

Компанія ІНМЕД УКРАЇНА та АСТРІУМ – провідні компанії
України та офіційні дистриб'ютори провідного світового
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бренду Canon Medical Systems. Компанії спеціалізуються
на постачанні та обслуговуванні високотехнологічного
медичного обладнання, а також організовують навчальні
заходи для медичних працівників. Компанії поставляють
сучасне медичне діагностичне обладнання, включаючи
КТ, МРТ, УЗ апарати, рентгенівські та ангіо-системи, а
також відновлені системи Secondlife.
INMED UKRAINE and ASTRIUM are leading supplier in
the Ukrainian medical equipment market and general
distributor of top medical brand Canon Medical Systems.
The companies specializes in supplies and maintenance
of high-technology medical equipment. It also develops
educational programs for medical specialists. Companies
products portfolio includes medical visualization systems
(ultrasound, X-ray systems, CT, MRI) and Secondlife
refurbished systems.

Каммед, НВО
Kammed, SPC, LLC
Україна, 32300, Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський,
вул. Крип’якевича, 3
3, Krypiakevicha Str., Kamianets-Podilsky,
Khmelnytskyi region, 32300, Ukraine
+380 (3849) 3-27-02
office@kammed.com
www.kammed.com

Представлена торгова марка: Каммед.
Науково-виробнича організація «Каммед» була
заснована в 1991 році у місті Кам'янець-Подільський.
Основною метою створення організації були
розробка та виробництво одноразового медичного
інструментарію. Сьогодні «Каммед» функціонує на
ринках країн Східної Європи протягом майже 30
років, випускаючи при цьому біля 200 різних видів
продукції та більше ніж 2000 модифікацій.
Сьогоднішній колектив НВО «Каммед», має сильний
науково-інженерний потенціал задля ведення
складних наукових розробок і, як наслідок, для
подальшого розвитку компанії. Усі вироби є
оригінальними та мають патентний захист. Головним
науковим консультантом «Каммеда» довгі роки був
відомий академік Олександр Шалімов, який стояв у
істоків заснування.
Стерилізація самої продукції відбувається у газовий
спосіб із використанням окису етилену. Продукція
компанії проходить усі необхідні випробування,
стовідсотковий технічний контроль, а також має усі
відповідні реєстраційні документи.
Scientific and Production Organization "Kammed" was
founded in 1991 in Kamenetz-Podolsk. The main purpose
of the organization was to develop and manufacture
disposable medical instruments.
Today "Kammed" operates on the markets of Eastern
Europe for almost 30 years, producing about 200 kinds of
products and over 2000 modifications.
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The current collective NGO "Kammed" has a strong
scientific and engineering potential for managing complex
scientific development and further implementation of a
competitive production. A range of products is original
and have patent protection. The chief scientific adviser
"Kammed" for many years was A.A. Shalimov who was
behind the creation.
Sterilization products produced gas method using
ethylene oxide. Company products pass all the necessary
tests, wide technical control, and has all the relevant
registration documents.

КАРДІО, МК, ТОВ
CARDIO, MC, LLC
Україна, 08630, Київська обл.,
смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 43
43, Vokzalna Str., Glevaha, 08630, Ukraine
+380 (4571) 3-82-95
+380 (4571) 3-82-96
cardio@cardio.net.ua
www.cardiomc.com.ua

Представлені торгові марки: Loewenstein Medical
Technology GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax
GmbH, CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина), Meditech
Ltd., Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Угорщина),
Lode BV (Нідерланди), Cardiac Science Corporation
(США).
ТОВ «МК «КАРДІО» є ексклюзивним представником
компаній-виробників: Loewenstein Medical Technology
GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax GmbH,
CORTEX Biophysik GmbH (Німеччина), Meditech Ltd.,
Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Угорщина), Lode BV
(Нідерланди), Cardiac Science Corporation (США).
Пропонуємо комплексне оснащення кабінетів
функціональної діагностики, відділень кардіології,
реанімації,
інтенсивної
терапії,
неонатології,
оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги.
Надаємо медичні послуги в сфері кардіології,
функціональної діагностики та сомнології.
Створення лабораторій сну та центрів респіраторної
підтримки, навчання та методична підтримка лікарів.
LLC “MC “CARDIO” is the exclusive distributor of following
companies-manufacturers:
Loewenstein
Medical
Technology GmbH+Co. KG, SOMNOmedics GmbH, Metrax
GmbH, CORTEX Biophysik GmbH (Germany), Meditech Ltd,
Labtech Kft, Medicor Elektronika Zrt. (Hungary), Lode BV
(The Netherlands), Cardiac Science Corporation (USA).
We offer the complete equipment for the cabinets of
functional diagnostics, departments of cardiology,
resuscitation, intensive care, intensive care equipment for
ambulances.
We provide medical services in cardiology, functional
diagnosis and somnology.
Create the sleep labs and centers of respiratory support,
training and methodological support of doctors.
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КАСКАД МЕДІКАЛ РЕГІОНИ, ТОВ
CASCADE MEDICAL REGIONS, LLC
Україна, 03124, м. Київ,
вул. М. Василенка, 7
7, M. Vasylenka Str., Kyiv,
03124, Ukraine
+380 (44) 451-92-71
www.heel-apteka.com.ua

Представлена торгова марка: ТМ Heel.
Промоція лікарських засобів ТМ Heel.
Promotion of medicines TM Heel.

Кінд, компанія
Kind, company
Україна, 01024, м. Київ,
вул. Лютеранська, 21/12
21/12, Lyuteranska Str.,
Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 333-70-39
office@kind.kiev.ua
www.kind.kiev.ua

Представлена торгова марка: Siemens.
Компанія «Кінд» займається поставкою нового медичного
обладнання в медичні заклади та діагностичні центри
України. Головний партнер компанії – німецький концерн
Siemens.
Основна мета нашої компанії – надати як державним,
так і приватним медичним закладам України можливість
працювати з передовим, високоякісним обладнанням
(ультразвуковими системами, КТ, МРТ, ангіографами,
рентген-апаратами і т.д.), задля забезпечення
максимальної
результативності
діагностичних
досліджень пацієнтів.
The “Kind” company supplies medical institutions and diagnostic
centers of Ukraine with brand new medical equipment. The main
partner of our company is the German concern Siemens.
The main goal of “Kind” is to provide public and private medical
institutions in Ukraine with the opportunity to work on advanced
diagnostic equipment (ultrasound systems, CT scanners, MRIs,
angiographs, x-ray machines, etc.) to ensure the maximum
effectiveness of patient diagnostic tests.

КОЛПЕКС, ТМ
COLPEX, TM
Україна, 46011, м. Тернопіль, вул. С. Будного, 4-А
4-А, S. Budnogo Str., Ternopil, 46011, Ukraine
+380 (352) 43-02-08
+38 (067) 332-06-68
+380 (352) 43-02-08
bilyi_zamok@ukr.net
colpexua@gmail.com
www.colpex.com.ua

Представлена торгова марка: COLPEX.
Виробник жіночих тренажерів для м’язів тазового дна
(інтимних м’язів).
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Тренажери запатентовані та сертифіковані в Україні.
Вироблені з медичного пластику, не бояться термічної
обробки (100° С).
Manufacturer of women's simulators for pelvic floor muscles
(intimate muscles).
The simulators are patented and certified in Ukraine.
Made of medical plastic, not afraid of heat treatment (100° С).

Конкордія, Юридична компанія
Concordia, law firm
Україна, 01135, м. Київ,
вул. Золотоустівська, 34, оф. 3
Off. 3, 34, Zlatoustivska Str.,
Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 539-05-37
+380 (95) 650-50-79
uciv.com.ua@gmail.com
www.uciv.com.ua

«Конкордія» – юридична компанія для креативного класу.
Наша практика сфокусована на медицині та фармацевтиці.
Ми також працюємо для таких індустрій, як краса і велнес,
туризм та інформація і комунікації.
Спеціалізуючись у медичному і фармацевтичному
праві, ми обізнані у широкому спектрі правових
та управлінських питань. А досвід нашої команди
працюватиме на ваш успіх.
ЮК «Конкордія» пропонує широку лінійку класичних
юридичних послуг та інноваційних рішень. А
індивідуальний підхід та проактивність допоможуть вам
відчути себе захищеними та зберегти час і енергію для
розвитку вашої справи.
Concordia is a law firm for the creative class.
Our practice is focused on medicine and pharmaceuticals. We
also work for industries such as beauty and wellness, tourism
and information and communications.
Specializing in medical and pharmaceutical law, we are
knowledgeable in a wide range of legal and management
issues. And the experience of our team will work for your success.
Concordia Law Firm offers a wide range of classic legal services
and innovative solutions. And taking a personal approach and
being proactive will help you feel secure and save time and
energy to grow your business.

Ксенко
Ksenko
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Флоренції, 1/11, оф. 197
Off. 197, 1/11, Florencii Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 541-08-00
info@ksenko.com
www.ksenko.com

Компанія Ксенко створена в 2003 році і на даний момент
входить в число лідерів на ринку медичного обладнання.
Співробітники компанії працюють в Києві, Вінниці, Дніпрі,
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Львові та з 2016 року в Одесі.
Стратегічні напрямки роботи компанії формуються з
продуктів, орієнтованих на потреби професіоналів в
області радіології, анестезіології, реанімації, інтенсивної
терапії та хірургії для пацієнтів всіх вікових категорій,
включаючи неонатальних. Важливою також є сфера
екстреної медицини.
П'ять сервісних центрів компанії забезпечують швидкість
обслуговування по всій території України.
Ksenko is a developing company, which started its work in
the medical equipment sphere in 2003. Today employees of
company work in Kyiv, Vinnytsia, Dnipro, Lviv and Odesa.
The strategic directions are formed of products aimed at the
needs of professionals in the field of radiology, anesthesiology,
resuscitation, intensive care and surgery for patients of all
categories, including neonatal. Important areas are also
products aimed at emergency medicine.

Лабораторія Комплексних Рішень, ТОВ
Laboratory of Complex Solutions, LLC
Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери, 6, оф. 908
Off. 908, 6, S.Bandera Ave., Kyiv, 04073, Ukraine
+38 (097) 77-213-77
+38 (093) 77-213-77
+38 (095) 77-213-77
info@амбулатория.com
www.амбулатория.com

Представлена торгова марка: Амбулатория.com.

(Італія), S.I.E.M.srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина),
Votem Co., LTD (Корея), ASPEL S.A. (Польща), LESS AS
(Норвегія), AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD (Китай)
Пропонуємо широкий асортимент високоякісного
медичного обладнання для інтенсивної терапії,
невідкладних станів, медицини катастроф, спортивної
медицини та реабілітації.
Оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги та
інших медичних транспортних засобів.
Гарантійне
та
післягарантійне
обслуговування
обладнання, навчання і методична підтримка персоналу
замовника.
“LIFEMEDICA” LLC is the official representative of leading european
companies-manufacturers: Oscar Boscarol srl (Italy), S.I.E.M.srl
(Italy), Innomed Medical Zrt (Угорщина), Votem Co., LTD (Korea),
ASPEL S.A. (POLAND), LESS AS (Norway), AMBULANC (Shenzhen)
TECH. CO., LTD (CHINA).
We offer a wide range of high-quality medical equipment for
intensive care, emergency conditions, emergency medicine, sports
medicine and rehabilitation.
Equipment for ambulances and other medical vehicles.
Guarantee maintenance and post-warranty service of equipment,
customer's staff training and methodological support.

Масантра
Маsantra
Україна, 82400, Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Добрівлянська
Dobrivlyanska Str., Stryi, Lviv region,
82400, Ukraine
+38 (097) 274-60-83
measantra@gmail.com
www.lguniforms.com.ua

Проект «Амбулатория.com» дозволяє в одному місці, на
одному сайті знайти медичні меблі, меблі для персоналу,
меблі для зон очікування, медичне обладнання, медичний
одяг та витратні матеріали, необхідні для відкриття
та функціонування амбулаторій, лікарень, приватних
медичних кабінетів.

Представлені торгові марки: ТМ Landau, TM Urbane,
TM Smitten, TM Scrub Zone.

The “Outpatient.com” project allows you to find medical
furniture, furniture for staff, furniture for waiting areas, medical
equipment, medical clothing and supplies needed for opening
and functioning of outpatient clinics, hospitals, private medical
offices in one place, on one site.

Масантра – офіційний представник Американського
медичного одягу від ТМ Landau, ТМ Urbane, ТМ Smitten
на території України. У пакеті компанії: халати медичні,
костюми хірургічні, сукні, спідниці і аксесуари до
медичного одягу.

ЛАЙФМЕДИКА, ТОВ
LIFEMEDICA, LLC
Україна, 03124, м. Київ,
вул. М. Василенка, 7-A, оф. 3-05
Off. 3-05, 7-A, N. Vasilenko Str.,
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 227-16-70
+380 (44) 227-16-73
info@lifemedica.com.ua
www.lifemedica.com.ua

Представлені торгові марки: Oscar Boscarol srl (Італія),
S.I.E.M.srl (Італія), Innomed Medical Zrt (Угорщина), Votem
Co., LTD (Корея), ASPEL S.A.(Польща), LESS AS (Норвегія),
AMBULANC (SHENZHEN) TECH.CO., LTD (Китай).
ТОВ «ЛАЙФМЕДИКА» – офіційний представник провідних
європейських компаній-виробників: Oscar Boscarol srl
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Masantra is the official representative of American medical
clothing from TM Landau, TM Urbane, TM Smitten in Ukraine.
The company's package includes medical gowns, surgical
suits, dresses, skirts and accessories for medical clothing.

Мед Ексім
MED EXIM
Україна, 01032, м. Київ, вул. Hазарівська, 1
1, Nazarivska Str., Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 234-48-28
+380 (44) 234-36-28
medexim@medexim.ua
www.medexim.ua

Представлені торгові марки: Esaote, Medispeс,
Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion, СIVCO, Straub,
Owandy.
OFFICIAL CATALOGUE
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«Мед Ексім» є представником компаній зі світовим
ім'ям: Esaote, Medispeс, Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight,
Asclepion, СIVCO, Straub, Owandy.
Головними принципами роботи компанії «Мед Ексім»
є: інноваційність, якість і надійність обладнання та
технології, ефективність і комплексність в оснащенні
медичних установ, бездоганне гарантійне та
післягарантійне обслуговування. Компанія має свій
авторизований сервісний центр.
Оперативність і терміни поставок гарантуються
наявністю власних складських приміщень компанії.
“MED EXIM “- represents worldwide known brands such :
Esaote, Medispes, Brightfield, IMAX, AREL, Sunlight, Asclepion,
SIVCO, Straub, Owandy.
The main principles of company are: innovation,
professionalism, quality and equipment reliability, equipping
efficiency and complexity of medical centers, warranty and
after-sales services. The company has their own authorized
service center. Efficiency and delivery time of equipment
the company are guaranteed by having their own storage
availabilities.

МЕД ТЕКНОЛОДЖІ, ТОВ
MED TECHNOLOGY, LLC
Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6-А, оф. 3
Off. 3, 6-A, Leontovicha Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 599-79-62
+38 (098) 605-79-62
mtech.head@gmail.com
www.med-technology.com.ua

Представлені торгові марки: Maquet, Drager, Bowa,
Metrax, Hydro Physio, Hocoma, Motek, Kinestica, Dixion,
Northern Meditec, Hitachi.
Офіційний дистриб'ютор і представник широкого
спектру світових брендів медичного обладнання.
Сучасна і стабільно зростаюча компанія з продажу та
обслуговування медичної техніки по всій території
України. Наші основні напрямки: реанімація, операційний
блок, діагностика, реабілітація та лабораторія.
Official distributor and representative of a wide range of global
brands of medical equipment. A modern and steadily growing
company for the sale and maintenance of medical equipment
throughout Ukraine. Our main areas of focus are: Resuscitation,
operating unit, diagnostics, rehabilitation and laboratory.

МЕДАКАДЕМІЯ, ТОВ
MEDACADEMY, LLC
Україна, 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 1/38
1/38, Koshitsa Str., Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 227-30-27
info@medacademy.org.ua
www.medacademy.org.ua

Представлені торгові марки: Ультразвукові системи
Sonoscanner (Франція), ультразвукові системи eZono
(Німеччина), хірургічні лазери Neo-laser (Ізраїль), лазерні
літотриптери LISA laser (Німеччина).
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

ТОВ «МЕДАКАДЕМІЯ» спеціалізується на комплексному
забезпеченні медичних установ сучасним обладнанням і
всім необхідним для роботи. Компанія є представником
в Україні таких провідних світових виробників медичного
обладнання як Sonoscanner, eZono, Neo-laser, LISA laser та
інші. Компанія проводить навчання фахівців як в Україні,
так і в провідних медичних закладах світу. Ми завжди
готові обговорити з нашими клієнтами їхні вимоги і
побажання, щоб запропонувати найкраще рішення.
LLC MEDACADEMY specializes in the comprehensive provision
of medical facilities with modern equipment and everything
necessary for work. The company is the representative in
Ukraine of such leading world manufacturers of medical
equipment as Sonoscanner, eZono, Neo-laser, LISA laser and
others. The company trains specialists in Ukraine as well as in
the leading medical institutions of the world. We are always
ready to discuss with our customers their requirements and
wishes to offer the best solution.

МЕДАПАРАТУРА, Київське
виробниче об’єднання, ТДВ
Medaparatura, Kyiv Industrial Corporation
Україна, 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 21
21, S. Bandera Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 467-76-21
+380 (44) 379-15-62
medapparatura@gmail.com
www.medaparatura.kiev.ua

Підприємство спеціалізується на серійному випуску
стаціонарних та пересувних флюорографів з
цифровою обробкою зображення, рентгенівських
діагностичних комплексів з цифровою обробкою
зображення та плівкових, пересувних кабінетів для
рентгенофлюорографічних
досліджень,
кабінетів
стоматологічних пересувних.
The company is specialized on the serial production of
transportable and stationary photoroentgenograph with
digital image processing, X-ray diagnostic complex with digital
image processing, transportable roentgenfluorography room,
transportable dental room.

Медин 2011, ТОВ
Medin 2011, LLC
Україна, 61082, м. Харків, вул. Рибалко, 4, кв. 60
Ap. 60, 4, Rybalko Str., Kharkiv, 61082, Ukraine
+380 (57) 751-54-07
+380 (57) 751-54-11
+38 (067) 959-13-97
+38 (067) 25-35-045
info@medin2011.com.ua
nahalov71@gmail.com
www.medin2011.com.ua

ТОВ «Медин 2011» є ексклюзивним і офіційним
представником на території України виробника
медичного інструменту і ємностей медичних з
нержавіючої сталі компанії Paradise Instruments, а
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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також ми є постачальниками офіційного представника
медичної стійки для малоінвазивної хірургії фірми DVL
Китай (лапароскопічна, урологічна, артроскопічна,
гінекологічна для малоінвазивної хірургії). Весь
інструмент зареєстрований в Україні. Оптово-роздрібна
торгівля. Доставка в будь-який регіон України. ТОВ
«Медин 2011» має всі необхідні документи для реалізації
на території України.
LLC "Medin 2011" is the exclusive and official representative in
Ukraine of the manufacturer
medical instrument and medical containers stainless steel
company Paradise Instruments, as well as we are the official
representative of the medical stand for minimally invasive
surgery company DVL China (laparoscopic, urological,
arthroscopic, gynecological for minimally invasive surgery).
The entire instrument is registered in Ukraine. Wholesale and
retail trade. Delivery to any region of Ukraine. LLC "Medin 2011"
has all the necessary documents for implementation in Ukraine.

МЕДІКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
MEDICOM-UKRAINE, LLC
Україна, 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11
11, Serpova Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 303-99-43
sales@medicom-ua.com
www.medicom-ua.com

Представлена торгова марка: MEDICOM®.
ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА» є дочірнім підприємством
світового
виробника
одноразових
засобів
індивідуального захисту та витратних матеріалів для
медицини й стоматології. Головний офіс компанії
MEDICOM розташований в Канаді, вся продукція має
найвищу якість та відповідає вимогам FDA та ISO 13485.
Асортимент продукції, що пропонується на українському
ринку:
- Рукавички оглядові нестерильні та стерильні латексні,
нітрилові та вінілові, поліетиленові
- Маски захисні 3-шарові
- Шапки-берети
- Стерилізаційні пакети і рулони
- Бахіли поліетиленові
- Нарукавники
- Серветки медичні/стоматологічні
- Простирадла одноразові «спанбонд»
- Пакети поліетиленові
MEDICOM-UKRAINE LLC is a daughter company of a worldwide
producer of disposable materials for individual protection,
medical and dental consumables. Head quarter of MEDICOM
is in Canada. A premium-quality production complies with FDA
and ISO 13485 standards. Product range for Ukrainian medical
market is as follows:
Medical examination non-sterile and sterile latex, nitrile and
vinyl gloves, polyethylene
- Protection face masks (3 ply)
- Bouffant caps
- Sterilization pouches and reels
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PE shoe covers
Sleeves
Medical/dental bibs
Packages polyethylene «spanband»
Sheet one-time

МЕДІНОВА, ТОВ
MEDINOVA, LLC
Україна, 04215, м. Київ,
пр-т Свободи, 24-Б, оф. 153
Off. 153, 24-B, Svobody Ave.,
Kyiv, 04215, Ukraine
+38 (050) 414-61-26
medinova.ua@hotmail.com
www.medinova.com.ua

Представлені торгові марки: GAUMARD (USA), SimuLab
(USA), Anatomage (USA), Immersive Touch (USA), Simbionix
(Israel), MOOG Simodont dental trainer (USA), Innosonian
(UK), Corpuls (Germany), Endomed systems(Germany),
Heinemann (Germany), Rand (Italy).
«МЕДІНОВА» має тривалі партнерські відносини
з численними провідними європейськими та
американськими виробниками, є дистриб'ютором
всесвітньо відомих компаній, спрямованих на
виготовлення обладнання для симуляції навчання в
медицині, а саме:
- GAUMARD (USA);
- SimuLab (USA);
- Anatomage (USA);
- Immersive Touch (USA);
- Simbionix (Israel);
- MOOG Simodont dental trainer (USA);
- Innosonian (UK)
Також
постійним
партнером-постачальником
«МедіНОВА» є WEM (Brasilia) - електрохірургічне
обладнання.
Ми здійснюємо комплексне оснащення медичних
установ, відділень і кабінетів: хірургічних, урологічних,
гінекологічних відділень; лабораторій ЕКО і центрів
репродукції; машин швидкої допомоги і рятувальних
служб; медичних імітаційних центрів.
Сервісний центр у складі компанії «МедіНОВА» забезпечує
кваліфіковану технічну підтримку обладнання. Інженери
сервісного центру мають сертифікати на право ремонту
та обслуговування медичного обладнання, проходять
курси підвищення кваліфікації, відвідують навчальні
семінари в Україні та за кордоном.
Компанія гарантує професійне рішення будь-якої
технічної проблеми на поставлене медичне обладнання.
Послуги сервісного центру:
- Введення в експлуатацію обладнання, що постачається;
- Гарантійне
обслуговування
устаткування
і
післягарантійні послуги;
- Інструктаж представників компаній-партнерів;
- Телефонні консультації.
Medinova LLC has long-term partnerships with many leading
European and American producers, is a distributor of worldrenowned companies, directed on production of equipment for
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a simulation study in medicine, namely:
- GAUMARD (USA);
- SimuLab (USA);
- Anatomage (USA);
- Immersive Touch (USA);
- Simbionix (Israel);
- MOOG Simodont dental trainer (USA).
- Innosonian (UK)
Also regular partners-suppliers of MediNOVA LLC are WEM
(Brasilia) – electrosurgical equipment.
We perform complex equipment of medical institutions, offices
and classrooms: surgical, urological, gynecology departments;
IVF and Fertility Centers; ambulances and rescue services;
medical simulation centers.
Service Center as a part of MediNOVS LLC provides qualified
technical support of equipment. Service center engineers have
certificates for repair and maintenance of medical equipment,
refresher courses, attend training seminars in Ukraine and
abroad.
The company provides a professional solution of any technical
problem on the distributed medical equipment.
Our service center offers:
- Commissioning of the supplied equipment;
- Warranty service and after-sales services;
- Instructing representatives of partner companies;
- Telephone consultations.

Медісторе
Medistore
Україна, 01135, м. Київ,
вул. Павлівська, 11/46, оф. 106
Off. 106, 11/46, Pavlovska Str.,
Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 499-96-58
irina@medistore.com.ua
www.medistore.com.ua

Представлені торгові марки: Welch Allyn, Midmark,
Biolitec, Sometech, Savion, NOPA, Huliot, Pegasus.
ТОВ «Медісторе» є офіційним дистриб'ютором всесвітньо
відомих виробників медичного обладнання на території
України:
Welch Allyn – всесвітньо відома компанія, що концентрує
свою увагу на тому, що називають «передова лінія догляду
за хворими» – кабінетах лікарів, відділеннях невідкладної
допомоги, клініках;
Midmark – всесвітньо відомий виробник медичних
меблів;
Biolitec – компанія, яка займається розробкою новітніх
лазерних технологій та волоконно-оптичних матеріалів;
Sometech – виробник хірургічних апаратів та відео
систем;
SAVION – виробник медичних меблів;
Pegasus – виробник медичних меблів;
Huliot – виробник медичних органайзерів;
NOPA – виробник медичного інструменту.
“Medistore” LLC is the official distributor of the world famous
manufacturers of medical equipment within the territory of
Ukraine:
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Welch Allyn is the world famous company, which is mainly
concentrated on the so-called «forward line patient care” –
physicians’ cabinets, emergencies, hospitals.
Midmark is the world famous manufacturer of medical
furniture.
Biolitec is the company, which develops new laser technologies
and fibers.
Sometech is the manufacturer of the surgical apparatus and
video systems.
SAVION is the manufacturer of medical furniture.
Pegasus is the manufacturer of medical furniture.
Huliot is the manufacturer of medical organizers.
NOPA is the manufacturer of medical instruments.

Медітерра, ТОВ
Mediterra, LLC
Україна, 08131, Київська обл.,
с. Софіївська Борщагівка,
вул. Вишнева 12-А, оф. 1
Off. 1, 12-A, village Sofiivska Borshchahivka,
Kyiv region, 08131, Ukraine
aine
+38(067) 408-01-07
+380 (44) 338-01-07
ya@mediterra.com.ua
www.Mediterra.com.ua

Представлені торгові марки: Duzey Medical, Waston
Madical.
Компанія Медітерра була створена в 2018 році
практикуючими спеціалістами хірургічного профілю.
Основним задумом компанії, стало бажання створити
напрямок в медичному бізнесі для забезпечення
наших колег-фахівців різних хірургічних профілів
найнеобхіднішим і найпрогресивнішим обладнанням
світової медичної практики.
Компанія МЕДІТЕРРА є ексклюзивним і уповноваженим
представником турецької компанії DUZEY Medical на всій
території України.
Також ми є офіційним дилером Німецько-китайського
виробника WASTON Medical.
Вся наша продукція, яку ми представляємо сертифікована
і відповідає європейським стандартам якості.
Компанія «МЕДІТЕРРА» – оптимальний вибір в хірургії!
Mediterra was established in 2018 by practicing surgical
specialists. The main idea of the company was the desire
to create a direction in the medical business to provide our
colleagues-specialists of various surgical profiles with the most
necessary and most advanced equipment of the world medical
practice.
The MEDITERRA company is the Exclusive and authorized
representative of the Turkish company DUZEY Medical,
throughout Ukraine.
We are also an official dealer of the German-Chinese
manufacturer WASTON Medical.
All our products that we represent are certified and meet
European quality standards.
LLC “MEDITERRA” - optimal surgical choice!
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія
Medconsulting, LLC
Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 67,
корпус F, оф. 45
Off. 45, 67, Peremohy Ave., building F,
Kyiv, Ukraine
+38 (067) 796-11-36
director@medconsulting.com.ua
www.medconsulting.com.ua

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ – юридична фірма, яка
спеціалізується на захисті інтересів закладів охорони
здоров’я та приватнопрактикуючих лікарів. Комплекс
правових та консалтингових послуг, що надаються
компанією, дозволяє нашим клієнтам здійснювати
свою діяльність у правовому полі, успішно вирішувати
проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому.
Відмінною рисою компанії є залучення до виконання
поставлених завдань фахівців-практиків, що мають
великий досвід роботи у сфері медичного права та
правового забезпечення діяльності медичних центрів.
Основні напрямки діяльності: ліцензування медичної
практики, проведення юридичного аудиту діяльності
закладів охорони здоров’я, підготовка до перевірок,
кадровий аудит, акредитація, нострифікація, правові
консультації з медичного права.
MEDCONSALTING is a law firm specializing in the protection of
interests of the health care institutions and private practitioners.
The complex of legal and consulting services provided by our
company enable our clients to carry out activities in a lawful
manner, to solve the problems successfully and to prevent it in
future.
One of the main specific features is that the company involves
practitioners for executing of tasks at hand. These practitioners
have a broad experience in the area of medical law and legal
groundwork for activities of medical centers.
The key business lines are: licensing and executing of due
diligence of health care institution’s activity, HR record
management verification, accreditation, nostrification and
obtaining the permits for medical activities in the Ministry of
Health of Ukraine, legal advice on medical law.

МІДА, СУНТОВ
MIDA, LTD
Україна, 04107, м. Київ,
вул. Підгірна/Татарська, 3/7
3/7, Pidgirna/Tatarska Str.,
Kyiv, 04107, Ukraine
mida@mida.kiev.ua
www.mida.kiev.ua

Представлені торгові марки: MIDA (Ukraine), Mortara
(USA), MIR (Italy), Ceracarta (Italy), Leonard Lang (Austria).
Вітчизняні та зарубіжні прилади для кардіології,
ультразвукових досліджень, спірографії, холтерівського
моніторингу, шприцеві та інфузійні насоси. Виробництво
електрокардіографів «Мідас», комп’ютерних комплексів
«Кардіо» для кардіо та РЕО-досліджень. Витратні матеріали.
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The company offers Ukrainian and foreign gevises
for cardiography, ultrasonic research, spirography,
encephalography, holter monitoring. Own development
and manufacture of electrocardiograph MIDAS, computer
complexes CARDIO for an ECG end REO researches. Raw
materials.

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю (ISTL), ТОВ
International School of Technical Legislation
and Quality Management (ISTL), LTD
Україна, 01021, м. Київ,
вул. Шовковична, 10, оф. 25
Ap. 25, 10, Shovkovychna Str.,
Kiev, 01021, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org.ua

Представлена торгова марка: ISTL®.
Основним завданням Міжнародної школи технічного
законодавства і управління якістю є консалтинг в
області Європейського технічного законодавства,
Директив ЄС, технічних регламентів, стандартів і
правил; розробка систем менеджменту відповідно
до вимог ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025 і
підготовки їх до акредитації та сертифікації, а також
навчання і сертифікація спеціалістів лабораторій,
медичних закладів, підприємств відповідно до рівня
європейської визнаної кваліфікації.
The main task of the International School of Technical Law
and Quality Management is consulting in the field of European
technical legislation, EU directives, technical regulations,
standards and rules; development of management systems
in accordance with the requirements of ISO 9001, ISO 15189,
ISO/IEC 17025 and their preparation for accreditation and
certification, as well as training and certification of laboratory
specialists, medical institutions, enterprises in accordance with
the level of European recognized qualifications.

МІЗ-МА, ТОВ
MIZ-MA, LLC
Україна, 67701, Одеська обл.,
м. Білгород-Дністровський,
вул. Маяковського, 59
59, Mayakovsky Str.,
Bilhorod-Dniestrovskii,
Odessa region, 67701, Ukraine
+380 (4849) 2-22-07
vika@mizma.od.ua
www.mizma.od.ua

Представлена торгова марка: МІЗ-МА.
ТОВ «МІЗ-МА» – сучасне підприємство, що спеціалізується
на випуску стерилізаторів повітряних, стерилізаторів
OFFICIAL CATALOGUE
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парових і термостатів сухоповітряних.
Всі вироби, включаючи розробки останніх років,
відповідають європейським стандартам і вимогам.
Продукція, що виробляється ТОВ «МІЗ-МА» пройшла
сертифікацію і має сертифікат на систему управління
якістю ISO, сертифікати відповідності технічному
регламенту щодо медичних виробів, згідно постанови
КМУ от 02.10.2013 г. №753.
LLC “MIZ-MA” is a modern enterprise that specializes in
the production of air sterilizers, autoclaves and dry air
thermostats.
All products including recent developments meet European
standards and requirements. The products that are made
by LLC “MIZ-MA” have gone through certification and are
certified by ISO quality management system, certificates of
conformity with the technical regulation on medical devices
according to the decision of the Cabinet of Ministers of
Ukraine (CMU) of 2nd September 2013 №753.

research centers. Thanks to patented innovative cooling
technologies and a high-quality control system, Liebherr's
laboratory equipment maintains a constant temperature that
ensures constant reliable operation.
Liebherr is the highest efficiency, reliability, safety, ease of
maintenance and use, innovation.

МК Сономедика
MK Sonomedika
Україна, 04213, м. Київ,
вул. Прирічна, 27-Е
27-E, Prirechnaja Str.,
Kyiv, 04213, Ukraine
+380 (44) 227-59-29
+38 (067) 504-29-93
officesonomedica@gmail.com
www.sonoscape.in.ua

Представлені торгові марки: SonoScape, Vygon, Perouse.

МІРС, Корпорація
MIRS, Corporation
Україна, 65012, м. Одеса, вул. Осипова, 37
37, Osipova Str., Odessa, 65012, Ukraine
+380 (482) 305-55-08
+380 (482) 305-555
info@liebherr.com.ua
www.liebherr.com.ua

Представлена торгова марка: Liebherr.

Компанія МК Сономедика є офіційним представником
в Україні таких компаній: SonoScape Medical Corp.
(широкий вибір ультразвукових діагностичних
сканерів та відеоендоскопічних систем), Vygon GmbH
(витратні матеріали для реанімації та анестезії)
та Perouse Medical (порт-системи для судинного
доступу).
Наша компанія виконує постачання, сервісне,
гарантійне та післягарантійне обслуговування
обладнання SonoScape Medical Corp.

Корпорація «Мірс» вже більше ніж 20 років є офіційним
дистриб'ютором всесвітньо відомих європейських
компаній. Брендовий портфель охоплює такі визнані
торгові марки як Liebherr, Riedel, Peugeot та багато інших.
Liebherr — один з найбільших виробників холодильної
техніки в Європі, який вже більше 60 років спеціалізується
на виробництві холодильників і морозильних камер
для застосування у різних сферах діяльності, в тому
числі для медицини. Асортимент Liebherr представлено
пристроями як для домашнього використання, так і для
медичних закладів, наукових лабораторій, дослідних
центрів. Завдяки запатентованим інноваційним
технологіям охолодження та високоякісній системі
управління у лабораторному обладнанні Liebherr
підтримується постійна температура, що гарантує
постійну надійну роботу.
Liebherr — це найвища ефективність, надійність,
безпека, зручність обслуговування та використання,
інноваційність.

MK Sonomedika company is the official representative
in Ukraine of such companies: SonoScape Medical Corp.
(A wide selection of ultrasound diagnostic scanners and
video endoscopic systems), Vygon GmbH (consumables
for resuscitation and anesthesia) and Perouse Medical
(port systems for vascular access).
Our company delivers, service, warranty and after-sales
service for SonoScape Medical Corp equipment.

Mirs Corporation has been the official distributor of world
famous European companies for more than 20 years. The brand
portfolio includes such recognized brands as Liebherr, Riedel,
Peugeot, and many others.
Liebherr is one of the largest manufacturers of refrigeration
equipment in Europe. The company has been specializing in
the production of refrigerators and freezers for over 60 years for
use in various fields of activity, including medicine. The range of
Liebherr includes devices for medical institutions, laboratories,

Представлені торгові марки: GE Healthcare, Control-X
Medical.

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Модем 1
Modem 1
Україна, 04114, м. Київ, вул. Пріорська, 14
14, Priorska Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 461-82-24
+380 (44) 461-82-27
info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua

Компанія «Модем 1», офіційний дистриб’ютор GE
Healthcare на території України.
Наша компанія діє на ринку медичної техніки України
починаючи з 1992 року та спеціалізується у галузі
продажу та сервісного обслуговування медичного
обладнання.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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За цей час ми встановили та ввели в експлуатацію понад
700 різних ультразвукових приладів по всій країні.
The company “Modem 1”, the official distributor of GE
Healthcare in Ukraine.
Our company operates in the market of medical equipment
of Ukraine since 1992 and specializes in the sale and service of
medical equipment.
During this time, we installed and put into operation more than
700 different ultrasound devices throughout the country.

МРІЯ-МЕДІКАЛ, ТОВ
MRIYA-MEDICAL, LLC
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Леонтовича, 7
7, Leontovycha Str.,
Kyiv, 01030, Ukraine
+38 (050) 713-11-90
info@mriya-medical.com
diana.b@mriya-medical.com
www.mriya-medical.com

Представлені торгові марки: EGZOTech; Ekso Bionics;
Kinestica; Fisiotech; Movendo Technology; Technomex;
Techno Concept; Gloreha; Hydro Physiо; Chinesport;
Progetti; BioBarica - Hyperbaric Systems; EME; Primedic,
Scaleo Medical, PLS.
ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» є провідним постачальником
медичного обладнання на українському ринку.
Наша компанія співпрацює з багатьма світовими
виробниками, які пропонують високотехнологічне та
ефективне медичне обладнання. Усе обладнання, що є
в асортименті ТОВ «МРІЯ-МЕДІКАЛ» має найвищу якість
та відповідає усім сучасним європейським стандартам.
Торгові марки, представлені у нашому каталозі є
перевірені часом.
Ми пропонуємо широкий спектр реабілітаційного,
діагностичного та операційного обладнання, яке
використовують багато приватних клінік та державних
установ. Фактор інноваційності виокремлює нас серед
інших учасників ринку.
Наша команда приймає активну участь у тендерних
закупівлях в області охорони здоров’я та забезпечує
медичні заклади сучасним обладнанням та
професійною підтримкою, даючи можливість бути на
крок попереду у медичній сфері.
LLC "MRIYA-MEDICAL" is a leading supplier of medical
equipment in the Ukrainian market. Our company
cooperates with many world manufacturers that
offer high-tech and effective medical equipment. All
equipment that is in the range of LLC "MRIYA-MEDICAL"
is of the highest quality and meets all modern European
standards. The brands that are presented in our catalog
are time-tested.
We offer a wide range of rehabilitation, diagnostic and
surgical equipment that is used by many private clinics
and government agencies. The factor of innovation
distinguishes us from other market participants.
Our team takes an active part in procurement in the field
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of healthcare and provides medical institutions with
modern equipment and professional support, making it
possible to be one step ahead in the medical field.

МУКОС Фарма
MUCOS Pharma
Україна, 03148, м. Київ,
вул. В. Верховинця, 12, оф. 109
Off. 109, 12, Verhovintsa Str.,
Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 498-90-12
+380 (44) 498-90-13
mucos@ mucos.com.ua
www.mucos.com.ua

Представлені торгові марки: Wobenzym, Phlogenzym,
Wobe-mugos E.
53 роки на фармринку.
Поліензимотерапія – ефективний і безпечний метод
лікування, що полягає у застосуванні сумішей ензимів
рослинного і тваринного походження.
Показання:
• остеоартроз, артрит
• тромбофлебіти, варикозна хвороба, лімфатичний набряк
• синусит, бронхіт, пневмонія
• аднексит, мастопатії, хронічні інфекції
• до- і післяопераційні запальні процеси, посттравматичні
набряки, пластичні і реконструктивні операції
• цистит, простатит
• підвищення ефективності антибіотиків
53 years on the Pharma market.
Polyenzyme therapy is an effective and safe method of treatment,
consisting in the use of mixtures of enzymes of plant and animal
origin.
Indications:
• Osteoarthritis, arthritis,
• Thrombophlebitis, varicose veins, lymphatic edema
• Sinusitis, bronchitis, pneumonia
• Adnexitis, mastopathy, chronic infections
• Pre- and postoperative inflammatory processes, post-traumatic
edema, plastic and reconstructive operations
• Cystitis, prostatitis
• Increasing the effectiveness of antibiotics

Нафталан Фарм Груп
Naftalan Pharm Group
Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 14-А
14-А, Dilova Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 200-10-40
+380 (44) 200-10-41
naftalan.group@gmail.com
www.naftalan.group

Представлена торгова марка: NAFTALAN PHARM
GROUPTM.
Компанія «НАФТАЛАН ФАРМ ГРУП» – виробник
нафталанової лікувальної косметики, яка допомагає
OFFICIAL CATALOGUE
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при проблемах зі шкірою (дерматити, екземи, псоріаз),
пародонтиті, хворобах суглобів.
Ми – офіційний дистриб'ютор нафталанової продукції
провідних виробників Азербайджану і ЄС.
У нашій лінійці: креми для шкіри і суглобів, шампуні
і гелі для душу, мило, ополіскувачі для рота та зубні
пасти.
Ми представляємо німецькі знеболюючі пластирі
NAFLAN®, які ефективно допомагають при болях у
м'язах, спині та суглобах.
The company "NAFTALAN PHARM GROUP" is a
manufacturer of naphthalan medical cosmetics, which
is used for skin problems (dermatitis, eczema, psoriasis),
periodontitis, joint diseases.
We are the official distributor of naphthalan products of
leading Azerbaijan and EU manufacturers.
In our line: shampoos and shower gels, soap, toothpaste
and mouthwash, creams for skin and joints.
We represent the German NAFLAN® pain relief patches,
which are effective in relieving muscle, spine and joint
pain.

Нектар, ПП
Nektar, PE
Україна, 03062, м. Київ,
вул. Чистяківська, 2-А, оф. 429
Off. 429, 2-A, Chystyakivs'ka Str.,
Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 451-44-68
pv@nektarmed.com.ua
www.nektarmed.com.ua

Представлені торгові марки: Медин, Tekno, Dr.Mach,
Burmeier, Stiegelmeyer, WSTECH.
ПП «Нектар» одна з провідних компаній на медичному
ринку України, здійснюємо поставку, обслуговування та
ремонт медичного обладнання. Займаємося комплексним
оснащенням медичних установ і кабінетів у всіх існуючих
напрямках: хірургічні відділення, гінекологічні, урологічні,
відділення реанімації та анестезіології, репродуктивні
центри та пологові будинки, діагностичні та ветеринарні
амбулаторії та клініки. Кваліфіковані інженери сервісної
служби навчають лікарів правилам експлуатації приладів
на місці монтажу обладнання, забезпечують гарантійне
сервісне обслуговування, а також післягарантійне
обслуговування за бажанням замовника.
PE “Nektar” is one of the leading companies in the medical
market of Ukraine. The company carries out the supply,
maintenance and repair of medical equipment. PE “Nektar”
is engaged in complex equipping of medical institutions,
hospitals and medical rooms in all existing areas: surgical,
gynecological, urological departments, anesthesiology and
resuscitation, reproductive centers and maternity homes, diagnostic
and veterinary clinics. Qualified engineers of service centre provide
warranty service and after-sales service by the customer.
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Нікатор, ТОВ
Nicator, LLC
Україна, 03115, м. Київ,
вул. Серпова, 11
11, Serpova Str.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 232-13-45
nikatorllc@gmail.com
www.nikator.com.ua

Представлені торгові марки: tpm taberna pro medicum
GmbH, MDH, Sonoscape, Besdata, Choyang Medical.
ТОВ «Нікатор» надійний постачальник медичного
обладнання. Робота компанії орієнтована на клієнта:
гнучка система знижок, індивідуальний підхід. В
асортименті медичне обладнання європейської якості
за доступними цінами.
Компанія є ексклюзивним представником в Україні
торгових марок tpm taberna pro medicum GmbH,
MDH, Sonoscape, Besdata, Choyang Medical, має
сертифікованих інженерів.
Основний напрямок – ендоскопічне обладнання,
ультразвукове діагностичне обладнання, ендоскопічні
інструменти та комплектуючі.
LLC “Nicator” is a reliable supplier of medical
equipment. The company's work is focused on the client:
a flexible system of discounts, an individual approach.
In the range of medical equipment of European quality
at affordable prices.
The company is the exclusive representative in Ukraine
of trade marks tpm taberna pro medicum GmbH, MDH,
Sonoscape, Besdata, Choyang Medical, has certified
engineers. The main direction is endoscopic equipment,
ultrasound diagnostic equipment, endoscopic
instruments and accessories.

ОРОМЕД
OROMED
10, Ptasia Str., Poznan,
60-319, Poland
+48 (501) 77-88-55
aszymanek@oromed.pl
www.Oromed.pl

ОРОМЕД – виробник медичної техніки у Польщі. Наш
досвід становить понад 17 років на ринку ЄС.
Зараз ми розширюємо нашу партнерську базу в Україні і
запрошуємо до співпраці дистриб'юторів.
We are medical device manufacturer from Poland.
Our experience is more than 17 years in the EU market.
Now we are expanding our partnership base in Ukraine and are
inviting Distributors to cooperate.
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Ортомет
Ortomet
Україна, 04107, м. Київ,
вул. Багговутівська, 1, оф. 6
Off. 6, 1, Baggoutjvskaya Str.,
Kyiv, 04107, Ukraine
ortomettov@ukr.net
www.Ortomet.com.ua.

Компанія ТОВ «Ортомет» займається виробництвом
та продажем товарів медичного призначення,
зокрема в хірургії, травматології та ортопедії. Також
є дистриб’ютором компанії МЕДІН (Чехія). Компанія
ТОВ «Ортомет» на ринку України понад 15 років та
зарекомендувала себе як надійний партнер!
Ortomet LLC is specializing in producing and distributing
medical equipment, especially surgical and orthopedical items.
Ortomet is an exclusive distributor of MEDIN Company (Czech
Republic). Ortomet is one of the most reliable partners on
Ukrainian market for more than 15 years!

ОСД Східна Європа, ТОВ
OSD Shidna Evropa, LTD
Україна, 03127, м. Київ,
пр-т Голосіївський, 100/2
100/2, Goloseevskiy Ave.,
Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 425-89-51
office@osd.com.ua
www.osd.ua

Представлені торгові марки: OSD™ (Італія), ROHO (США),
Progeo (Італія), SANO (Австрія), Alu Rehab (Норвегія),
SCHWALBE (Німеччина), Ortek™ (Швеція), Herdegen
(Франція), Tenortho (Італія) та ін.
ТОВ «ОСД Східна Європа» — офіційний імпортер
медичного: ортопедичного та реабілітаційного
обладнання.
Ексклюзивний представник відомих брендів
медтехніки з 8-ми країн світу.
Компанія «ОСД Східна Європа» – надійний партнер
з досвідом роботи більше 10-ти років. З нами
працюють і нам довіряють понад 400 партнерів по
всій Україні.
Виступаючи в ролі активного лідера ринку, будуємо
лише вигідне партнерство!
OSD Shidna Evropa - the official importer and distributor
of medical, orthopedic and rehabilitation equipment.
Exclusive distributor of famous brands of medical
equipment from 8 countries.
OSD Shidna Evropa is a reliable partner with over then 10
years experience. More than 400 partners in Ukraine work
with us and trust us.
We build only profitable partnership with our partners all
over Ukraine!
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Партнер Декор
Partner Decor
Україна, 49044, м. Дніпро,
вул. Якова Самарського, 7,
приміщення 1
Room 1,7, Yakov Samarsky Str.,
Dnipro, 49044, Ukraine
+38 (067) 765-68-63
pro2@partnerpro.pro
www.partnerpro.pro

Представлена торгова марка: Partner Pro.
Компанія ТОВ «Партнер Декор» – прямий виробник
засобів індивідуального захисту, а саме: масок захисних
та медичних.
Основні переваги співпраці за нами:
- продукція пройшла повний комплекс сертифікації та
випробувань;
- стабільна та безперебійна поставка завдяки
виробництву в м. Дніпро;
- індивідуальний підхід до кожного запиту;
- співпраця з корпоративними клієнтами.
Partner Decor LLC is a manufacturer of personal protective
equipment, namely: protective and medical masks.
The main advantages when working with us:
- products that have passed a full range of certification and
tests;
- stable and uninterrupted supply due to production in Dnipro;
- an individual approach to each request;
- work with corporate clients.

Провіденс Медіка, ТОВ
Providence Medica, LTD
Україна, 02095, м. Київ,
Княжий Затон, 16-В
16-V, Kniajiy Zaton,
Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 538-02-79
+380 (44) 538-02-81
pm@providence.com.ua
www.providence.com.ua

Представлені торгові марки: Wondfo, Finecare,
Chemcare, PIUR Imaging, IISM, Numed, Beyoundmedi,
ECOTRON.
Провіденс Медіка є учасником медичного ринку України
з 1999 року.
Ми постійно розвиваємося та відслідковуємо тенденції
та інновації медичного обладнання. Завдяки цьому
ми пропонуємо актуальні рішення для існуючих задач
практичної медицини.
Наші основні напрямки:
- обладнання для рентген візуалізації
- обладнання для 3Д УЗ візуалізації
- лабораторне обладнання
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- плазмові стерилізатори
- веновізори
- балони та стенти для інтервенційної кардіології
Providence Medica is a part of the medical market of Ukraine
since 1999. Thanks to the continuous development and
monitoring of trends and innovations of medical equipment,
we offer actual solutions to existing problems of practical
medicine.
Our main areas:
- X-ray imaging equipment
- equipment for 3D ultrasound imaging
- laboratory equipment
- Plasma sterilizers
- Vein probes
- balloons and stents for interventional cardiology

Протек Солюшнз Україна, ТОВ
Protech Solutions Ukraine, LLC
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Митрополита А. Шептицького, 4,
9 поверх, оф. 34
Off. 34, 9th floor, 4,
Mytropolyta Sheptytskoho Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 593-43-25
+380 (44) 593-43-29
office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Представлені торгові марки: GE Healthcare, Varian,
Famed, Givas, Proma Reha.
Протек Солюшнз Україна – офіційний дистриб'ютор
компанії GE Healthcare.
Наша компанія займається постачанням сучасного
медичного обладнання, а саме: МРТ, КТ, УЗД апарати,
мамографи, ангіографічні та рентгенівські системи,
монітори пацієнтів, реанімаційне обладнання та
багато іншого.
Головні принципи роботи компанії: інноваційність,
якість і надійність обладнання, бездоганне гарантійне
і післягарантійне обслуговування. Компанія має свій
сервісний центр.
Protech Solutions Ukraine - the official distributor of GE
Healthcare.
Our company is engaged in delivery of modern medical
equipment, which includes: MRI, CT, ultrasound
imagine systems, mammography, angiography
and X-ray systems, patient monitors, resuscitation
equipment and etc.
The main principles of the company: innovation,
quality and reliability of the equipment, perfect service
and after-sales service. The company has own service
center.

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

РедМед, ТОВ
RedMed, LLC
Україна, 01133, м. Київ,
бул-р Л. Українки, 28, оф. 238
Off. 238, 28, Lesya Ukrainka Blvd.,
Kyiv, 1133, Ukraine
+38 (096) 129-80-46
+38 (067) 363-75-79
+38 (096) 600-90-40
tov.redmed@gmail.com
www.redmedUA.com

Представлені торгові марки: RAVIMED, AB MEDICAL,
VASINI STRUMENTI, SIGMA, Strub GmBH, Meiling Biology &
Medical, JRI, Bioelettronica, Yingtai Instrument Co. Ltd, SMS
Sp.z.o.o, ТехноВАГИ.
ТОВ «РедМед» – офіційний дистриб’ютор в Україні
багатьох іноземних компаній, що займаються
виробництвом медичного обладнання. Зараз компанія
є постачальником медичного обладнання та медичних
виробів іноземних та вітчизняних виробників.
Основна мета бізнесу – запропонувати сучасне,
якісне та надійне медичне обладнання для Служби
крові України, яке відповідає строгим європейським і
світовим стандартам якості.
Ми готові забезпечувати Службу крові якісними
медичними товарами за доступною ціною.
RedMed is the official distributor in Ukraine of many foreign
companies manufacturing medical equipment. The company
is now a supplier of medical equipment and medical devices
to foreign and domestic manufacturers. The main purpose
of the business is to offer modern, high-quality and reliable
medical equipment for the Blood Service of Ukraine, which
meets strict European and world quality standards.
We are ready to provide the Blood Service with quality medical
supplies at an affordable price.

Роял Інтеграція, ТОВ
Royal Integration, LTD
Україна, 02132, м. Київ,
вул. 192-Садова, 31
31, 192-Sadova Str., Kyiv,
02132, Ukraine
+380 (44) 362-78-86
info@vikisoft.kiev.ua
www.royal.co.ua
www.medtehnika.org.ua

Представлені торгові марки: Vikisoft, nHealth
Royal Integration Ltd – це нова компанія заснована
на базі існуючих підприємств, основним видом
діяльності якої є впровадження власних продуктів на
ринку медичних інформаційних систем.
Royal Integration Ltd. Is a new company based on existing
enterprises, the main activity of which is the introduction
of own products on the market of medical information
systems.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Ружанський, санаторій, ТОВ
Ruzhansky, Sanatorium, JSC
Білорусь, 225155, Брестська обл.,
Пружанський р-н,
Ружанська сільська рада,
с. Запілля, 1-А
1-А, village Zapolye,
Pruzhansky district, Brest region,
225155, Belarus
+375 (16) 32-33-400
+375 (16) 32-33-444
market@sanruzh.by
www.sanruzh.by

Курорт РУЖА ХУТАР – гордість Республіки Білорусь,
«золотий стандарт» в сфері оздоровлення.
Ультрасучасна медична база, висока результативність
лікування, відмінний сервіс зробили санаторій
«Ружанський» найвідомішою оздоровницею Білорусі.
Санаторій «Ружанський» – це цілорічний курорт,
за результатами державної атестації отримав
вищу категорію санаторно-курортної організації.
Санаторій є кращою оздоровницею для відпочинку
всією сім'єю.
The resort RUZHA KHUTAR is the pride of the Republic
of Belarus, the "gold standard" in the field of health
improvement. An ultra-modern medical base, high
efficiency of treatment, excellent service have made
Ruzhansky the most famous health resort in Belarus.
Sanatorium "Ruzhanskiy" is a year-round resort, which
has received the highest category of a sanatoriumresort organization according to the results of state
certification. The sanatorium is the best health resort for
the whole family.

Салютіс Прінт
Salutis Print
Україна, 04136, м. Київ,
вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets'ka Str.,
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 592-45-56
+380 (44) 223- 66-77
office@salutis.com.ua
www.salutis.ua

Компанія більше 17 років на ринку поліграфічних послуг.
Дизайн-студія та друкарня повного циклу: розробка
дизайну будь-якого виду складності, додрукарська
підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної
продукції від візитівок до каталогів та різних POSматеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями
та медичними закладами.
The company more then 17 years is working as the print
house and design studio. Design any kind of difficulty,
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prepress, offset and digital printing. Productions: booklets,
books, catalogues, visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical
companies and medical institutions.

СІНЕВО
SYNEVO
Україна, 03142, м. Київ,
пр-т Палладіна, 46/2
46/2, Palladin Ave.,
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 205-00-20
www.synevo.ua

«Сінево» — мережа європей ських медичних
лабораторій в Украї ні. Входить до складу
європей ського медичного холдингу Medicover, який
присутній у 10 краї нах Центральної та Східної Європи.
Лідер ринку приватної лабораторної діагностики
за кількістю виконаних тестів і відділень. Має 7
потужних, оснащених за останнім, словом техніки,
лабораторій і розгалужену мережу лабораторних
відділень із національним покриттям.
Synevo is the largest European chain of medical
laboratories in Ukraine. Synevo forms a part of the
European medical holding Medicover, which is present in
10 countries of Сentral and Еastern Europe. The market
leader in private laboratory diagnostics in terms of the
number of tests and departments performed. It has 7
powerful, equipped with the latest technology equipment
laboratories and an extensive network of laboratory
departments with national coverage.

Спентіс
Spentys
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 40/25, оф. 3
Off. 3, 40/25, Ivan Franko Str.,
Kyiv, 01030, Ukraine
+38 (098) 123-73-88
info.ua@spentys.com
www.spentys.com/ua

Представлена торгова марка: Spentys.
Spentys – компанія, що впроваджує 3D технології
в медичній галузі, зокрема для виробництва
індивідуальних ортопедичних засобів.
Ми пропонуємо сервіс розробки та виготовлення
ортопедичних пристроїв, що відтворюють анатомічну
будову тіла пацієнта враховуючи індивідуальні
особливості процесу лікування чи реабілітації.
Spentys implements 3D technologies in the medicine, in
particular for the production of individual orthopedic
devices.
We offer a service for the development and manufacture of
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orthopedic devices that reproduce the morphology of the
patient's body, considering individual patient needs in the
treatment or rehabilitation process.

Спец-Ком-Сервіс, ТОВ
Spec-Com-Service Co., LTD
Україна, 08130, Київська обл.,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Кільцева, 4-Н
4-N, Kiltseva Str.,
Petropavlivska Borsczagivka,
Kyiv region, 08130, Ukraine
+38 (067) 463-63-12
rfalyush@s-k-s.com.ua
olegk@s-k-s.com.ua
admin@s-k-s.com.ua
www.polycar.ua

Представлена торгова марка: POLYCAR.
ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (торгова марка «POLYCAR»)
– виробник спеціалізованих санітарних автомобілів
екстреної (швидкої) медичної допомоги типів
А1, А2, В, С (згідно ДСТУ 7032:2009, EN1789:2007,
MOD), а також автомобільної техніки спеціального
призначення для медичної евакуації, надання
невідкладної медичної допомоги та лікування
(мобільні госпіталі, евакуаційні автобуси, мобільні
модулі для медичного персоналу, рентгенмобілі та
інше).
Spec-Com-Service Co. Ltd. – Ukrainian manufacturer
of ambulances of different types by standard of
EN1789:2007, MOD. Our company have wide experience in
manufacturing of special vehicles for medical evacuation
and first aid help (mobile hospitals, medical evacuation
buses for injured patients, mobile moduls for medical
staff, x-ray trucks, etc.).

СПІКАРД
Spicard
Україна, 64300, Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Соборна, 56-A, оф. 2
Off. 2, 56-A, Soborna Str., Izum,
Kharkiv region, 64300, Ukraine
+380 (57) 432-31-34
info@spicard.ua
www.spicard.ua

Представлена торгова марка: Spicard.
Виробництво спеціального одягу для працівників
екстреної медицини. Медичний одяг.
Production workwear for emergency medicine. Medical
clothes.

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ
UNION OF BUSINESS AUTOMATION
Україна, 03115, м. Київ,
вул. Депутатська, 16/8
16/8, Deputatska Str.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 221-38-65
+380 (44) 221-38-65
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

Представлені торгові марки: BAS, 1С:Підприємство, UAБюджет.
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – всеукраїнська
громадська організація, яка об’єднує професіоналів в
області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та
ефективного використання в різних галузях економіки.
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти
користувачам в підборі технологій для вирішення будь-яких
бізнес-задач, надати послуги з впровадження та супроводу
інформаційних систем для управління та обліку.
"Union of Business Automation" is a All-Ukrainian public
organization that unites professionals in the field of business
automation. Experts that are interested in developing and
popularizing of modern information technology and their
effective use in various branches of the economy.
Companies in this Union can assist users in choosing the
best technology to solve business tasks. Provide a number of
professional services including implementation and support of
information systems.

ТІ ДЖІ ХЕЛС
TG Health
Україна, 03190, м. Київ,
вул. Ружинська, 31-42
31-42, Ruzhynska Str.,
Kyiv, 03190, Ukraine
+38 (067) 928-62-21
info@tghealth.org
www.tghealth.com.ua

Ексклюзивний дистриб'ютор чеського обладнання
GOLEM (гінекологічні крісла, операційні столи, каталки
тощо). Компанія займається просуванням технології
ЕКМО від Getinge Group (Екстракорпоральної
мембранної оксигенації), підтримання життєдіяльності
в умовах реанімації, також пропонує витратні матеріали
для кардіохірургії, торакальної хірургії від американської
компанії Atrium (дренажні системи).
Exclusive distributor of Czech equipment GOLEM
(gynecological armchairs, operating tables, rollers, etc.).
The company is involved in advancing ECMO technology
from the Getinge Group (Extracorporeal Membrane
Oxygenation), maintaining liveliness under resuscitation
conditions, and offering consumables for cardiac surgery,
thoracic surgery from the American company Atrium
(drainage systems).
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Топлайн
Topline
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Д. Галицького, 2-А
2-А, D. Galytskogo Str.,
Dnipro, 49000, Ukraine
+38 (067) 010-42-42
+38 (067) 010-42-40
+38 (067) 010-42-45
Topline.co.ua@gmail.com

надає повний спектр послуг: переклад письмової
документації
будь-якої
складності,
тематики,
проведення переговорів, міжнародних конференцій і
виставок, надання синхронного обладнання.
TRANSLINK translation agency is the leader in the modern
Ukrainian translation market. It offers a complete range
of services: translation of written documentation of all
difficulties and subjects, conducting of negotiations,
international conferences and exhibitions, provision with
synchronous equipment.

Представлена торгова марка: Topline Medical Uniform.
Проектування та виготовлення медичного одягу,
основний напрямок компанії «Topline». Компанія була
заснована у 2008 році. За час нашого існування, компанія
встигла завоювати довіру клієнтів в регіонах України та за
кордоном.
Наші переваги:
1. Особиста виробнича база
2. Низька ціна в секторі високоякісного медичного одягу
3. Весь товар сертифіковано
4. Стислі терміни виконання замовлень
5. Розробка
та
виготовлення
корпоративних
логотипів
6. Підбір корпоративних кольорів
7. Великі знижки на оптові замовлення
We design and produce medical clothing. Topline was founded
in 2008, since then we grow to the company with dealers in all
regions of Ukraine and customers abroad.
Our strong sides:
1. Personal production base
2. Low price in the sector of high-quality medical clothing
3. All goods are certified
4. Compressed terms for the execution of orders
5. Development and production of corporate clothing with logo
6. Big Selection of colors
7. Wise discounts for bulk orders

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
TRANSLINK UKRAINE, LLC
Україна, 54028, м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 81/15, оф. 819
Off. 819, 81/15, Kosmonavtiv Str.,
Mykolaiv, 54028, Ukraine
+380 (512) 76-52-74
+380 (512) 76-79-15
order-ua@t-link.ua
www.ua.translink-group.com
Україна, 01033, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 113
Off. 113, 18/7, Kutuzova Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 361-56-63
+380 (44) 369-50-20
office-ua@t-link.ua
www.ua.translink-group.com

Агентство перекладів «ТРАНСЛІНК» – лідер на
сучасному українському перекладацькому ринку,
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Український Науковий Інститут
Сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 320
Off. 320, Kudryavsky descent 7,
04053, Kyiv, Ukraine
office@uni-cert.ua
www.uni-cert.ua
www.facebook.com/unicert.ua/

Український Науковий Інститут Сертифікації є
призначеним органом з оцінки відповідності
медичних виробів і медичних виробів для
діагностики in-vitro, сертифікації систем управління
якістю ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO
45001, оцінці технічної документації при процедурі
«Самодекларування».
Більше, ніж 350 міжнародних виробників медичних
виробів надали свою довіру, тому що:
- в команді 23 фахівця, з яких 8 штатних і 6
позаштатних аудиторів;
- проведено більше 500 аудитів в 35 країнах;
- експертиза документів і аудит проводиться
англійською,
німецькою,
українською
та
російською мовами;
- укладені договори про визнання ЄС-сертифікатів
з 27 провідними європейськими нотифікованими
органами.
The Ukrainian Scientific Institute of Certification is a
Ukrainian national notified body with accreditation
according to ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000,
ISO 45001 for conformity assessment of medical devices
and medical devices for diagnostics in-vitro, assessment
of the technical documentation (Technical file) for
national requirements to “self-declaration” procedure.
We are trusted by more than 350 international medical
device manufacturers since:
- Our team consists of 23 experts, including 8 full-time
auditors and 6 freelance auditors;
- Our experience is more than 500 audits in 35 countries;
- We perform assessment of documents and audits in
Ukrainian, Russian, English and German languages;
- We have entered into Agreements on recognition
of conformity assessment results with 27 leading
European notified bodies.
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УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
UKRMEDCERT, LTD
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Драгоманова, 1-А, оф. 2
Off. 2, 1-A, Dragomanova Str.,
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 587-84-79
ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua
www.ukrmedcert.org.ua

У складі «УКРМЕДСЕРТ» функціонують:
- навчальний центр (проведено заходів для понад 11 тис.
слухачів);
- акредитований орган з оцінки відповідності медичних
виробів і сертифікації систем менеджменту якості вимогам
ISO 13485:2016
- експертний відділ GMP/GDP (аудитори і експерти мають
значний досвід проведення інспекцій, пройшли відповідну
підготовку (зокрема сертифікати PIC/S);
- акредитована вимірювальна лабораторія з визначення
шумових характеристик та випробування за показниками
електробезпеки (ISO 17025).
The “UKRMEDCERT” consists of:
- educational center (11 000 participants took part in the
events);
- accredited conformity assessment body for medical products
and certification of quality management systems to ISO
13485;
- GMP/GDP expert group (certified auditors and experts
(including PIC/S certificates) have considerable experience in
conducting inspections);
- accredited measuring laboratory for the determination
of noise characteristics and testing for electrical safety
(ISO 17025).

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 61
61, Chervonotkatska Str.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
info@uoslab.com
www.uoslab.com

Представлені торгові марки: UOSlab, IKA, DAIHAN,
MACHEREY-NAGEL, Samsung Fine Chemicals, Stuart.
ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Реалізує продукцію:
- Медичні та лабораторні меблі ТМ UOSlab®;
- Медичні парові автоклави та сухожарові
стерилізатори ТМ UOSlab®;
- Сушильні шафи, термостати, вакуумні сушильні
шафи ТМ UOSlab®;
- Загальнолабораторне обладнання: магнітні та
верхньопривідні мішалки шейкери лабораторні,
водяні бані ТМ UOSlab®;
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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-

Хімічні реактиви та розчинники;
Лабораторний посуд і тара;
Витратні матеріали для лабораторії;
Аналітичне обладнання.

Ukrorgsyntez Ltd
Sells products:
- Medical and laboratory furniture UOSlab®;
- Medical autoclaves and dry heat sterilizers UOSlab®;
- Drying ovens, thermostats, vacuum drying ovens
UOSlab®;
- Laboratory equipment: magnetic and overhead stirrers,
laboratory shakers, water baths UOSlab®;
- Analytical equipment: polarimeters, refractometers,
flame photometers, sample preparation equipment,
chromatography supplies;
- Chemical reagents and solvents;
- Laboratory glassware and supplies.

Укрспецмедтех (Magventure)
Ukrspecmedtech
Україна, 18007, м. Черкаси,
вул. Хоменка, 18/2
18/2, Khomenko Str., Cherkasy,
18007, Ukraine
+38 (093) 105-65-09
ukrspecmedtech@gmail.com
www.magneticstimulation.com.ua

Представлені торгові марки: Magventure, MagPro.
ТОВ
«Укрспецмедтех»
являється
офіційним
дистриб’ютором на території України компанії
MagVenture A/S – Датського виробника систем для
транскраніальної магнітної стимуляції MagPro.
Ukrspetsmedtech LLC is the official distributor in Ukraine
of MagVenture A/S, the Danish manufacturer of MagPro
transcranial magnetic stimulation systems.

УКРТЕХМЕД ІННОВЕЙШН, ТОВ
UKRTECHMED INNOVATION Со., LTD
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 9
9, Simi Sosninykh Str., Kyiv,
03134, Ukraine
+380 (44) 587-87-36
info@utminua.com
www.utm.com.ua

Представлені торгові марки: АРМА-ГЕЛЬ+,
ПРОЛАПСКУР, ХАТРІГЛ.
Весь спектр шовного хірургічного атравматичного
матеріалу, включаючи інноваційні універсальні
гідрогелеві пов'язки «АРМА-ГЕЛЬ+», представлені
на ринку України компанією ТОВ «УКРТЕХМЕД
ІННОВЕЙШН». Створення компанії ТОВ «УКРТЕХМЕД
ІННОВЕЙШН» – це подальше розширення та розвиток
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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унікальних розробок ПП «УКРТЕХМЕД», яке з січня 1995
року і виготовляє, і реалізує медичну продукцію на
ринку України, РФ, Білорусі.
The whole spectrum of suture surgical atraumatic
material, including the innovative universal hydrogel
dressings "ARMA-GEL +", is provided for the Ukrainian
market by the company "UKRTECHMED INNOVATION" Со.
Ltd.
Foundation of the company "UKRTECHMED INNOVATION"
Со. Ltd. presents further expansion and development of
unique developments of PE "UKRTECHMED", which was
established in January 1995 and manufactures as well
as provides medical products for the market in Ukraine,
Russia, Belarus.

Ультрасайн, ТОВ
Ultrasign, LLC
Україна, 61002, м. Харків,
вул. Чернишевська, 46
46, Chernyishevskaya Str.,
Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 757-20-15
info@ultrasign.com.ua
www.ultrasign.com.ua

ТОВ «Ультрасайн» займається розробкою й
виготовленням ультразвукових діагностичних сканерів
Soneus з набором найсучасніших і передових технологій,
включаючи режими зсувнохвильової і компресійної
еластографії, оцінки жиру в печінці (затухання в тканинах)
та інші.
Ультразвукові скануючі системи Soneus призначені для
проведення мультипараметричних досліджень в усіх
областях ультразвукової діагностики.
Ultrasign LLC develops and manufactures Soneus diagnostic
ultrasound scanners with a set of the most modern and
advanced technologies, including shear wave and compression
elastography modes, evaluation of fat in the liver (attenuation
in tissues), etc.
Soneus ultrasound scanning systems are designed for
performing multi parametric examinations in all areas of
ultrasound diagnostic.

ФАРМЛІНК
FARMLINK
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 63/12
63/12, Konstyantynivska Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 224-54-86
info@farmlink.ua
www.farmlink.ua

Представлені торгові марки: Haida, Linkomistin.
Компанія «Фармлінк» заснована у 2002 році як
об'єднання вчених у сфері розробки лікарських засобів
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і фахівців фармацевтичного ринку по просуванню.
На сьогоднішній день «Фармлінк» вже більше 15-ти
років має успішний досвід розробки та дистрибуції
фармацевтичних препаратів і товарів медичного
призначення як на території України, так і на території
країн ближнього зарубіжжя.
Компанія Фармлінк – уповноважений, ексклюзивний
представник торгової марки Haida на території України,
починаючи з 2008 року.
Farmlink Company was founded in 2002 as an association
of scientists in the field of drug development and
pharmaceutical market specialists in promotion. Today,
Farmlink has more than 15 years of successful experience in
the development and distribution of pharmaceuticals and
medical products both in Ukraine and in the countries of the
near abroad. Farmlink Company is an authorized, exclusive
representative of Haida brand on the territory of Ukraine
since 2008.

Хелсівей, ПП
Healthyway, PE
Україна, 03040, м. Київ,
пр-т Голосіївський, 70, оф. 522
Off. 522, 70, Golosiivskiy Ave.,
Kyiv, 03040, Ukraine
+380 (44) 592-15-29
+380 (44) 520-25-22
ukraine@healthyway.com.ua
www.healthyway.com.ua

Представлені торгові марки: Акулячий хрящ,
Артритозамін, Гепахелс, Келп, Коензим Q 10 ультра,
Котячий кіготь, Меморі бустер, Омега-3, Око-хелс,
Простата Плюс.
ПП «Хелсівей» – офіційний представник в Україні компанії
Healthyway Production, Inc (США) – виробника дієтичних
добавок, вітамінів, генериків лікарських препаратів
і лікувальної косметики. Виробництво продукції
відповідає вимогам та стандартам FDA та GMP.
Пріоритетним для компанії є виробництво дієтичних
добавок з натуральної екологічно чистої сировини,
направлених на збереження здоров'я та профілактику
захворювань. Реалізація продукції здійснюється через
аптеки і спеціалізовані торгівельні відділи.
Private Enterprise “Healthyway” – is official representative of
the American company “Healthyway Production, Inc” (HWP)
in Ukraine. This company produces dietary supplements,
vitamins, generic drugs and medical cosmetics. Production
of HWP meets the requirements and standards FDA and GMP.
The priority for the company is the production of dietary
supplements from natural ecologically pure raw material
aimed at maintaining health and preventing disease. Our
company cares about the quality and safety of its products,
that’s why implementation of dietary supplements made
strictly through pharmacies and specialized trading
companies.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS
OF NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE
Україна, 04050, м. Київ, вул. О. Герцена, 122
12, О. Gertsen Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-68-49
+380 (44) 489-39-81
amnu5@i.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є
державною науковою організацією з проблем медицини
та охорони здоров’я, заснованою на державній власності,
яка діє відповідно до законодавства на самоврядній
основі. Національна академія медичних наук України
продовжує славні традиції вітчизняних наукових шкіл як
у галузі теоретичної, так і клінічної медицини. У її складі
налічується 36 наукових установ, в яких зосереджений
найпотужніший науковий медичний потенціал країни.
Саме діяльністю відомих наукових шкіл, високим
професіоналізмом і талановитістю вчених та клініцистів
пояснюється високий авторитет Академії, як в Україні, так
і за її межами. Невід’ємною складовою діяльності Академії
є міжнародна співпраця. Провідні фахівці інститутів
Академії та їх дослідницька робота добре відомі в
наукових медичних колах за кордоном. Науковці Академії
є членами понад 100 міжнародних наукових товариств,
медичних асоціацій, закордонних академій, радниками
або експертами таких авторитетних організацій, як
ВООЗ, МАГАТЕ та інших. Міжнародні зв’язки дозволяють
фахівцям Академії презентувати вітчизняні досягнення за
кордоном і використовувати сучасний світовий досвід у
галузі медицини в Україні. Важливою є участь науковців
Академії у законотворчій і науково-організаційній
діяльності, яка спрямована на покращення організації
охорони здоров’я та розвиток медичної науки в Україні,
у підготовці проектів законів України, постанов Кабінету
Міністрів України, інших нормативних документів.
Окремо треба відзначити постійну активну участь
установ Академії у розробці та виконанні національних
і державних програм, спрямованих на боротьбу з
найпоширенішими і важкими хворобами, збереження
довкілля, зменшення захворюваності і збільшення
тривалості життя населення країни.
З початку бойових дій на сході України в наукових
установах НАМН України у співпраці з медиками
Міністерства оборони України виконується розробка
та вдосконалення у військовій медицині сучасних
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технологій організації медичної служби, засобів надання
первинної медичної допомоги, широке впровадження
наукових розробок висококваліфікованої допомоги
на госпітальному етапі, методів реконструктивної
хірургії, відновлювального лікування та реабілітації
військовослужбовців.
National Academy of Medical Sciences of Ukraine is a state
scientific organization on problems of medicine and healthcare
based on state ownership. It acts in accordance with the
legislation and on the self-governing basis. National Academy
of Medical Sciences of Ukraine continues honorable traditions
of local scientific schools both in the field of theoretical and
clinical medicine. It consists of 36 scientific institutions that
concentrate the most powerful scientific potential of the
country. Activities of the worldwide known scientific schools,
high professionalism and talent of the scientists and clinicians
account for the high recognition of the Academy in Ukraine
as well as abroad. International relations which are based on
fruitful cooperation with foreign partners are an integral part
of Academy activity. Leading experts of Academy institutions
and their researches are well-known in scientific medical
community abroad. The scientists of the Academy are members
of more than 100 international medical societies, medical
associations, foreign academies; they are advisors or experts of
such authoritative organizations as WHO, IAEA, etc. Specialists
of National Academy of Medical Science of Ukraine present
national achievements overseas and use modern international
experience in the medicine field in Ukraine, according to
international relations of great importance is the fact that
scientists of the Academy participate in legislative and scientific
and organizational activity which is aimed at improving
organization of healthcare and development of medical science
in Ukraine, in preparing draft laws of Ukraine, resolutions of the
Cabinet of Ministers of Ukraine, other normative documents. It
is necessary to separately stress continuous active participation
of the Academy institutions in elaboration and implementation
of national and state programs aimed at combating the most
common and severe illness, environment protection, reducing
morbidity and increasing life span of the population.
Since the beginning of hostilities in eastern Ukraine in the
scientific institutions of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine in cooperation with the doctors of
the Ministry of Defense of Ukraine, the development and
improvement of modern medical technologies in the
organization of medical services, primary care facilities, the
wide introduction of scientific development of highly skilled
care at the hospital stage, methods of reconstructive surgery,
rehabilitation and rehabilitation of servicemen.
OFFICIAL CATALOGUE
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Інститут гастроентерології
НАМН України, ДУ
Institute gastroenterology of the NAMS
of Ukraine, SI
Україна, 49074, м. Дніпро,
пр-т Слобожанський, 96
96, Slobozhansky Ave.,
Dnipro, 49074, Ukraine
+38 (050) 056-78-42
+38 (096) 727-90-60
gastro@amnu.gov.ua
www.gastro.org.ua

Понад 55 років ДУ «Інститут гастроентерології НАМН
України» – головна наукова, методична та лікувальнодіагностична установа з проблеми “Гастроентерологія”,
одночасно є навчальною базою для післядипломної
підготовки гастроентерологів і терапевтів. Унікальність
структури інституту дозволяє найбільш повноцінно,
з позицій фундаментальної та прикладної науки
вирішувати пріоритетні проблеми гастроентерології.
В інституті діють ряд провідних наукових шкіл, які
мають оригінальні наукові концепції та визнання на
світовому рівні: моделювання гастроентерологічної
патології, ендокринна гастроентерологія, клінічна
ентерологія, клінічна дієтологія, діагностика та
корекція холесекреторних порушень, фіброзу
печінки та підшлункової залози, імунореабілітація
гастроентерологічних хворих, органозберігаючі
способи хірургічного лікування та інші.
Щорічно одержують консультативну допомогу
близько 35 000 хворих з різних регіонів України,
стаціонарну – понад 4 000 пацієнтів, виконується понад
1 000 складних операцій. Сьогодні Інститут є науковопрактичним центром, який здійснює інтеграцію терапії,
гастроентерології та хірургії.
Досягнення Інституту – це результат багатогранної
творчої діяльності його вчених, лікарів та всіх
співробітників.
The Institute, being the main scientific, methodological
and medical-diagnostic institution on the problem of
“Gastroenterology”, at the same time takes on the role of
postgraduate training ground for many gastroenterologists
and therapists. The uniqueness of the Institute’s structure
allows solving the priority problems of gastroenterology
from the standpoint of fundamental and applied sciences.
The Institute has a number of leading scientific schools
with original scientific concepts, recognized at the world
level: modeling of gastroenterological pathology, endocrine
gastroenterology, clinical enterology, clinical dietology,
diagnosis and correction of cholesecretory disorders,
liver and pancreas fibrosis, immunorehabilitation of
gastroenterologic patients, organo-preserving methods of
surgical treatment and others.
Annually about 35000 patients from different regions of
Ukraine has medical care at out-patient department, more
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

than 4000 patients admitted at in-outpatient department,
more than 1,000 complex operations are fulfilled. Today,
Institute became scientific and practical center that
integrates such related branches of medicine as therapy,
gastroenterology and surgery.
This combination allows us to educate professionals who are
highly skilled in their field. Achievements of the Institute are
the result of the multifaceted creative activity of its scientists,
doctors and all employees.

Інститут медичної радіології
ім. С.П. Григор'єва НАМН України, ДУ
Grigoriev institute for medical radiology
of the NAMS of Ukraine, SO
Україна, 61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 82
82, Pushkinska Str.,
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 725-50-12
+380 (57) 725-50-74
medradiologia@amnu.gov.ua
www.medradiologia.org.ua

Інститут засновано у 1920 р. Установа є головною
в країні в царині радіології, має клініку на 220
ліжок та консультативну поліклініку і надає
високоспеціалізовану медичну допомогу населенню
із застосуванням всіх досяжних радіаційних
медичних технологій та інших методів лікування
онкологічних захворювань і променевої патології.
Наукова робота спрямована на розв’язання проблем
радіаційної онкології, променевої діагностики,
ядерної медицини, клінічної радіобіології, клінічної
дозиметрії, радіаційної гігієни медичного персоналу
і пацієнтів.
Інститут є базою для підготовки і стажування
спеціалістів з усіх розділів фаху, видає «Український
радіологічний журнал», є засновником Українського
товариства радіаційних онкологів.
The Institute was established in 1920. The Institute is the
chief authority in Ukraine for the area of radiology, holds
a clinic for 220 in-patients and consulting polyclinics, and
provides a highly specialized medical help to population
using all available medical radiation technologies and
other methods of combined treatment of cancer and
radiation pathology. The Institute’s research is focused
on problems of radiation oncology, radiation diagnostics,
nuclear medicine, clinical radiobiology, clinical dosimetry
and radiation hygiene of medical staff and patients.
The Institute serves as a place of professional training in
relevant specialities, publishes the Ukrainian Journal of
Radiology and is a founder of the Ukrainian Society of
Radiation Oncologists.

WWW.MEDFORUM.IN.UA

81

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

Інститут нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ
Institute of Neurosurgery named after
ac. A.P. Romodanov of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platona Mayborody Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-91-98
+380 (44) 483-95-73
neuro@amnu.gov.ua
www.neuro.kiev.ua

Головну увагу фахівці інституту приділяють проблемам
діагностики, хірургічного та комбінованого лікування
пухлин головного і спинного мозку, патогенезу,
діагностики та лікування травм ЦНС та її наслідків,
хірургічного лікування найскладніших форм судинної
патології головного мозку. Впроваджене хірургічне
та комбіноване лікування епілепсії, резистентної
до стандартних методів лікування. Проводяться
нейрохірургічні втручання при патології хребта та
спинного мозку, периферичної нервової системи,
невгамовних больових синдромах.
The Institute’s specialists primarily focus on diagnosis,
surgical and combined treatment of cerebral and spinal
tumors, pathogenesis, diagnosis and treatment of CNS
damage and its after-effects, surgical treatment of the most
complex cerebrovascular pathologies. Surgical and combined
management of epilepsy resistant to standard treatment have
been introduced. Neurosurgical interventions are carried out for
patients with spine and spinal marrow pathology, peripheral
nervous system, irrepressible pain syndromes.

Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ
Sytenko institute of spine and joint pathology
of NAMS of Ukraine, SI
Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80
80, Pushkinska Str.,
Kharkiv, 61024, Ukraine
+380 (57) 725-14-00
ipps-noo@ukr.net
www.sytenko.org.ua

Висвітлено: етапи зростання та більш ніж 110-літній досвід
інституту щодо профілактики, лікування та реабілітації
пацієнтів з патологією хребта та суглобів. Результати
вирішення фундаментальних та прикладних проблем
вертебрології, артрології, ендопротезування суглобів
та хребта, кісткової онкології, репаративної регенерації
кісткової тканини, остеосинтезу, трансплантології,
розроблення та застосування імплантатів із сучасних
біоматеріалів, експериментального моделювання, клінічної
біомеханіки, ортезування, ампутаційної хірургії кінцівок,
різноманітних засобів ортопедичної техніки, й інші нагальні
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проблеми лікування та профілактики ортопедичної
патології у дорослих і дітей. Напрацювання інституту щодо
сучасних аспектів лікування та реабілітації постраждалих з
бойовими ушкодженнями органів опори та руху.
It was revealed: the stages of development and more than 110 years
of institute experience concerning the treatment and rehabilitation
of patients with spine and joints disorders. The results of the solving
of fundamental and supplied problems concerning vertebrology,
arthrology, joint and spine replacement, bone oncology, bone
reparative regeneration, osteosynthesis, transplantology, working
out and usage of implants made from modern biomaterials,
experimental modeling, clinical biomechanics, orthotics,
amputation surgery around joints, bracing, various orthopedic
means as well other urgent problems of treatment and prevention
of mentioned above pathology in adults and children. The
exploratory works of the Institute regarding modern aspects of
the treatment and rehabilitation of injured persons with combat
damage of musculo-skletal system.

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. акад О.М. Лук’янової НАМН України, ДУ
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology
named after acad. O.M. Lukyanova of the NAMS
of Ukraine, SI
Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8
8, P. Mayborody Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-80-67
+380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Інститут є головною науково-дослідною установою
в Україні у галузі охорони здоров'я матері і дитини.
В інституті є 1088 співробітників. Науковий потенціал
інституту – це 157 наукових співробітників, серед них
46 докторів медичних наук, 1 академік НАМН України,
3 член-кореспонденти НАМН України, 23 професорів і
80 кандидатів медичних наук. Інститут має педіатричні
та акушерсько-гінекологічні клініки на 500 ліжок, в яких
працює 174 лікаря, та 10 клінічних і наукових лабораторій.
Інститут виконує функції Державного перинатального
центру IV рівня. В інституті працюють 5 Лауреатів
Державних премій, 8 Заслужених діячів науки і техніки
України та 19 Заслужених лікарів України. Інститут має
широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з вченими США,
Швеції, Японії, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Іспанії.
Institute is a leading scientific and research institution in Ukraine
operating in the area of health protection of women and children.
In the institute there are 1088 employees. Scientific potential
of the institute is 157 researchers, among them 46 doctors
of medical sciences, 1 academician of NAMS of Ukraine, 3
corresponding members of NAMS of Ukraine, 23 professors, and
80 candidates of medical sciences (PhD). Institute has pediatricс
and obstetric-gynecological clinics with 500 beds, 10 research
and clinical laboratories. Institute performs functions of State
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Perinatal Center of IV level, cooperates with scientists from USA,
Sweden, Japan, United Kingdom, Poland, Israel, Spain.

Інститут травматології та ортопедії
НАМН України, ДУ
Institute of traumatology and orthopedics
of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
27, Bulvarno-Kudryavska Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 486-42-49
+380 (44) 486-76-47
travma@rql.net.ua
www.ito.gov.ua

Інститут травматології та ортопедії НАМН України є
одним з провідних центрів у галузі травматології та
ортопедії. В Інституті розроблено низку пріоритетних
наукових проблем, які мають велике значення для
розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. В
інституті, що має клінічну базу на 400 ліжок, щороку
лікується понад 5 500 хворих, яким виконується понад
5 000 складних реконструктивно-відновлювальних
операцій. У поліклінічному відділенні щорічно надають
кваліфіковану консультативну допомогу понад 35
тисячам хворих. Інститут підтримує тісні зв’язки і плідно
співпрацює з науковими центрами України та зарубіжних
країн. В інституті працюють 25 докторів та 48 кандидатів
медичних наук.
Institute of traumatology and orthopedics of the NAMS of
Ukraine is one of the leading centers in the field of traumatology
and orthopedics. The Institute has developed a number of
priority scientific problems, which are of great importance
for the development of the national traumatology and
orthopedics. At the Institute, which is the clinical base for 400
beds, annually treated more than 5500 patients, which is more
than 5000 complex of reconstructive-restorative operations.
In the outpatient Department is annually granted to qualified
consultancy assistance to more than 35 thousand patients.
The Institute maintains close ties and cooperates with scientific
centers of Ukraine and foreign countries. In institute works 25
PhD and 48 MD.

Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики НАМН України, ДУ
Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic
Radiology of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
32, Platon Mayboroda Str., Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 489-00-94
+380 (44) 490-23-06
idrnm@ukr.net
www.diagra.org

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут
ядерної медицини та променевої діагностики НАМН
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

України» є підвищення рівня розвитку променевої
діагностики як важливої складової практичної охорони
здоров`я.
The main scientific сonception of the Institute of Nuclear
Medicine and Diagnostic Radiology of the NAMS of
Ukraine is increasing the level of radiodiagnosis as
important part of medical science and constituent part of
practical healthcare.

Національний інститут хірургії
і трансплантології імені О.О. Шалімова
НАНМ України, ДУ
National Institute of Surgery
and Transplantology of the NAMS of Ukraine
name after A.A. Shalimov, SI
Україна, м. Київ, 03065, вул. Героїв Севастополя, 30
30, Geroev Sevastopolya Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 497-13-74
+380 (44) 497-71-34
administration@shalimov.org
www.surgery.org.ua

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О.О.Шалімова» НАМН України – багатопрофільна
науково-дослідна установа та дієвий клінікодіагностичний і методологічний центр з актуальних
проблем хірургії та трансплантології. Інститут
засновано 1972 року академіком О.О. Шалімовим,
100-річчя якого відмічалось у 2018 році. Клініка
інституту має 450 ліжок та є дієвою навчальною базою
для лікарів практичної мережі. Щороку виконується
біля 10 тис. найскладніших операцій, надаються
консультації більше 30 тис. хворих. Головне завдання
– розробка і впровадження в практику сучасних
технологій надання хірургічної допомоги населенню
України з захворюваннями органів травної системи,
серця і судин, технологій трансплантації органів.
The state university “National Institute of Surgery and
Transplantology named of O.O. Shalimova” of the NAMS
of Ukraine is a multi-disciplinary research institution and
an active clinical-diagnostic and methodological center
on topical problems of surgery and transplantation.
The Institute was founded in 1972 by Academician O.O.
Shalimov, whose 100th anniversary was celebrated in
2018. The clinic of the institute has 450 beds and is an
effective training base for practitioners. Each year more
than 10 000 of the most complex operations are performed,
consultations are provided to more than 30 000 patients. The
main task is the development and introduction into practice
of modern technologies of providing surgical care to the
population of Ukraine with diseases of the organs of the
digestive system, heart and blood vessels, and technologies
of organs transplantation.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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МЕДИЧНІ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhyts’ka Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної
освіти, заснований у 1918 році.
До послуг інтернів, слухачів, клінічних ординаторів,
аспірантів та докторантів, у тому числі іноземців
з понад 40 країн світу, які навчаються в Академії,
наукових, науково-педагогічних та педагогічних кадрів,
працюють центр симуляційних методів навчання;
наукова бібліотека, що забезпечує доступ до провідних
наукометричних баз Scopus та Web of Science; центр
підготовки до міжнародних мовних іспитів Pearson.
Як член Orpheus (Європейська Організація з PhD
програм у біомедицині та медичних науках), Академія
долучилась до модернізації підготовки докторів
філософії у Європі.
П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути,
які об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують
навчальний процес з підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців для сфери охорони здоров’я,
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність
з лікувально-діагностичною роботою. Викладання
проводиться українською, російською та англійською
мовами.
Заклад бере участь у процесі реформування сфери
охорони здоров’я України: позиція експертів –
працівників НМАПО імені П. Л. Шупика - враховується
на державному рівні. У 2018 році Академія була
ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015 та
отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 5
star Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education is a leading institution of postgraduate education
which was founded in 1918.
The internship doctors, learners, clinical residents, PhD and
doctoral students, including foreign nationals from over 40
countries of the world, who study at the Academy, as well as
the academic staff, have access to the Simulation Training
Center, the research library with access to Scopus and Web
of Science scientometric databases, and the Pearson Test of
English Language Preparation Center.
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As a member of Orpheus (European Organization for
PhD Education in Biomedicine and Health Sciences), the
Academy has contributed to the improvement of PhD
training in Europe.
Five faculties, three research and training institutes,
including 81 departments, effectively combine educational
process of training and advanced training of health care
specialists, scientific, scientific and technological, as well as
innovative activity, with diagnostic and treatment work.
The Academy participates in the health care reform
processes in Ukraine: the opinion of NMAPE experts is taken
into account at the state level. In 2018, the Academy was
recertified according to ISO 9001:2015 and received the
Recognized for Excellence 5 star certificate of the European
Foundation for Quality Management (EFQM).

Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ
Zaporizhzhya Medical Academy of Post-Graduate
Education Ministry of Health of Ukraine, SI
Україна, 69096, м. Запоріжжя,
бул-р Вінтера, 20
20, Vinter Blvd., Zaporizhzhya,
69096, Ukraine
+380 (612) 289-80-82
adminzmapo@gmail.com
www.zmapo.edu.ua

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» є сучасним центром
післядипломної освіти та безперервного професійного
розвитку лікарів, має вищий – IV рівень, акредитації. В
академії працює 172 науково-педагогічних працівника,
серед яких шість – заслужені діячі науки і техніки України,
шість – заслужені лікарі України, 40 – докторів наук, 33 –
професора, 73 – доцента, 109 – кандидатів медичних наук.
На 27 кафедрах трьох факультетів академії, відповідно до
сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки
медичних кадрів впроваджені всі види післядипломної
підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей.
ZMAPE is a modern center for postgraduate education and
continuing professional development of physicians has the
highest IV level of accreditation. The Academy has 172 teaching
staff, which including 6 – Honorary Scientists of Ukraine,
6 – Honoured Doctors of Ukraine, 40 – Doctors of Medicine,
33 – professors, 73 – assistant professors, 109 – Candidates of
Medical Sciences. At 27 departments of the three faculties of
the academy, according to modern requirements multistage
continuous training of medical personnel, introduced all kinds
of postgraduate training of 62 medical specialties.
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Харківська медична академія
післядипломної освіти
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate
Education
Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
58, Amosov Str., Kharkiv, 61176, Ukraine
+380 (57) 711-35-56
+380 (57) 711-80-25
office@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти
(ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в
інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних
циклах та циклах тематичного удосконалення за 109
спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі,
магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України,
країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з

отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні
здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться
підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за
спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і
для далекого зарубіжжя.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
(KhMAPE) provides training courses for doctors and
pharmacists in internship, specialization courses,
qualification test preparatory courses and advanced
training courses in 109 specialities. The Academy trains
specialists in clinical residency, master courses, PhD and
Doctor of Medical sciences courses as for Ukraine and also
for foreign countries.
The KhMAPE also provides the second higher education in
speciality Management in Healthcare. Medical College of
the Academy graduates junior specialists and bachelors
(nurse) in the speciality “Medical nurse” as for Ukraine and
also for foreign countries.

МЕДИЧНI АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ,
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
PROFESSIONAL MEDICAL ASSOCIATIONS, PUBLIC UNIONS,
GOVERNMENT AGENCIES AND ORGANIZATION
Асоціація Анестезіологів України, ГО
Association of Anesthesiologists of Ukraine, PO
Україна, 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 14-20
14-20, Laboratorniy Lane, Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 529-24-72
aaukr@aaukr.org
www.aaukr.org

ГО «Асоціація анестезіологів України» є добровільним
громадським об`єднанням. Мета: сприяння професійній і
науковій діяльності спеціалістів з анестезіології та інтенсивної
терапії, спрямованої на поліпшення та розвиток вітчизняної
науки та практики з анестезіології, периопераційної
медицини, інтенсивної терапії, лікування болю.
PO ”Association of Anesthesiologists of Ukraine” is the voluntary
associations. Objective: to promote professional and scientific
activities of specialists in anesthesiology and intensive care
aimed at improving and developing science and practice of
anesthesiology, perioperative medicine intensive care and pain
management.

Асоціація військових неврологів України
The Association of Military Neurologists of Ukraine
Україна, 79012, м. Київ, вул. Госпітальна, 18
18, Hospitalna Str., Kyiv, 79012, Ukraine
+38 (067) 800-85-72
+380 (322) 38-86-68
ass.neuro.ukr@gmail.com
www.militaryneurologists.com.ua

Асоціація військових неврологів України – неприбуткова
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

організація, заснована для об’єднання військових лікарівневрологів України.
The Association of military Neurologists of Ukraine – nonprofit
organization, created to grouping of all military neurologists of
Ukraine.

Асоціація бариатричної хірургії
Association of bariatrichnoy surgery
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Героїв Севастополя, 30
30, Heroes of Sevastopol Str.,
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 408-27-66
andriy.lavryk@gmail.com
www.obesitysurgery.org.ua

Асоціація створена на базі Національного інституту
хірургії і трансплантології 23 січня 2001 року. (Інститут
клінічної та експериментальної хірургії) з метою
сприяння та поширення методів бариатричної хірургії,
максимальної реалізації творчого потенціалу, захист
інтересів її членів. Перші операції з хірургічного
лікування ожиріння в колишньому Радянському союзі
були виконані в інституті академіком А.А. Шалімовим в
1976 році.
Надалі в стінах інституту вперше в Україні виконані
операції бандажування шлунка (80-ті роки). З 2000
року широко впроваджуються методи лікування
ожиріння. З 2001 року Асоціація бариатричної хірургії є
повноправним членом Міжнародної федерації хірургії
ожиріння (IFSO).
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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The Association was established on the basis of the National
Institute of Surgery and Transplantology on January 23,
2001. (Institute of Clinical and Experimental Surgery) to
promote and disseminate methods of bariatric surgery, to
maximize creative potential, to protect the interests of its
members. The first surgical treatment of obesity in the former
Soviet Union was performed at the institute by Academician
О.О. Shalimov in 1976.
Later, in the walls of the institute, for the first time in
Ukraine, bandage operations of the stomach (80s) were
performed. Since 2000, methods of treatment of obesity
have been widely introduced. Since 2001, the Association of
Bariatric Surgery has been a full member of the International
Federation for the Surgery of Obesity (IFSO).

Асоціація дитячих оториноларингологів
України
Pediatric Otorhinolaryngologists Association
of Ukraine
Україна, 01135, м. Київ,
вул. Чорновола, 28/1
28/1, Chornovola Str.,
Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 236-94-48
alkoss@ukr.net
www.adou.com.ua

Асоціація дитячих оториноларингологів України
є всеукраїнською громадською організацією,
яка об'єднує на основі єдності інтересів та за
професійною ознакою громадян України – лікарів
дитячих оториноларингологів, лікарів суміжних
спеціальностей, а також лікарів з інших галузей знань,
метою якої є: сприяння науковому і практичному
розв’язанню
сучасних
проблем
медичного
обслуговування дітей з захворюваннями ЛОРорганів, підвищенню рівня кваліфікації спеціалістів
з дитячої оториноларингології та захист соціальних,
економічних, творчих, культурних та інших спільних
інтересів членів Асоціації.
The Pediatric Otorhinolaryngology Association of
Ukraine is an all-Ukrainian public organization, which
unites, on the basis of unity of interests and on a
professional basis, the citizens of Ukraine - doctors of
children's otorhinolaryngologists, doctors of related
specialties, as well as doctors from other fields of
knowledge, whose purpose is to: promote scientific
and practical solutions. modern problems of medical
care for children with ENT diseases, improvement of
the level of qualification of specialists in children's
otorhinolaryngology and protection of social,
economic, creative, cultural and other common
interests of the members of the Association.
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Асоціація медичних сестер України, ВГО
The Association of Nurses of Ukraine
Україна, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23, оф. 1206
Off. 1206, 23, E. Sverstuka Str., Kyiv, Ukraine
+38 (050) 503-46-42
ti_cher@ukr.net
www.amsu.com.ua

Асоціація медичних сестер України (АМУ) створена в травні
1997 року як добровільна, самокерована всеукраїнська
громадська організація. Її метою є захист соціальних,
творчих, економічних інтересів молодших медичних
спеціалістів, підвищення їх професійної кваліфікації
та підтримка пріоритету гуманітарних цінностей
медсестринства.
АМУ також відводиться роль сполучної ланки між
Міністерством охорони здоров'я України та регіональними,
профільними українськими асоціаціями медсестер, а
також роль загальнонаціонального інституту по розробці
стандартів і нормативів в області сестринської справи.
Для виконання статутних цілей і завдань Асоціація
проводить конференції, семінари з актуальних проблем
медсестринства, захищає законні права та інтереси своїх
членів, разом з державними організаціями розробляє
програми розвитку медсестринства.
The Association of Nurses of Ukraine (ASU) was established in
16 september97 as a voluntary, self-governing all-Ukrainian
public organization. Its goal is to protect the social, creative,
economic interests of junior medical specialists, increase
their professional qualifications and support the priority of
humanitarian values of nursing.
ASU also plays the role of a link between the Ministry of
Health of Ukraine and regional, specialized Ukrainian
associations of nurses, as well as the role of a national
institute for the development of standards and norms in the
field of nursing.
In order to fulfill its statutory goals and objectives, the
Association holds conferences and seminars on topical
problems of nursing, protects the legal rights and interests
of its members, together with state organizations, develops
programs for the development of nursing.

Асоціація медичних сестер
Житомирської області
Association of Nurses of Zhytomyr Region
Україна, 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3
3, Red Cross Str., Zhytomyr, 10002, Ukraine
+38 (097) 344-15-86
ams_zh_obl@ukr.net

Асоціація медичних сестер Житомирської області є
добровільним громадським некомерційним формуванням,
що об’єднує громадян області, а також громадян інших
областей України, чия діяльність спрямована на сприяння
підвищенню теоретичного і професійного рівня медичних
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сестер та підтримку пріоритету гуманістичних засад
і гуманітарних цінностей медсестринства. Асоціація
створена і діє на основі добровільності, рівноправності її
членів, самоврядування, законності та гласності.
Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та
захист законних, соціальних, творчих, економічних та
інших спільних інтересів її членів та сприяння розвитку
сестринської справи в області.
The Association of Nurses of Zhytomyr Region is a voluntary
public non-profit formation that unites citizens of the region,
as well as citizens of other regions of Ukraine, whose activity
is aimed at promoting the theoretical and professional level
of nurses and maintaining the priority of humanistic principles
and humanitarian values. The Association is established and
operates on the basis of voluntariness, equality of its members,
self-government, legality and transparency. The main
purpose of the Association's activity is to satisfy and protect
the legitimate, social, creative, economic and other common
interests of its members and to promote the development of
nursing in the region.

Асоціація неврологів України
The Association of Neurologists of Ukraine
Україна, 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 44/65
44/65, Saharova Str., Lviv, 79012, Ukraine
+38 (067) 800-85-72
ass.neuro.ukr@gmail.com
www.assneuro.com

Асоціація лікарів неврологів України – неприбуткова
організація, заснована для об’єднання лікарів-неврологів
України.
The Association of Neurologists of Ukraine is a non-profit
organization founded for the association of neurologists of
Ukraine.

Асоціація неонатологів України, ВГО
Association of Neonatologists of Ukraine
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Платона Майбороди, 8
8, Platona Mayborody Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (44) 483-62-20
tkznamenska@gmail.com
www.neonatology.org.ua

Асоціація неонатологів України – національна професійна
спілка лікарів, що об'єднує фахівців з неонатології та
неонатальної хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології,
медичної генетики та інших дисциплін.
Головна мета діяльності – сприяння науковому і
практичному розв'язанню сучасних проблем медичного
обслуговування новонароджених, підвищенню рівня
кваліфікації та захисту соціальних, економічних, творчих,
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.
The Association of Neonatologists of Ukraine represents
national professional association of specialists in neonatology
and neonatal surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology,
medical genetics and other disciplines.
The main purpose of the association activity is to support the
scientific and practical solution of modern problems of medical
care for newborns, to improve the level of qualification and
to protect the social, economic, creative, cultural and other
common interests of the members of the Association.

Асоціація працівників лікарняних кас
України, ВГО
Association of workers of sickness funds of Ukraine,
All-Ukrainian PO
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Пушкінська, 1
1, Pushkinska Str., Zhitomir, 10014, Ukraine
+380 (412) 55-31-41
+380 (412) 22-38-88
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України»
створена в 2007 році з метою задоволення та захисту
соціальних, економічних, професійних інтересів членів
організації, сприяння інтеграції лікарняних кас України,
підвищення професійного рівня працівників медичної
галузі. Між асоціацією та лікарняними касами України
укладені угоди про медичний супровід, завдяки цьому
члени лікарняних кас у різних регіонах України можуть
отримувати необхідну медичну допомогу.
The All-Ukrainian public organization “Association of
workers of sickness funds of Ukraine” was established in
2007 to meet and protect the social, economic, professional
interests of the organization's members, to promote the
integration of the hospital cash registers in Ukraine, and to
raise the professional level of medical workers. Agreements
on medical support concluded between the association and
the sickness funds of Ukraine, and members of sickness funds
can receive the necessary medical assistance in various
regions of Ukraine.

Асоціація торакальних хірургів України, ВГО
Association of the Thoracic Surgeons of Ukraine, UPO
Україна, 25006, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 65
65, Velyka Perspektyvna Str., Kropyvnytskyi, Kirovograd
region, 25006, Ukrainе
+380 (522) 36-60-01
+380 (522) 36-60-02
mediastinum@ukr.net
www.thoracic-surgery.com.ua

ВГО «Асоціація торакальних хірургів України» створена у
2010 році. Вона об’єднує однодумців з числа торакальних
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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хірургів та хірургів і медиків суміжних спеціальностей,
які хочуть позитивних змін у медицині, бажають
привносити нове у медицину, навчатися і навчати інших.
Очолює організацію Голова Правління – Урсол Григорій
Миколайович та Президент Асоціації – Макаров Анатолій
Васильович. Організація структурована і має 14 місцевих
осередків. На рахунку організації численні наукові заходи:
конференції, симпозіуми, з’їзд торакальних хірургів тощо.
The Association of Thoracic Surgeons of Ukraine was founded
in 2010. It brings together like-minded thoracic surgeons and
surgeons and related physicians who want positive changes in
medicine, want to bring new things to medicine, learn and educate
others. Chairman of the Board – Ursol Hryhoriy Nikolaevich
and President of the Association – Anatoliy Makarov heads the
organization. The organization is structured and has 14 local units.
There are numerous scientific events in the organization's account:
conferences, symposia, convention of thoracic surgeons, etc.

Асоціація фахівців із спортивної медицини
та лікувальної фізкультури України, ГО
Ukrainian sport medicine and physical exercises
specialists association, PO – USMPESA
Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 6
6, Tarasivska, Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 501-32-86
+380 (44) 501-32-87
medassociation@ukr.net

Асоціація заснована в 2005 році: є членом Європейської
федерації Асоціацій зі спортивної медицини (EFSMA)
та Міжнародної федерації зі спортивної медицини.
(FIMS). Мета діяльності – сприяння інтеграції наукового і
практичного потенціалів всіх своїх членів для ефективного
розвитку спортивної медицини, лікувальної фізкультури
та медичної реабілітації, захист законних соціальних,
економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів
членів Асоціації.
The Association was founded in 2005. He is a member of the
European Federation of Sports Medicine Associations (EFSMA) and
the International Federation of Sports Medicine (FIMS). Objective –
promote the integration of scientific and practical potential of all its
members for the efficient development of sports medicine, physical
therapy and rehabilitation, protection of legal, social, economic,
creative, age and other common interests of its members.

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО
Ukrainian Association of Endoscopy
Україна, 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 3
3, Bratislavskaya Str., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 544-66-46
+380 (44) 518-27-16
nikishaev@endoscopy.com.ua
www.endoscopy.com.ua

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів є громадською
організацією, має осередки в кожній області України, а
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також у місті Києві. Основною метою діяльності Асоціації
є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних
умов всебічного розвитку, максимальної реалізації
творчого потенціалу і соціально-правового захисту
спеціалістів, зайнятих у галузі ендоскопії. Асоціація ставить
перед собою завдання: сприяти підвищенню професійної
кваліфікації ендоскопістів до рівня міжнародних вимог.
Ukrainian Association of Endoscopy is a voluntary all-Ukrainian
public organization. The main purpose of the Association is to
promote the protection and strengthening of public health,
participation in solving environmental health problems;
support the professional growth of Ukrainian endoscopists.
The Association put forward the following tasks: assistance in
improvement of professional skills of Ukrainian endoscopists to
the level of international demands.

Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, ГО
Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors
Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Maydan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-47-25
infecdis@ukr.net
www.aiddu.org.ua

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація
інфекціоністів» (ВАІ) об’єднує громадян України на основі
добровільності, професійної спільності інтересів для
реалізації мети та завдань, передбачених Статутом. Метою
діяльності Асоціації є сприяння збереженню i зміцненню
здоров’я українського народу, розвиток національної
практичної медицини, медичної науки й освіти шляхом
розробки питань теорії та практики в галузі інфектології,
суміжних дисциплін та захист законних інтересів своїх
членів.
The public organization “Ukrainian Society of Infectious
Diseases Doctors” (USIDD) unites citizens of Ukraine on the
basis of voluntary, professional association of interests for the
realization of the goals and tasks stipulated by the Statute.
The purpose of the Association's activity is to promote the
preservation and strengthening of the Ukrainian people’s
health, the development of national practical medicine,
medical science and education through the development of
theory and practice questions in infectology, related disciplines
and the protection of the legitimate interests of its members.

Всеукраїнська Асоціація Фізичної
Медицини, Реабілітації і Курортології
Ukrainian Association of Physical Medicine,
Rehabilitation and Health Resort
Україна, 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с – 440
P.O. box – 440, 22, Khreshchatyk Str., Kyiv-1, Ukraine
+380 (44) 337-79-96
vаfk@ukr.net
www.vafk.org.ua

Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації
і Курортології (ВАФК) є провідною організацією в Україні,
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яка об’єднує спеціалістів у галузі курортології, реабілітації,
фізіотерапії та фізичної медицини, санаторно-курортні
заклади, медичні та реабілітаційні центри.
Мета: сприяння розвитку курортології, реабілітаційної
медицини та фізіотерапевтичної допомоги, санаторнокурортного лікування шляхом інтеграції наукового та
практичного потенціалу членів ВАФК.

виробників програмного забезпечення, провайдерів
Інтернет, страхові компанії та індивідуальних членів. З 1993
року УАКМ – Національний член Міжнародної Асоціації
Медичної Інформатики (IMIA); 1994 – Європейської
Федерації медичної інформатики (EFMI); 2007 –
Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні
здоров'я (HITM).

Ukrainian Association of Physical Medicine, Rehabilitation
and Health Resort (VAFK) is a leading organization in Ukraine
that brings together specialists in the field of balneology,
rehabilitation, physiotherapy and physical medicine, healthresort institutions, medical and rehabilitation centers.
Goal: to promote the development of balneology, rehabilitation
medicine and physiotherapeutic aid, SPA treatment by
integrating the scientific and practical potential of VAFK
members.

Ukrainian Association for “Computer Medicine” (UACM)
– founded in 1992 with the support of the Ministry of
Health. Unites: research institutes, medical and technical
universities, scientific societies, health care facilities, software
manufacturers, Internet providers, insurance companies and
individual members. Since 1993, UACM – National Member:
International Medical Informatics Association (IMIA); 1994
– European Federation for Medical Informatics (EFMI); 2007 –
European Healthcare IT Management Association (HITM).

Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ)
Ukrainian Medical Association (UMA)
Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7
7, Lev Tolstoy Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+38 (067) 484-65-16
vult@ukr.net
www.vult.org.ua

ВУЛТ є неприбутковою добровільною громадською
організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від
спеціальності, місця роботи та проживання, національності,
релігійних переконань та партійної належності. Вважає
себе продовжувачем традицій Українського (Руського)
Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та
Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року.
Визначальним напрямком діяльності ВУЛТ останніх років є
запровадження в Україні лікарського самоврядування.
Ukrainian Medical Association (UMA) is a non-profit voluntary
organization, which unites doctors in Ukraine, regardless of
specialty, place of work and residence, nationality, religious
beliefs and party affiliation. Considers itself a follower of
the traditions of the Ukrainian (Russian) Medical Society in
Lviv, founded in 1910 and the All-Ukrainian Union of Doctors
established in Kiev in 1917. The defining direction of UMA
activity in recent years is the introduction of medical selfgovernment in Ukraine.

Комп'ютерна Медицина, Українська Асоціація
Computer Medicine, Ukrainian Association (UACM)
Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
58, Amosova Str., Kharkiv, 61176, Ukraine
+380 (57) 711-80-32
+380 (57) 711-80-25
uacm@ukr.net
www.uacm.kharkov.ua

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ)
заснована у 1992 році за підтримки МОЗ. Об'єднує: НДІ,
медичні та технічні університети, наукові товариства, ЛПУ,
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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Національна медична палата України
National Medical Chamber of Ukraine
Україна, 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 4-А
4-А, Shumskogo Str., Kyiv, 02098, Ukraine
+380 (44) 539-00-09
+380 (44) 222-81-07
nmpu@ukr.net
www.nmpu.com.ua

Громадська
організація,
заснована
приватним
підприємством «Медична компанія «Дарниця» та
благодійною організацією «Міжнародне медичне
товариство» 15 листопада 2013 року.
Public organization founded by private enterprise Medical
company “Darnitsa” and the charitable organization
“International Medical Society” on November 15, 2013.

Національний інститут раку
National Cancer Institute
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43
33/43, Lomonosova Str.,
03022, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 259-01-86
+380 (44) 259-02-73
info@unci.org.ua
www.unci.org.ua

Національний інститут раку – головний лікувальний заклад
України в галузі онкології, заснований у 1920 році.
Інститут є центральною державною науково-дослідною
установою у сфері боротьби з онкологічними
захворюваннями, а також з питань променевої діагностики
і ядерної медицини в галузі онкології. Розроблені в Інституті
нові методи діагностики та лікування онкологічних
захворювань широко впроваджуються в практику охорони
здоров'я.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Національний інститут раку співпрацює із 68 зарубіжними
науковими та медичними установами та бере участь у
виконанні 10 міжнародних проектів.
У 2018 році Національний інститут раку був відібраний для
участі в міжнародному проекті “ГОРИЗОНТ 2020” VOGAS:
Рання діагностика раку шлунка.
Бюлетень національного канцер-реєстру в 2018 році
був включений ВООЗ до видань «Cancer Incidence in Five
Continents», «International Incidence of Childhood Cancer» та
«ECIS - European Cancer Information System».
В Інституті працює 1089 співробітників, у тому числі 79
наукових співробітників, 214 лікарів, з них 26 докторів наук
і 91 кандидат наук, 12 професорів, 2 заслужених діячі науки
і техніки, 11 заслужених лікарів України.
Щорічно у стаціонарі Інституту лікується понад 25
000 хворих та понад 160 000 надається кваліфікована
консультативна допомога.

The association’s activities are aimed at raising the awareness
of people, specialists and the medical community about the
problem of CML by supporting the organization of scientific and
practical conferences, seminars and round tables; publication
of information materials; media publications; cooperation with
international and Ukrainian public organizations.

The National Cancer Institute is the main medical institution of
Ukraine in the field of oncology, founded in 1920.
The Institute is the central state research institution in the
field of oncological diseases control, as well as on radiological
diagnostics and nuclear medicine in the field of oncology.
Developed at the Institute new methods of diagnosis and
treatment of cancer are widely implemented in healthcare
practice.
The National Cancer Institute collaborates with 68 foreign
scientific and medical institutions and is involved in the
implementation of 10 international projects. In 2018, the
National Cancer Institute was selected to participate in the
international project “HORIZON 2020” VOGAS: Early diagnosis
of gastric cancer.
The National Cancer Registry Bulletin in 2018 was included in
the WHO's publications “Cancer Incidence in Five Continents”,
“International Incidence of Childhood Cancer” and “ECIS European Cancer Information System”.
The staff of the Institute 1089 employees, including 79
researchers, 214 doctors, among them 26 D.Sc. and 91 PhD.,
12 Professors, 2 honored scientists and technicians and 11
honored doctors of Ukraine.
Annually in the hospital of the Institute more than 25,000
patients are treated and more than 160,000 patients are
provided with qualified counseling assistance.

Громадська організація, яка об’єднує в своїх лавах фахівців
різних галузей медицини, біології, лабораторної справи,
парамедиків, юристів та інших спеціалістів, які займаються
безпосередньо репродукцією людини, або забезпечують
цей процес.

Осанна
Osanna
Україна, 04060, м. Київ, вул. Володимира Сальського, 11
11, Salskogo Str., Kyiv, 04060, Ukraine
kvantum@ua.fm
admin@osanna.com.ua
www.osanna.com.ua

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація хворих на
хронічний мієлолейкоз «ОСАННА» є об’єднанням громадян,
що об’єднує на добровільних засадах індивідуальних та
колективних членів на основі єдності їх професійних та
громадських інтересів.
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Українська асоціація репродуктивної
медицини
Ukrainian Association of Reproductive Medicine
Україна, 58022, м. Чернівці, вул. Трепка, 1-А
1-А, Trepka Str., Chernovtsy, 58022, Ukraine
+38 (0372) 58-55-11
uarm.kiev@gmail.com
www.uarm.org.ua

The public organization which unites in its ranks of specialists
in different fields of medicine, biology, laboratory business,
paramedics, lawyers and other professionals which are directly
involved in human reproduction or provide this process.

Українська асоціація фахівців
ультразвукової діагностики, ГО
The Ukrainian Association
of Ultrasound Diagnostic
Україна, 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 10/17
10/7, Preobrazhenska Str.,
Kyiv, 03037, Ukraine
+38 (050) 331-96-31, (050) 331-96-35
+380 (44) 249-91-34
obdynnyk@gmail.com
www.ultrasound.net.ua

УАФУД об’єднує на добровільних засадах фахівців з
вищою та середньою освітою, зайнятих практичною,
науково-дослідною та педагогічною діяльністю в галузі
ультразвукової діагностики.
Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів
для сприяння створенню оптимальних умов розвитку
ультразвукової діагностики та діапевтики, максимальної
реалізації творчого потенціалу медичної громадськості в
інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних
та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики
та діапевтики. УАФУД сприяє розвитку пріоритетних
напрямків наукових досліджень у галузі УЗД, освіті і
зміцненню зв’язку науки з практикою, пропаганді здобутків
УЗД: 2D, 3D, 4D-візуалізації, доплерографії, еластографії,
контрастного підсилення, телемедицини та інформатизації.
Одним з актуальних викликів сучасності є зміцнення
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зв’язку ультразвукової діагностики з клініцистами,
зокрема сертифікованим опануванням певних фахових
напрямків: акушерства та гінекології, кардіології, хірургії
та анестезіології, ортопедії та травматології, сімейної
медицини.
UAUD unites specialists with higher and middle education,
busy at practical, research and education activity in industry of
ultrasound diagnostic on a voluntary basis.
The purpose of activity of the UAUD is combining effort its
members for an assistance creation of optimum terms of
development of ultrasound diagnostic and diapevtic, maximal
realization of creative potential of medical public in aims
to decision of theoretical, practical and scientific issues of
the ultrasound diagnostic and diapevtic. The UAUD assists
development of priority directions of scientific researches in
hight ultrasound technologies, to strengthening of science
connection with practice, to education of their members, to
propaganda of the achievements of the ultrasound diagnostic:
2D, 3D and 4D-visualization, dopplerography, elastography,
contrast enhanced US, telemedicine and informatization.
One of the current challenges is to strengthen the link between
ultrasound diagnostics and clinicians, in particular the
certified development of certain professions: obstetrics and
gynaecology, cardiology, surgery and anaesthetics, Ortho and
Trauma, Family Medicine.

Українська Асоціація фізичної терапії, ГО
Ukrainian Association of Physical Therapy, NGO
Україна, 79049, м. Львів, пр-т Червоної Калини, 86-А
86-А, Chervonoji Kalyny Ave., Lviv, 79049, Ukraine
+38 (050) 269-36-67
rehabl@ukr.net
www.physrehab.org.ua

Українська Асоціація фізичної терапії є всеукраїнською
громадською організацією, яка була заснована у вересні
2007 року і об'єднує фахівців фізичної реабілітації/
фізичних терапевтів, які займаються практичною
діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є формування
статусу і сприяння розвитку професії «фізична терапія»
для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості
особам, які її потребують, захист законних інтересів
членів Асоціації, сприяння створенню практичних
стандартів та стандартів освіти фізичної терапії в Україні
через тісні, всебічні контакти з організаціями і фізичними
терапевтами інших країн світу, що повинно призвести
до офіційного визнання українських спеціалістів та їх
кваліфікації за кордоном.
Ukrainian Association of Physical Therapy is Ukrainian
non-governmental organization which was established
in September 2007 and unites physical rehabilitation
specialists/physical therapists involved in service delivery, as
well as research and teaching work.
The main goal of Association is to establish a status of
the profession and promote the profession of “physical
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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therapy” in order to develop high quality services which will
meet the needs of people, protect the legal interests of its
members, promote the practical standards and standards
of education in physical therapy in Ukraine through strong
comprehensive contacts with different organisations and
physical therapists from the other countries, that should
lead to official recognition of Ukrainian specialists and their
education abroad.

Українське наукове медичне товариство
лікарів-оториноларингологів, ГО
Ukrainian Oto-rhino-laryngological Society
Україна, 04057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
3, Zoologichna Str., Kyiv, 04057, Ukraine
+380 (44) 483-12-82
+380 (44) 483-15-80
amtc@kndio.kiev.ua
www.ents.com.ua

Українське наукове медичне товариство лікарівоториноларингологів об’єднує в своїх рядах близько
чотирьох тисяч лікарів. Товариство має свою багаторічну
історію. Але найбільш важливий результат діяльності
Товариства – вже протягом 70 років воно об’єднує
спеціалістів-оториноларингологів, створює між ними
атмосферу дружби, довіри, доброзичливості, сприяє
зростанню їх професіоналізму, сприяє поліпшенню
висококваліфікованої, високоспеціалізованої допомоги
населенню при захворюваннях вуха, горла та носа.
About four thousand doctors are united in the ranks
of The Ukrainian Scientific Society of Otolaryngology.
The Society has a longstanding history. But the most
important result of more than 70 years of The Society's
activity is bringing together Otolaryngology specialists,
creating an atmosphere of friendship, trust and goodwill
between them. The Ukrainian Scientific Society of
Otolaryngology promotes their professionalism, improves
the highly skilled, highly specialized care in diseases of the
ear, throat and nose.

Український інститут сексології
та андрології, ТОВ
Ukrainian institute of sexology and andrology, LTD
Україна, 04053, м. Київ, вул. В. Винниченко, 9а
Kyiv, 04053, Ukraine, V. Vinnichenko, 9a Str.
+380 (44) 486-58-87
+380 (44) 486-53-36
sexology@sexology.com.ua
www.sexology.com.ua

Основними
напрямками
УІСА
є:
надання
висококваліфікованої допомоги сексологічним та
андрологічним хворим, жінкам з різним спектром
сексологічної та гінекологічної патології, вирішення
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проблем адаптації при сексуальних розладах подружньої
(сексуальної) пари, питання вікової сексопатології,
урологічні захворювання (хронічний простатит, аденома
передміхурової залози), використання естетичної хірургії,
в тому числі естетичні операції на статевих органах у
чоловіків та жінок.
The main lines of UISA’s work are:
- highly skilled care to sexological and andrological patients,
to women with wide range of sexological and gynecological
pathology,
- solving the problems with adaptation in couples with marital
sexual disorders,
- aging sexology topics,
- urological diseases (chronic prostatitis, prostate cancer),
- aestetic surgery, including cosmetic surgery on male and female
genitals.

Український медичний клуб
Ukrainian Medical Club
Україна, 04050, м. Київ,
вул. Тургенєвська, 55
55, Turgenevska Str.,
Kyiv, 04050, Ukraine
+38 (093) 482-27-41
insoroka@gmail.com
www.ukrmedclub.com

Український медичний клуб – це перше в Україні
професійне об’єднання лікарів, провізорів, фармацевтів
та інших працівників галузі охорони здоров’я. Метою
є: об’єднання медичної спільноти для підняття іміджу
і престижу професії, вирішення проблем модернізації
охорони здоров’я, інформаційна та професійна
підтримка спеціалістів, що працюють у галузі охорони
здоров’я, а також сприяння впровадженню нових
методів і технологій. Членами клубу є керівники
закладів охорони здоров`я, фахових медичних
асоціацій, фармацевтичних компаній, представники
медичної освіти і науки, юридичні компанії, медичні
медіа, пацієнтські організації, практикуючі лікарі, які
розділяють статутні цілі Українського медичного клубу.
Ukrainian Medical Club is the fist professional association
of medical doctors, pharmacists, and other people
from health sector. The goal is: unification of medical
community to raise image and prestige of the profession,
to find solutions for problems of modernization of
health care, informational and professional support of
specialists working in the healh care sector, to facilitate
introduction of new methods and technologies. Members
of the Ukrainian Medical Club are: heads of health
care institutions, professional medical associations,
repredentatives of medical education and science, law
companies, medical media, organizations of patients,
doctors. All of them share statutory goals of the Ukrainian
Medical Club.
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Український науково-практичний медичний
центр неврології та реабілітації МОЗ України
Ukrainian Scientific Practical Medical Center
of Neurology and Reabilitation, Ministry of Health
of Ukraine
Україна, 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
28/1, Chornovola Str., Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 492-25-20
+380 (44) 498-25-20

Центр створено з метою: виконання наукових
досліджень та впровадження сучасних досягнень
науки з питань неврології та реабілітації в практику
лікувально-профілактичних закладів України, надання
висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної,
амбулаторно-поліклінічної,
консультативнодіагностичної неврологічної та реабілітаційної
допомоги
населенню,
проведення
наукових
досліджень в галузі неврології та реабілітації
населення, розробки та впровадження нових методів
діагностики і лікування неврологічних захворювань та
реабілітації населення.
The center was created with the aim of: conducting
research and introducing modern scientific achievements
in neurology and rehabilitation into practice of medical
and preventive institutions of Ukraine, rendering highly
qualified specialized inpatient, outpatient, advisorydiagnostic neurological and rehabilitation assistance
to the population, carrying out scientific researches in
the field of neurology and population rehabilitation,
development and introduction of new methods of
diagnosis and treatment of neurological diseases and
rehabilitation of the population.

Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф МОЗ України, ДЗ
Ukrainian scientifically-practical center emergency
medical help and medicine of the catastrophes
Ministry of Public Health of Ukraine, SI
Україна, 02166, м. Київ,
вул. Братиславська, 3
3, Bratyslavska Str.,
Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 518-57-08
disastermed2@ukr.net

Заклад – є головним закладом Державної служби
медицини катастроф. Метою закладу є забезпечення
медичного захисту населення за умов надзвичайних
ситуацій, терористичних актів та в особливий період
(воєнний час) як на території країни, так і за її межами.
Заклад проводить науково-дослідну роботу з проблем
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в
звичайний та особливий (воєнний час) періоди, здійснює
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надання організаційно-методичної та консультативної
допомоги лікувальним закладам. Теоретичні розробки
фахівців Закладу використовуються при створені наказів
МОЗ України, постанов Кабінету Міністрів України,
Законів України.
На базі Закладу функціонують мобільні бригади
швидкого реагування, що оснащені сучасною медичною
апаратурою для роботи в автономному режимі за умов
надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру.
Заклад активно здійснює міжнародну діяльність в аспекті
гуманітарних місій (надання медичної допомоги в зонах
природних та соціальних катастроф).
На базі Закладу функціонує аспірантура за
спеціальностями: «хірургія», «травматологія та
ортопедія».
The Center – is the main Governmental service of Disaster
medicine.
The goal of The Center is to supply medical protection
to population in condition of emergency, terrorism and
special period (war time), at the territory of Ukraine and
above it.
The Center conduct scientific researches on the topic
of emergency medical help and disaster medicine in
normal and special (war time) period, provides rendering
organizational, methodical and consultative help to
medical institutions. Theoretical developments of the
experts of The Center are used in creation of decrees of
the M of PH of Ukraine, resolutions of The Cabinet of the
Ministers of Ukraine, Bills of Ukraine.
There are mobile brigades of fast response that operates
at the base of The Center. These brigades have modern
medical equipment to work at automatic mode in
condition of emergency of natural and technogenic
character.
The Center actively carries out international activity in the
aspect of the humanitarian missions (rendering medical
care in the centers of natural and social disasters).
There are postgraduate studies on specialties at the base
of The Center: “surgery”, “traumatology and orthopedy”.

Центр охорони здоров’я
ПАТ «Укрзалізниця», Філія
Health Center “PJSC “Ukrzaliznytsya”, Branch
Україна, 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 9
9, Vozduhoflotsky Ave., Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 465-06-89
cozpom@uz.gov.ua
www.facebook.com/COZUkrzaliznytsia

Філія «Центр охорони здоров’я» є підрозділом ПАТ
«Укрзалізниця». Медичні заклади філії надають повний
комплекс послуг з медичного обслуговування всім
громадянам України, включаючи широкий спектр
профілактичних, діагностичних та лікувальних видів
первинної, вторинної та третинної допомоги.
До складу філії входять:
Київська клінічна лікарня (ККЛ) на залізничному транспорті
№1 м. Київ, вул. Коцюбинського, 8-A.
ККЛ №2 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 9
ККЛ №3 м. Київ, вул. Сімферопольська, 8
ХКЛ №1 м. Харків, пров. Балакієва, 5
ОКЛ м. Одеса, вул. Шклярука, 4-A
ЛКЛ м. Львів, вул. Огієнка, 5
ДКЛ м. Дніпро, вул. Кедріна, 55
Branch “Health Center” is a division of PJSC “Ukrzaliznytsya”.
The medical institutions of the branch provide a full range
of healthcare services to all Ukrainian citizens, including a
wide range of preventive, diagnostic and therapeutic types of
primary, secondary and tertiary care.
The branch includes:
Kyiv Clinical Hospital (KCH) on the railway transport №1
Kiev, Kotsyubinskogo st. 8-A.
KCH №2 Kiev, Povitroflotsky ave. 9
KCH №3 Kiev, Str. Simferopol, 8
Kharkiv Clinical Hospital №1 Kharkiv, Balakievo lane, 5
Odessa Clinical Hospital Odessa Str. Shklyaruka, 4-A
Lviv Clinical Hospital Lviv, st. Ogienka, 5
Dnipro Clinical Hospital, Dnipro str., Dnipro str. Kedrina, 55

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS
of Ukraine
Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 234-59-74
+380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua
www.biochemistry.org.ua

Основні напрями наукової діяльності: дослідження
структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних
функцій складних протеїнів та надмолекулярних систем;
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

вивчення молекулярної організації метаболічних
процесів та механізмів їхньої регуляції біологічно
активними речовинами; розробка біотехнологій
та нанобіотехнологій для медицини, сільського
господарства, екології та промисловості.
The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at
the following areas: investigation of the structure, physicalchemical properties and biological functions of the complex
protein and supramolecular systems; mechanisms of
metabolic regulation by biologically active substances of
low-molecular weight; development of biotechnologies and
nanobiotechnologies for medicine, agriculture, ecology and
industry.
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Інститут геохімії, мінералогії
та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ
M.P. Semenenko Institute of geochemistry,
mineralogy and ore formation of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 34
34, Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 501-15-20
+380 (44) 424-12-70
office.igmr@gmail.com
www.igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова
геохімія та геохімія довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика
мінералів, наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ
корисних копалин України.
При інституті створений та функціонує Центр
колективного користування приладами «Масспектрометричний центр твердофазного, газового
ізотопного та мікроелементного аналізу».
Institute conducts investigations in such scientific directions:
– geochemistry of processes of ore- and rock formation,
exploration geochemistry and geochemistry of environment;
– regional and genetic mineralogy, physics of minerals,
nanomineralogy;
– petrology of endogenous processes;
– geology, metallogeny and prediction of mineral deposits of
Ukraine.
The institute has created the Center of collective use of devices
“Mass spectrometric center of solid-phase, gas isotopic and
microelement analysis”.

Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine
Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
45, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 258-16-56
nauka@onconet.kiev.ua
iepor@onconet.kiev.ua
www.iepor.org.ua

ІЕПОР – академічний центр з досвідом роботи у
галузі експериментальної патології, біотехнології і
молекулярної онкології. Виконання НДР в рамках
пріоритетних напрямків дало змогу досягти вагомих
результатів у з’ясуванні клітинних особливостей
та молекулярно-генетичних змін, асоційованих з
пухлинною хворобою; розробці новітніх технологій
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диференційної діагностики; створенні методів терапії із
використанням нанотехнологій.
IEPOR is an academic center with experience of work in
experimental pathology, biotechnology and molecular
oncology. Carrying out of scientific work in frames of priority
trends gave to Institute possibility to achieve weighty advances
in investigations aimed at study of cellular peculiarities and
molecular-genetic changes of cancer disease; investigations
of new technologies of differential diagnostics; generation of
methods of therapy using nanotechnologies

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
56, Peremogy Ave., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 366-26-25
+380 (44) 366-24-01
+380 (44) 366-26-86
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа
України у галузі фундаментальних і прикладних
досліджень, спрямованих на підвищення ефективності
та надійності функціонування електроенергетичних
об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних
та вимірювальних комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування, енергозберігаючих
технологій і обладнання.
Одним з напрямків роботи інституту є розробка
біомедичної апаратури та обладнання.
The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution
of Ukraine in the field of fundamental and applied researches,
aimed at increasing efficiency and reliability of functioning
of electric power objects and networks, development of
information-diagnostic and measuring complexes, modern
electric drive systems, control and management of energysaving technologies and equipment.
One of the areas of work of the Institute is developing
biomedical equipment and devices.

Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України
Vernadskіі Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 32/34
32/34, Palladin Ave., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 225-15-16
+380 (44) 225-30-71
office@ionc.kiev.ua
www.igic.org.ua

Інститут здійснює дослідження в галузі хімії твердого
тіла, комплексних сполук, фізико-неорганічної
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хімії, електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних
систем, електрохімії розплавлених, рідких та твердих
електролітних й електродних систем, електрокаталізу,
електрохімії та технології неорганічних матеріалів.
Розробляє та синтезує нові наукоємні функціональні
неорганічні речовини та матеріали, макроциклічні
сполуки, гібридні структури та комплексні сполуки для
сенсорів та тест-систем медичного призначення.
Institute conducts research in the field of solid-state
chemistry, complex compounds, physico-inorganic chemistry,
electrochemistry and photoelectro-chemistry of nonmetallic
systems, electrochemistry of molten, liquid and solid electrolyte
and electrode systems, electrocatalysis, electrochemistry and
inorganic materials technology. It ensures the development
and synthesis of new high-tech functional inorganic substances
and materials, macrocyclic compounds, hybrid structures
and complex compounds for sensors and test-systems of the
medical application.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS
of Ukraine
Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 40
40, Academician Glushkov Ave.,
Kyiv, 03187, Ukraine
+380 (44) 526-20-08
+380 (44) 525-74-18
incyb@incyb.kiev.ua
www.incyb.kiev.ua

- Розробка загальної теорії та методів системного
аналізу, математичного моделювання, оптимізації та
штучного інтелекту;
- Розробка загальної теорії керування, методів та
засобів побудови інтелектуальних систем керування
різного рівня та призначення;
- Створення загальної теорії обчислювальних машин
та розробка перспективних засобів обчислювальної
техніки, штучного інтелекту та інформатики;
- Створення перспективних систем математичного
забезпечення
загального
та
прикладного
призначення.
- Development of the general theory and methods of system
analysis, mathematical simulation, optimization and
artificial intelligence;
- Development of the general control theory, as well as
methods and remains to construct various-purpose
intelligent control systems of different levels;
- Creation of the general theory of computers and
development of the advanced facilities used in computer
science and engineering, artificial intelligence and
information science;
- Creation of advanced general-purpose and applicationoriented mathematical support system.
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
of the NAS of Ukraine
Україна, 03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 148
148, Akademika Zabolotnoho Str.,
Kyiv, Ukraine
+380 (44) 526-71-04
+380 (44) 526-70-53
info@iсbge.org.ua
www.icbge.org.ua

Основні напрями наукової діяльності: з’ясування
молекулярно-біологічних та молекулярно-генетичних
механізмів життєдіяльності рослинних клітин в
природних та експериментально створених системах;
розроблення біотехнологій на основі фундаментальних
досліджень в галузі клітинної біології і генної інженерії
з використанням методів молекулярної генетики,
біофізики та радіобіології.
The leading scientific activity and pioneering research aim to
the following fields: elucidation of molecular biological and
molecular genetic mechanisms of plant cell existence in the
wild and experimentally designed systems; development of
biotechnologies based on fundamental knowledge in cell
biology and genetic engineering using molecular genetics,
biophysics and radiobiology.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03142, Київ,
бул-р Ак. Вернадського, 36
36, Ac. Vernadsky Blvd.,
Kyiv, UA-03142, Ukraine
+380 (44) 424-31-10
+380 (44) 424-25-61
metall@imp.kiev.ua
www.imp.kiev.ua

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
з 1945 року є одним з найбільших в Україні та Європі
науковим центром фундаментальних досліджень в
області фізики металів.
Вчені Інституту проводять дослідження з чотирьох
основних наукових напрямів:
- електронна структура та властивості металів і
сполук на їх основі;
- атомна будова металів і металовмісних
гетерофазних структур;
- наномасштабні та наноструктуровані системи;
- фізика міцності та пластичності металів і сплавів.
Головною задачею Інституту є проведення у
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вказаних напрямах фундаментальних досліджень
на атомно-молекулярному та електронному
рівнях природи структурних змін та фазових
перетворень, що виникають у крупнокристалічних та
наноструктурованих металічних матеріалах і сплавах,
поверхневих шарах, аморфних стрічках, квазікристалах,
надпровідниках,
плівках,
високодисперсних
матеріалах за умов низьких та високих температур,
високого тиску і вакууму, швидкісного нагріву та
охолодження, радіаційного та ультразвукового
опромінення, ударних навантажень, циклічного
механічного та теплового впливу, інтенсивної
пластичної деформації, агресивних середовищ, та
виявлення взаємозв’язку з фізичними та механічними
властивостями.
Основні цілі досліджень Інституту:
- розробка фізичних основ та пошук принципово
нових способів створення металічних матеріалів
з високим рівнем фізичних та механічних
властивостей, які можуть працювати в складних
термосилових та радіаційних умовах;
- розробка на основі цих матеріалів принципово
нових пристроїв для сучасної техніки;
- оновлення існуючих технологічних режимів і
структури виробництва металічних виробів та
приладів на їх основі.
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S.
of Ukraine was founded in 1945. It is one of the largest
scientific centres of fundamental research in the field of
metal physics in Ukraine and Europe.
- The scientists of the Institute carry out research on
four basic scientific directions:
- Electronic structure and properties of metals and
metal-based compounds;
- Nanoscale and nanostructured systems;
- Atomic constitution of metals and metal-containing
heterophase structures;
- Physics of strength and plasticity of metals and alloys.
The main task of the Institute is to carry out studying,
within the above-mentioned directions of fundamental
research on the atomic-molecular and electronic
levels, the nature of structural changes and phase
transformations appearing in the macrocrystalline
and nanostructured metallic materials and alloys,
surface layers and films, amorphous tapes, quasicrystals, superconductors, fine-grained materials in
the conditions of low and high temperatures, high
pressure and vacuum, rapid heating and cooling,
radiation and ultrasonic exposures, impact loadings,
cyclic mechanical and thermal actions, intensive
plastic deformations, corrosive environment, as well as
revealing the interconnections of transformations with
physical and mechanical properties.

Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України
Institute of Molecular Biology and Genetics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03143, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
150, Zabolotnogo Str., Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526-11-69
+380 (44) 526-07-59
inform@imbg.org.ua
www.imbg.org.ua

Директор – ак. НАНУ М.А. Тукало. Установа налічує 300
співробітників. Діяльність: структурна та функціональна
геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні
та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне
моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють
з вченими з більш ніж 30 країн та мають десятки
міжнародних грантів (NATO, STCU, HORIZON 2020 тощо).
Підтримуються двосторонні зв’язки з установами
Франції та Польщі.
IMBG is headed by Academician of NASU, Prof. Mykhailo A.
Tukalo. Staff is comprised of 300 employees. The main scientific
interests are: structural and functional genomics; proteomics
and protein engineering; molecular and cellular biotechnology;
bioinformatics, computational modeling and design. Scientists
collaborate with colleagues more than 30 countries. IMBG
participates in international projects (NATO, STCU, HORIZON
2020, etc.). Вilateral relations IMBG has with the institutions of
France and Poland.

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials
of the NAS of Ukraine
Україна, 04074, м. Київ,
вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32
alkon@ism.kiev.ua
s.riabchenko@ukr.net
www.ism.kiev.ua

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН
України – один з найбільших науково-технічних
матеріалознавчих центрів Європи. В інституті
проводяться фундаментальні наукові дослідження
фізико-хімічних процесів утворення і росту монота полікристалічних, дисперсних і плівкових
алмазних та алмазоподібних матеріалів в широкому
діапазоні температур і тисків; розробляються методи
спонтанного і спрямованого регульованого синтезу
надтвердих матеріалів.
V.N. Bakul Institute for Super hard Materials NAS of Ukraine
is one of the largest scientific and technological European
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centers on material science. The fundamental scientific
researches of physical and chemical processes of mono and
polycrystalline, disperse and film diamond and diamond-like
materials creation and growth in the wide temperature and
pressure range are carrying out in the Institute; the methods of
spontaneous and directed controlled synthesis of super hard
materials are developing.

Інститут прикладних проблем фізики
і біофізики НАН України
Institute of Applied Problems of Physics
and Biophysics of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Степанченка, 3
3, V. Stepanchenko Str.,
Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 432-08-45
biophys@ukr.net
www.iappb.kiev.ua

В Інституті синтезовані силіка-магнетитові препарати
для виділення ДНК та високоефективного очищення
нативної РНК. Створено прилад для контролю
отруєння чадним газом та прилад для визначення
киснеспоживання тканин. Створені полімерні покриття
для модифікації полікапроамідних шовних ниток чим
досягається зниження капілярності ниток. Розроблено
технологію виготовлення пов’язок та стрічок з
біологічно активним покриттям комплексної дії та
захисту від інфекційної враженості.
The Institute synthesized silica-magnetite preparations for DNA
isolation and purification of high-performance native RNA.
A device for monitoring carbon monoxide poisoning, and
a device for determining oxygen consumption of tissues.
Created polymer coating to modify polyproamide suture
thread thus achieving reduction of capillarity threads. The
technology of manufacture of bandages and tapes coated
with a bioactive complex action and protection against
infectious affect by.

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials
of NAS of Ukraine
Україна 03680, м. Київ, вул. Кржижановського, 3
3, Krzhyzhanovskyi Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-20-71
+380 (44) 424-21-31
dir@ipms.kiev.ua
www.materials.kiev.ua

I. Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні
властивості неорганічних матеріалів; дослідження
фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ
в багатокомпонентних системах; водневі технології
синтезу та обробки матеріалів;
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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II. Фізика деформування і руйнування; структурні
основи створення конструкційних матеріалів з
високою питомою міцністю; комп’ютерне моделювання
структури матеріалів;
ІІІ. Синтез тугоплавких сполук і фаз високого тиску;
високотемпературні, надтверді та функціональні
безкисневі і оксидні керамічні матеріали на їх основі;
ІV. Новітні технології порошкової металургії;
комп’ютерне
проектування
та
оптимізація
технологічних процесів; спечені металеві і композиційні
матеріали та порошкові покриття з заданими
властивостями для різних умов експлуатації;
V. Нанокристалічні метали, нанокераміка та
нанокомпозити; синтез нових наноструктурних форм
тугоплавких речовин та матеріалів на їх основі.
Імплантати з біоактивної кераміки на основі штучного
аналога мінерального компоненту кісткової тканини
в вигляді порошку, гранул, виробів та покриттів на
титанових імплантатах для відновлення кісткової
тканини та функції травмованих кісток.
I. Physicochemical fundamentals of materials science; phase
equilibrium research, surface and contact phenomena in the
multicomponent systems; technologies of synthesis and treatment
of materials;
II. Physical metallurgy, physics of strength and plasticity; structure
engineering of structural materials with extreme specific strength;
computer modeling of materials structure;
ІІІ. Materials science of high melting compounds and high pressure
phases; high melting point, superhard and functional non-oxide
and oxide ceramic materials on their basis;
ІV. Novel powder metallurgy processes and technologies; computer
engineering modeling and optimization of technological
processes; sintered metallic and composite materials and powder
coatings with given properties for various applications;
V. Nanostructured materials; synthesis and characterization of
new nanostructures, study of size effects, technology development.
VI. Materials for Hydrogen energy engineering systems; hydrogen
production, storage, applications.
Bioactive ceramic implants based on the artificial analogue of
bone tissue mineral component in the form of powder, granules,
wares and coatings on titanium implants to restore bone tissue
and function of injured bones.

Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України
Institute for Information Recording of the NAS
of Ukraine
Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89, 456-33-18
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та
систем оптичної реєстрації інформації, створення
технології довгострокового зберігання цифрової
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інформації; теоретичні основи і прикладні методи
створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних
систем.
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з
мікропризмовою структурою Френеля для діагностики
лікування косоокості.
The research of physical backgrounds, principles, methods
and systems for optical information recording, the creation
of long-term digital information storage technology; the
theoretical foundations and applied methods of creating
computer information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for
manufacturing the optical elements with micro-prism
Fresnel structures for diagnosing and treatment of
strabismus.

Інститут проблем штучного інтелекту
МОН України і НАН України
Institute of Artificial Intelligence Problems
of the МES and NAS of Ukraine
Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11/5
11/5, Mala Zhytomyrska Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-37-59
+38 (050) 071-01-20
ipai.kiev@gmail.com
www.ipai.net.ua

Інститут проблем штучного інтелекту динамічно
розвивається, продовжує зміцнювати свої позиції в
науковому просторі України. Перспективу у розвитку
наукових напрямів Інститут вбачає у розвитку
фундаментальних та прикладних досліджень щодо
створення фундаментальних основ архітектури
інтелектуальної інформаційної системи з елементами
штучної свідомості і штучного інтелекту нового
покоління для автоматичної постановки й рішення
прикладних творчих задач суб’єкта (користувача);
фундаментальних основ для побудови нових соціальноорієнтованих людино-комп’ютерних інтерфейсів
(у тому числі природномовних) для побудови
суспільства без обмежень; розвитку теорії та методів
ідентифікації за відеозображенням об’єктів та
параметрів, які характеризують взаємні положення
та орієнтацію, а також інші параметри рухомих у
просторі об’єктів в русі.
The Institute of Artificial Intelligence Problems is developing
dynamically, and continues to strengthen its position
in the scientific space of Ukraine. The Institute sees a
perspective in the development of scientific directions in
the development of fundamental and applied researches on
creation of the fundamental foundations of the architecture
of the intellectual information system with elements of
artificial consciousness and artificial intelligence of the
new generation for automatic setting and solving of applied
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creative tasks of the subject (user); fundamental foundations
for building new socially-oriented human-computer
interfaces (including natural-language) for building a
society without restriction; the development of the theory
and methods of identification by video image of objects
and parameters that characterize the relative positions and
orientation, as well as other parameters of moving objects
in motion.

Інститут технічної теплофізики
НАН України
Institute of Engineering Thermophysics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Марії Капніст, 2-А
2-А, Marii Kapnist Str.,
Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

1. Фундаментальні
дослідження
теплофізичних
процесів в теплоенергетичному обладнанні,
використання традиційних та відновлюваних джерел
енергії.
2. Технології та обладнання для:
- переробки та сушіння сільськогосподарської
продукції;
- отримання концентрованих молочних, овочевих та
фруктових продуктів;
- отримання профілактичного та оздоровчого
харчування для імунослабких та гормональнозалежних осіб.
3. Новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології та
обладнання для малої і муніципальної енергетики,
будівельної, харчової, парфумерної, фармацевтичної
та інших галузей промисловості.
4. Теплофізичні прилади та системи вимірювання.
1. Fundamental investigations of thermophysical processes in
heat power equipment; utilization of conventional sources
of energy
2. Technologies and equipment for:
- Processing, drying and storage of agricultural products;
- Production of concentrated dairy, vegetable and fruit
products;
- Production of prophylactic sanative foods for people
suffering immune sickness and hormone dependency
3. Modern power- and resource saving technologies and
equipment for small and municipal power, for construction,
food, perfumery, pharmaceutical and other branches of
industries
4. Thermophysical measurement devices and systems.
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Інститут фізики НАН України
Institute of Physics of NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України заснований в 1929
році. Основна діяльність: фундаментальні наукові
дослідження.
Основні
напрямки
досліджень:
фізика конденсованого середовища, нанофізика та
наноелектроніка; фізика поверхні, фізика плазми;
фізика лазерів і нелінійна оптика, голографія, біофізика.
Прикладні розробки в галузі лазерних технологій,
сегнетоелектриків, рідкокристалічних систем, кріогенних,
електронно-променевих і плазмових технологій.
Institute of Physics of NAS of Ukraine was founded in 1929.
Primary activity is Fundamental Research. The Main Areas
of Research: Physics of Condensed Matter; Nanophysics and
Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser
Physics and Nonlinear Optics, Holography, Biophysics. Applied
Research in the Areas of Laser Technologies, Segnetoelectrics,
Liquid Crystals System, Cryogenics, Electron Beam and Plasma
Technologies.

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauki Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-40-20
+380 (44) 525-55-50
+380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України є лідером в таких напрямках наукової
діяльності:
- фізика напівпровідникових матеріалів і структур та їх
діагностика;
- фізика поверхні, оптоелектроніка і фотоніка;
- ТГц- і ІЧ-функціональна напівпровідникова мікро- та
нанофотоелектроніка;
- фізика і технологія сенсорних систем.
Розробки Інституту застосовуються та вирішують
актуальні проблеми в життєдіяльності суспільства:
новітні енергозберігаючі рішення, екологічний
моніторинг довкілля, рішення в агропромисловому
комплексі та ветеринарії, медицина та діагностика
ранніх стадій онкологічних захворювань, розробляє
СПОНСОР КАТАЛОГУ
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прилади для забезпечення безпеки в аеропортах та на
потреби АТО.
Institute of Semiconductor Physics V.E. Lashkaryov NAS of
Ukraine is a leader in the following areas of scientific activity:
- Physics of semiconductor materials and structures and their
diagnostics;
- Surface physics, optoelectronics and photonics;
- THZ- and IR-functional semiconductor micro- and nanophotoelectronics;
- Physics and technology of sensor systems.
The Institute's developments apply and solve urgent problems
in society: the latest energy-saving solutions, environmental
monitoring, solutions in the agro-industrial complex and
veterinary medicine, medicine and diagnostics of early stages
of cancer, develops devices for security at airports and Antiterrorist operation.

Інститут фізико-органічної хімії
та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
НАН України
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS
of Ukraine
Україна, 02160, м. Київ,
Харківське шосе, 50, оф. 209
Off. 209, 50, Kharkivske highway,
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 292-30-32
office.ipocc@nas.gov.ua

Основні напрями наукових досліджень:
- дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у
тому числі тих, що відбуваються в умовах гомогенного
і міжфазного каталізу;
- вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей
вугілля і його компонентів з метою розробки методів
раціонального використання вугілля та продуктів
його переробки;
- синтез і дослідження структури та властивостей
гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно
активних.
Main directions of scientific researches are:
- studying of mechanisms of reactions of organic compounds,
including reactions carrying out under conditions of
homogenous and phase transfer catalysis;
- analysis of chemical and physical-chemical properties
of coal and its components with a view of developing
the method of rational using of coal and products of its
processing;
- synthesis and investigating of the structure and properties
of heterocyclic compounds, including biologically active
ones.
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Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України
Institute of Macromolecular Chemistry
of the NAS of Ukraine
Україна, 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske Highway, Kyiv-160,
02160, Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень: хімія та фізикохімія полімерних композиційних матеріалів.
Одним з пріоритетних напрямів є розробка полімерних
композицій медичного призначення та токсикологічна
оцінка полімерних матеріалів.
Main field of scientific research: chemistry and physical
chemistry of polymer composite materials including
elaboration of polymer composites for medical applications,
and toxicology tests of polymer materials.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS
of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-85
+380 (44) 424-35-67
office@isc.gov.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями:
- теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні
твердих тіл;
- медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
- фізико-хімія поверхневих явищ;
- хімія, фізика і технології наноматеріалів.
Розробки:
- ентеросорбенти;
- дієтичні добавки «Бальзасил» та «Фітосил»;
- функціональний харчовий продукт «Целісорб»;
- кремнеземні наповнювачі;
- нанокомпозиція ПАТЕЛЕН (PATHELEN®) для лікування
ран
- бактерицидний матеріал для надання першої
долікарської допомоги при ранах та опіках.
Major research directions:
- Theory of chemical structure and reactivity of solid surfaces
- Medical-biological and biochemical problems of surfaces
- Physico-chemistry of surface and interfacial phenomena
- Chemistry, physics, and technology of nanomaterials
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Developments:
- Enterosorbents;
- Dietary supplements “Balzasil” and “Fitosil”;
- Functional foodstuff “Tselisorb”;
- Silica fillers;
- Nanocomposite “Pathelen” for treatment of wounds;
- Bactericidal material to provide first aid in wounds and
burns.

Інститут ядерних досліджень НАН України
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-44-63
+380 (44) 525-23-49
interdep@kinr.kiev.ua
kinr@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень:
– ядерна фізика, фізика елементарних частинок і
високих енергій;
– ядерна енергетика;
– радіаційна фізика та реакторне матеріалознавство;
– фізика плазми та керований термоядерний синтез.
Main directions of scientific research:
– nuclear physics, elementary particles and high energy physics;
– nuclear energy;
– radiation physics and reactor materials science;
– plasma physics and controlled thermonuclear fusion;
– nuclear, radiation and technogenic-ecological safety.

Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем
НАН та МОН України
The International Research and Training Center
for Information Technologies and Systems.
NAS and MES of Ukraine
Україна, 03187, м. Київ-187, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkov Ave., 03187, Kyiv-187, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України,
у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна,
учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики,
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Основні напрямки діяльності: створення нових
інтелектуальних інформаційних технологій та систем
для науки та освіти, інформатизації суспільства,
економіки та промисловості, медицини.
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The International Center is a body of National Academy of
Sciences of Ukraine. Its running combines naturally scientific
and research, training and international activities in the field
of informatics, information technologies and computer-based
education methods. The main areas of activities: creation
of new intelligent information technologies and systems for
science and education, society informatization, economy and
industry, medicine.

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України
M.M. Gryshko National Botanic Garden
of the NAS of Ukraine
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1
1, Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 285-41-05
+380 (44) 285-26-49
nbg@nbg.kiev.ua
www.nbg.kiev.ua

Основні наукові напрями діяльності:
- інтродукція, акліматизація та адаптація рослин;
- збереження генофонду ендемічних, реліктових,
рідкісних та зникаючих видів;
- селекція квітниково-декоративних, плодових, енергетичних, пряно-ароматичних, овочевих, кормових та
технічних культур;
- хімічна взаємодія рослин;
- біотехнологія;
- біоіндикація та хемосистематика;
- медична ботаніка;
- фітодизайн, фітоенергетика.
The main scientific directions of activity:
- introduction, acclimatization and plant adaptation;
- preservation of the gene pool of endemic, relic, rare and

endangered species;
- enrichment of plant biodiversity;
- selection of flower-decorative, fruit, energy, food, forage and
technical crops;
- chemical interaction of plants;
- biotechnology;
- bioindication and chemosystems;
- medical botany;
- phytodesign, phytoenergy.

Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України
Physico-technological Institute of Metals
and Alloys of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, бул-р Вернадського, 34/1
34/1, Vernadskogo Blvd, Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-35-15
+380 (44) 424-35-10
metal@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Інститут здійснює дослідження гідродинамічних,
тепломасообмінних та кристалізаційних процесів
при приготуванні, обробці і твердненні сплавів.
Розробляє нові матеріали, нові технології, обладнання
для обробки металевих розплавів та виготовлення
виробів машинобудівного та оборонного комплексу
та ливарних виробів загального використання і
спеціального призначення.
Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and mass
transfer and crystallization processes at preparation, treatment
and solidification of alloys. It ensures the development of new
technologies and equipment for metallic melts treatment and
manufacturing articles for machine-building defense industry
and general use as well as for application in defense.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Буковинський державний медичний
університет, ВДНЗ України
Bukovinian State Medical University, Higher State
Educational Establishment of Ukraine
Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2
2, Teatralna Sq., Chernivtsi, 58002, Ukraine
+380 (372) 55-37-54
office@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua

Рік заснування – 1944. Рівень акредитації – IV.
Ліцензія: серія ЛB № 000438 від 20.01.2017.
Буковинський державний медичний університет (БДМУ)
– сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти,
включений до загального реєстру Всесвітньої організації
охорони здоров’я, Європейської Асоціації Університетів,
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Великої Хартії університетів, що здійснює фахову
підготовку в галузі знань 222 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я».
В університеті забезпечується безперервність та
наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст,
бакалавр, магістр, доктор філософії.
Date of foundation – 1944. Accreditation level – IV. Licence:
series ЛB № 000438 dated 20.01.2017. Higher State Educational
Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical
University” (BSMU) is one of the largest higher educational
establishments of Chernivtsi. It is a modern multisectoral
educational institution, included into the general register
of the WHO, European University Association (EUA), Magna
Charta Universitatum (Bologna, Italy), the Association of the
Carpathian Region Universities that provides qualified training
according to the grade system of education in the field 222
“Healthcare”.
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnytsya
Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
56, M. Pirogov Str., Vinnytsya, 21018, Ukraine
+380 (432) 55-39-10, 55-37-48
+380 (432) 67-01-91
admission@vnmu.edu.ua
www.vnmu.edu.ua

Університет нараховує 60 кафедр, на яких працює
компетентний науково-педагогічний колектив: понад
120 докторів наук, професорів, один академік НАМН
України, 17 академіків і п’ять членів-кореспондентів
академій наук, понад 600 кандидатів наук, доцентів.
Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні,
стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних
громадян та післядипломної освіти); госпрозрахункові
підготовчі курси; центр нових інформаційних технологій;
науково-дослідний центр, у складі якого 12 науководослідних лабораторій, у т.ч. 7 – ліцензованих,
експериментальна клініка (віварій); 46 навчальнотренінгових центрів; 55 клінічних баз кафедр. Підготовка
іноземних громадян за напрямами «Медицина» та
«Фармація» ліцензована у обсязі 500 осіб на рік.
Training of specialists is carried out at 60 chairs, where the
competent scientific pedagogical staff works. Among them 120
doctors of science, professors, 17 academicians and 5 memberscorrespondents of Academies of Science, over 612 candidates of
science, associated professors. The University has the following
structural units: 6 Faculties (2 Faculty of Medicine, Faculty of
Dentistry, Faculty of Pharmacy, postgraduate education) and
self-fi nancing pre-university courses; New information technology
centre; Scientific-research сentre, which consists of 12 scientificresearch laboratories, including 7 – licensed laboratories,
experimental clinic (vivarium); 46 educational-medical complexes;
55 clinical bases of departments. At university works one of the
largest in Ukraine Preparatory Faculty for foreign citizens (licensed
intake – 500 persons per year).

Житомирський медичний інститут ЖОР, КВНЗ
Zhytomyr Medical Institute
Україна, 10002, м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 46/15
46/15, V. Berdychevska Str., Zhytomyr,
10002, Ukraine
+380 (412) 46-19-81, 43-08-91
+380 (412) 43-08-91
zhitomir.nursing@gmail.com
www.zhim.org.ua

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович,
д. м. н., професор, заслужений лікар України.
Інститут готує медичних фахівців за такими
спеціальностями: Медсестринство, Громадське здоров’я,
Технології медичної діагностики та лікування, Фізична
терапія, ерготерапія, Стоматологія.
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Заклад надає освітню послугу у галузі вищої освіти
«Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої
медичної освіти».
Форми навчання: денна, заочна (освітній ступінь магістр)
за держзамовленням і на контрактній основі.
The Institute is headed by Rector Shatylo Victor, Doctor of
Medicine, professor.
The Institute trains medical specialists according to accredited
specialties:
Nursing, General Practice - Family Medicine, Public health,
Technologies of medical diagnostics and treatment, Physical
therapy, ergotherapy, Dentistry.
The establishment received the licence at giving the educational
services in the sphere of higher education “Training the teachers
of higher medical educational establishments”.

Івано-Франківський національний медичний університет
Ivano-Frankivsk National Medical University
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2
2, Galytska Str., Ivano-Frankivsk,
76018, Ukraine
+380 (342) 22-42-95
ifnmu@ifnmu.edu.ua
www.ifnmu.edu.ua

Університет функціонує на засадах державної власності
та підпорядкований МОЗ України. На даний час в
університеті діє 4 факультети (медичний, стоматологічний,
фармацевтичний, підготовки іноземних громадян),
науково-навчальний інститут післядипломної освіти,
підготовче відділення для іноземних громадян і медичний
коледж. Сьогодні в університеті навчається понад 11
тисяч студентів і слухачів. Післядипломну підготовку
лікарів виконують за 30 лікарськими спеціальностями.
Кадровий склад університету: 114 – доктори медичних
наук, 532 – кандидати наук. В університеті виконуються
чотири державних науково-дослідних тем, 32 ініціативних
наукових робіт, низку наукових проектів.
В університеті виходять три фахові журнали, внесені
ВАК України до переліку фахових видань, в яких
науковці університету публікують результати науководослідних робіт. Це: «Галицький лікарський вісник»,
«Архів клінічної медицини», «Art of medicinе» та
«Пульс».
Ivano-Frankivsk National Medical University operates on
the basis of state property under the Ministry of Health of
Ukraine. Currently, the university has five faculties: medical,
dental, pharmaceutical, training foreign citizens postgraduate
education, preparatory courses for foreign citizens and medical
college. Postgraduate training is conducted with 30 majors.
The university issued three professional journals in which
researchers publish the results of university research included
HAC of Ukraine to the list of special editions: “Galician drug
Herald”, “History of clinical medicine”, “Art of medicinе” and
“Pulse”.
OFFICIAL CATALOGUE
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Київський медичний університет
Kyiv Medical University
Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2
2, Boryspilska Str., Kyiv, 02099, Ukraine
+380 (44) 567-29-29
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

Київський медичний університет – один з найбільших
українських приватних ВУЗів, єдиний приватний медичний
ВУЗ такого масштабу – в Університеті навчається близько
3500 осіб, 500 інтернів та 3000 студентів, 35% – студентиіноземці з 56 країн світу. Заснований у 1992 році. Підготовку
фахівців виконують на медичному, стоматологічному,
фармацевтичному факультетах, наявна післядипломна
освіта: інтернатура, магістратура, аспірантура та підготовчі
відділення до вступу до ВНЗ для іноземних та українських
студентів. Кількість випускників на сьогоднішній день
налічує близько 4000 осіб. В Університеті кожний п’ятий
викладач – доктор наук, а кожний третій – кандидат наук.
Kyiv Medical University is one of the largest Ukrainian private
universities and the only one with about 3200 students enrolled,
500 interns and 3000 students, 35 students-foreigners, study from
56 countries of the world. Established in 1992. At your disposal is
a Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy.
At KMU of UAFM we have postgraduate education: internship,
magistracy, postgraduate studies. We also have the preparatory
department which prepares students for enrollment to Higher
school. The amount of graduating students counts about 4000
persons for today. In University every fifth teacher is a doctor of
sciences, and every third is a candidate of sciences.

Луганський державний медичний унівеситет
Lugansk State Medical University, SE
Україна, 93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
32, Budivelnikiv Str., Rubijne, 93012, Ukraine
+380 (6453) 6-17-32
+380 (6453) 7-05-81
canclsmu@ukr.net
kanc@lsmu.edu.ua
www.lsmu.edu.ua

IV Рівень акредитації.
Факультети: медичний; фармацевтичний; іноземних
студентів; післядипломної освіти.
Кількість викладачів: 169 (з них – 19 доктори наук і 55
кандидати наук, 2 заслужених діячів науки і техніки, 4
заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник
охорони здоров’я).
Кількість студентів: Усього: 1174
– Денна 763
– Заочна 411
Форми післядипломної підготовки: інтернатура;
аспірантура; вдосконалення лікарів.
Форми навчання: бюджетна, контрактна.
IV accreditation level.
Departments: medical; pharmaceutical; international students;
postgraduate education.
Number of lecturers: 169 (among them – 19 DSc and 55 PhD, 2
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

honored workers of science and technology, 4 honored doctors
of Ukraine, 1 Honored healthcare worker).
Number of students: Total: 1174
- Full-time education 763
- Extramural education 411
Forms of postgraduate education: internship; Doctorate;
advanced training for doctors.
Formes of study: government-financed education, contract
education.

Львівський медичний інститут
Lviv Medical Institute
Україна, 79018, м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
76, V. Polischuk Str., Lviv, 79018, Ukraine
+380 (32) 239-37-06
+38 (067) 673-55-64
+38 (050) 315-97-15
lvivmedinst@gmail.com
www.lmi.lviv.ua

Бажаєш стати висококласним: лікарем, провізором,
стоматологом або реабілітологом?
Вступай у Львівський медичний інститут – один з найкращих
приватних закладів вищої медичної освіти України.
Обирай гідне майбутнє та успішну кар’єру під керівництвом
висококваліфікованих фахівців.
Освітньо-професійні програми:
222 Медицина
221 Стоматологія
226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна
форми навчання)
227 Фізична терапія та ерготерапія
Do you want to become a highly qualified doctor, pharmacist,
dentist or rehabilitation therapist?
Enter our Lviv Medical Institute – one of the best private
establishments of higher medical education of Ukraine.
Elect the deserving future and successful career under the direction
of highly skilled specialists.
Educationally-professional programs:
222 Medicines
221 Stomatology
226 Pharmacy, industrial pharmacy (both full-time and part-time
course of study)
227 Physical therapy and Ergotherapy

Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Україна, 79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69
69, Pekarska Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 260-30-66
+380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Львівський національний медичний університет
ім. Д. Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і
WWW.MEDFORUM.IN.UA

103

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

найбільших вищих медичних навчальних закладів
України 1784 р. Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку
лікарів і провізорів на 6 факультетах – 2 медичних,
стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної
форм навчання), іноземних студентів, післядипломної
освіти. У складі Університету є 78 кафедр (у тому числі 47
клінічних), клінічні бази кафедр у Львівській, Волинській
та Рівненській областях, науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни (в структуру якого входять:
наукові лабораторії – трансмісивних вірусних інфекцій;
рикетсійних інфекцій; мікробіології та епідеміології;
дифтерії; санітарної токсикології; відділ епідеміології
клініки туберкульозу та спеціалізована консультативна
поліклініка фтизіопульмонологічного профілю з клінікодіагностичною лабораторією, «Колекція штамів рикетсій
та арбовірусів» і «Колекція штамів коринебактерій»),
медичний коледж, підготовче відділення іноземних
студентів, стоматологічний медичний центр, центральна
науково-дослідна
лабораторія
та
лабораторія
промислової токсикології, лабораторія електронної
мікроскопії; наукові центри: міжнародних зв’язків та
євроінтеграції, фармацевтичної опіки та інновацій в
охороні здоров’я, біостатистики, навчальний імітаційний;
навчально-виробнича аптека, наукова бібліотека,
відділ практики, 6 музеїв, відділ комунікації та промоції,
ботанічний сад, віварій. На кафедрах Університету,
в ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології,
стоматологічному медичному центрі, медичному коледжі
працює 3013 осіб, у тому числі 1365 науково-педагогічних
працівників: 180 докторів наук, 794 кандидати наук, 139
професорів, 446 доцентів.
За числом праць, які опубліковані у міжнародних
журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної
бази даних Scopus, ЛНМУ посів друге місце серед
медичних і 11 місце серед усіх закладів вищої освіти
України, індекс Гірша – 43.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University (LNMU) is
one of the oldest and largest medical universities in Ukraine
(founded in 1784). Today LNMU prepares doctors and
pharmacists at 6 faculties – 2 Medical, Dentistry, Pharmacy
(full-time and external form of education), Foreign Students
and Postgraduate Education. The University consists of 78
departments (including 47 clinical ones), clinical bases of
departments in Lviv, Volyn and Rivne regions, Research Institute
of Epidemiology and Hygiene (the Research Institute includes:
scientific laboratories - transmissible viral infections; rickettsial
infections; microbiology and epidemiology; diphtheria; sanitary
toxicology; department of epidemiology of tuberculosis clinic
and specialized polyclinic of phthisiopulmonology profile with
clinical diagnostic laboratory, “Ricketts strains and arboviruses
collection” and “Corinebacterium strain collection”), Medical
College, Preparatory Department of Foreign Students, Dental
Medical Center, Central Research Laboratory and Laboratory
of Industrial Toxicology, Laboratory of Electron Microscopy;
Centers: International Relations and Eurointegration,
Pharmaceutical Care and Health Innovations, Biostatistics,
Simulation Training; Department of Pharmaceutical Education
and Research, Scientific Library, Department of Practice, 6
museums incl. Museum of Human Diseases, which is included
in the register of national heritage of Ukraine, Department of
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Communication and Promotion, Botanical Garden, Vivarium.
About 3013 persons are employed at the departments of the
University, the Central Research Laboratory and Laboratory
of Industrial Toxicology, the Dental Medical Center and the
Medical College, including 1365 scientific and pedagogical
staff: 180 DSc, 794 PhD, 139 professors, 446 associate professors.
Based on the number of papers published in international
journals, according to the latest registry of the Scopus scientific
metric database, LNMU is ranked second among medical and
11th among all universities in Ukraine, the Hirsch index is 43.

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕСИТЕТ, приватний заклад
вищої освіти
INTERNATIONAL EUROPEAN UNIVERSITY,
Private Institution of Higher Education
Україна, 03164, м. Київ,
вул. Олевська, 3-А
3-А, Olevska Str., Kyiv,
03164, Ukraine
+380 (44) 338-00-45
rector@ieu.edu.ua

Міжнародний європейський університет – один
із найсучасніших університетів України та один із
найдоступніших за вартістю навчання університетів
Європи. Ми надаємо відмінну якість освіти та
всесвітньовизнані дипломи для українських та іноземних
студентів.
Університет проводить навчання студентів за
освітньо-професійними програмами «Медицина» та
«Менеджмент». Навчання проводиться українською та
англійською мовами.
International European University is one of the most modern
universities in Ukraine and one of the most affordable
universities in Europe. We provide excellent quality of education
and globally recognized diplomas for local and international
students in Medicine and Management. Educational programes
are in Ukrainian and English.

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Bogomolets National Medical University
Україна, 01601, м. Київ,
бул-р Т. Шевченка, 13
13, T. Shevchenko Blvd., Kyiv, 01061, Ukraine
+380 (44) 234-40-62
+380 (44) 234-92-76
research@nmu.ua
www.nmu.ua

Національний
медичний
університет
імені
О.О. Богомольця (НМУ) – вищий навчальний медичний
заклад, визнаний в Україні та за кордоном учбовий
і науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів,
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провізорів. В університеті навчається понад 12 тис.
студентів, в т.ч. понад 2 тис. іноземних студентів, понад
2000 лікарів (провізорів) проходять післядипломну
підготовку в інтернатурі. Науковий потенціал
університету складають також понад 150 аспірантів та 200
клінічних ординаторів.
Університет проводить: довузівську підготовку абітурієнтів,
підготовку медичних кадрів та післядипломну освіту.
Професорсько-викладацький
склад
університету
налічує понад 1300 науково-педагогічних працівників,
із них – понад 200 докторів наук, більше 800 кандидатів
наук, серед яких більше 140 професорів, понад 380
доцентів, члени державних та громадських академій
наук, заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені
лікарі України, Заслужені працівники освіти, Заслужені
працівники охорони здоров’я України, Лауреати
Державної премії України, експерти МОЗ України.
University is a higher medical institution holding. This is an
educational and research center providing undergraduate
and postgraduate training for medical doctors, dental
medical doctors and pharmacists. There are more than
12,000 undergraduate students, including more than 2,000
international students, more than 150 PhD students, as well as
200 clinical fellows.
University provides preparatory courses; medical training as
well as postgraduate education.
The teaching staff is represented by more than 1300
professionals. Of these, more than 200 are doctors of medical
science (>140 professors), >800 – PhD of medical science
(>300 associate professors). There are full members of state
Academies of Sciences, and corresponding members of the
public Academies of Sciences, members of foreign academies,
associations and other international associations, honored
workers and sciences and technology, Honored inventor of
Ukraine, winners of state prizes of Ukraine.

Одеський національний медичний університет
Odesa National Medical University
Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
2, Valikhovskiy lane, Odesa, 65082, Ukraine
+380 (48) 723-42-49
+380 (48) 723-22-15
office@odmu.edu.ua
www.odmu.edu.ua

ОНМедУ є членом Міжнародної та Європейської
Асоціацій університетів, Міжнародного наукового
комітету ЮНЕСКО.
Матеріально-технічна база: вісім факультетів, 58 кафедр,
12 навчальних корпусів, 48 клінічних баз, дві власні
клініки, три власних НДІ, 13 спеціалізованих медичних
центрів.
Університет має сучасну базу для учбової, наукової
і лікувально-діагностичної роботи, що сприяє
впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За
останні роки створені унікальні науково-лікувальні
підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної
біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології.
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Успішно функціонують створені спільно з органами
охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри.
Закінчено будівництво університетської стоматологічної
клініки, створена перша в Україні багатопрофільна
університетська клініка. Відкриття в університеті
видавничо-поліграфічного комплексу дало змогу
вирішити безліч проблем, зв’язаних з видавничою
діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали
ВАК України, серія підручників і навчальних посібників.
Виданo понад 100 наймeнувань книг українською,
російською, англійською і французькою мовами.
ONMedU is a member of the International and European
Associations of Universities, the International Scientific
Committee of UNESCO.
Material base 8 faculties, 58 departments, 12 academic
buildings, 48 clinical sites, 2 own clinic, 3 own research
institutes, 13 specialized medical centers.
The University has a modern base for educational, scientific
and medical diagnostic work that facilitates the introduction
of new medical advances science. Za recent years created a
unique scientific and medical departments: Research Institute
for Regenerative and reconstruction biomedicine, Research
Institute of Clinical Biophysics Research Institute valeologii.
Successfully operating jointly created with public health
medical and diagnostic centers. The construction of university
dental clinic, established the first university in Ukraine
multidisciplinary clinic. Creating the university publishing,
printing complex helped to solve many problems associated
with publishing. We published four scientific journals WAC
Ukraine, a series of textbooks and training aids. Published more
than 100 names of Ukrainian books, in Russian, and in English
and French languages.

Тернопільський національний медичний
університет ім. І.Я. Горбачевського
МОЗ України
Horbachevsky Ternopil National Medical University
Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
1, Maidan Voli, Ternopil, 46001, Ukraine
Приймальна комісія: vstup@tdmu.edu.ua
+38-093-589-18-78
+38-068-771-06-35
+380(352)25-15-72
+380 (352) 52-44-92
unіversіty@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua

Тернопільський національний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського – провідний медичний заклад
вищої освіти України, який готує висококваліфікованих
фахівців медичної галузі уже понад 60 років.
Університет один з кращих серед закладів вищої освіти
України в рейтингу прозорості діяльності за версією
Аналітичного центру CEDOS. ТНМУ лідерів серед
медичних закладів вищої освіти України в рейтингу
Webometrics ranking of world’s universities. Університет –
перший у загальному рейтингу медичних закладів вищої
освіти України за версією Міжнародного освітнього
WWW.MEDFORUM.IN.UA
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порталу «4 International Colleges & Universities».
За час своєї діяльності ТНМУ було підготовлено понад
25 тис. висококваліфікованих фахівців медичної
галузі, які своєї натхненою працею врятували тисячі
людських життів. Сьогодні тут здобувають освіту понад
7 тис. студентів, серед них 5 тис. громадян України та
близько 2-х тис. іноземних громадян. На медичному,
фармацевтичному, стоматологічному факультетах, факультеті
іноземних студентів та в 6 навчально-наукових інститутах
навчальний процес забезпечують понад 600 викладачів
(90% з них мають наукові ступені доктора філософії і
доктора наук).
Сьогодні функціонує 20 корпусів, з них – 12 навчальних
з просторими аудиторіями та сучасними лабораторіями,
університетська лікарня, стоматологічний відділ
університетської клініки, спорткомплекс з тренажерною
залою. Підрозділами університету є видавництво
«Укрмедкнига», бібліотека, навчально-оздоровчий
комплекс «Червона калина»
Запрошуємо Вас приєднатись до дружної родини ТНМУ.
Запрошуємо до Тернопільського національного
медичного університету імені Івана Яковича
Горбачевського.
Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University is a
leading institution of higher medical education in Ukraine,
which has been training highly qualified specialists in the
field of medicine for over 60 years.
Ternopil Medical University holds the leading position
among higher medical educational establishments
in Ukraine. According to the Analytical Centre CEDOS
Transparency Ranking, it is one of the best Ukrainian
universities. TNMU ranks first among medical educational
institutions in Ukraine in the Webometrics ranking of world’s
universities. According to the International Educational
Portal “4 International Colleges and Universities”, Ternopil
National Medical University is the first in the overall ranking
of medical educational institutions in Ukraine.
Since its establishment, more than 25,000 highly qualified
medical professionals have been trained in Ternopil
Medical University, having saved thousands of lives by their
inspired work, integrity, skill and compassion. Today, more
than 7,000 students, including 5,000 Ukrainian and about
2,000 foreign citizens, are educated here. The Faculties
of Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Postgraduate
Training Faculty and International Students’ Faculty employ
more than 600 teachers, with 90% of them having PhD and
doctoral degrees.
Today, its premises include 20 buildings, 12 of them being
academic buildings with spacious classrooms and modern
laboratories, University Hospital, Dental Department of the
University Hospital, Sports Facility with a well-equipped
gym. Other University’s affiliates include the “Ukrmedknyha”
publishing house, University Library, Education and
Recreation Center “Chervona Kalyna”.
We invite you to join TNMU friendly community.
We invite you to I. Horbachevsky Ternopil National Medical
University.
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Харківський національний медичний
університет
Kharkiv National Medical University
Україна, 61022, м. Харків,
пр-т Науки, 4
4, Nauky Ave., Kharkiv,
61022, Ukraine
+380 (57) 707-73-80
+380 (57) 700-41-32
meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Харківський національний медичний університет
– один з лідерів вищої медичної освіти України,
у складі якого 8 факультетів, навчально-науковий
інститут післядипломної освіти, три інститути,
медичний коледж. 70 кафедр мають високий
кадровий потенціал – професорсько-викладацький
склад складає 949 осіб. В університеті працюють
серед них вчені звання професора мають 119
співробітників, доцента – 262, науковий ступень
доктора медичних наук – 133, кандидата медичних
наук – 555. В університеті працюють: академік НАМН
України, 5 членів-кореспондентів НАМН України,
15 заслужених діячів науки і техніки України, 17
заслужених лікарів України, заслужений працівник
фармації України, 3 заслужених працівника освіти
України, 9 лауреатів Державної премії України в
галузі науки і техніки, 21 академік державних та
громадських Академій України Також в університеті
навчається понад 7 000 студентів, серед яких понад
3000 – іноземні громадяни з 73 країн світу. ХНМУ є
членом Міжнародної асоціації університетів.
Kharkiv National Medical University is one of the
leaders of higher medical education in Ukraine, which
includes 8 faculties, Educational and Scientific Institute
of Postgraduate Education, 3 Research institutes,
medical college. 70 departments have high staffing
potential –it is consist of 949 people. Among them,
the academic rank of professor has 119 employees,
associate professor – 262, scientific degree of doctor of
medical sciences – 133, candidate of medical sciences
– 555. The university employs: academician of NAMS of
Ukraine, 5 corresponding members of NAMS of Ukraine,
15 honored workers of science and of Technology of
Ukraine, 17 Honored Doctors of Ukraine, Honored Worker
of Pharmacy of Ukraine, 3 Honored Workers of Education
of Ukraine, 9 Laureates of the State Prize of Ukraine
in Science and Technology, 21 Academicians of State
and Public Academies of Ukraine and enrolls over 7,000
students, including over 3,000 foreign nationals from
73 countries. KhNMU is a member of the International
Association of Universities.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
MASS MEDIA

СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

WWW.MEDFORUM.IN.UA

107

XI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
XI INTERNATIONAL MEDICAL FORUM

103.UA, Медичний проект
103.UA, Medical Project
Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30, оф. 320
Off. 320, 30, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 379-48-62
sales@103.ua
www.103.ua

Медичний проект 103.UA — міжнародний медичний
портал і мобільний додаток, які допомагають клінікам,
стоматології та лабораторіям знайти пацієнтів. Проект
працює в Україні, Білорусі та Казахстані. Кожний місяць
більш ніж 425 тисяч користувачів порталу обирають
клініки та лікарів потрібної спеціалізації.
103.UA — an international medical project and a mobile
application that help clinics, dentists and laboratories find
patients. The project works in Ukraine, Belarus and Kazakhstan.
Each month more than 425 thousand users choose clinics and
doctors of the necessary specialization.

iLikar.com
Kemp House, 152 City Road, London
EC1V 2NX United Kingdom
info@iLikar.com
www.iLikar.com

iLikar.com пропонує медикам онлайн курси з вивчення
медичної англійської. Спеціально розроблена методика
для ефективного онлайн навчання дозволяє швидко
наростити словниковий запас, поліпшити сприйняття
мови на слух, а також почати читати оригінальні тексти
англійською.
iLikar.com offers online Medical English course for healthcare
professionals. A specially designed methodology allows you
to quickly build up your professional vocabulary, improve
listening skills, and also start reading the original papers in
English.

ITMED, міжнародна медична платформа
ITMED, international medical platform
Україна, 03065, м. Київ, вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str., Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@itmed.org
www.itmed.org

Міжнародна
медична
платформа
ITMED.org
(Інформаційні Технології в Медицині) призначена
для комунікації без посередників і отримання
нових клієнтів. Зручний інтерфейс з максимальною
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персоналізацією необхідної інформації, особистий
кабінет, персональна сторінка на порталі, лендінг з
доменним ім’ям, сегментована реклама по цільових
групах і географії, е-mail розсилка по базі клієнтів
порталу, зйомка і монтаж відеороликів, корисні
медичні публікації за обраними темами.
The international medical platform ITMED.org (Information
Technology in Medicine) is designed for communication
without intermediaries and receiving new clients. The
interface with the maximum personalization of the necessary
information, personal account, personal page on the portal,
landing with a domain name, segmented advertising for target
groups and geography, e-mail on the base of the portal clients,
capture and install video clips, useful medical publications on
selected topics.

Med36.com
reklama@med36.com
www.med36.com

Med36.com — український інформаційно-довідковий
ресурс про медицину.
Необхідний партнер для більшості організацій,
які бажають оперативно і легко донести аудиторії
інформацію про свою діяльність. Онлайн друг для
провідних клінік і лікарів, які консультують читачів в
інтерактивному режимі. Вся інформація зібрана в єдиний
каталог, і скористатися ним можна не виходячи з дому, не
витрачаючи часу на пошуки адреси та контактних даних.
Med36.com – Ukrainian reference and information resource
about medicine. Essential partner for most organizations
that want quickly and easily bring the audience information
about its activities. Online friend for each of leading clinics
and doctors that consult readers online. All information is
collected in a single catalog, and you can use it without leaving
your home, not spending time for searching for addresses and
contact information.

Medicina.ua
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Нижній Вал, 15, оф. 307
Off. 307, 15, Nyzhniy Val Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (93) 205-55-88
+380 (66) 066-99-59
+380 (44) 383-30-13
mail@medicina.ua
www.medicina.ua

Medicina.ua – це один з найбільших медичних порталів,
на якому представлені:
- понад 7000 медичних закладів та клінік
- більше 4000 статей з описом хвороб, методів їх
лікування та діагностики
OFFICIAL CATALOGUE
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- близько 60000 інтерактивних консультацій в режимі
on-line
- інформація про понад 2000 лікарів, багато з яких
консультують на порталі
- свіжі новини зі світу медицини
- велика інформаційна база щодо здорового способу
життя та різноманітні дієти
- форуми на різноманітні теми та інша цікава й корисна
інформація
Medicina.ua is one of the largest health portal, which provides:
- over 7,000 medical institutions and clinics
- about 3,000 articles describing the disease, methods of
treatment and diagnosis
- over 60,000 consultations in the on-line
- information on more than 2,000 doctors. Many of them
advises on the portal
- latest news from the world of medicine
- a large knowledge base for a healthy lifestyle and varied diet
- forums on various topics and other interesting and useful
information

MedQueen.com
Україна, 02139, м. Київ,
бул-р Перова, 36
36, Perova Blvd.,
Kyiv, 02139, Ukraine
+38 (098) 485-50-18
medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

MedQueen.com – Просування медичних послуг, медичних
центрів, медичного обладнання та лікарських препаратів.
Site MedQueen.com – Promotion of medical services, medical
centers, medical equipment and medicines.

Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site
Україна, 04210, м. Київ,
вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, Obolonska embankment Str.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал
Pharma.net.ua спеціалізується на висвітленні новин
українського фармацевтичного ринку та світової
фармацевтичної індустрії.
The first independent pharmaceutical business portal
Pharma.net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical
market and of the global pharmaceutical industry.
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

Ваше здоров’я, Редакція газети, ТОВ
Your Health, Newspaper editorial office, LTD
Україна, 04210, м. Київ,
Оболонська набережна, 11, корп. 1
1 Bldg., 11, Obolon embankment,
Kyiv, 04210, Ukraine
+38 (067) 238-41-63
vz@vz.kiev.ua
www.vz.kiev.ua

Всеукраїнська медична газета «Ваше здоров’я» офіційний
друкований орган МОЗ та галузевої профспілки, а також
найдавніше медичне видання України. «Ваше здоров’я» –
це 30 років партнерства, довіри та професійних відносин
із представниками сфери охорони здоров’я.
«Ваше здоров’я» – це завжди актуальна та об’єктивна
інформація, максимальна відкритість до дискусій,
постійний діалог із читачами, нові цікаві проекти,
сучасний та зручний формат.
Medical Ukrainian newspaper “Your Health” - the official
printed organ of the Ukrainian Ministry of Health and sectoral
Trade union, as well as the oldest medical newspaper in
Ukraine. “Your Health” represents 30 years of partnership,
trust and professional relationships with representatives of the
health sector.
“Your Health” is always relevant and objective information,
maximum openness to discussions, ongoing dialogue with
readers, new interesting projects, modern and convenient
format.

Журнал головної медичної сестри
Magazine of Chief Nurse
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Р. Окіпної, 10-А
10-А,Okipnoy Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (044) 501-57-03
ra@vdpa.com.ua
www.med-sestra.com

Журнал головної медичної сестри – спеціалізоване,
інформаційно-довідкове видання для ефективної
роботи молодшого персоналу медичних закладів усіх
форм власності. На сторінках журналу публікуються
новини
законодавства,
практичні
поради,
консультації спеціалістів, професійні відповіді на
запитання.
Magazine of Chief Nurse – specialized, informationreference book for the effective operation of junior
personnel of medical institutions of all forms of
ownership. The magazine published news of legislation,
practical tips, expert advice, answer all your questions.
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Заславський, Видавничий дім
Zaslavsky, Publishing house
Україна, 04107, м. Київ, а/с 74
P.O. box 74, Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 223-27-42
info@mif-ua.com
www.mif-ua.com

Видавничий дім «Заславський» — провідне в Україні
видавництво професійної медичної літератури.
Наші періодичні видання — газета «Новини медицини
і фармації», журнали «Актуальна інфектологія»,
«Артеріальна гіпертензія», «Біль. Суглоби. Хребет»
«Практична онкологія», а також рекомендовані ВАК
України для публікації дисертаційних досліджень
журнали «Медицина невідкладних станів», «Здоров’я
дитини», «Нирки», «Травма», «Міжнародний неврологічний журнал», «Міжнародний ендокринологічний
журнал», «Гастроентерологія», «Український журнал
хірургії», «Архів офтальмології України» — мають
найвищий індекс читацької активності серед лікарів
України.
Також ми представляємо інтернет-магазин медичної
книги «Буквамед» (www.bookvamed.com.ua) та фірмові
магазини «Буквамед» в Києві (тел. +380 (67) 481-81-17, +38
(044) 353-72-45, +380 (67) 325-10-26
Publishing house “Zaslavsky” is a leading Ukrainian publisher of
professional medical literature.
Our periodical issues — the newspaper “News of Medicine
and Pharmacy”, specialized scientific medical journals “Actual
infectology”, “Pain. Joints. Spine”, “Practical oncology” and
the issues that are recommended by State Commission
for Academic Degrees and Titles of Ukraine for publishing
dissertation research papers, namely “International
Neurological Journal”, “Kidneys”, “International Journal of
Endocrinology”, “Emergency Medicine”, “Child’s Health”,
“Trauma”, “Gastroenterology”, “Ukrainian Journal of Surgery”,
“Archive of Ukrainian Ophtalmology” — have the highest index
of readers’ activity among the Ukrainian physicians.
Also we present the internet-shop of medical literature
“Bookvamed” (www.bookvamed.com.ua) and our outlets in
Kyiv (phone: +380 (67) 481-81-17, +38 (044) 353-72-45, +380
(67) 325-10-26

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
Україна, 03065, м. Київ, вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str., Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО збільшить
кількість звернень клієнтів і підвищить пізнаваність вашої
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компанії. Використовуйте створення Представницького
сайту, публікацію Рекламної статті, розміщення
Рекламного банера, E-mail розсилку, зйомку відеоролика.
10 років досвіду в медичному Інтернеті. 10 000 клінік і
лікарів в реєстрі порталу. 100 000 цільових відвідувачів
щомісяця. Спілкуйтесь з пацієнтом без посередників.
Додайте в свій арсенал ефективність ЗДОРОВ-ІНФО!
The medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO will efficiently
present you and your suggestions on the market of medical
services of Ukraine.
10 years of experience in the medical Internet.10 000 clinics
and doctors in the portal registry. 100 000 target visitors every
month. We will increase the number of patient requests and
increase the attendance of your website. We will connect you
with the patient directly, without intermediaries. Add to your
arsenal the effectiveness of ZDOROV-INFO!

Здоров’я України. Медичні видання,
Видавничий дім
Health of Ukraine. Medical editions,
Publishing house
Україна, 03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 2
2, General Shapoval Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28
+380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання»
– одне з провідних видавництв медичної періодики
і літератури в Україні. Місія нашої компанії – сприяти
поліпшенню здоров’я громадян України шляхом
інформування лікарів про ефективні методи діагностики і
лікування, а також поширення і популяризації актуальної
медичної інформації.
Publishing house “Health of Ukraine. Medical editions” is
leading publishing house of medical periodicals and literature
in Ukraine. Our mission is to improve the health of citizens of
Ukraine by informing of doctors about the effective methods
of diagnostics and treatment, as well as by distribution and
popularization of actual medical information.

Казахстанский Фармацевтический Вестник
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald
Казахстан, 050042, м. Алмати,
вул. Жандосова, 98, оф. 603
Off. 603, 98, Zhandosova Str., Almaty, 050042, Kazakhstan
+7 (727) 385-85-69
+7 (747) 094-11-00
+7 (747) 094-11-77
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання для учасників сфери обігу
ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з проблематики
OFFICIAL CATALOGUE
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фармбізнесу, лікзабезпечення; аналітичні огляди; НПА;
клінічний досвід застосування ЛЗ, а також зарубіжний
досвід організації медичної та лікарської допомоги,
ведення фармбізнесу. Видання виходить з листопада 1995
року, два рази на місяць. Поширюється в електронному
вигляді за передплатою. Сайт «pharmnews.kz» – один з
кращих професійних фармацевтичних веб-ресурсів СНД,
що висвітлює світові і республіканські новини фармації та
охорони здоров’я; оперативну та актуальну інформацію.
The specialized periodical for participants of the sphere
of medicine circulation. The content includes issues of the
pharmaceutical business, medicine coverage, analytical
reviews, laws, clinical experience in using drugs, together
with the foreign experience of the medical and medicine
help organization, and management of the pharmaceutical
business. The periodical is issued from November 1995, two
times per month, and distributed by subscription. Website is a
professional internet-resource with news of pharmacy and todate information.

КОМПАСС Україна, ПрАТ
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
Україна, 61072, м. Харків, а/c 3122
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
+38 (067) 571-62-31
office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна»
(385 000 компаній). Безкоштовна демо-версія —
www.demo.kompass.ua
Бази даних 44 млн. компаній з 75 країн світу на
www.kompass.com
Бази даних для Email-розсилання в Україні й за кордон на
www.kompass.ua
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.
Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing 385 000
Ukrainian companies. Free demo – www.demo.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 75
countries worldwide on www.kompass.com
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua.

МедЕксперт, Група компаній
MedEkspert, Group of companies
Україна, 04211, м. Київ, вул. Межигірська, 28, оф. 19
Off. 19, 28, Mezhygirska Str., Kyiv, 04211, Ukraine
+380 (44) 498-08-34, 80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

- Міжнародна акредитація освітніх заходів для лікарів і
фармацевтів,
- Організація Міжнародних конгресів та заходів до
Всесвітніх Днів різних нозологій.
Сучасні науково-практичні фахові видання «Современная
педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье
женщины», «Реабілітація та паліативна медицина»,
«Хірургія дитячого віку».
Group of companies MedEkspert – Соntinuous Medical
Education (CME). For the first time in Ukraine:
- International accreditation of educational activities for
doctors and pharmacists,
- Organization of international congresses and events for
World Anniversaries of different nosologies.
Modern scientific and practical professional editions
“Modern pediatrics”, “Perinatology and pediatrics”,
“Woman’s health”, “Rehabilitation and palliative medicine”,
“Pediatric surgery”.

МЕДИЦИНА УКРАЇНИ, ТОВ
MEDICINE OF UKRAINE, LTD
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Олексія Тєрьохіна, 8-А, оф. 5
Off. 5, 8-A, Oleksiya Ter`oxina Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 485-27-74
medicine_ukraine@ukr.net

Видавничо-інформаційний центр «Медицина України»
спільно з установами охорони здоров’я видає медичні
журнали: «Променева діагностика, променева
терапія», «Радіологічний вісник», «Сучасні проблеми
токсикології, харчової та хімічної безпеки», «Проблеми
харчування», «Медичний ринок» та ін.
Займається підготовкою та розповсюдженням
медичних видань: підручників, посібників, атласів,
монографій з різних галузей медицини і організацією
та проведенням конференцій та семінарів.
Publishing and Information Centre Medicine of Ukraine
together with the institutions of public health, publishes
medical journals:
- Radial Diagnostics, Radiotherapy;
- Radiologichnyi Visnyk Newsletter;
- Modern Problems of Toxicology, Food and Chemical Safety;
- Problems of Nutrition;
- Medical Market.
Medicine of Ukraine involved in the preparation and
distribution of medical publications: textbooks, handbooks,
atlases and monographs on various branches of medicine
and the organization and holding of conferences and
seminars.

Група компаній МедЕксперт – безперервна медична
освіта (СМЕ). Вперше в Україні:
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE
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Медичний вісник України, газета
Medical herald of Ukraine, newspaper
Україна, 65045,
м. Одеса-45, а/с 9
P.O. Box 9, Odessa-45,
65045, Ukraine
+380 (44) 360-43-05
+380 (48) 798-45-93
medvestnik@yandex.ru
www.medvestnik.com

Видавництво газет «Медичний вісник України», «Пацієнт»,
журналу «Инфекційний контроль» та іншої поліграфічної
продукції, розробка сайтів, вебдизайн, техпідтримка та
СЕО.
«Medical herald of Ukraine» and «Patient» newspapers,
«Infectional control» magazine, working out and technical
support of sites, webdesign and SEO

МЕДКНИГА, Видавничий дім
MEDKNYHA, Publishing house
Україна, 04124, м. Київ,
вул. Кирилівська, 160-Б
160-B, Kyrylivska Str.,
Kyiv, 04124, Ukraine
+380 (44) 587-81-07
medknyha@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

«МЕДКНИГА» – провідне українське видавництво
медичної літератури.
Напрями діяльності:
- наукові медичні журнали для лікарів-практиків:
«Практикуючий лікар» (www.plr.com.ua),
«Ендокринологія» (www.endokrynologia.com.ua),
«Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського
(www.neuroscience.com.ua).
«Акушерство. Гінекологія. Генетика» (www.agg.kiev.ua)
- профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка
практикуючого лікаря» (монографії, підручники та ін.);
серія «Здоров’я Вашому дому» (науково-популярні
книги про здоров’я).
“MEDKNYHA” – a leading Ukrainian publishing house of
medical literature.
Activity areas:
- Scientific medical journals for practitioners:
“Practitioner” (www.plr.com.ua),
“Endocrinology” (www.endokrynologia.com.ua),
“The Journal of Neuroscience” of B.M. Mankovskyi
(www.neuroscience.com.ua).
“Obstetrics. Gynecology. Genetics” (www.agg.kiev.ua)
- Specialized publications: book series “Practitioner’s Library”
(monographs, textbooks, etc.); book series “Health to Your
Home” (non-fiction books on health).
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, журнал
INTERNATIONAL TOURISM, magazine
Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 15
15, Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine
+380 (44) 254-51-90/93
welcome@intour.com.ua
intour.magazin@gmail.com
www.intour.com.ua

Журнал «Міжнародний туризм» — провідне туристичне
видання України. Розповідає про подорожі, відпочинок
та пригоди. Приваблює ефектним дизайном, якісним
друком та яскравими авторськими матеріалами.
«Міжнародний туризм» — володар багатьох професійних
нагород.
Журнал виходить з 1992 року.
Мова видання: українська.
Періодичність: 6 номерів на рік.
The International Tourism Magazine is the leading tourist
periodical in Ukraine.
The magazine features articles about life and tourist lures of
many countries of the world, suggests the best places to go to
for rest and recreation, publishes interviews with celebrities. It
is enhanced by its highly attractive design and insightful and
well-written articles.
The Magazine is a holder of numerous professional awards.
Published since 1992, bimonthly.

Моріон, ТОВ
Morion, LTD
Україна, 02140, м. Київ, пр-т Бажана, 10-А
10-A, M. Bazhana Ave., Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 585-97-10
public@morion.ua
www.morion.ua

Компанія «МОРІОН» (www.morion.ua) - провідне
українське підприємство, яке спеціалізується: на
систематизації інформації щодо лікарських засобів
та сервісу по питанням аналітики, управління та
маркетингу на фармацевтичному ринку, а саме:
Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА online.
www.apteka.ua; Спеціалізовані видання: газета
«Щотижневик АПТЕКА», довідник «КОМПЕНДІУМ –
лікарські засоби»; Гео-Аптека – онлайн-сервіс з пошуку
фармацевтичних продуктів; Програмні продукти для
автоматизації аптек: інформаційна система «Лікарські
засоби», облікова система «Аптека», система замовлення
«Фармзаказ АПТЕКА»; Інформаційно-аналітичні продукти:
система дослідження фармринку «PharmXplorer», BIрішення на платформі QlikView, синдикативна база
даних фахівців та закладів охорони здоров’я «aXioma»;
Програмне забезпечення для управління маркетингом
«Pharma HRM»; Маркетингові дослідження серед лікарів,
фармацевтів, споживачів.
OFFICIAL CATALOGUE
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MORION Ltd. (www.morion.ua) - The leading Ukrainian
Company which specializes in systematization of information
about medicines and service on issues of intelligence,
management and marketing in the pharmaceutical market,
namely: APTEKA online – internet-edition www.apteka.
ua; Specialized publications: APTEKA weekly newspaper,
COMPENDIUM-Pharmaceutical Drugs; Geo-Apteka — online
service on search of pharmaceutical products; Software
products for pharmacy automation: Likarski Zasoby —
information system; Apteka-registration system; Pharmzakaz
APTEKA – order system; information and analytical products:
PharmXplorer – pharmaceutical market research system;
BI-solution on the QlikView platform; aXioma – syndicated
database of medical professionals and medical institutions;
ETMS class software for marketing management of
pharmaceutical companies – Pharma HRM; marketing
researches among doctors, pharmacists and consumers.

Практика управління медичним закладом,
журнал
Practice of Management of the Medical Institution,
magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 10-А
10-А,Okipnoy Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@vdpa.com.ua
www.med-info.net.ua

Журнал «Практика управління медичним закладом»
– щомісячне спеціалізоване, інформаційно-довідкове
видання для керівників закладів охорони здоров’я
різного профілю усіх форм власності. Головним
завданням видання є - стати надійним помічником
керівника медичного закладу у всіх без винятку сферах
його діяльності.
“Practice of Management of the Medical Institution” journal
is a monthly specialized, informative and reference edition for
the managers of healthcare institutions with different profiles
and of all forms of property. The aim of the edition is to help
the managers of the medical institutions in all spheres of their
activity.

Приватний лікар, журнал РедБіз
Лабораторія Медичного Бізнесу, ТОВ
The Private doctor, magazine
RedBiz Agency of Medical Business, LTD
Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім´ї Стешенків, 1, оф. 2
Off. 2, 1, Steshenkiv Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 383-68-45
+380 (44) 500-67-03
Redmed.dm@gmail.com
www.redmed.com.ua

ТОВ «РедБіз» — це консалтингова агенція, що надає
послуги з питань медичного маркетингу та менеджменту
СПОНСОР КАТАЛОГУ
SPONSOR CATALOGUE

для лікувально-профілактичних закладів усіх форм
власності. Окремим продуктом агенції є діловий
журнал для власників, керівників медичних установ та
підприємців у сфері медицини «Приватний лікар», що
виходить 6 разів на рік. Це перше бізнес-видання на ринку
медичної преси, що допомагає створювати та розвивати
медичний бізнес. Окрім цього, агенція займається
виданням бізнес-літератури для лікарів на теми
маркетингу та менеджменту. Місія агенції — домінування
медичної еліти у суспільстві, сприяння гармонійному
розвитку взаємовідносин між медиками та пацієнтами,
що засновані на взаємній повазі та справедливій оплаті
праці лікарів.
RedBiz LLC is a consulting agency providing medical marketing
and management services for healthcare facilities of all types
of ownership. A separate product of the agency is a business
magazine for owners, managers of medical institutions and
entrepreneurs in the field of medicine “Private doctor”, which
is published 6 times a year. It is the first business publication in
the medical press market to help create and grow the medical
business. In addition, the agency publishes business literature
for physicians on marketing and management topics. The
mission of the agency is to dominate the medical elite in society,
to promote the harmonious development of relationships
between physicians and patients, based on mutual respect and
fair pay for physicians.

Професійні видання. Україна
Professional Edition. Ukraine, LTD
Україна, 04655, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10-Г,
сектор «Б», оф. 201
Off. 201, sector “B”,
10-G, Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 338-87-04
+38 (096) 851-40-34
admindom@ukr.net
www.recipe.by

Видавництво «Профессиональные издания» спеціалізується на випуску міжнародної медичної періодики.
Працюємо на інформаційних ринках Білорусі, України та
Росії. У портфелі видавництва 17 міжнародних науковопрактичних журналів.
Наше завдання – створення єдиного інформаційного
простору для обміну досвідом та ефективного
спілкування медичних працівників країн Східної Європи
та Азії.
Видавництво засновано в 2001 році.
“Professional Editions” is specializing at the production of
international medical periodicals. We are working in Belarus,
Ukraine and Russia. We release 17 international scientific
and practical periodicals, one of our journals is “Laboratory
diagnostics. Eastern Europe”. It is an international peerWWW.MEDFORUM.IN.UA
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reviewed scientific and practical journal. Our task is creating the
single informational field for experience exchange and effective
communication of medical professions of Eastern Asia and
Asia. A publishing house is founded in 2001.

СахарОК, журнал
Медіа Корпорація RIA
SaharOK, magazine
Media Corporation RIA
Україна, 21000, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 2
2, Khmel`nytske schose Str.,
Vinnytsia, 21000, Ukraine
+38 (067) 460-02-44
saharokeditor@gmail.com
www.сахарок.com

Журнал «СахарОК» – перше міжнародне медичне видання
про цукровий діабет. Орієнтоване на 2 окремі аудиторії:
пацієнти з ЦД та медичний персонал (ендокринологи,
сімейні лікарі, педіатри)
- Видання пацієнтського журналу про життя з діабетом
«СахарОК» (онлайн, принт);
- Видання
спеціалізованої
літератури
для
ендокринологів, сімейних лікарів;
- Друковані наклади журналу під тематичні конференції,
форуми, конгреси;
- Найбільша онлайн діабет-платформа сахарок.com;
- Проведення діабет івентів.
SaharOK-magazine is the first international medical edition on
diabetes mellitus. Focused on 2 separate audiences: patients
with diabetes and medical staff (endocrinologists, family
doctors, pediatricians)
- Publication of patient magazine on life with diabetes
«SaharOK» (online, print);
- Publication of specialized literature for endocrinologists,
family doctors;
- Printed magazine publications for thematic conferences,
forums, congresses;
- The largest online diabetes platform сахарок.com;
- Conducting diabetes events.

Слово pro. здоров’я, журнал
Slovo pro. zdorovie, magazine
Україна, 04119, м. Київ,
вул. Глибочицька, 40-У, ТОВ «Стенліз»
“Stenliz” LLC., 40-У, Glibochitskaya Str.,
Kyiv, 04119, Ukraine
+38 (099) 781-62-72
info@ozdorovie.com.ua
www.ozdorovie.com.ua

Журнал «Слово pro. здоров’я» – науково-практичне
видання для практикуючого лікаря, що публікує
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матеріали на тему жіночого здоров’я, огляди вітчизняної
та зарубіжної літератури, новини сфери охорони
здоров’я, інформацію про конференції, семінари та
майстер-класи для лікарів акушерів-гінекологів, інтерв’ю
з провідними фахівцями медичної галузі.
The magazine Slovo pro. zdorovie is a scientific and practical
publication for a practitioner, that publishes materials on
topic about women’s health, reviews of domestic and foreign
literature, news about safe of health, information about
conferences, seminars and workshops for obstetriciansgynecologists, interviews with leading specialists in the medical
sector.

СпортМедікал
SportMedical
Україна, 02156, м. Київ, вул. Мілютенка, 12
12, Millutenko Str., Kyiv, 02156, Ukraine
+38 (073) 100-37-85
sportmedicalnet@gmail.com
www.sportmedical.net

Новини спортивної медицини, здоров’я сім’ї, травми та
їх лікування. Обзори спортивних гаджетів. Цікаве відео із
світу спорту.
Sport medicine news, fitness news, family health, sport injury.
Gadgets and interesting sport video

Український медичний портал
Ukrainian medical portal
+38 (096) 579-77-27
+38 (063) 804-99-83
info@med-ukraine.info
https://med-ukraine.info

Портал присвячений висвітленню новітніх тенденцій
та досягнень в галузі медицини. Ресурс орієнтовано
на широку аудиторію: від лікарів до звичайних читачів.
Існує можливість вибору новин за рубриками та
слідкувати за ними через соціальні мережі та emailрозсилку. Особлива увага приділена реформуванню
системи охорони здоров’я України. Окремий розділ
порталу присвячено медичним подіям: конференціям,
семінарам, виставкам. Також розроблено каталог
клінік і лікарів.
The portal is devoted to the latest trends and achievements
of medicine. The resource is aimed at a wide audience: from
specialists to ordinary readers. It is possible to select news
by the rubrics and follow them on social networks and
through email-subscription. One of the sections of the portal
is contains a list of medical events: conferences, seminars,
exhibitions. A catalog of doctors and clinics has also been
developed.
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