
 
 

16-19 квітня 2013 року в ВЦ «КиївЕкспоПлаза», м. Київ, вул. Салютна, 2-Б 
відбулася масштабна подія для фахівців галузі охорони здоров'я України – 

IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ  
«ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ» 

 
• 380 компаній 
• 18 країн 
• 14 000 спеціалістів 
• 60 науково-практичних заходів для лікарів різної спеціалізації 
• 800 доповідачів-експертів галузі охорони здоров’я України 
 

Уже вчетверте з 16 по 19 квітня 2013 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» гостинно відчинив свої двері 
Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров’я нації», який з роками набув статусу 
масштабного комплексного заходу інноваційного спрямування галузі охорони здоров’я України, що 
об'єднав потужну науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції, 
створивши інформаційну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців 
охорони здоров'я. 
Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук 

України, Компанія LMT, за підтримки Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, 
Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з лікарських засобів та при 
сприянні медичних асоціацій і громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів 
України, соціальних фондів. 
Одночасно з Форумом відбулась II Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – 

Healthcare Travel Expo, учасниками якої стали провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, 
санаторно-курортні заклади, SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Туреччини, 
Фінляндії, Чехії, Польщі, Болгарії, Малайзії, Словаччини, Куби, Швейцарії, Хорватії, Німеччини, 
Угорщини, Йорданії, Казахстану, Росії, України та інші. 

    У церемонії відкриття IV Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я 
нації» та II  Міжнародної виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo 
яка відбулася 16 квітня, взяли участь: Олександр Качур – перший заступник міністра охорони 
здоров’я України; Віталій Цимбалюк – академік, віце-президент Національної академії медичних 
наук України; Володимир Мачулін – головний вчений секретар, член президії Національної академії 
наук України; Інна Демченко – перший заступник голови Державної служби України з лікарських 
засобів; Юрій Вороненко – ректор Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; 
Микола Маринов – перший заступник міністра курортів і туризму АР Крим; Анджей 
Грабовський – Радник-посланник Посольства Республіки Польща в Україні; представники 
медичних асоціацій, громадських фондів, компаній-виробників медичної техніки та інші. Серед 
почесних гостей: Ернесто Антоніо Сенті Даріас – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки 
Куба в Україні; Павло Страхілов – радник з економічних питань Посольства Болгарії в Україні; 
Берат Йилдиз – аташе з питань культури та інформації Посольства Республіки Турція; Анатолій 
Заболотний – директор Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»; Лариса 
Самойлович – аташе з туризму Представництва міністерства туризму Ізраїлю в Україні; Чуа Теонг 
Бан – Надзвичайний та Повноважний Посол Малайзії в Україні; Юрій Чорний – почесний консул 
Посольства Грузії в Україні; Генріх Собішевський – керівник європейського офісу «Toshiba Medical 
Systems». 
Як зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я України О.Качур, питання підвищення 

ефективності заходів щодо збереження здоров’я нації мають загальнодержавне значення та є 
пріоритетними у стратегії соціально-економічного розвитку України. Завдяки Форуму співпраця 
органів влади з професійними організаціями науковців, лікарів, об’єднаннями суб’єктів 
господарювання має значний потенціал для переходу вітчизняної охорони здоров’я на новий якісний 



рівень. Важливу роль у цьому процесі відіграє Міжнародний медичний конгрес, покликаний сприяти 
розвитку системи державних гарантій медичної допомоги та сучасних підходів до організації 
охорони здоров’я, підвищенню суспільного престижу медичної професії та пропагуванню цінностей 
здорового способу життя. 

  Основна мета Форуму – створення широкої міждисциплінарної платформи для 
конструктивного діалогу науковців, практикуючих лікарів, спеціалістів, виробників, 
постачальників та споживачів медичної техніки та послуг, охопивши усі напрямки даної області 
від теоретичних до практичних аспектів. Для лікарів суміжних спеціальностей – це можливість 
підвищити рівень кваліфікації, отримати нові знання, обмінятись досвідом, розширити та 
вдосконалити практичні і теоретичні навики, дізнатись про нові методи і методики у лікуванні, а 
також ознайомитись з інноваційними технологіями, професійним сучасним обладнанням, новими 
фармацевтичними препаратами. 

  Уся науково-практична програма базувалась на ІІ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ 
КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони 
здоров'я України», який внесений до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-
практичних конференцій, котрі відбудуться у 2013 році (розділ «Конгреси», № 5, стор. 10). В 
програму Конгресу увійшли 60 науково-практичних заходів для лікарів різної спеціалізації: 
організація та управління охороною здоров'я, лабораторна медицина, медична радіологія, терапія 
та сімейна медицина, гастроентерологія, онкологія, кардіологія, ендокринологія, урологія і 
нефрологія, акушерство і гінекологія, хірургія і нейрохірургія, анестезіологія, неврологія, медична 
та лабораторна генетика, гематологія та трансфузіологія, екстрена медична допомога, 
травматологія і ортопедія, фізіотерапія і реабілітація, дерматологія і дерматовенерологія, 
епідеміологія та інфекційні захворювання, отоларингологія, фтизіатрія і пульмонологія, 
біомедична інженерія, геронтологія, стоматологія, медичний туризм, заходи для спеціалістів 
фармацевтичного ринку. 

   Традиційні заходи, що відбулися в рамках Конгресу: практична конференція для приватних 
медичних закладів, спеціальні програми з медичної радіології та лабораторної медицини, науково-
практична конференція досягнень в нейрохірургії, заходи по медичній та фізичній реабілітації, 
заходи для терапевтів та сімейних лікарів, семінари для гастроентерологів та інші. Вперше 
відбулися науково-практичні заходи, присвячені актуальним проблемам кардіології. Цього року в 
рамках спеціального проекту MEDZoom було проведено Українську лабораторну школу, Школу 
ультразвукової та функціональної діагностики, Школу екстреної медичної допомоги, Міжнародну 
школу з реабілітаційної терапії, Українську школу медсестринства.  

    Експозиційна частина Форуму об’єднала Міжнародну виставку охорони здоров'я – 
MEDICAEXPO та Міжнародну фармацевтичну виставку – PHARMAEXPO.  Генеральний 
партнер Форуму – Представництво Toshiba Medical Systems в Україні. Вперше, у статусі 
Офіційного Партнера Форуму виступила компанія «Авто Капітал» - Mercedes-Benz. У статусі 
Соціального Партнера Форуму виступив Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток 
України», спеціальним дарунком якого для усіх відвідувачів  Форуму стала можливість 
безкоштовної комплексної діагностики репродуктивної системи у жінок в пересувному медичному 
комплексі «Мобільна жіноча консультація» 

  Серед Партнерів Форуму: АТ «УМТ», «Хімлаборреактив», ТОВ Центр реабілітації «Медіо-
Груп», ТОВ «Мед Ексім», ТОВ «ЗРО «Квант», ТОВ «Поліпромсинтез», ТОВ «Інтеро», Tokyo 
Boeki Technology Ltd., ТОВ «ДіаВерітас», ТОВ «ТехМедКонтракт», ТОВ «СІНЕВО Україна», ТОВ 
«НВК «КРАС», OCTANORM Україна. 
Традиційно у Форумі взяли участь: ТОВ «ДІАМЕБ», ТОВ «Вектор-Бест-Україна», НВО 

«Телеоптик», ДП «БіоЛайн Україна», ТОВ «Модем 1», «Рош Діагностікс», «Абботт Лабораторіз», 
Фірма «Радмір», КВО «МЕДАПАРАТУРА», ТОВ «Медігран», ТОВ «Біонікс Лаб», ТОВ «НІЦ 
«Сканер», ТОВ «Здраво», ТОВ «МедХауз - Україна», MedPack Swiss GmbH, ТОВ «Вілан медікал», 
ТОВ «Нью Медікал Технолоджіс», ТОВ «Медімекс-Україна», ТОВ «НВЛ «Гранум», ПАТ 
«Гемопласт» та інші. 

   Серед нових учасників: Представництво SAMSUNG-MEDISON, ТОВ «Профімед- Сервіс», 
Medonica Co. Ltd., ПП «МЕДРАМ», ТОВ «ДЮСО», ТОВ «Дана», ТОВ «Організація Медичного 



Бізнесу», Фірма «Балтон», Компанія «3М Україна», IKA-Werke GmbH&Co. KG, ТОВ «Шерл» та 
багато інших. 

   Захід супроводжується масштабною рекламною кампанією у ЗМІ. Генеральним стратегічним 
партнером Форуму є ВД «Заславський»; Генеральним інформаційним партнером виставки 
PHARMAEXPO – щотижневик «АПТЕКА»; Генеральним інформаційним партнером – журнал 
«Управління закладом охорони здоров`я»; Офіційними інформаційними партнерами - Медична 
газета «Здоров’я України», «Український Медичний Часопис», Видавництво «Медкнига», журнал 
«Фармацевтичний Кур`єр»; Спеціалізованим партнером – ТОВ «МЕДІАСЕРВІС»; Генеральним 
Інтернет-партнером – Медичний портал України ZDOROV-INFO.COM.UA та багато інших 
інформаційних та Інтернет партнерів. 

 
Оргкомітет 

IV МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ «Інновації в медицині – здоров’я нації» 
щиро дякує співорганізаторам, партнерам, учасникам, відвідувачам 

та запрошує з 15 по 17 квітня 2014 року прийняти участь та відвідати V Ювілейний 
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «Інновації в медицині – здоров’я нації» 

 
 
 
 
Додаткова інформація:  
Оргкомітет Форуму 
Тел.: +380 (44) 526-90-25, +380 (44) 361-07-21 
marketing@medforum.in.ua 
www.medforum.in.ua 
 

 


