
10 000 відвідувачів - фахівців галузі охорони здоров’я
           78 науково-практичних заходів
         50 майстер-класів
      800 доповідачів

   84 медичних асоціацій
   18 вищих медичних навчальних закладів
     3 академії післядипломної освіти
100 спеціалізованих видань України та зарубіжжя
350 спеціалізованих Інтернет-ресурсівНа
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Міжнародна виставка охорони здоров’я Міжнародна фармацевтична виставка Міжнародна стоматологічна виставка
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25–27 квітня 2017 року Україна, Київ, 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза»,
вул. Салютна, 2 Б, павільйони №2, 3

Запрошення продажу Запрошення продажу 
не підлягаєне підлягає

V I  М I Ж Н А Р О Д Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  К О Н Г Р Е С
Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України

І Н Н О В А Ц І Ї  В  М Е Д И Ц И Н І  —  З Д О Р О В ’ Я  Н А Ц І Ї

V I I I  М І Ж Н А Р ОД Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  Ф О Р У М
Г О Л О В Н І  П О Д І Ї  Г А Л У З І  О Х О Р О Н И  З Д О Р О В ’ Я  У К Р А Ї Н И

Організатори: Генеральний 
партнер:

Під патронатом:
•  Комітету Верховної Ради України  

з питань охорони здоров’я

За підтримки:
• Президента України • Кабінету Міністрів України 

•  Міністерства охорони здоров’я України
•  Київської міської державної адміністрації

Офіційна підтримка:

Науково-практична програма Форуму ґрунтується на VI МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 
який внесений  до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково–практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році», затвердженому НАМН і МОЗ України, що є підставою для відрядження 

Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримають СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації.  Участь для спеціалістів БЕЗКОШТОВНА

Національна академія 
медичних наук України

Компанія 
LMT

НМАПО імені 
П. Л. Шупика

25 квітня
10.00
зал №11
пав. №3

Церемонія офіційного відкриття VIII Міжнародного Медичного 
Форуму, VI Міжнародного Медичного Конгресу, VI Міжнародної 
виставки медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel 
Expo та Міжнародного стоматологічного конгресу

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я»
25 квітня 
12.00-18.00
Зал №11
пав. №3

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Первинна медична допомога в україні: виклики сьогодення»
Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони здоров’я

26 квітня
14.00-17.00
Зал №18
пав. №2

Відкрите засідання Громадської ради при Міністерстві 
охорони здоров’я України
Організатор: Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України

27 квітня
10.00-15.00
Зал №17
пав. №2

Майстер-клас: «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: 
психологічні та юридичні аспекти»
Організатор: кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного 
права Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

27 квітня
10.00-16.00
Зал №16
пав. №3

Науково-практична конференція «Трансфер новітніх 
технологій в охорону здоров’я України»
Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ»
25 квітня
10.00-16.00
Зал №2
пав. №3

VIІІ Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»
Організатор: компанія LMT

26 квітня
14.00-18.00
Зал №1
пав. №3

Семінар «Лікар приватного медичного закладу: 
шлях до виживання чи розвиток?»
Організатор: Медичний центр «ІНГО»

27 квітня
10.00-14.00
Зал №14
пав. №3

Практичний семінар «Організація діяльності медичних установ 
і кабінетів приватної медичної практики: централізовані 
закупівлі ліків і благодійна / гуманітарна допомога»
Організатор: Асоціація правників України, комітет з медичного права

27 квітня
10.00-13.00
Зал №15
пав. №3

Семінар-консультація «Ліцензування медичної практики 
та акредитація закладів охорони здоров’я. Новації в законодавстві»
Організатор: компанія «МЕДКОНСАЛТИНГ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»
25 квітня
11.00-14.00
Зал №10
пав. №3

Круглий стіл «Актуальні проблеми лабораторної служби в 
умовах реформування системи охорони здоров’я України»
Організатор: Всеукраїнська Асоціація клінічної хіміі та лабораторної медицини

25 квітня
14.00-18.00
26 квітня
10.00-14.00
Зал №10
пав. №3

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Проблеми серцево-судинної патології у фокусі клініцистів 
і спеціалістів лабораторної діагностики»
Організатори: Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини; Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Українське товариство 
клінічної лабораторної діагностики

25 квітня
14.30-18.00
Зал №15
пав. №3

З’їзд Українського товариства клінічної лабораторної медицини
Організатор: Українське товариство клінічної лабораторної 
діагностики

25 квітня
14.00-17.00
Зал №9
пав. №3

Майстер-клас «Як отримати надійний результат. Сучасні 
технології в преаналітиці, біохімії, імуноаналізі»
Організатор: ТОВ «Організація Медичного Бізнесу»

26 квітня
10.30-11.30
Зал №9
пав. №3

Майстер-клас «Сучасна імуно- та алергодіагностика. 
Що? Чому? Навіщо?»
Організатор: ТОВ «Організація Медичного Бізнесу»

26 квітня 
11.00-13.30
Зал №13
пав. №3

Робоче засідання опорної кафедри клінічної лабораторної 
діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика
Організатор: кафедра клінічної лабораторної діагностики 
НМАПО імені П. Л. Шупика

26 квітня 
13.30-16.00
Зал №13
пав. №3

Загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та 
лабораторної медицини
Організатор: Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

26 квітня
10.00-18.00
Зал №6
пав. №3

Науково-практична конференція «Інфекційний процес: лабораторна 
діагностика, лікування і резистентність до антибіотиків»
Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби 
НАМН України; міжінститутський Референтний лабораторний 
центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»; компанія LMT

26 квітня
10.00-17.00
Зал №5
пав. №3

Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти діагностики 
та лікування інфекцій урогенітального тракту»
Організатор: ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

26 квітня
10.00-18.00
Зал №14
пав. №3

Майстер-клас «Кількісні експрес-аналізатори та їх 
використання в медицині»
Майстер-клас «Особливості застосування 
імунохемілюмінісцентного методу в лабораторній діагностиці 
та його переваги над імуноферментним методом»
Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного 
біохімічного аналізатора BS-200E, Mindray у використанні»
Організатор: ТОВ «Хімлаборреактив»

27 квітня
10.00-16.00
Зал №5
пав. №3

IV Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти 
в мікробіологічній практиці»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»

27 квітня
10.00-14.30
Зал №11
пав. №3

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування 
інфекційних захворювань»
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

25-27 квітня
10.00-18.00
Зал №9
пав. №3

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби 
НАМН України; міжінститутський Референтний лабораторний 
центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»; компанія LMT

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «РАДІОЛОГІЯ:
ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, 

магнітно-резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека»

25 квітня
11.00-14.00
Зал № 12
пав. №3

Спільне засідання обласних головних позаштатних спеціалістів 
МОЗ України зі спеціальностей «Радіологія», «Рентгенологія», 
«Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», 
«Ультразвукова діагностика»

25 квітня
10.00-12.30
Зал № 13
пав. №3

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної 
променевої діагностики»
Організатор: кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

25 квітня
13.00-15.00
Зал № 13
пав. №3

Науково-практична конференція «Інноваційні технології у 
медичній візуалізації»
Організатор: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої 
діагностики НАМН України»

25 квітня
15.30-17.30
Зал № 13
пав. №3

Науково-практична конференція «Серцево-судинні 
захворювання: сучасні досягнення в кардіорадіології»
Організатори: ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України», відділення променевої 
діагностики; ДУ «Національний науковий центр «Інститут 
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»

25 квітня
15.00-18.00
26 квітня
10.00-18.00
Зал № 12
пав. №3

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Асоціація радіологів України; Українська Асоціація 
фахівців ультразвукової діагностики; кафедра променевої 
діагностики Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика; компанія LMT

26 квітня
10.00-15.00
Зал № 8
пав. №3

Науково-практична конференція «Променеві методи 
дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при 
злоякісних новоутвореннях органів малого таза»
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

26 квітня
10.00-13.00
Зал  № 18
пав. №2

Семінар «Забезпечення радіаційної безпеки та контролю 
якості в рентгенодіагностиці» 
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА»
27 квітня
9.30-16.30
Зал №12
пав. №3

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної 
нейрофізіології»
Організатор: ГО «Клінічна нейрофізіологія»

ТЕЛЕМЕДИЦИНА І МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
27 квітня
10.00-16.00
Зал №2
пав. №3

Конференція «ITMED: Інформаційні технології та електронні 
комунікації на службі лікаря»
Організатор: компанія LMT

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА»
25 квітня
11.30-18.00
Зал №6
пав. №3

ІІІ Науково-практична конференція «Впровадження наукових 
розробок НАМН України та особливості надання медичної 
допомоги учасникам АТО та постраждалому населенню»
Організатор: Національна академія медичних наук України

27 квітня
10.00-16.00
Зал №10
пав. №3

Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги 
на догоспітальному етапі.
Лекція: Інноваційні технології стандартизації медичного 
забезпечення тактичних підрозділів ЗС України
Майстер-класи:
1.  Організація та надання домедичної допомоги на полі бою. 

Алгоритми само- та взаємодопомоги.
2.  Організація роботи та алгоритми надання домедичної 

допомоги санітаром.
3.  Медичний пост роти: завдання, облаштування та 

організація роботи. Алгоритми надання домедичної 
допомоги санітарним інструктором.

4.  Медичний пункт батальйону: завдання, облаштування та 
організація роботи. Основні алгоритми надання первинної 
медичної допомоги

Організатор: Українська військово-медична академія

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ»
26 квітня
10.00-15.00
15.30-18.00
Зал №17
пав. №2

Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Майстер-класи:
«Базова підтримка життя згідно зі стандартами 2015 року»
« Американський досвід штучної вентиляції легень 

в позалікарняному середовищі Allied»
« Апарат штучної вентиляції легень в швидкій невідкладній 

допомозі Allied Healthcare Inc. (США)»
Організатори: Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів 
та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки); 
ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; Харківська 
медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної 
допомоги»; Запорізька медична академія післядипломної освіти 
(кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); 
ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної 
медичної допомоги та медицини катастроф»

27 квітня 
10.00-16.00
зал №8
пав. №3

Симпозіум «Невідкладна допомога при станах, 
що загрожують життю, на догоспітальному етапі»
Організатор: спеціалізована приватна клініка 
«Профідент-плюс» (м. Львів)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 
«ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ»
25 квітня
10.00-13.00
Зал №18 
пав. №2

Науково-практична конференція «Інтервенційна бронхоскопія»
Організатор: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»

25 квітня
11.30-12.30
Зал №6
пав. №3

Секція «Нейрохірургічна допомога при бойових ураженнях 
нервової системи»
Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 
А.П. Ромоданова НАМН України»; Українська асоціація 
нейрохірургів; КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І. І. Мечникова»; Національний військово-медичний клінічний 
центр «ГВКГ» МО України

25 квітня
14.00-17.00
Зал №14
пав. №3

Науково-практична конференція «Серцево-судинна патологія: 
причини і наслідки»
Організатори та співорганізатори: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН України»; ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії ім. М .М. Амосова НАМН 
України»

26 квітня
10.00-18.00
Зал №7
пав. №3

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
лікування опіків і травматичних ушкоджень кінцівок»
Організатори: кафедра комбустіології та пластичної хірургії 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська асоціація пластичних, 
реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ); Асоціація 
комбустіологів України; Громадське об’єднання з лікування ран

26 квітня
10.00-14.00
14.30-18.00
Зал №16
пав. №3

Науково-практична конференція «Аритмії. Профілактика 
ішемічного інсульту і серцево-судинної недостатності у хворих»
Науково-практична конференція «Екстрена кардіохірургія»
Організатор: ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

26 квітня
14.30-18.00
Зал №20
пав. №2

Науково-практична конференція «Інноваційні технології 
в сучасній кардіохірургії»
Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України»

27 квітня
11.00-13.00
Зал №18
пав. №2

Науково-практична конференція «Інтервенційна 
і нейроінтервенційна радіологія та її значення у сучасній 
медицині»
Організатор: ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ»
25 квітня 
10.00-14.30
зал №19
пав. №2

Науково-практична конференція «Магнієва реабілітація 
та терапія як інновація в галузі внутрішніх хвороб»
Організатор: ВДНЗ «Українська медична стоматологічна 
академія»

25 квітня
10.00-12.30

12.30-15.30
Зал №22
пав. №2

II Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська 
школа Сергія Капралова «Сучасні, етнічні та нетрадиційні 
методи, що застосовуються в масажі, фізичній реабілітації 
та спортивній медицині»
III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська 
школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA 
реабілітаційних технологій»
Організатор: «Центр Капралова»
За підтримки кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та 
спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної 
реабілітації факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ 
ім. акад. Ю. Бугая

26 квітня
10.00-18.00
Зал №15
пав. №3

ShockWave Kyiv — 2017
Останні світові тенденції розвитку ударно-хвильової терапії. 
Переваги сфокусованих ударних хвиль
Організатор: ТОВ «РЕХАФЛЕКС»

27 квітня 
10.00-16.00
Зал №6
пав. №3

«Медична реабілітація. Технології та питання управління якістю»
Організатори: Українська академія реабілітації і здоров’я людини, 
ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології 
та реабілітації МОЗ України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ»
25 квітня
10.00-13.00
Зал №16
пав. №3

Семінар «Малоінвазивні технології при лікуванні патології 
хребта та суглобів у дітей і дорослих»
Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

27 квітня
13.30-16.00
Зал №1
пав. №3

Круглий стіл «Застосування клітинної терапії в ортопедії 
і травматології»
Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
25 квітня
10.00-18.00
Зал №5
пав. №3

Науково-практична конференція «Сучасні підходи 
до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин»
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

26 квітня
10.00-15.00
Зал №8
пав. №3

Науково-практична конференція «Променеві методи 
дослідження як діагностичний та лікувальний супровід 
при злоякісних новоутвореннях органів малого таза»
Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

26 квітня
15.30-18.00
Зал №8
пав. №3

IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи  
високого ризику: вагітність при онкопатології»
Організатор: кафедра акушерства та гінекології № 2 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОГРАМИ
«Терапія. Кардіологія. Педіатрія. Неврологія. Гастроентерологія. Ендокринологія. 

Дерматовенерологія. Гематологія і трансфузіологія»

25 квітня
10.00-17.00
Зал №7
пав. №3

IIІ ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до діагностики, 
лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»
Організатор: кафедра терапії Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

25 квітня
10.00-17.00
Зал №4
пав. №3

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ім. М. Д. СТРАЖЕСКА 
«Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів 
кровообігу на основі доказової медицини»
Організатори: Національна академія медичних наук України; 
Асоціація кардіологів України; ДУ «Національний науковий центр 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України»

25 квітня
11.00-15.00
Зал №20
пав. №2

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи в діагностиці 
та лікуванні неврологічної патології»
Організатор: кафедра неврології № 2 Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

25 квітня
11.00-13.00
Зал №21
пав. №2

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та 
лікування хвороб органів травлення»
Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

25 квітня
14.00-17.00
Зал №18
пав. №2

Симпозіум «Нові методи діагностики, лікування і реабілітації 
в геронтології і геріатрії»
Організатор: Державна установа «Інститут геронтології 
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

25 квітня, 
14.00-18.00
зал №16 
пав. №3

Конференція та майстер-клас: «Сучасні міждисциплінарні 
технології СРАР-терапії в клінічних та домашніх умовах. 
Неінвазивна вентиляція легень»
Організатор: ТОВ «Науково-практичний медичний центр 
«Укртелемед»

26 квітня
10.00-18.00
Зал №4
пав. №3

Навчальний семінар «Сучасна трансфузіологія: організація 
трансфузіологічної допомоги в закладах охорони здоров’я»
Організатори: Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, (кафедра гематології та 
трансфузіології); Американський міжнародний союз охорони 
здоров’я, Проект з безпеки крові (CDC / PEPFAR) в Україні
За підтримки: Міністерства охорони здоров’я України, Центрів 
контролю і профілактики захворювань (CDC, США) і Надзвичайного 
плану президента США з боротьби з ВІЛ/СНІД (США)

27 квітня
10.00-16.00
Зал №4
пав. №3

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Артеріальні гіпертензії: терапевтичні, неврологічні 
і медико-соціальні аспекти профілактики та лікування»
Організатор: Державна наукова установа «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

27 квітня
10.00-16.00
Зал №21
пав. №2

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення 
та терапії судинної патології при цукровому діабеті»
Організатори: ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН 
України»; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 
НАМН України; ВГО «Асоціація фармакологів України»

27 квітня
10.00-14.00
Зал №7
пав. №3

Науково-практична конференція «Вирішені та невирішені 
питання профілактики коморбідних пацієнтів»
Організатор: ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»

27 квітня
10.00-12.30
Зал №20
пав. №2

Семінар «Сучасні наукові досягнення в діагностиці 
та лікуванні гормонально активних пухлин гіпофіза»
Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА — СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
25 квітня
10.00-13.00
Зал №14
пав. №3

Науково-практична конференція «Перспективи розвитку 
первинної медичної допомоги в 2017 році»
Організатор: Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини

27 квітня 
11.00-17.00
зал №8
пав. №3

Симпозіум «Невідкладна допомога при станах, 
що загрожують життю, на догоспітальному етапі»
Організатор: спеціалізована приватна клініка «Профідент-плюс» (м. Львів)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, 
НЕОНАТОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, ПЕРИНАТОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ»

26 квітня
10.00-15.00
Зал №22
пав. №2

Науково-практична конференція «Комунікації у сфері медичної 
допомоги новонародженим: медичні, юридичні та етичні питання»
Організатор: кафедра неонатології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

26 квітня
15.30-18.00
Зал №8
пав. №3

IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи  
високого ризику: вагітність при онкопатології»
Організатор: кафедра акушерства і гінекології№ 2 Національного 
медичного університету ім. О. О. Богомольця

26 квітня
10.00-11.00

Круглий стіл «Сучасні можливості лікування хронічних 
вірусних гепатитів у дітей»

26 квітня
11.30-12.30

Круглий стіл «Актуальні питання хірургії вроджених вад 
розвитку у новонароджених»

26 квітня
13.00-14.00
Зал №20
пав. №2

Круглий стіл «Проблеми харчової алергії і непереносимості в дітей»
Організатори: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

26 квітня
16.00-18.00
Зал №22
пав. №2

Майстер-клас «Медико-психологічні аспекти розвитку дітей 
раннього віку»
Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»
25 квітня
10.00-14.00
Зал №15
пав. №3

Семінар «Актуальні питання офтальмології»
Організатори: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
ім. В.П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ»
26 квітня
10.00-13.30
Зал №21
пав. №2

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої оториноларингології»
Організатори: кафедра оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії і кафедра оториноларингології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Асоціація 
дитячих оториноларингологів України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ»
25 квітня
15.00-18.00
Зал №19
пав. №2

Науково-практична конференція «Сучасна концепція 
патогенезу сечокам’яної хвороби»
Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України»; 
Асоціація урологів України

27 квітня
10.00-13.00
Зал №1
пав. №3

МАЙСТЕР-КЛАСИ: «Інфекції сечової системи в практиці 
лікаря»; « Лікування артеріальної гіпертензії при хронічній
хворобі нирок і цукровому діабеті»
Організатор: кафедра нефрології та нирковозамісної терапії 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «CЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
27 квітня
10.00-16.00
Зал №3
пав. №3

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Організатор: компанія LMT

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»
25 квітня
11.30-17.00
Зал №17
пав. №2

Науково-практична конференція «Інноваційні досягнення в діагностиці 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, інфекційних і грибкових 
захворювань і поширених дерматозів. Прогрес у лікуванні»
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «HEALTH BEAUTY»
25 квітня
12.30-15.30

16.00-18.00
Зал №22
пав. №2

III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська 
школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA-
реабілітаційних технологій»
IV Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська 
школа Сергія Капралова «Сучасні лазневі технології»
Організатор: «Центр Капралова»
За підтримки кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної 
медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної реабілітації 
факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ»
27 квітня
14.30-16.00
зал №14
пав. №3

Науково-практичний семінар «Актуальність переходу аптечних 
установ на міжнародні галузеві стандарти GРP з метою 
забезпечення належної якості фармацевтичних послуг 
і функціонування системи управління якістю»
Організатор: ТОВ «Стандарти Технології Розвиток»

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ
26 квітня
10.00-18.00
бізнес-зона
пав. №3

3-тя Конференція з медичного туризму
Організатор: ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»; 
журнал DoctorGEO&DoctorSPA

ІНШІ ЗАХОДИ
27 квітня
10.00-16.00
Зал №13
пав. №3

Семінар «Оцінка відповідності медичних виробів вимогам 
технічних регламентів»
Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Напрям діяльності: 
  Управління охороною здоров'я
  Комерційні клініки
  Діагностичні центри, лабораторії
  Міські, обласні, районні медичні клініки, поліклініки, лікарні
  Центри служби крові, СНІДу
  Санаторно-курортні установи
  Науково-дослідні установи медичного профілю
  Виробник / постачальник медичного обладнання
  Виробник / постачальник лікарських препаратів / товарів медичного призначення
  Аптеки, аптечні мережі, фармацевтичні маркети
  Центри естетичної медицини
  Інше

На Форумі Ви плануєте: 
  Відвідати науково-практичні заходи, майстер-класи, школи 

Ознайомитися з: 
  Новинками медичного обладнання, техніки, інструментарію
  Новинками фармацевтичної продукції
  Інноваціями і технологіями в медицині 

   Укласти договір на поставку обладнання, витратних матеріалів, фармацевтичних препаратів 
для Вашої організації 

  Відвідати Міжнародну виставку медичного туризму, SPA& Wellness – Healthcare Travel Expo   
  Інше

З яких джерел Ви дізналися про Форум: 
  E-mail розсилка
  Запрошення від організатора Форуму
  Запрошення від асоціації
  Запрошення від учасника

  Реклама в ЗМІ
  Сайт організатора Форуму
  Реклама в Internet
  Інше

Шановні фахівці! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації павільйону № 3 вхідні групи  H, J, K, 
або павільйону № 2 вхідна група F (ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б).  Бейдж дає право на відвідування заходу протягом трьох днів

Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних в базі даних Компанії LMT
Підпис

П.І.Б. *

Організація*

Посада*

Ваша 
спеціальність*

Країна*

Область,
район*

Індекс*

Населений 
пункт*
Поштова
адреса*

Код, телефон*

Моб. телефон*

E-mail*

Сайт

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Реєстрація відвідувачів розпочинається о 9.45
Вхід на Форум лише за бейджами, які можна отримати на 
стійках реєстрації (вхідні групи  H, J, K, павільйон № 3 
та F, павільйон № 2) одним зі способів: 
•  обмінявши заповнену анкету цього запрошення;
•  заповнивши анкету безпосередньо в зоні реєстрації;
•   надавши роздруковане on-line запрошення. 

On-line реєстрація відкрита  до 27 квітня 2017 року 
на офіційному сайті:

www.medforum.in.ua
Бейдж дає право відвідувати Форум протягом трьох днів

Час роботи Форуму:
25–26 квітня 2017 – з 10.00 до 18.00

27 квітня 2017 – з 10.00 до 17.00

Оргкомітет:
Тел.: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18

+380 (66) 80-08-364, +380 (96) 734-45-05
E-mail: marketing@medforum.in.ua

congress@medforum.in.ua

Проїзд до ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (адреса:  м. Київ, вул. Салютна, 2-Б): 
від станції  «Нивки» тролейбусами №5, 26 

та автобусами №14, 23, 32  до зупинки «вул. Салютна»

Участь у науково-практичних заходах Конгресу БЕЗКОШТОВНА! Учасники отримають СЕРТИФІКАТ!

Схема розміщення

Умовні позначення

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ON-LINE РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ WWW.MEDFORUM.IN.UA
тел: +380 (44) 206-10-99, 206-10-18

Одночасно з Форумом відбудуться

Генеральний 
стратегічний 
партнер:

Міжнародні
інформаційні партнери:

Офіційні
інформаційні 
партнери:

Генеральний 
інформаційний 
партнер:

Генеральний 
інтернет-партнер:

Генеральний 
інформаційний партнер 
виставки PHARMAEXPO:

VI Міжнародна виставка медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo Міжнародний стоматологічний конгрес


