
 

Анонс 

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

15-17 квітня 2015 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в 
медицині – здоров'я нації» – масштабний комплексний захід інноваційної спрямованості галузі 
охорони здоров'я, який об'єднує потужну науково-практичну програму, школи, найбільші в Україні 
спеціалізовані виставки – Міжнародну виставку охорони здоров'я MEDICAEXPO та Міжнародну 
фармацевтичну виставку PHARMAEXPO і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та 
підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Враховуючи організацію, кількість і географію 
експонентів, масштабність експозиційної частини, насиченість науково-практичної та ділової програм, 
активність відвідування, Форум справедливо вважається найбільш значущою подією у сфері охорони 
здоров'я України. 

Форум проходить за підтримки Президента України та під патронатом Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров'я. Організатори – Національна академія медичних наук України, Компанія LMT. 
Офіційна підтримка – Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Державної 
служби України з лікарських засобів, Київської міської державної адміністрації. 

На єдиній високопрофесійної платформі Форуму відбудуться найбільші в Україні спеціалізовані 
виставки: 

Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO – повний спектр обладнання, техніки, 
інструментарію, виробів медичного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва. 

Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO – лікарські препарати, парафармацевтические 
продукція, товари медичного призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, 
послуги для фармацевтичного ринку. 

Формат виставок передбачає проведення ділових програм – BusinessPoint і BuyersProgram – 
заплановані бізнес-зустрічі, у рамках яких учасники Форуму обговорюють майбутні спільні проекти, 
укладають договори про закупівлю, постачання обладнання та інших товарів. 

Три динамічних дня навчання та підвищення кваліфікації включають в себе: 

IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», який 
щорічно вноситься до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій», 
затверджений МОЗ та НАМН України. 

Конгрес – міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення кваліфікації, навчання, обміну 
досвідом та конструктивного діалогу вчених, практикуючих лікарів та експертів різних сфер медицини. 
Конгрес відкриває перед учасниками можливість брати участь у численних науково-практичних заходах 
– симпозіумах, конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах. Співорганізаторами заходів 
виступають державні установи НАМН України, профільні установи МОЗ України, українські та зарубіжні 
медичні та фармацевтичні організації, вищі медичні навчальні заклади та заклади післядипломної 
освіти. 

 

 

 



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

Тематики Конгресу: організація і управління охороною здоров'я, лабораторна медицина, медична 
радіологія, онкологія, терапія, фізіотерапія та реабілітація, хірургія, медицина невідкладних станів, 
педіатрія, акушерство і гінекологія, інфекційні хвороби та епідеміологія, сестринська справа, організація і 
управління фармацією, NEW! HEALTH BEAUTY. 

Паралельно з Міжнародним Медичним Форумом відбудеться IV Міжнародна виставка медичного 
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, орієнтована на практику надання високоякісних 
медичних послуг на території України та за її межами. У рамках виставки будуть представлені 
національні експозиції, провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, 
SPA&Wellness курорти Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Литви, Малайзії, Словаччини, Словенії, України, 
Фінляндії, Таїланду, Польщі, Туреччини, Угорщини та ін . 

Завдяки інтегрованому підходу, поєднання науково-практичної та ділової програм, експозиційних і 
презентаційних майданчиків, на Форумі створюється єдиний простір для взаємодії науки, практики, 
техніки та бізнесу. 

Міжнародний Медичний Форум – це Ваш крок назустріч новим ідеям і напрямам для розширення 
знань, розвитку практичних навичок, обміну досвідом, підвищення кваліфікації і новим 

можливостям. 

Вхід на Форум – вільний, за умови попередньої реєстрації. 

 

Чекаємо Вас 15-17 квітня 2015 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» на 

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

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

Додаткова інформація 

З питань участі у виставках: 

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

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

З питань участі у Конгресі: 

Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21 

E-mail: congress@medforum.in.ua 

www.medforum.in.ua 

http://www.htexpo.com.ua  
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