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25–27 травня 2021 року

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

Конгреси внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться 
у 2021 році», затвердженому НАМН та МОЗ україни. учасники науково-практичних заходів Конгресів отримають 

СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.  участь для спеціалістів БЕЗКОШТОВНА

Запрошення продажу не підлягає

НАуКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА КОНГРЕСІВ *

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київська область
с. Березівка, вул. Амстердамська, 1

Організатори: Співорганізатори: Генеральний 
партнер:

Офіційний 
партнер:

Комітету ВР України з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування

Міністерства охорони 
здоров’я України

Київської міської 
державної адміністрації

За підтримки:

XII МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРуМ
ІННОВАЦІї В МЕДИЦИНІ – ЗДОРОВ’Я НАЦІї

МІЖНАРОДНИЙ ФОРуМ  
МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

X МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я україни

I I  М І Ж Н А Р О Д Н И Й  К О Н Г Р Е С  
З  Л А Б О Р А Т О Р Н О ї  М Е Д И Ц И Н И

25 травня 
10.00-11.00 
Зал №4

Церемонія офіційного відкриття 
ХІІ Міжнародного Медичного Форуму, Міжнародного 
форуму «Менеджмент в охороні здоров’я»,  
Х Міжнародного Медичного Конгресу, ІІ Міжнародного 
конгресу з лабораторної медицини, X Міжнародної 
виставки медичного та оздоровчого туризму 

 ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

25 травня 
11.30-14.00 
Зал №4

Захід від ГО «Українська медична експертна 
спільнота»

25 травня 
14.30-18.00 
Зал № 4

Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Фінансове забезпечення охорони здоров’я України»
Організатор: Кафедра управління охороною здоров’я та 
публічного адміністрування Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

25 травня 
10.00-18.00 
Зал № 3

Семінар «Як стати кращим у медичній галузі / 
медичній професії»
Організатор: ГО «Асоціація працівників системи 
охорони здоров’я «Медичні лідери»

26 травня 
11.00-17.00 
Зал № 3

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

 ПРИВАТНА МЕДИЦИНА

25 травня 
Зал № 1 
10.00-15.30

Семінар-практикум «Медична практика 
в особливих умовах: реформи, карантин, 
перевірки, БПР»
Організатор: Журнал «Практика управління 
медичним закладом»

 Участь платна

25 травня 
14.00-18.00 
Зал № 2

Науково-практична конференція  
«Захист прав медичних працівників»    
Організатор: Київський медико-правовий кластер

 Участь платна

26 травня 
11.00-13.00 
Зал № 2

Конференція «Фінанси для медицини та 
управління командою – скелет бізнесу»
Організатор: Консалтингове агентство Medical 
Business Expert

27 травня 
10.30-12.30 
Зал № 4

Відкрита консультація на тему «Дотримання 
ліцензійних умов провадження медичної 
практики – нові правила, зміни, вимоги»
Організатор: Юридична компанія «Медконсалтинг»

Державної служби України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками

Національної служби 
здоров’я України

Департаменту охорони здоров’я київської 
обласної державної адміністрації



 ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА: 
лабораторна діагностика, цитоморфологія, клінічна імунологія, 

лабораторна генетика, мікробіологія та вірусологія

25 травня 
10.00-18.00 
26 травня 
10.00-14.00 
Зал № 8

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Стан та перспективи розвитку 
лабораторної медицини в Україні»
Організатори: Кафедра клінічної лабораторної 
діагностики Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; 
ГО «Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини»

Спонсор заходу: 

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 7

Науково-практична конференція «Актуальні 
питання діагностики та лікування 
гематологічних захворювань»
Організатор: ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України»

26 травня 
10.00-14.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція «Інфекційні 
хвороби у сучасному світі: епідеміологія, 
діагностика, лікування, профілактика, біологічна 
безпека»
Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України»

26 травня 
10.00-17.00 
Зал № 1

Круглий стіл «Пункт забору зразків медичної 
лабораторії в системі менеджменту відповідно до 
вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний центр 
«Міжнародна школа технічного законодавства та 
управління якістю» (ISTL)

 Участь платна

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 7

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, Лабораторна та 
метрологічна служба НАМН, Міжінститутський 
Референтний лабораторний центр НАМН, 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини, Група компаній LMT

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 6

Науково-практична конференція «Проблеми і 
перспективи розвитку лабораторної медицини в 
сучасних умовах»
Організатори: Науково-координаційне управління 
та міжінститутський Референтний лабораторний 
центр НАМН України, ГО «Всеукраїнська асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини»

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 2

Фахова школа з міжнародною участю «Прикладні 
питання діяльності суб’єктів системи крові та 
забезпечення трансфузіологічної допомоги», та 
звітно-виборча конференція ВГО «Асоціація 
служби крові України»
Організатори: Комунальне некомерційне 
підприємство «Київський міський центр крові» 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації),  
Кафедра гематології та трансфузіології 
Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика, ВГО «Асоціація служби 
крові України» 

27 травня 
Зал № 1 
10.00-16.00

ШКОЛА МЕНЕДЖЕРА З ЯКОСТІ за стандартом 
ДСТУ EN ISO 15189:2015 за темою – «Медичні 
лабораторії: нові виклики сьогодення»
Організатор: Журнал «Лабораторна справа»

 Участь платна

 РАДІОЛОГІЯ: ультразвукова та функціональна діагностика, 
конвенціональна рентгенодіагностика, променева діагностика, 

комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, 
променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека

25 травня 
10.00-13.00 
Зал № 2

Науково-практична конференція «Наукові та 
практичні питання радіології в Україні»
Організатор: Кафедра радіології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 5

Семінар «Значення променевої діагностики та 
променевої терапії в сучасних методах лікування»
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології 
та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 5

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ  
І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Організатори: Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, Кафедра радіології 
Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика, Група компаній LMT, 
компанії ринку

26 травня 
10.00-12.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція «Діагностичні 
можливості мультипараметричних технологій 
високопольної МРТ у клінічній практиці»
Організатор: ДУ «Інститут ядерної медицини та 
променевої діагностики НАМН України» 

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція «Променева 
діагностика та оцінка ефективності лікування 
найбільш розповсюджених злоякісних пухлин 
органів малого тазу»
Організатор: Науково-дослідне відділення променевої 
діагностики Національного інституту раку

 ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

25 травня
11.00-13.00
Зал № 6

Всеукраїнський семінар «Мультидисциплінарний 
підхід в сімейній медицині»     
Організатори: Інститут сімейної медицини 
Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика, МГО «Міжнародна 
асоціація «Здоров’я суспільства» 

 ТЕРАПІЯ, КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ, 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

25 травня 
10.00-14.00 
Зал № 5

VIІ ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи 
до діагностики, лікування та профілактики 
захворювань внутрішніх органів»
Організатор: Кафедра терапії Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

25 травня 
13.30-15.00 
Зал № 10

Симпозіум  «Проблеми діагностики та лікування 
хвороб органів травлення»  
Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології 
НАМН України»

26 травня
14.00-17.00
Зал № 2

Конференція «Скринінг та діагностика порушень 
слуху. Сучасне аудіометричне обладнання»
Організатор: ТОВ «Центр слухової реабілітації «АВРОРА»  

26 травня 
13.00-17.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція «Сучасні підходи 
в діагностиці та лікуванні неврологічної патології»
Організатор: Кафедра неврології № 2 
Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика

27 травня 
10.00-16.00 
Зал № 6

Науково-практична конференція молодих вчених 
«Сучасні досягнення і перспективи розвитку 
профілактичної та клінічної медицини»
Організатор: Державна наукова установа «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» Державного управління справами



уВАГА!  * у ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ                         уЧАСТЬ ПЛАТНА 

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ  
ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

26 травня 
10.00-18.00 
Зал № 4

Симпозіум «Актуальні питання медицини 
невідкладних станів та медицини катастроф»
Організатори: НУОЗ України імені П. Л. 
Шупика (кафедра медицини невідкладних станів, 
кафедра медицини катастроф та військової 
підготовки); Центр екстреної військово-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 і цивільного захисту); ВГО 
«Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, 
невідкладної медичної допомоги та медицини 
катастроф»; Київська міська клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги

 ХІРУРГІЯ, НЕЙРОХІРУРГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ

Спонсор напряму:  

26 травня 
14.30-18.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарне ведення хронічних 
больових синдромів»                                        
Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії  
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»,  
ДУ «Інститут урології НАМН України»,  
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, Українська 
асоціація з вивчення болю, ГО «Український 
інститут дослідження болю»

 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

25 травня 
11.30-14.30 
Зал № 9

Науково-практичний семінар  «Сучасні здобутки 
Інституту ім. проф. М.І. Ситенка у лікуванні 
дітей з патологією опорно-рухової системи»
Організатор: ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

27 травня 
10.30-14.00 
Зал № 5

Науково-практична конференція «Актуальні 
питання діагностики та лікування плоскої стопи»
Організатор: ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України» 

 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

27 травня
10.00-12.45
Зал № 9

Міжнародна науково-методична конференція 
зі спортивної реабілітації та медицини
Організатор: Навчальний та SPA-реабілітаційний 
«Центр Капралова»

27 травня
13.00-15.00
Зал № 9

Міжнародна науково-методична конференція на 
тему: масаж і реабілітація
Організатор: Навчальний та SPA-реабілітаційний 
«Центр Капралова» 

27 травня
15.30-17.00
Зал № 9

Міжнародна науково-методична конференція на 
тему: баня, сауна, хаммам
Організатор: Навчальний та SPA-реабілітаційний 
«Центр Капралова»

 ОНКОЛОГІЯ

25 травня 
10.00-14.30 
Зал № 7

Науково-практична конференція «Стан 
діагностики злоякісних новоутворень в Україні: 
проблеми та шляхи подолання»
Організатор: Національний інститут раку

25 травня 
15.00-18.00 
Зал № 5

Семінар «Значення променевої діагностики 
та променевої терапії в сучасних методах 
лікування»
Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології 
та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

27 травня 
11.00-15.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція «Променева 
діагностика та оцінка ефективності лікування 
найбільш розповсюджених злоякісних пухлин 
органів малого тазу»
Організатор: Науково-дослідне відділення променевої 
діагностики Національного інституту раку

 АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ,  
РЕПРОДУКТОЛОГІЯ, НЕОНАТОЛОГІЯ

25 травня  
15.00-18.00 
Зал № 9

Науково-практична конференція  
«Вагітність і пологи високого ризику»
Організатор: Кафедра акушерства і гінекології №2 
НМУ ім. О.О. Богомольця

25 травня  
10.00-13.00 
Зал № 10

Науково-практична конференція «Здобутки та 
перспективи перинатальної неврології в Україні»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка  
О.М. Лук’янової НАМН України»

27 травня  
13.00-15.30 
Зал № 4

Науково-практична конференція 
«Гіперпроліферативний синдром та 
репродуктивне здоров’я жінки: сучасні підходи 
до діагностики, лікування та профілактики»
Організатор: ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О.М. 
Лук’янової НАМН України» 

 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

25 травня 
14.00-17.00 
Зал № 6

Науково-практична конференція «Сучасні 
здобутки дерматовенерологічної науки та їх 
впровадження в практику охорони здоров’я»
Організатор: ДУ «Інститут дерматології та 
венерології НАМН України»

 СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

27 травня 
10.00-16.00 
Зал № 8

ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Організатори: Асоціація медичних сестер України, 
Група компаній LMT

 ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ

26 травня 
14.30-18.00 
Зал № 8

Семінар «Дозвільна документація для легального 
розміщення медичних виробів
на ринку. Ринковий нагляд»
Організатор: Український Науковий Інститут 
Сертифікації



Місце проведення:

ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
Київська обл., с. Березівка

вул. Амстердамська, 1

Схема проїзду

On-line реєстрація на сайті:  
www.medfOrum.In.ua

Час роботи:

25-26 травня – з 10.00 до 18.00
27 травня – з 10.00 до 17.00

Детальна інформація:

info@medforum.in.ua

Напрям діяльності: 
 управління охороною здоров’я
 приватні клініки
  міські, обласні, районні медичні клініки 
та лікарні

 поліклінічні заклади
  відомчі лікарні та спеціалізовані 
лікувальні заклади

 діагностичні центри, лабораторії
 санаторно-курортні заклади
  заклади післядипломної освіти та ВМНЗ

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

   провести переговори щодо постачання 
обладнання, витратних матеріалів, 
фармацевтичних препаратів

З яких джерел Ви дізналися про Форум: 
  e-mail розсилка
  сайт організатора Форуму
   реклама в Internet  
(спеціалізовані портали)

  реклама у соціальних мережах
Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних в базі даних Групи компаній LMT

Підпис

П.І.Б. *

Організація*

Посада*

Ваша  
спеціальність*

Країна*

Область,
район*

Індекс*

Населений пункт
(місто/село)*
Вулиця, 
буд./кв.*

Телефон роб.*

Моб. телефон*

e-mail*

Сайт

увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення

Шановні фахівці! Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації  
(ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська, 1).  Бейдж дає право на відвідування заходу протягом 3-х днів

  медичний туризм
   виробник / постачальник 
медичного та лабораторного 
обладнання

   виробник / постачальник 
лікарських препаратів / товарів 
медичного призначення

   аптеки, аптечні мережі, 
фармацевтичні маркети

  інше

ознайомитися з: 
   новинками медичного, 
лабораторного обладнання, 
техніки, інструментарію

   новинками фармацевтичної 
продукції

  інше

  запрошення від організатора Форуму
  запрошення від організаторів заходів
  запрошення від учасника
  реклама в ЗМІ
  інше

У дні роботи Форуму від  Житомирська будуть 
курсувати автобуси до Виставкового центру  
та у зворотному напрямку, кожні 15 хвилин від зупинки 
з логотипами «КиївЕкспоПлаза».

Крім трансферу, Ви маєте можливість дістатися 
до Виставкового центру міжміським громадським 
транспортом, що курсує щодня з 7:00 до 22:00,  
від  Житомирська (зупинка «КиївЕкспоПлаза»)  
до зупинки «Петропавлівський Храм» (с. Березівка), 
яка знаходиться поруч з виставковим центром.


