Перелік наукових заходів на вересень 2012 р.
З’ЇЗДИ
12–14 вересня, Ужгород
IV з’їзд ангіологів і судинних хірургів України
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН
України
88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46
Тел./факс: +38 (0312) 61-59-99, 61-35-70
Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМИ
України»
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМИ України»
Управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації
Асоціація ангіологів і судинних хірургів України
Асоціація хірургів Закарпаття

20–21 вересня, Львів
XV з’їзд гігієністів України
Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМИ
України»
Наукове товариство гігієністів України
02660, Київ-94, вул. Попудренка, 50
Тел.: +38 (044) 559-34-15, факс: +38 (044) 559-90-90

20–21 вересня, Житомир
V з’їзд спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я «Реформа
системи медичної допомоги населенню: кроки реалізації, проблеми та шляхи вирішення»
Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
02099, Київ, провулок Волго-Донський, 3
Тел.: +38 (044) 576-41-19, факс: +38 (044) 576-41-20
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ
України
04655, Київ, просп. Московський, 19
Тел./факс: +38 (044) 428-36-76, тел.: +38 (044) 428-37-22
Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації
10014, Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25
Тел.: +38 (0412)47-39-14.
Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський інститут медсестринства».
10002, Житомир, вул. Велика Бердичівська, 46/15
Тел./факс: +38 (0412) 37-30-15, 46-19-81

КОНГРЕСИ
6–7 вересня, Київ
Український стоматологічний конгрес з міжнародною участю
Громадська організація «Асоціація стоматологів України»
04050, Київ, вул. Пимоненка, 10А, офіс 607
Тел./факс: +38 (044) 246-88-52, тел.: +38 (044) 482-08-52

17–19 вересня, Київ
VI український конгрес радіологів «УКР’2012»
Національна медична академія післядигіломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Асоціація радіологів України. Київська обласна клінічна лікарня
04107, Київ, вул. Багговутівська, 1
Тел.: +38 (044) 483-05-06, 483-38-99

19–21 вересня, Дніпропетровськ
Конгрес гастроентерологів України «V український гастроентерологічний тиждень»
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМИ України»
49074, Дніпропетровськ, просп. газети «Правда», 96
Тел.: +38 (0562) 27-00-84
Українська асоціація гастроентерологів

25–27 вересня, Київ
Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки
в практику охорони здоров’я»
Національна академія медичних наук України
04050, Київ, вул. Мельникова, 53
Тел.: +38 (044) 486-24-02
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів»

26–28 вересня, Київ
XIII Національний конгрес кардіологів України
Асоціація кардіологів України
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН
України
03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5 Тел.: +38 (044) 249-70-03

СИМПОЗІУМИ
13–14 вересня, Дніпропетровськ
Науковий симпозіум з міжнародною участю з біомеханіки опорно-рухової системи
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9
Тел.: +38 (056) 713-51-19, факс: (0562) 31-99-27

27–28 вересня, Донецьк
Науковий симпозіум «Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та інших
галузях медицини»
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г.
Яновського НАМН України»
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел.: +38 (044) 275-41-22, 270-35-59

28 вересня, Харків
Науковий симпозіум «Когнітивні порушення у дітей та підлітків: сучасні підходи
до діагностики і терапії»
Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»
61153, Харків, просп. 50-річчя BЛKCM, 52А.
Тел.: +38 (0572) 62-41-47, 62-31-27, факс (0572) 62-41-17
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
6–7 вересня, Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання
нейрохірургії, судинної нейрохірургії, нейроонкології, хірургії хребта та спинного мозку»
Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
04050, Київ, вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32
Тел.: +38 (044) 483-91-98, факс: +38 (044) 483-95-73
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами
03680, Київ, вул. Академіка Заболотного, 21
Тел.: +38 (044) 259-68-94

6–7 вересня, Херсон
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання формування
здорового способу життя та використання оздоровчих технологій»
Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
02099, Київ, пров. Волго-Донський, 3
Тел.: +38 (044) 576-41-19, факс: +38 (044) 576-41-20
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ
України
04655, Київ, просп. Московський, 19
Тел./факс: +38 (044) 428-36-76, тел.: +38 (044) 428-37-22.
Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини. 73005, Херсон-5, вул.
Псрскопська, 169
Тел.: +38 (0552) 35-50-27

12–14 вересня, АР Крим, м. Судак
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії»
(XIV Сідельниковські читання)
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
02660, Київ, просп. Алішера Навої, 3 Тел.: (044) 540-96-26, факс: +38 (044) 541-25-88

13–14 вересня, Одеса
Науково-практична конференція «Медичні аспекти безпеки дорожнього руху»
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту»
МОЗ України
65039, Одеса, вул. Канатна, 92
Тел./факс: +38 (048) 728-14-52

13–14 вересня, Одеса
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кінезітерапія в медичній
практиці»
Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ
України
65014, Одеса, пров. Лермонтовський, 6
Тел.: +38 (048) 728-06-53
Одеський національний медичний університет МОЗ України
65082, Одеса, пров. Валіховський, 2

13–14 вересня, Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Патоморфоз захворювань
нервової системи»
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46
Тел.: +38 (057) 738-40-83, 738-06-24, 738-33-94

13–14 вересня, Тернопіль
Науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної
медичної допомоги і медицини катастроф»
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1
Тел.: +38 (0352) 43-1 1-33

13–14 вересня, АР Крим, м. Ялта
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти практичної
неврології» (Yalta NeuroSummit)
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН
України
Всеукраїнська громадська організація «Українська медична асоціація»
03067, Київ, вул. Гарматна, 40, офіс 35
Тел.: +38 (044) 227-56-76

14 вересня, Хмельницький
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гастроентерології та абдомінальної
хірургії»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.: +38 (0432) 67-16-53

18 вересня, Вінниця
Науково-практична конференція «Стандарти діагностики, лікування та профілактики
внутрішніх захворювань згідно з доказовою медициною»
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
21029, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96
Тел. +38 (0432) 43-95-65

18–19 вересня, Чернівці
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакологія, фізіологія і
патологія нирок»
Буковинський державний медичний університет МОЗ України
58002, Чернівці, Театральна площа, 2
Тел.: +38 (0372) 23-52-62

18–19 вересня, Вінниця
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної
медицини»
Українське товариство фахівців з ядерної медицини
04050, Київ, вул. П. Майбороди (Мануїльського), 32
Тел.: +38 (044)259-01-90
Національний інститут раку МОЗ України
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел./факс: (044) 259-01-86, 259-01-90
Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп»
03680, Київ, вул. Горького, 152
Тел.: (044) 528-90-37

19–20 вересня, м. Івано-Франківськ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології
в морфологічних дослідженнях»
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України
76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Тел.: +38 (0342) 53-79-84

19–20 вересня, Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології та методи —
раціональне їх використання в лабораторній діагностиці інститутів НАМН»
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН
України
03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5
Тел.: (044) 249-70-21
Референтна лабораторія НАМН України

20–21 вересня, Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вроджених
вад серця»
Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії» МОЗ України. Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України
01135, Київ, вул. Чорновола, 28/1
Тел.: +38 (044) 206-50-23, 284-03-11

20–21 вересня, Миколаїв
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невиношування вагітності.
Сучасні технології в акушерстві та гінекології»
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України»
01034, Київ, вул. Стрітенська, 7/9
Тел.: +38 (044) 272-10-11

20–21 вересня, АР Крим, м. Алупка
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти медичної
реабілітації дітей з інвалідизуючими захворюваннями»
Державна установа «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та
фізіотерапії МОЗ України»
97412, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 6
Тел.: +38 (06569) 6-16-74.
Державна установа «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. О.О. Боброва
МОЗ України»
98677, АР Крим, Алупка, вул. Леніна, 33
Тел.: +38 (0654) 72-62-32

25–26 вересня, Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікувально-профілактичні
заклади в період реформування сфери охорони здоров’я»
Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів»
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної
медицини» Державного управління справами
01014, Київ, вул. Верхня, 5
Тел.: +38 (044) 254-68-71
Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень» МОЗ України

26–27 вересня, Харків
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Епідеміологічні та клінічні
аспекти профілактики, діагностики та лікування розповсюджених інфекційних хвороб
сучасності»
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.
61176, Харків, вул. Корчагінців, 58
Тел.: +38 (057)711-80-36

27–28 вересня, АР Крим, м. Судак
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Азаровські читання.
Нейроофтальмологія. Патологія сітківки»
Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіевського»
МОЗ України
95006, АР Крим, Сімферополь, бульв. Леніна, 5/7
Тел.: +38 (0652) 37-37-83

27–28 вересня, м. Івано-Франківськ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики
та лікування онкогінекологічних захворювань»
Національний інститут раку МОЗ України
03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел.: (044) 259-01-86, 257-40-49, факс: (044) 259-02-73

27–28 вересня, Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Прискорене старіння:
механізми, діагностика, засоби профілактики»
Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
04114, Київ, вул. Вишгородська, 67
Тел.: (044) 431-05-29, 430-41-57

ВИСТАВКИ
4–7 вересня, м. Київ
LVIIІ міжнародна спеціалізована виставка «МЕДВИН: Стоматологія»
Стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, сучасні технології лікування і
профілактики в практичній стоматології
Київ, вул. Салютна, 2Б. Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»
ПП «МЕДВІН»
04205. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН»
Тел./факс: +38 (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66

19–21 вересня, Дніпропетровськ
Виставка з міжнародною участю «Нове у діагностиці та лікуванні гастроентерологічної
патології»
Лікарські препарати та обладнання для діагностики та лікування патології органів
травлення
Державна установа «Інститут гастроентерології НАМІІ України»
49074, Дніпропетровськ, просп. газети «Правда», 96
Тел.: +38 (0562) 27-00-84
Українська асоціація гастроентерологів

20–21 вересня, Київ
Форум-виставка і міжнародною участю «Сучасні досягнення народної і нетрадиційної
медицини»
Впровадження методів народної і нетрадиційної медицини в практику охорони здоров’я
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної
медицини України»
01021, Київ, вул. М. Грушевського, 7
Тел. (044) 253-60-24
Громадська організація «Всесвітня федерація Китайської традиційної медицини»
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація східної медицини»

25–28 вересня, Одеса
XVI спеціалізована виставка з міжнародною участю «Стомат-Експо 2012»
Стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, сучасні технології лікування і
профілактики в практичній стоматології
Одеса, вул. Ольгієвська, 2
Палац спорту Одеського національного медичного університету МОЗ України
Виставкова компанія «ЛЕОН»
65026, Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, офіс 8
Тел./факс: (0482) 39-94-44
ПП «МЕДВІН»
04205, Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12Е, офіс «МЕДВІН»
Тел./факс: +38 (044) 501-03-42, 501-03-44, 501-03-66

25–28 вересня Київ
Міжнародний медичний форум-виставка:
Київ, вул. Салютна, 2Б. Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»
ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій»
03127. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2

Тел.: (044) 526-93-09, тел./факс: (044) 526-94-87
III міжнародна спеціалізована виставка комплексних рішень та забезпечення медичних
установ «MEDComplEX- 2012»
Комплексні рішення та забезпечення медичних закладів. Діагностичне обладнання.
Реанімаційна техніка та обладнання. Невідкладна медична допомога. Медичний
інструментарій. Спеціалізований автотранспорт. Вироби медичного призначення. Набори
сімейного лікаря. Системи і обладнання для використання медичних газів. Спеціальні
меблі для лікарських кабінетів. лікувальних установ. Обладнання для очищення,
дезінфекції, стерилізації. Засоби індивідуального захисту, спецодяг. Витратні матеріали.
Інформаційні технології в медицині.
Спеціалізовані експозиції:
«Медична лабораторія»
Комплексне оснащення медичних лабораторій, прилади та обладнання для медичних
лабораторій, лабораторні меблі та посуд, хімічні реактиви, витратні матеріали, тестсистеми, спецодяг, оснащення мобільних лабораторій, інформаційні технології.
Співорганізатор: Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.
01042, Київ, вул. Чигоріна, 18
Тел.: +38 (044)409-20-75
«Дерматовенерологія»
Обладнання та прилади для фототерапії хронічних дерматозів, ранньої діагностики
пухлин шкіри, дермато- та кріохірургії, кріотерапії, лабораторної діагностики інфекцій,
що передаються статевим шляхом, стерилізації і дезінфекції
«Діагностика»
Обладнання та прилади для променевої, апаратної діагностики, МРТ. ендоскопії,
зондування, рентгеноскопії
«Фізіотерапія і реабілітація»
Обладнання і апаратура для електро-. тенло-, світло-, грязе-, клімате-, водолікування,
бальнео-, спелео- та інгаляційної терапії. Оснащення залів ЛФК, механотерапії; апарати
пасивної розробки, оснащення кабінетів мануальної терапії і масажу. Реабілітаційне і
спеціальне обладнання для людей з обмеженими можливостями. Природні лікувальні
ресурси
«Medical SPA»
SPA-технології, SPA-обладнання, природні лікувальні ресурси для SPA-індустрії,
космецевтика для SPA
«Інновації в медицині»

Інноваційні медичні технології. Біотехнології та нанотехнології в медицині. Медичні
інновації науково-дослідних га навчальних установ. Підвищення кваліфікації.
II міжнародна спеціалізована виставка санаторно-курортних, лікувально- профілактичних
установ, реабілітаційних і діагностичних центрів «Здравниця ЕХРО-2012»
Установи санаторно- курортного лікування, фізичної реабілітації і відновлення.
Діагностика та лікування. Медична реабілітація, профілактика та оздоровлення.
Медичний туризм. Медичне страхування, юридичні та консалтингові послуги у сфері
охорони здоров’я

25–28 вересня, Київ
Міжнародний форум-виставка фармацевтичної індустрії «PHARM СоmрlЕХ»:
Київ, вул. Салютна, 2Б. Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»
ТОВ «Лабораторія маркетингових технологій»
03127, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2
Тел.: +38 (044) 383-27-32, тел./факс: +38 (044) 526-92-97
III міжнародна спеціалізована виставка комплексного забезпечення фармацевтичної
промисловості «PHARMPROM-2012»
Спеціалізовані експозиції:
«PHARM SOLUTIONS»
Комплексні рішення для фармацевтичних підприємств: проектування, інжинірингові,
технологічні та фінансові рішення
«PHARM RAIV»
Сировина та інгредієнти
«PHARM EQUIPMENT»
Виробниче та невиробниче обладнання
«PHARM COLD»
Промислове кліматичне та холодильне обладнання
«PHARM CLEANTECH»
Чисті приміщення та клінінг
«PH ARM LAB&Control»

Контрольно-вимірювальна і регулююча апаратура, лабораторне обладнання, контроль
якості
«PH ARM PACK»
Упаковка та пакувальні матеріали
«PHARM HR»
Освіта та підготовка персоналу
«PHARM SERVICE»
Послуги для фармацевтичної галузі: юридичні послуги, переклади тощо
«РНА RMLogistEX»
Обладнання та технології для логістичної інфраструктури фармацевтичної індустрії
III міжнародна спеціалізована виставка фармацевтичної продукції «PHARMEX-2012»
Готові лікарські засоби, гомеопатичні та імунобіологічні препарати. Науково-технічні
розробки в фармацевтичній галузі, нові лікарські препарати
III міжнародна спеціалізована виставка товарів для здоров’я «PAUAPHAUMEX- 2012»
Парафармацевтика, товари медичного призначення, космецевтика.

25–28 вересня, Київ
Міжнароліїніі форум-виставка «Комплексне забезпечення лабораторій»:
Аналітичне обладнання Вимірювальні прилади. Загальнолабораторнс обладнання,
інструменти і витратні матеріали. Лабораторні меблі. Лабораторний та хімічний посуд.
Системи і засоби автоматизації наукових і лабораторних досліджень. Програмне забезпечення. збір і обробка інформації. Реагенти, індикатори, тест-сиете- ми, хімічні реактиви,
замовні реактиви, стандартні зразки. Мобільні лабораторії. Засоби індивідуального захисту. Стандартизація та сертифікація, метрологія і акредитація лабораторій. Комплексні
рішення з проектування і будівництва лабораторних приміщень, «чистих зон», боксів;
забезпечення гігієни досліджень; слектрозабезпсчення і освітлення лабораторій.
Київ, вул. Салютна, 2Б. Виставковий центр «КиївЕксгіоПлаза»
ТОН «Лабораторія маркетингових технологій»
03127. Київ. просп. 40-річчя Жовтня. 100/2
Тел.: +38 (044) 361-07-21, тел./факс: (044) 526-94-87
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.

01042. Київ, вул. Чигоріпа, 18
Тел.: +38 (044) 409-20-75
V міжнародна спеціалізована виставка комплексного забезпечення лабораторій
«LABCoinplEX 2012»
Спеціалізовані експозиції:
«LA ВСотрІЕХ — Медицина»
«LA ВСотрІЕХ — Фарма»

