Борбордук Азиядагы беш ири көргөзмөнүн катарына кирген Кыргыз Республикасынын
саламаттыкты сактоо тармагынын негизги жылдык көргөзмөсү.
Форум жөнүндө:
2021-жылы 30-мартта «Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо жумалыгы»
аттуу 15-Эл аралык конгресстин жана көргөзмө форумунун салтанаттуу ачылышы болот.
Эл аралык конгресс жана көргөзмө форуму эки эл аралык адистештирилген
көргөзмөлөрдү бир аянтчага бириктирет:
 15-Эл аралык адистештирилген саламаттыкты сактоо көргөзмөсү - MedExpo
Kyrgyzstan 2021;
 5-Эл аралык адистештирилген стоматология көргөзмөсү - Dental-Expo Kyrgyzstan
2021.
Расмий колдоо:
Адатта, көргөзмөлөр төмөнкүлөрдүн колдоосу астында өткөрүлөт:
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;
 Бишкек шаарынын мэриясы;
 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги;
 Инвестицияларды илгерлетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги;
 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дарыдармектер жана медициналык буюмдар департаменти;
 С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кадрларды кайра
даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту.










Ошондой эле адистештирилген бирикмелердин расмий колдоосу менен:
Кыймыл бузулуулары жана Паркинсон оорусу Альянсы;
Кыргыз
Республикасынын
Акушер-Гинекологдор
жана
Неонатологдор
Ассоциациясы;
Кыргыз Республикасынын Гепатологдор жана Жугуштуу оорулар Ассоциациясы;
Кыргыз Республикасынын Радиологдор Ассоциациясы;
Кыргыз Республикасынын клиникалык лабораториялык диагностика адистеринин
Ассоциациясы;
Кыргыз медициналык Ассоциациясы;
Кыргыз клиникалык тамактануу жана метаболизм коому;
Кыргыз Республикасынын стоматологдор Ассоциациясы.

Жаңы форматтагы иш-чара:
Форум жаңы гибриддик форматта өтөт. Эксперттер гибрид иш-чараларды 2021жылдагы иш-чаралар индустриясынын негизги тенденциясы деп аташат. Аталган формат
күндүзгү офлайн режиминдеги катышуучуларды жана чоң жана жигердүү онлайн
режиминдеги катышуучуларды эсептейт.

Көргөзмө:
Быйыл биргелешкен көргөзмө экспозициясында 11 мамлекеттен 80ден ашуун
компаниялар катышат: Белоруссия, Германия, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Польша,
Россия, Түркия, Украина, Өзбекстан, Түштүк Корея.
Көргөзмөнүн өнөктөш өлкөсү - Өзбекстан Республикасы. Көргөзмөдө медицина жана
стоматология жаатында Өзбекстандын 10дон ашык өндүрүүчүлөрүнүн жана
дистрибьюторлорунун жамааттык экспозициясы болот.
Көргөзмөгө катышуучулардын географиясы 120 ири өндүрүш ишканаларынын
расмий өкүлдөрү болгон кыргыз компанияларынын катышуусу менен толукталат.
Көргөзмөнүн
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жабдуулардын,
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фармацевтикалык
продукциялардын презентациясы болуп өтөт.
Ишкердик программасы:
«Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо жумалыгы» Эл аралык конгрессинин
жана көргөзмө форумунун ишкердик программасы семинарларды, мастер-класстарды, жаңы
технологиялардын жана жабдуулардын презентацияларын камтыйт.
Форумдун алкагында тамактануу, диетология жана реанимация жаатындагы
Кыргызстандын алдыңкы адистеринин семинарлары өтөт.
Ишкердик программасында Өзбекстан Республикасынын эксперттеринин стоматология
жана эндодонтика жаатындагы адистеринин семинарлары өзгөчө орунду ээлейт.
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сактоо
жумалыгынын» өзгөчөлүгү форум саламаттыкты сактоо кызматкерлерин, мамлекеттик
органдардын, ишкер чөйрөлөрдүн жана коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирип, сапаттуу жана
натыйжалуу социалдык маанилүү көйгөйлөрдү, өлкөнүн саламаттык сактоо тутумунун
иштешин талкулоого, тажрыйба алмашуу, акыркы ата мекендик жана чет өлкөлүк өнүгүүлөр
менен таанышуу. Экспозициялардагы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өз ара пайдалуу
кызматташтыкты кеңейтип, ишкердик байланыштарды жана келишимдерди түзүүгө, ойпикирлерди жана жаңы технологияларды алмашууга, тармактын адистери менен актуалдуу
темаларды талкуулоого мүмкүндүк берет.
Коноктор:
Көргөзмөгө медицина, стоматология, фармацевтика жаатындагы атайын адистер,
өлкөнүн бардык аймактарынан келген саламаттыкты сактоо кызматкерлери, шаардыктар
жана борбордун коноктору, ошондой эле чет элдик коноктор жана медицина тармагынын ар
кандай профилдеги адистери катышат.
Иш-чаранын уюштуруучусу - BiExpo көргөзмө компаниясы.
Расмий ачылыш аземи 2021-жылдын 30-мартында саат 11: 00дө, КГАФКиС
Манежинде: дар. Ахунбаева, 97 болот. Көргөзмө 30-марттан 1-апрелге чейин болот.
Ушул материалды форум жана көргөзмөлөр жөнүндө маалымат даярдоодо
колдонгондугу үчүн кесиптещ- журналисттерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Кошумча маалымат алуу үчүн байланыш телефону: +996 775 00 00 05, e-mail:
info@biexpo.kg
Толук маалыматты үчүн сайтыбыз: https://medexpo.biexpo.kg/

