
8-10 квітня в приміщенні Львівського палацумистецтв по вул.. Коперника, 17 відбудеться XV
ювілейна виставка «ГалМЕД: Здоров'я та довголіття», організатором якої є ЗАТ «Гал-ЕКСПО».
Проводитиметься вона за сприяння Головного управління охорони здоров'я Львівської обласної
державної адміністрації. Партнеромвиставки виступає компанія «Медкомплекс».
Медична виставка є майданчиком для представлення новинок галузі сучасних досягнень в
проектуванні медичного та діагностичного обладнання, найновіших методик та підходів до
лікування.

Відвідувачі виставки матимуть змогу ознайомитись з лікувальним та діагностичним
обладнанням, медичними приладами та інструментами, новинками медичного одягу,
фармацевтичними та фітопрепаратами, біологічно-активними добавками, лікувальною
косметикою, а також засобами реабілітації та товарами для людей з обмеженими можливостями.
Таким чином, виставка є багатогранною і розрахована не лише на лікарів, фахівців медичної
справи, представників управління медичних закладів, але й і на людей які просто зацікавлені в
власному оздоровленні, збереженні та підтримці здорового способу життя. Адже в умовах кризи, а
радше такого «глобального переосмислення життєвих цінностей», людство починає розуміти, що
саме здоров'я є найбільшимнадбанням, найвдалішою інвестицією.

Учасниками цьогорічної виставки є понад 60 компаній виробників та постачальників
товарів медичного призначення. Серед них варто виокремити також велику кількість
представництв іноземних компаній таких як «МедМан Медікал систем» (Польща) які
представлять на розсуд відвідувачів ультра - звукові апарати, представництво французької
компанії «Лабораторі Іннотек Інтернаціональ», представлені також також такі іноземні компанії
«Homviora» (Німечина)- гомеопатичні препарати, «Mukos Pharma» - поліензимні препарати, «Let
Medical» (м. Таганрог, Росія) - медичні прилади.

Українські компанії, які є учасниками виставки безперечно лідери ринку. Серед них є такі
компанії як «Сканер» (м. Черкаси) яка представлятиме медичне оптичне обладнання, Компанія
«Суворов медикал систем» (м. Київ) медичні інструменти, Техінпроект (м. Дніпропетровськ)
медичні діагностичні прилади, ВАТ «Львівський завод РЕМА» (медичне обладнання), Фотоніка
Плюс (м. Черкаси) лазери для медичного застосування. Таку ж продукцію представлятиме
Корпорація «Лазер і здоров'я (м. Харків). Варто також відзначити що серед учасників вставки буде
компанія «Філісіт діагностика» - представники якої демонструватимуть набори для клінічної
діагностика, компанія «МІД Сервіс» - реактиви для лабораторної діагностики, також подібну
тематику підтримає і відомий Львів'янам лабораторний центр «Медіс», який до-речі, проводитиме
також тематичний семінар в рамках виставки на тему «Сучасні методи діагностики в
ендокринології». Цей захід відбудеться 9 квітня о 15 00. Засоби реабілітації та товари для
неповносправних представлятимуть Київська компанія «Медилайн» та відомий та щорічний
учасник виставки «ГалМЕД» -Львівськийцентр соціального захисту інвалідів «Созарін».

.

Також дуще цікаву та насичену експозицію планує Торгова мережа «Медтехніка» та
компанія «Медкомплекс», які представлять на своєму стенді продукцію таких відомих українських
компаній як Заповіт, Август, Емансіс, Інватех, Заповіт, Ергоком, Біомед, тобто на цій експозиції буде
широкий асортиментмедичного діагностичного обладнання, медичнихмеблів, медичного одягу та
електронно-вимірювальних приладів.
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В секторі народної та нетрадиційної медицини будуть представлені різноманітні
альтернативні методики лікування, лікування народними методами, фітопрепаратами. Таку
продукцію та методики представлятимуть як нові так і добре відомі щорічним відвідувачам нашої
виставки компанії такі як Вікторія, Coral Club International, ТМ «Бішофіт Полтавський», Екомед,
Грін Віза, Аюрведа Крим, Натур-продукт Вега, які, до-речі, будуть представляти нову лінію
ефективної лікувальної косметики серії D'Oliva.

Сектор гінекології буде ж представлений декількома відомими львівськими клініками
клініка репродуктології Тетяни Мороз «Інтерсоно», клініка «Юрія Тітовця», також компанією
«Синтез», компанією Байєр АГ, яка на виставці представить новинку революційний контрацептив
який має багато переваг, та іншими. Цьогоріч на виставці, як і у попередні роки, будуть обговорені
питання сьогодення в медичній галузі: це розвиток сімейної медицини та інтеграція народних та
нетрадиційних методів лікування в систему підготовки лікаря загальної практики, питання
репродуктології, сучаснихметодів клінічної лабораторної діагностики та багато іншого.

Самецьомубуде сприяти проведенняширокого кола наукових заходів.
З 8 по 9 квітня в конференц-залі Львівського палацу мистецтв проводитиметься IV науково-

практична конференція

.
Запланована дуже насичена програма лекцій та доповідей від відомих фахівців у галузі

медицинипрактично зі всієї України.
Проблема встановлення сімейної медицини є дійсно дуже важливим на актуальним

питанням і є головною частиною в процесі реформи системи охорони здоров'я, за якою сімейний
лікар є першою і основною ланкою в системі надання первинної допомоги населенню.
Планується, що сімейний лікар діагностуватиме 70% відсотків звернень пацієнтів, а в інших
випадках просто скеровуватиме хворих до уже вузькоспеціалізованих фахівців. Тому також
набирає актуальності питання перекваліфікації фахівців інших лікувальних спеціальностей за для
збільшення кількості кваліфікованих сімейних лікарів. Львівщина, так можна сказати проблем з
кваліфікованими спеціалістами цього напрямку немає, адже кафедра сімейної медицини при
Львівському медичному університеті уже багато років випускає підготовлених лікарів загальної
практики сімейнихлікарів.

Багато наукових доробок будуть представлені в якості стендових доповідей.
Дана конференція є надзвичайно корисною для фахівців оскільки дає можливість підвищення їх
кваліфікаційного рівня, набуття нових знань про сучасні методики лікування. Кожен бажаючий
слухач зможеотримати сертифікат, якиймістить 2 акредитаційні одиниці.

Другим важливим заходом в рамках виставки «ГалМЕД» буде круглий стіл
який проходитиме9 квітня з 14.00.

10 квітня проводитиметься VII науково-практична конференція
. В рамках цього заходу підніматимуться важливі питання як

репродуктології, так і інших питань гінекології, акушерства та педіатрії. В рамках виставки також
буде представлена до уваги відвідувачів ФотоЕкспозиція проекту Юрія Тітовця «... з Любов'ю до
Жінки».

На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють в
галузі медицини «Управління закладом охорони здоров'я», «Новости медицины и фармации»,
«Головний Лікар», «Головна Медична Сестра», «Сімейна Медицина», , «Львівський
Інформаційний Медичний Путівник», «Советы Врача», «Медицынская техника и оборудование»,
«Сімейна медицина», «Провізор», «Бібліотека практикуючого лікаря», «Ваше здоров'я», «Журнал
практикуючого лікаря», «Медичний вісникУкраїни», «МедичнийбізнесУкраїни»,

Детальнішу інформацію про заходи виставки ви зможете отримати на веб-сторінці
www.galexpo.lviv.ua

«Здоров'я та довголіття. Інтеграція народної та нетрадиційної
медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина запорука
здоров'я»

«Здоров'я
людиниу кризовомусоціумі»

«Інтеграційні ініціативи в
акушерстві та гінекології»
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