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Прес-реліз XVI міжнародної виставки „ГалМЕД: Здоров'я та довголіття”

14-16 квітня в приміщенні Львівського палацу мистецтв по вул. Коперника, 17 відбудеться XVІ медична виставка «ГалМЕД: Здоров'я та
довголіття», та перша спеціалізована виставка „Стоматологічний ярмарок” організатором яких є ЗАТ «Гал-ЕКСПО». Проводитимуться вони за
сприяння Головного управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Партнером виставки «ГалМЕД: Здоров'я та довголіття»
виступає компанія «Медкомплекс».

Ці виставки є продовженням ХХ ювілейного виставкового сезону серії „Галицькі Експозиції”.

Символічним є те, що знову на майданчику медичної виставки свою експозицію знову представляють представники стоматологічного ринку, адже
на початку історії львівської медичної виставки так і було. Всі хороші традиції мають властивість повертатися.

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.

Учасниками цьогорічної виставки є понад 60 компаній виробників та постачальників товарів медичного призначення. Серед них варто
виокремити також велику кількість представництв іноземних компаній.Українські компанії, які є учасниками виставки безперечно лідери ринку. Також
дуже 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 асортимент
медичного діагностичного обладнання, медичних меблів, медичного одягу та електронно-вимірювальних приладів.

В секторі народної та нетрадиційної медицини будуть представлені різноманітні альтернативні методики лікування, лікування народними
методами, фітопрепаратами.

Саме цьому буде сприяти проведення широкого кола наукових заходів.

14 квітня в конференц-залі Львівського палацу мистецтв проводитиметься V науково-практична конференція «Здоров'я та довголіття. Інтеграція
народної та нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина запорука здоров'я». Запланована дуже
насичена програма лекцій та доповідей від відомих фахівців у галузі медицини практично 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 сімейних лікарів.

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 зможе отримати сертифікат, який містить 2 акредитаційні одиниці.

Другим важливим заходом в рамках виставки «ГалМЕД» буде науково-практична конференція «Новий досвід та сучасні медичні технології -
сільській медицині» яка проходитиме 15 квітня з 11.00.

16 квітня проводитиметься науково-практична конференція «Сучасні технології в охороні репродуктивного здоров'я населення України».

Експозиція Стоматологічного ярмарку буде насичена новинками стоматологічного ринку, а лікарі-консультанти нададуть вичерпну інформацію
яка цікавитиме спеціалістів.

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 вісник України”, „Медичний бізнес України”, Журнал „Новини стоматології”, журнал
„Дентальні технології”, журнал „Сучасна стоматологія”, журнал „Стоматолог”, журнал „СтоматологІнфо”.

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