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28 - 30 березня, у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперніка, 17), відбудеться медична
виставка «ГалМЕД: Здоров'я та довголіття» та І спеціалізована виставка «Стоматологічний
ярмарок».

Організаторомцих заходів виступаєПрАТ«ГалЕКСПО» .

Виставки проходять за сприяння:

Міністерства охорони здоров'я України

Головного управління охорони здоров'яЛьвівської обласної держаної адміністрації

Організатори супутніх заходів:

Українська асоціація сімейної медицини.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Асоціація сімейнихлікарів Львівщини

УкраїнськеЛікарськеТовариство уЛьвові

Львівський обласнийцентр екстреної медичної допомоги тамедицини катастроф

Львівський національниймедичний університет імені Данила Галицького.

З кожним роком виставки стають дедалі яскравішими подіями – це місце зустрічі провідних
фахівців, які мають можливість поділитися своїми ідеями та думками, в рамках проведення майстер-
класів, науково-практичних конференцій. Багатовекторні напрямки виставки роблять її привабливою
тацікавоюдля спеціалістівмедичної галузі не лише з усієї України, а й з-за кордону.

Виставка ставить за мету привернути увагу фахівців до важливості проблеми здоров'я, розвитку
медичної галузі, сучасних медичних технологій, дає можливість ознайомитися із сучасним медичним
обладнанням, методами діагностики та профілактики захворювань, обговорити та поділитись
досвідом з фахівцями в питаннях надання екстреної медичної допомоги, особливо перед початком
проведення уЛьвовіфутбольного чемпіонату «Євро-2012».

Хотілось би зупинитись на виставці «ГалМЕД: Здоров'я та довголіття». Вже стало традицією, що
за 18 років її проведення вона виступає майданчиком для представлення новинок лікувального та
діагностичного обладнання, медичних приладів та інструментарію, засобів невідкладної допомоги,
фармацевтичних препаратів, нових послуг і методик діагностики лікування та реабілітації.

Учасниками цьогорічної виставки будуть близько 70 компаній-виробників та постачальників
товарівмедичного призначення практично з усіх областейУкраїни та з-за кордону.

Виставку по праву можна назвати медичним форумом, адже в її рамках буде проведено багато
наукових заходів:

®



Генеральни телепартнер:й

Офіційний телепартнер:

Інформаційні партнери:

це науково-практичні конференції:

а також: лекторії, круглі столи, практичні демонстрації нових технологій, матеріалів у галузі медицини
за участювідомихфірм-виробників тафахівцівмедичної галузі.

З огляду на проведення у 2012 році футбольного чемпіонату Європи, готовність медичної галузі
міста Львова до великих навантажень набуває особливого значення, адже за час проведення
футбольного форуму у Львові, експерти очікують близько 500 тис. вболівальників. І тут окрім
кількісного навантаження на систему охорони здоров'я постає питання якісного надання послуг, адже
вболівальники прибудуть з усіх куточків світу.

Самецимпитаннямбуде присвячена конференція, яка буде проходити 28березня.

На виставці відвідувачі зможуть ознайомитися з новинками по комплексному оснащенню медичних
установ та лабораторій від провідних фірм з Німеччини, Австрії, Польщі, Японії, Кореї, які
представляють ТОВ «Глобал- Медіка» (м.Харків), ТД «Медапаратура» (м. Київ), компанія «БТЛ-
Україна» (м. Київ), Фірма «Медтехніка Дент» (м. Харків), Торгова мережа «Медтехніка» (м. Львів), ТОВ
«МедхаузУкраїна» (м. Дніпротетровськ) та ін.

Обладнання по офтальмології представить компанія «СІАТА» (м. Київ), радіоелектрону медичну
апаратуру- Львівський завод «РЕМА», новинки в галузі лабораторної діагностики фірма «Фармаско»
(м. Київ), лабораторний центр «Медіс» (м. Львів), ПП «Групотест» (м. Київ), фізіотерапевтичну
апаратуру –ДП«Новатор» (м. Хмельницький).

Продукцію медичного призначення, витратні матеріали, інструментарій можна буде оглянути на
стендах фірми « » (Німеччина), ТОВ «Суворов Медикал Дистриб'юшн» (м. Київ), «Захід Леон
Фарм» (м. Івано-Франківськ),фірми« Голніт» (м. Київ)

Новинки в галузі ортопедії продемонструють представники фірми «Декос» (м. Київ) та фірми
«Світ літньої людини» (м. Київ).

Широкий асортимент фармацевтичних препаратів на виставці представлять компанії-виробники
– це фармацевтична компанія «Здоров'я» (м.Харків), дослідницький завод «ГНЦЛС» (м.Харків), ПрАТ
«Фіторія» (м. Харків), концерн «АПФ» (м. Київ) та багато інших.

Цього року втретє ПрАТ «Гал-ЕКСПО» проводить і Стоматологічний ярмарок, в рамках якого
будуть представлені новинки в галузі стоматології: обладнання, інструментарій та витратні матеріали.
Представники іноземних компаній з Німеччини та України проведуть лекції, майстер-класи та
презентації.

Детальну інформацію про виставку та заходи, які будуть проводитись в її рамках, Ви можете
отримати на .

28.03 «Медичне забезпечення проведення масових заходів. Актуальні питання
підготовкидоЄвро -2012

29.03 «Здоров'я та довголіття. Впровадження немедикаментозної і нетрадиційної
медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина –
запорука здоров'я»

30.03 «Правові взаємовідносини«пацієнт-лікар-закладохорониздоров'я»
29.03 Майстер– клас«Лабораторне забезпеченнясімейноїмедицини»
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http://www.galexpo.com.ua/


