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ОРГАНІЗАТОР ВИСТАВКИ:

  ЗAТ «Гал-ЕКСПО»®
  (Україна, м.Львів)

 ЗА СПРИЯННЯ:
 Головного управління охорони здоров’я
  Львівської обласної державної
  адміністрації

 ОРГАНІЗАТОРИ СУПУТНІХ ЗАХОДІВ:
 ДП «Комітет з питань народної і 
  нетрадиційної медицини МОЗ України»
 Львівський національний медичний 
  університет імені Данила Галицького
 Всеукраїнська громадська організація 
  «Асоціація фахівців з народної 
  і нетрадиційної медицини України»
 Медичний інститут Української 
  асоціації народної медицини
 Асоціація сімейних лікарів України
 Асоціація сімейних лікарів Львівщини
 Львівський обласний центр здоров’я
 Громадська організація «Галицький клуб 
  «Інтеграція»

 ПАРТНЕР ВИСТАВКИ:

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
 ПАРТНЕР:

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПОНСОР: 

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 ТЕЛЕПАРТНЕР:

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ:
ЗAТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

вул. Винниченка, 30, 79008,  м. Львів, Україна,
Тел.: (032) 2971369, 2970628, 2970627

Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

http://www.galexpo.lviv.ua

Місце проведення виставки:
Львівський палац мистецтв,

вул. Коперника,17
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ЗМІСТEXHIBITION ORGANIZER:

  «Gal-EXPO»® JSC
  (Lviv, Ukraine)
 
 AT ASSISTANCE OF:
 Main Department of Health of Lviv
  Regional State Administration

 ATTENDANT EVENTS ORGANIZERS:
 State enterprise «The committee of 
  complimentary and alternative medicine 
  specialists of Ukraine of Ministry 
  of Health of Ukraine»
 Lviv National Medical University named after 
  Danylo Galyts’kyi 
 All-Ukrainian fund of «Association of complimentary 
  and alternative medicine specialists of 
  Ukraine» 
 Medical institute «Ukrainian Association 
  of complimentary medicine»
 Association of Family Medicine of Ukraine
 Association of Family Medicine of Lviv region
 Lviv regional Health center
 Public organization «Galician Club 
  «Integration»

 EXHIBITION PARTNER:

 GENERAL INFORMATION 
 PARTNER:

 GENERAL INFORMATION SPONSOR: 

 GENERAL TV PARTNER:

EXHIBITION MANAGEMENT:
«GАL-ЕXPО»® JSC

30, Vynnychenko St.,  79008,  Lviv,  Ukraine,  
Phone: +380 (32) 2971369, 2970628, 2970627

Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

http://www.galexpo.lviv.ua

Exhibition venue:
Lviv Palace of Arts,

17, Kopernik Str.
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ПРОГРАМА РОБОТИ

  XV міжнародної виставки-ярмарку 
  «ГалМЕД: Здоров’я та довголіття»
  (8-10.04.2009р.)
  Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

7 КВІТНЯ, 2009, ВІВТОРОК
14.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників 
  виставки, оформлення виставкових 
  стендів
8 КВІТНЯ, 2009, СЕРЕДА
10.00 – Урочисте відкриття XV міжнародної 
  виставки  «ГалМЕД:  Здоров ’я  та 
  довголіття»
11.00 – 17.30 Науково-практична конференція: 
  «Здоров’я та довголіття. Інтеграція 
  народної та нетрадиційної медицини в 
  систему підготовки лікаря загальної 
  практики. Сімейна медицина – запорука 
  здоров’я»

Організатори: ДП «Комітет з питань народної і 
 нетрадиційної медицини МОЗ України»
 Головне управління охорони здоров‘я 
 Львівської обласної держаної 
 адміністрації
 Львівський національний медичний 
 університет імені Данила Галицького
 Всеукраїнська громадська організація 
 «Асоціація фахівців з народної і 
 нетрадиційної медицини України»
 Медичний інститут УАНМ (м. Київ)
 Асоціація сімейних лікарів України
 Асоціація сімейних лікарів Львівщини
Місце проведення: конференц-зал Львівського палацу 
 мистецтв.

14.00  Презентація на тему: «Філософія здоров’я, 
  профілактика дешевше лікування»

Проводить: лікар-психотерапевт вищої категорії 
 Кадишева Наталія Михайлівна.
Організатор: Міжнародний кораловий клуб, м. Львів
Місце проведення: стенд №2

  Презентація кабінету для ультразвукової 
  діагностики

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація  каб інету фіз іотерапі ї , 
  демонстрація роботи новітньої кольорової 
  цифрової  ультразвукової апаратури фірми 
  «Емансіс»,  особливості та переваги

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

ПРОГРАМА РОБОТИ

  Тестування живої краплі крові на фазово-
  контрастному мікроскопі

Організатор: Міжнародний кораловий клуб, м. Львів
Місце проведення: стенд №2

  Демонстрація роботи апаратів фірми БТЛ-
  Україна

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація продукції фірми Little Doktor
Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів, 
 ПП «ТПК «Ергоком», м. Київ
Місце проведення: стенд №69

  Презентація жіночого фітнес клубу «FitCurves» 
  - новітньої програми схуднення, оздоровлення 
  та корекції фігури на сучасних тренажерах, 
  розроблених спеціально для жінок

Організатор: Жіночий фітнес клуб FitCurves, м. Львів
Місце проведення: стенд №65

  Демонстрація кушеток для різних галузей 
  медицини

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Демонстрація обладнання для реанімації 
  новонароджених

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація продукції фірми KaWe - 
  провідного лідера у виробництві товарів для 
  реанімації, офтальмології

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Фото–Експозиція проекту Юрія Тітовця 
  «... з Любов’ю до Жінки»
  (представлені 28 кращих робіт II Міжнародного 
  фото фестивалю «... з Любов’ю до Жінки» 
  – 2007)

Організатори: Фотогалерея Юрія Тітовця (м. Львів)
 Громадська організація «Галицький Клуб 
 «Інтеграція» (м. Львів).

18.00  Завершення роботи виставки.
19.30  Офіційний прийом з нагоди відкриття 
  виставки
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ПРОГРАМА РОБОТИ ПРОГРАМА РОБОТИ

9 КВІТНЯ, 2009, ЧЕТВЕР
10.00 – 13.20 Науково-практична конференція з 
  міжнародною участю: «Здоров’я та 
  довголіття. Інтеграція народної та 
  нетрадиційної медицини в систему 
  підготовки лікаря загальної практики. 
  Сімейна медицина – запорука здоров’я».

Місце проведення: конференц-зал №1 Львівського палацу 
 мистецтв.

13.00  Презентація на тему: «Кораловий клуб проти 
  паразитів»
  Виявлення гельмінтозів (личинки, яйця 
  паразитів)  та простіших організмів, 
  бактеріальної та грибкової інфекції методом 
  тестування живої краплі крові на фазово-
  контрастному мікроскопі. Профілактика та 
  лікування

Проводить: лікар-педіатр вищої категорії Тиха Леся 
 Миколаївна.
Організатор: Міжнародний кораловий клуб, м. Львів
Місце проведення: стенд №2

14.00 – 17.30 Круглий стіл «Здоров’я людини у 
  кризовому соціумі»

Організатори: Головне управління охорони здоров‘я 
 Львівської обласної держаної 
 адміністрації
 Львівський національний медичний 
 університет імені Данила Галицького
 Львівський обласний центр здоров’я
 Академія державного управління при 
 Президентові України
Місце проведення: конференц-зал Львівського палацу 
 мистецтв.

15.00  Семінар «Сучасні методи діагностики в 
  ендокринології»

Організатор: ПП «Медіс», м. Львів
Місце проведення: стенд № 28

  Демонстрація кушеток для різних галузей 
  медицини

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Демонстрація обладнання для реанімації 
  новонароджених

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація продукції фірми KaWe - 
  провідного лідера у виробництві товарів для 
  реанімації, офтальмології

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Тестування живої краплі крові на фазово-
  контрастному мікроскопі

Організатор: Міжнародний кораловий клуб, м. Львів
Місце проведення: стенд №2

  Демонстрація роботи апаратів фірми БТЛ-
  Україна

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація продукції фірми Little Doktor
Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів, 
 ПП «ТПК «Ергоком», м. Київ
Місце проведення: стенд №69

  Презентація жіночого фітнес клубу «FitCurves» 
  - новітньої програми схуднення, оздоровлення 
  та корекції фігури на сучасних тренажерах, 
  розроблених спеціально для жінок

Організатор: Жіночий фітнес клуб FitCurves, м. Львів
Місце проведення: стенд №65

  Презентація кабінету для ультразвукової 
  діагностики

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація  каб інету фіз іотерапі ї , 
  демонстрація роботи новітньої кольорової 
  цифрової   ультразвукової апаратури фірми 
  «Емансіс», особливості та переваги

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

 Фото–Експозиція проекту Юрія Тітовця 
  «... з Любов’ю до Жінки»
  (представлені 28 кращих робіт II Міжнародного 
  фото фестивалю «... з Любов’ю до Жінки» 
  – 2007)

Організатори: Фотогалерея Юрія Тітовця (м. Львів)
 Громадська організація «Галицький Клуб 
 «Інтеграція» (м. Львів).

18.00  Завершення роботи виставки

10 КВІТНЯ, 2009 П’ЯТНИЦЯ
10.00 – 13.20 VII науково-практична конференція 
  «Інтеграційні ініціативи в акушерстві та 
  гінекології»

За підтримки: Міністерства охорони здоров’я України
Організатори: Львівський національний медичний 
 університет імені Данила Галицького
 Головне управління охорони здоров‘я 
 Львівської обласної держаної 
 адміністрації
 Громадська організація «Галицький Клуб 
 «Інтеграція»
Місце проведення: конференц-зал №1 Львівського палацу 
 мистецтв.
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ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА РОБОТИ

  Тестування живої краплі крові на фазово-
  контрастному мікроскопі

Організатор: Міжнародний кораловий клуб, м. Львів
Місце проведення: стенд №2

  Презентація кабінету для ультразвукової 
  діагностики

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація  каб інету фіз іотерапі ї , 
  демонстрація роботи новітньої кольорової 
  цифрової  ультразвукової апаратури фірми 
  «Емансіс», особливості та переваги

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація жіночого фітнес клубу «FitCurves» 
  - новітньої програми схуднення, оздоровлення 
  та корекції фігури на сучасних тренажерах, 
  розроблених спеціально для жінок

Організатор: Жіночий фітнес клуб FitCurves, м. Львів
Місце проведення: стенд №65

  Демонстрація кушеток для різних галузей 
  медицини

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка»,
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Демонстрація обладнання для реанімації 
  новонароджених

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

  Презентація продукції фірми KaWe - 
  провідного лідера у виробництві товарів для 
  реанімації, офтальмології

Організатор: ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка», 
 м. Львів
Місце проведення: стенд №69

 Фото–Експозиція проекту Юрія Тітовця 
  «... з Любов’ю до Жінки»
  (представлені 28 кращих робіт II Міжнародного 
  фото фестивалю «... з Любов’ю до Жінки» 
  – 2007)

Організатори: Фотогалерея Юрія Тітовця (м. Львів)
 Громадська організація «Галицький Клуб 
 «Інтеграція» (м. Львів).

18.00  Завершення роботи виставки 
18.00 – 20.00  Демонтаж виставкових експозицій 
  та вивіз експонатів

08 квітня 2009 року
 IV науково-практична конференція 
 «Здоров’я та довголіття.
 Інтеграція народної і нетрадиційної 
 медицини  в систему підготовки лікаря
 загальної практики.
 Сімейна медицина –  запорука здоров’я»

 І Пленарне засідання (11.00-13.30) 
 Лекції 

Головуючі: Гарник Т.П., д.м.н., проф. (м. Київ)
   Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік
   АНВО України (м. Львів)
   Коваленко О.Є., д.м.н., доц. (м. Київ)
Секретар: Козименко Т.М., к.м.н., доц. (м. Київ)

11.00 Вітальне слово. Кімакович В.Й. д.м.н., проф., 
 начальник Головного управління  охорони 
 здоров’я Львівської ОДА
11.10 Гарник Т.П., д.м.н., проф.,«Народна і 
 нетрадиційна медицина в системі підготовки 
 лікаря загальної  практики», м. Київ
11.30 Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО  
 України «Стан розвитку сімейної медицини в  
 Україні: досягнення, невирішені проблеми, 
 шляхи і перспективи розвитку», м. Львів
12.00 Коваленко О.Є., д.м.н.,  доц., «Наукове 
 обґрунтування  методів рефлексотерапії», 
 м. Київ
12.30 Козименко Т.М., к.м.н., доц.. «Гомеопатія в 
 системі підготовки лікаря», м. Київ
13.00 Шкляр С.П., д.м.н.,  «Стандарти освітньо-
 професійної  діяльності з народної і 
 нетрадиційної медицини»,  м. Харків
13.30 Обідня перерва

 Стендові доповіді (11.00 – 13.30)
Модератори: Андріюк Л.В., д.м.н., проф. (м. Львів)
   Мірошніченко Н.В., д.м.н., проф. 
   (м. Сімферополь)

1. Заремба-Федчишин О.В., к.м.н., асистент, 
Кисельчук Н.В.  лікар  «Олія амаранту в 
комплексному лікуванні хворих з серцево-
судинною патологією»
2. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Макар О.Р., асистент «Антигомотоксична 
терапія дисфункції щитоподібної залози у хворих 
на ішемічну хворобу серця»
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16.00 Лабінський А.Й., к.м.н., доц., «Апітоксино-
 терапія  при захворюваннях периферичної 
 нервової системи», м. Львів
16.20 Мацко Н.В., к.м.н., доц., «Ароматерапія в 
 профілактиці і лікуванні захворювань»,
 м. Львів
16.40 Семенова С.В., асистент «Клінічні аспекти 
 гомеосинатрично-рефлекторних впливів», 
 м. Львів
16.55 Грабоус О.В., асистент «Су Джок терапія»,
 м. Львів

 Стендові доповіді (14.00 – 17.00)
Модератори: Лабінський А.Й.,  к.м.н., доц. (м. Львів)
   Горовая Е.В., к.м.н. (м. Сімферополь)

1. Кияк Ю.Г., д.м.н., проф., Заремба О.В., асистент 
«Лікування хворих з гострим коронарним 
синдромом, робота яких зв’язана з професійними 
шкідливостями»
2. Заремба Є.Х. д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Волошиновська С.Й. к.м.н., доц., Зімба 
О.О. аспірант «Лікування дисплазії сполучної 
тканини – ефективний метод профілактики 
ревматичних захворювань»
3. Копчак Л.М., к.м.н., асистент, Копчак Л.Я., лікар 
«Застосування озонотерапії у комплексному 
лікуванні гіпертонічної хвороби»
4. Заремба В.С., к.м.н., доц., «Нетрадиційні методи 
лікування з синдромом діабетичної стопи».
5. Аверіна А.В. «Застосування фітозасобів у часто 
хворіючих дітей з порушеннями адаптаційних 
процесів»
6. Ружило С.В. д.м.н., асистент «Доказова 
медицина в роботі санаторію»
7. Семенова С.В. асистент «Клініко-патогенетичне 
обґрунтування використання рефлекторних 
впливів у комплексному лікуванні хворих з 
хронічним некам’яним холециститом».
8. Качараль В.Б. «Юмейхо-терапія»
9. Федечко М.Й., асистент «Значення дослідження 
мікрофлори бронхіального дерева у хворих на 
УХС в поєднанні з ХОЗЛ в практиці сімейного 
лікаря»
10. Пасічник В.В., д.т.н., професор НУ «Львівська 
політехніка»,  Лозицький О.А.,  аспірант, 
«Інформаційні контент-керовані технології 
соціально-оздоровчої адаптації та навчання 
людей з вадами зору»

3. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Шатинська-Мицик І.С.,  асистент 
«Нетрадиційні методи корекції клімактеричного 
синдрому у жінок з ішемічною хворобою серця та 
порушеннями гіпофізарно-тироїдної системи»
4. Заремба Є.Х. д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Кияк Ю.Г. д.м.н., проф., Барнетт О.Ю., 
асистент «Сучасні підходи до профілактики 
виникнення гіпертензивного серця в практиці 
сімейного лікаря»
5. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Кушнір З.О., лікар «Варіабельність 
серцевого ритму та показники ліпідного спектру 
крові у хворих на стабільну стенокардію при 
застосуванні кораксану та олії насіння льону»
6. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Була М.С., лікар «Зміна ліпідного 
спектру крові у хворих на АГ при застосуванні 
олії амаранту».
7. Заремба Є.Х. д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Капустинський О.О., лікар «Зміна 
гострофазових показників у хворих на нестабільну 
стенокардію та методи корекції при застосуванні 
ліпофлавану та олії грецького горіха»
8. Кияк Ю.Г., д.м.н., проф., Єрченко Р.Я., «Вплив 
апітерапії на лікування персистуючої форми 
миготливої аритмії»
9. Кінах М.В. доц., Заремба О.В. асистент, Заремба-
Федчишин О.В. к.м.н., асистент, Федчишин 
Н.Р. асистент «Ожиріння і антикоагулянтна 
властивість крові в практиці сімейного лікаря»

 ІІ Пленарне засідання (14.00 – 17.00)
Головуючі: Кулемзіна Т.В., д.м.н., проф. 
   (м. Донецьк)
   Андріюк Л.В., д.м.н., проф. (м. Львів),
   Шкляр С.П., д.м.н. (м. Київ)
Секретар: Мацько Н.В., к.м.н., доц. (м. Львів)

14.00 Кулемзіна Т.В., д.м.н., проф., «Використання 
 акупунктури, гірудо, рефлексо та мануальної 
 терап і ї  в  л ікуванн і  гоноартрозу » ,
 м. Донецьк
14.30 Андріюк Л.В., д.м.н., проф., «Постізометрична 
 мобілізація і релаксація при захворюваннях 
 хребта і суглобів верхніх і нижніх кінцівок»,
 м. Львів
15.00 Бобер Л.В.,  к.м.н.,  голова обласної 
 імунологічної  комісії, «Сучасні можливості 
 та досягнення вакцинації», м. Львів
15.30 Янікєєв В.М., «Місце гомеопатичних ліків в 
 профілактичній та реабілітаційній медицині»,
 м. Київ
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09 КВІТНЯ 2009 РОКУ
 Лекції
 ІІІ Пленарне засідання (10.00 – 14.00)

Головуючі: Кулемзіна Т.В., д.м.н., проф. 
   (м. Донецьк)
   Мірошніченко Н.В., д.м.н., проф. 
   (м. Севастополь)
   Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік 
   АНВО України (м. Львів)
Секретар: Грабоус О.В., асистент (м. Львів)

10.00 Мірошніченко  Н .В . ,  д .м .н . ,  проф. , 
 «Хронобіологія і  фітотерапія в практиці 
 лікаря», м. Сімферополь
10.30 Горовая Е.В., к.м.н., доц., «Розвиток 
 патологічного  процесу з точки зору 
 гомеопатії», м. Сімферополь
11.00 Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік 
 АНВО України  «Теоретичні та практичні 
 аспекти фітотерапії в практиці сімейного 
 лікаря», м. Львів
11.30 Коваленко В.В., к.м.н., доц., «Комплексні 
 лікарські  засоби компанії Грін-Віза: 
 можливості   оздоровлення», м. Львів
12.00 Кияк Ю.Г. д.м.н., проф., «Сучасні рекомендації з 
 профілактики ішемічної хвороби серця та 
 продовження тривалості життя»
12.20 Казаков Ю.М., Янчук О.А., Катюхін О.В. 
 «Природні  та народні засоби реабілітації в 
 роботі лікаря  загальної практики», 
 м. Полтава
12.50 Обговорення стендових доповідей
13.20 Обідня перерва

 Стендові доповіді (10.00 – 13.00)
Модератори: Шкляр С.П., д.м.н., (м. Харків)
   Волошиновська С.Й., к.м.н., доц.
   (м. Львів)

1. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Карпляк В.М., лікар, Колац Т.С., асистент 
«Роль метаболічного цитопротектора мексікора 
в поєднанні з олією амаранта в комплексному 
лікуванні ІХС»
2. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Заремба О.В., асистент, Колац Т.С., 
асистент «Препарати кварцетину їх вплив на 
ліпідний спектр крові»
3. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Капустинська О.С., асистент «Вплив 
андрогенів на розвиток та перебіг стабільної 

стенокардії у чоловіків та жінок хворих на 
цукровий діабет типу 2 та методи їх корекції 
гіпогіпермагнітотерапією»
4. Заремба Є.Х., д.м.н., проф., академік АНВО 
України, Голик О.М., асистент, Кисельчук Н.В., 
лікар «Досвід застосування окремих традиційних 
методів у лікуванні артеріальної гіпертензії»
5. Величко Л.М., к.м.н., доц. Іжицька Н.В., асистент 
«Сучасні аспекти біоритмології в лікуванні і 
реабілітації хворих»
6. Радзієвська І.О., к.м.н., асистент «Ефективність 
комплексного санаторно-курортного лікування 
запальних захворювань гепатобіліарної 
системи».
7. Петріщева В.О., к.фарм.н., доц., «Лікарські 
засоби рослинного походження із кропиви 
двудомної в медичній практиці»
8. Білоусова І.В., к.м.н., д., «Фітозасоби в 
комплексній терапії хворих на неалкогольний 
стеатогепатит на тлі цукрового діабету ІІ типу»
9. Харченко Н.В., д.м.н., проф., Гарник К.В. «Клініко-
патогенетичне обгрунтування оптимізації, 
лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит 
у сполученні з остеопорозом»
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09 КВІТНЯ 2009 РОКУ, 14.00 – 17.30
 круглий стіл «Здоров’я людини у кризовому 
 соціумі»

Ініціатор та модератор: Островерха Ю.А., 
магістр державного управління, головний спеціаліст 
з санології та нетрадиційної медицини Головного 
управління охорони здоров’я Львівської ОДА, 
головний лікар Львівського  обласного центру 
здоров’я

14.00 – 14.10 Модератор: про мету, завдання та 
 регламент круглого столу

 Пленарне засідання
14.10 – 14.25 «Актуальні питання діяльності 
 медичної  галузі Львівщини в умовах 
 кризи»

Хомик О.В., начальник відділу організації медичної 
допомоги дорослому населенню Головного 
управління охорони здоров’я Львівської ОДА

14.25 – 14.40 «Роль народної і нетрадиційної 
 медицини  в системі охорони здоров’я у 
 кризовому  соціумі»

д.м.н., проф. Гарник Т.П., директор ДП «Комітет 
з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ 
України»

14.40 – 14.55 «Актуальні питання діяльності  
 соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

Бордіян Я.І., директор Львівського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

14.55 – 15.10 «Медицина як система соціальної  
 підтримки в умовах кризи»

Заслужений лікар України, д.м.н., проф. Фільц О.О., 
Віце-Президент Європейської Асоціації 
Психотерапії, Президент Української Спілки 
Психотерапевтів, головний лікар КЗ «Львівська 
обласна клінічна психіатрична лікарня», завідувач 
кафедри психіатрії та психотерапії факультету 
післядипломної освіти Львівського Національного 
медичного університету імені Д. Галицького  

15.10 – 15.25 «Здоров’я» і «хвороба» з позицій 
 біоетики  та християнської моралі»

д.м.н., проф. Дутка Р.Я., завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського 
Національного медичного університету імені Д. 
Галицького

15.25 – 15.40 «Превентивна медицина у практиці 
 сімейного лікаря як засіб збереження і 
 відновлення здоров’я людини в кризовому 
 соціумі»

к.м.н., доц., Лемішко Б.Б., головний спеціаліст з 
розвитку сімейної медицини Головного управління 
охорони здоров’я Львівської ОДА

15.40 – 15.55 «Про зростання ролі підготовки 
 фахівців до застосування  альтернативних  
 підходів до вирішення конфліктів в умовах  
 кризового соціуму»

к.пед.н., доц. Гайдук Н.М., декан інституту 
гуманітарних і соціальних наук, завідувачка 
секції соціальної роботи кафедри соціології та 
соціальної роботи Національного університету 
«Львівська Політехніка», магістр соціальної роботи 
Манітобського університету (Канада)

15.55 – 16. 10 «Консолідація зусиль органів 
 державної влади та громадських організацій 
 в  управлінні охороною здоров’я»

к.м.н., доц. Базилевич А.Я., завідувач сектору 
охорони здоров’я кафедри державного управління і 
місцевого самоврядування Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові 
України, голова Українського лікарського 
товариства у Львові

16.10 – 16.25 «Психічне здоров’я як об’єкт 
 управління  в кризових ситуаціях»

к.пед.н. Пічугіна Т.В., доцент кафедри психології, 
педагогіки та права Національного університету 
«Львівська Політехніка», науковий керівник медико-
логопедичного центру «Світава Галицька»

16.25 – 16.40 «Мислення людини в індивідуальній 
 та соціальній кризі»

Академік Української АІН,  д.філософ.н. Малюта 
О.М., системолог, геополітик, керівник Міжнародної 
Спілки громадських об’єднань «Зірковий Шлях»

16.40 – 16.55 «Психологічні особливості осіб у 
 кризовому стані. Вихід»

Біляєва С.Я., співзасновник і головний психолог ГО 
«Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи», 
заступник голови Львівської обласної асоціації 
соціальних працівників та спеціалістів по соціальній 
роботі, заступник голови Львівської асоціації 
посередників.

  Дискусія 
16.55 – 17.30 Виступи учасників круглого столу 
 (регламент до 5 хвилин)
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Проф.Потапов В.О., Дніпропетровськ
 11.Діагностика передчасного розриву 
 плідних оболонок при недоношеній 
 вагітності – реалії та перспективи

Ас.Місюра А.Г., Львів
 1 2 . А н т и б і от и к о п р о ф і л а к т и к а  п р и 
 лапароскопічних втручаннях

К.мед.н. Вереснюк Н.С., Львів
 13.Хронічний ендометрит – питання 
 діагностики і лікування

Доц. Козловський І.В., Львів
 14.Акушерські та перинатальні аспекти 
 ДРТ

Доц. .Жемела О.М, Львів.
 15.Профілактика і лікування невиношування 
 вагітності – сучасні світові підходи

Проф. Пирогова В.І., Львів

17.00 – 17.30 Дискусія, закриття конференції

10 квітня 2009
 VII науково-практична конференція
 «ІНТЕГРАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ В АКУШЕРСТВІ 
 ТА ГІНЕКОЛОГІЇ»

Львівський Палац мистецтв
(Львів, вул.Коперника,17)

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників 
10.00 – 10.30 Знайомство з виставкою «ГалМЕД: 
 здоров’я та довголіття»
10.30 Відкриття та привітання учасників 
 конференції

11.00 – 14.00 І пленарне засідання
 1.Репродуктивне здоров’я жінок у ХХІ 
 сторіччі 

Проф. Пирогова В.І, Львів. 
 2. Лікувальні підходи при ендометріозі

Проф. Гладчук І.З., Одеса
 3.Сучасні аспекти інтенсивної терапії 
 акушерських кровотеч

Доц. Ткаченко Р.О., Київ 
 4.Лікувальні ефекти системи «Мірена»

Проф. Грищенко О.В.
 5.Затримка росту плода і дистрес плода 
 – сучасні погляди

Проф. Потапов В.О., Дніпропетровськ
 6.«Алергічний марш» у дітей: перспективи 
 профілактики і прогнозу

Проф. Беш Л.В., Львів
 7.Основні задачі діагностики та лікування 
 в акушерстві та гінекології (погляд клінічного 
 імунолога)

Проф. Луцик Б.Д., Львів

14.00 – 14.30 Кава-брейк

14.30 – 17.00 ІІ пленарне засідання 
 8.Фітонірингові препарати в клініці 
 екстрагенітальної патології вагітних: 
 можливості,  переваги, перспективи 
 застосування

Проф. Медвідь В.І., Київ
 9.Гіперандрогенні стани у жінок

Проф. Квашенко В.П., Донецьк
 1 0 . П р ол о н г о в а н а  к о н т р а ц е п ц і я  в 
 профілактиці рецидивів після оперативного 
 лікування ендометріом яєчників



20 21

WORK PROGRAM OF SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE

WORK PROGRAM OF SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE

APRIL 10, 2009
 Work program of VII Scientifi c and practical 
 conference
 INTEGRATION INITIATIVES IN OBSTETRICS 
 AND GYNAECOLOGY

Conference-hall of Lviv Palace of Arts. 
(17 Kopernyk St., Lviv)

9.00 – 10.00 Registration of the participants
10.00 – 10.30 Visiting «GalMED: Health and longevity» 
 exhibition 
10.30 Conference opening and welcoming of 
 participants

11.00 – 14.00 I Plenary Session 
 1. Women’s reproductive health in XXI 
 century

Prof. V.I. Pyrogova, Lviv  
 2. Medical approaches in endometriosis 
 treatment

Prof. I. Z. Hladchuk, Odessa
 3. Modern aspects of intensive therapy 
 of obstetrical bleedings

Associate Prof. R. O. Tkachenko, Kyiv
 4. Therapeutic effects of Mirena system

Prof. O. V. Hryshchenko 
 5. Fetal growth retardation and fetal distress
  – modern approaches

Prof. V. O. Potapov, Dnipropetrovs’k
 6. Children’s ‘allergic march’: perspectives of 
 prevention and prognosis

Prof. L. V. Besh, Lviv 
 7. Main tasks of diagnostics and treatment 
 in obstetrics and gynaecology (opinion of a 
 clinical immunologist)

Prof. B.D.Lutsyk, Lviv 

14.00 – 14.30 Coffee break 

14.30 – 17.00 ІІ Plenary Session  
 8. Phytoneering medications in clinical 
 picture of extragenital pathology of pregnant 
 women: possibilities, advantages, perspectives 
 of application

Prof. V. I. Medvid, Kyiv 
 9. Hyperandrogenic states in women

Prof. V. P. Kvashenko, Donetsk 

 10. Prolonged contraception in prevention 
 of recurrences after surgical treatment of 
 ovarian endometrioma

Prof. V. O. Potapov, Dnipropetrovsk 
 11. Diagnostics of preterm rupture of 
 membranes during incomplete pregnancy 
 – realities and perspectives

Assistant  A. H. Misyura, Lviv 
 12. Antibiotic prophylaxis in laparoscopic 
 surgeries

N. S. Veresnyuk, PhD, Lviv 
 13. Chronic endometritis – issues of diagnostics 
 and treatment

Associate Prof. I. V. Kozlovskyy, Lviv 
 14. Obstetrical and perinatal aspects of 
 Assisted Reproductive Technologies

Associate Prof.O. M. Zhemela, Lviv 
 15. Prevention and treatment ofnoncarrying of 
 pregnancy – overview of modern global 
 aspects

Prof. V. I. Pyrohova, Lviv

17.00 – 17.30 Discussion, closing of conference
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Компанія «BIONET» заснована в 1994 році. Пропонує 
натуральні продукти щоденного використання, які 
застосовуються для збереження здоров’я. Продукція 
високої якості, виготовлена з лікарських рослин, містить 
діючі речовини високої чистоти, пройшла клінічні 
випробування і постійно контролюється, не містить 
ароматизаторів і штучних барвників, здатних викликати 
алергічні реакції.

Компанія «BIONET» пропонує:
- покращення якості повітря (озонатори «SELVA»);
- покращення якості питної та технічної води, а також 

палива (магніти);
- очищення та іонізацію води (активатор «AQUA-

C»);
- магнітотерапію (лукаб-магнатор, устілки, пояс, 

наколінники, прикраси);
- зниження шкідливого впливу куріння (магнітні 

мундштуки);
- металотерапію – вироби з міді (простирадло, пояс, 

хустина, футболка), текстиль із стріблом (шкарпетки);
- внутрішню очистку організму, покращення обмінних 

процесів, підвищення імунітету (харчові добавки, 
вітаміни, трав’яні збори);

- прилад для детоксикації організму SPA SY-E088;
- антипаразитарні програми;
- сокотерапію – сік Nonі, комбуха, Aloe-Vera;
- догляд за обличчям, руками, ногами, волоссям (на 

основі витяжки з плодів Noni);
- догляд за порожниною рота і зубами (зубний гель 

і еліксир);
- мінімікроскоп для планування сім’ї і зачаття;
- комп’ютерне тестування організму.
Також компанія пропонує корисну, змістовну 

діяльність, кар’єрний ріст і успіх. Приєднуйтесь до 
системи бізнесу РСМ (Personal Contact Marketing 
– Маркетинг Особистих Контактів) і до співпраці з 
компанією «BIONET», здійснюйте все те, заради чого 
варто жити!

BIONET
COMPANY

Magyar U.2
H-6000, Kecskemet, Hungary
Phone/Fax: +36 76 506270
www.bionet.hu

м. Львів: (032) 2753923; 2901338,
 (067) 3145511
 Кондратенко Надія
е-mail:nadja-bionet@yandex.ru
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Жіночий фітнес клуб «FitCurves» - це новітня 
програма схуднення, оздоровлення та корекції фігури 
на сучасних, розроблених спеціально для жінок 
тренажерах.

Вже понад 4 млн. жінок по всьому світу 
переконалися у надзвичайній ефективності тренувань 
«FitCurves», яке задіює всі основні групи м’язів 
і спалює до 500 ккал. за одне заняття.  Кожне 
заняття включає в себе силове тренування, кардіо 
– тренування та розтяжку.

Досвідчені інструктори допомагають досягнути 
максимального результату всього за 30 хв. на день, 
три рази на тиждень, у зручний для Вас час.

FITCURVES
ЖІНОЧИЙ ФІТНЕС КЛУБ

вул. Симоненка, 3, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (032) 2342201,
 (067) 3702820
www.curves.com, www.fi tcurves.com.ua
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HOMVIORA ARZNEIMITTEL, DR. 
HAGEDORN GMBH & CO 
(НІМЕЧЧИНА)

вул. Антоновича, 94-96, кв.3, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 5229670, 5298356
e-mail: promax@nbi.com.ua
www.homviora.kiev.ua

Контактна особа: Негатіна Любов 
Іванівна, заступник керівника

Виробництво комплексних гомеопатичних 
препаратів для лікування найбільш поширених хвороб 
серцево-судинної системи, суглобів, сечостатевих 
органів, психічної та нервової системи.

EXHIBITORS

40

Manufacture of complex homoeopathic preparations 
for treatment of the most widespread illnesses of the 
cardiovascular system, articular, urinosexual, psychical 
and nervous systems.

HOMVIORA ARZNEIMITTEL, DR. 
HAGEDORN GMBH & CO 
(GERMANY)

Off.3, 94-96, Antonovycha St., 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5229670, 5298356
e-mail: promax@nbi.com.ua
www.homviora.kiev.ua
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Компанія «ЛЕТ Медікал» — патентотримач, 
розробник медичних приладів серії СКЕНАР і 
КОСМОДІК. Засноване в 1990 р. в м. Таганрог (Росія) 
Карасєвим О.О., винахідником революційних методів 
немедикаментозного лікування — ЧЕНС, СКЕНАР, 
КОСМОДІК.

«ЛЭТ Медикал»®, «КОСМОДИК»®, «COSMODIC»®, 
« С К Э Н А Р» ®,  « S C E N A R » ®,  « М И О С К Э Н » ®, 
«MYOSCEN»® — торгові знаки та знаки обслуговування, 
зареєстровані «Let Medical».

LET MEDICAL
НАУКОВО ДОСЛIДНА ЛАБОРАТОРIЯ 
МЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

м. Таганрог, Ростовська область, Росія
Представник в Україні:
м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2431753
Моб.тел. (063) 2302375,
 (067) 6790804
e-mail: info@xing.com.ua,
           info@cosmodic.com.ua
www.cosmodic.com.ua, www.scenar.com.ua 
SKYPE: zelin1963, ICQ (QIP) 50076116

EXHIBITORS
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Research Laboratory of Medical Electronics «LET 
Medical» LLC is a patent owner and developer of medical 
devices SCENAR and COSMODIC. The Research Lab 
was founded in Taganrog in 1990 by Alexander Karasev, 
the inventor of technologies for medication-free treatment 
— TENS, SCENAR, COSMODIC.

«COSMODIC»®, «SCENAR»®, «MYOSCEN»®, 
— are trademarks and service marks registered by 
«LET Medical».

LET MEDICAL
RESEARCH LABORATORY 
OF MEDICAL ELECTRONICS

Taganrog, Russia
Representative in Ukraine
Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2431753
Mob.phone: +380 63 2302375,
 +380 67 6790804
e-mail: info@xing.com.ua, 
           info@cosmodic.com.ua 
www.cosmodic.com.ua, www.scenar.com.ua 
SKYPE: zelin1963, ICQ (QIP): 50076116
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MUCOS PHARMA
МУКОС ФАРМА, 
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

пр. Комарова, 3, корп. 3, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел./Факс: (044) 4045031, 4977303
www.mucos.com.ua

Дистриб’ютор ТОВ «РЕВМОФАРМ»
пр. Комарова, 3, корп. 3
Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 4045031, 4977303
www.r-pharm.com.ua

- Світовий лідер виробництва поліензимних 
препаратів;

- 14 років на фармацевтичному ринку України;
- Новий метод сучасної медицини;
- Системна ензимотерапія;
- Вобензим;
- Флогензим.
Системна ензимотерапія - сучасний ефективний 

і безпечний метод лікування багатьох захворювань, 
заснований на комбінованому використанні ензимів 
(ферментів) рослинного і тваринного походження.

Ензими (ферменти) беруть участь у здійсненні 
практично всіх процесів життєдіяльності організму. 
Знижена активність ферментів часто приводить до 
виникнення хронічних захворювань.

Фармакотерапевтична дія:  протизапальна, 
іммуномодилююча, гіполіпедемічна, протинабрякла, 
фібринолітична.

Показання до застосування препаратів СЕТ:
- остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит, 

хвороба Бехтерева;
- тромбофлебіт, варикозна хвороба, лімфатичний 

набряк;
- запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів, 

синусит, бронхіт, пневмонія, панкреатит, виразковий 
коліт, хвороба Крону, розсіяний склероз;

- аднексит, мастопатії, хронічні інфекції;
-  до-  і  п ісляопераційні  запальні  процеси, 

посттравматичні набряки, пластичні і реконструктивні 
операції;

- запалення сечовидільних шляхів , цистит, 
простатит;

- ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, вторинна 
профілактика повторного інфаркту;

- підвищення ефективності антибіотиків.
Реєстраційний номер в Україні:
Вобензим UA 2842/01/01 від 17.03.2005
Флогензим UA 2843/01/01 від 17.03.2005

EXHIBITORS
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- World leader of production of poly-enzyme 
preparations;

- 14 years at the pharmaceutical market of Ukraine;
- New method of modern medicine;
- System enzyme therapy;
- Wobenzym®;
- Phlogenzym®.
 System enzyme therapy is modern effective and safe 

method of treatment of many diseases, based on the 
combined use of enzymes of vegetable and animal origin.

 Enzymes take part in realization of practically all 
processes of vital functions of organism. The lowered activity 
of enzymes often results in the origin of chronic diseases.

 Pharmacotherapeutic action: Anti-infl ammatory, Anti-
edematous, immunomodulatory, 

fi brinolytic, hypolipidemic.
 Indication to application of preparations of SET:
- Osteoarthritis, gout (podagra), rheumatoid arthritis, 

Bechterew’s disease;
- Trombophlebitis, varicose illness, lymphatic edema;
- Infl ammation of overhead and lower respiratory tracts, 

sinusitis, bronchitis, pneumonia;
- Pankreatitis, ulcerous colitis, Crohn’s disease, 

disseminated sclerosis;
- Adnexitis, mastopathy, chronic infections;
- Before- and after operative infl ammatory processes, 

posttraumatic edema, plastic and reconstructive 
operations;

- Infl ammation of urinary tracts, cystitis, prostatitis;
- Ischemic heart disease, myocardial infarction, second 

preventive of the myocardial infarction;
- Increase of effi ciency of antibiotics.
A registration number in Ukraine:
Wobenzym® UA 2842/01/01 from 17.03.2005
Phlogenzym® UA 2843/01/01 from 17.03.2005

MUCOS PHARMA
REPRESENTATIVE OFFICE 
IN UKRAINE

Build. 3, 3 Komarova Ave., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4045031, 4977303
www.mucos.com.ua

Distributor «Rheumopharm Ltd»
03680, Kyiv, Ukraine
Builds 3, 3 Komarova Ave.,
Phone: +380 44 4045031, 4977303
www.r-pharm.com.ua
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АВІЦЕНА
МЕДИЧНА ФІРМА , ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Коновальця, 54/7, 
м. Львів, 79044, Україна
Тел./Факс: (032) 2673595, 2441898
e-mail: avicena2@lviv.farlep.net

ТзОВ Медична фірма «Авіцена» здійснює поставки 
широкого спектру медичного, стоматологічного, 
лабораторного, діагностичного, хірургічного 
обладнання та інструментарію. Компанія є офіційним 
представником ряду провідних російських та інших 
іноземних заводів-виробників медобладнання.

Гуртова торгівля виробами медичного призначення 
для кардіології, нейрорадіології, анестезіології, 
неонатології, хірургії та урології провідних світових 
та вітчизняних виробників, таких як «Unomedical», 
«Becton», «Discinson», «Balton», «Balt» та інших.

Шовний матеріал для всіх видів медицини: 
пластичної хірургії, офтальмології, педіатрії, 
гастроентерології, стоматології, судинної та серцево-
судинної хірургії, травматології, акушерства та 
гінекології

EXHIBITORS
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«Avicenna» company delivers wide range of 
laboratory diagnostic therapeutic equipment and surgical 
instruments. «Avicenna» Ltd. is an offi cial representative 
of Russian and other foreign factories that produce 
medical equipment.

Our company specializes in the wholesale trade of 
medical goods and expensive materials manufactured by 
«Unomedical», «Becton», «Discinson», «Balton», «Balt» 
which are used in cardiology, pediatrics, reanimation 
surgery and urology.

State institution and private organizations all over 
Ukraine are our customers.

Atraumatic sutural materials for all fields of 
medicine: plastic surgery, ophthalmology, pediatrics, 
gastroenterology, stomatology, vascular and 
cardiovascular surgery, traumatology, midwifery and 
gynecology etc.

АVICENNА
MEDICAL FIRM, LTD.

Off. 7, 54 Konoval’tsya St.,
79044, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2673595, 2441898
e-mail: avicena2@lviv.farlep.net
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АЮРВЕДА КРИМ
МЕДИЧНА ФІРМА

вул. Набережна, 39, офіс, 26
 м. Сімферополь, Республіка Крим, 
95000, Україна
Тел.: (0652) 278003,
 (050) 5631557
e-mail: ayurveda.crimea@mail.ru
www.ayurveda.crimea.ua

Медична фірма «Аюрведа Крим» створена в квітні 
2000 року. Дійсна ліцензія МЗ України № 628711 серія 
АА від 16.11.2006 року.

Основні напрямки діяльності: профілактика та 
лікування різних захворювань, науково-дослідницька, 
просвітницька, торгово-посередницька.

Пропонує:
1. Технології та методики Аюрведи.
«Аюрведа Крим» співпрацює з різними фірмами 

по застосуванню аюрведичних методик, організує 
навчання.

Аюрведа – дуже древня система медичних знань, 
в перекладі означає - наука життя.

2 .  В ел и к и й  а с о рт и м е н т  а ю р вед и ч н и х 
фітопрепаратів (аюрведична аптека).

3. Продукцію кримських виробників (солі, грязі, 
чаї, трав’яні збори, бальзами.

4. ГРВ КАМЕРУ - програмно-апаратний комплекс, 
оснований на комп’ютерній обробці викликаних 
газорозрядних освічень (ефект Кирліан). Обладнання 
дозволяє спостерігати на екрані комп’ютера в 
реальному масштабі часу зміни біологічних полів 
людини.

3. Гірудотерапію, літературу, навчання, продаж 
сертифікованої п’явки.

4. Апаратуру для ранньої діагностики остеопорозу 
(ультразвукова).

5. Апарати для домашньої озонотерапії.
6 .  Засоби індив ідуального захисту в ід 

електромагнітного та ін. випромінювання.
7. Проведення біолокаційних досліджень житла, 

офісів, участків.

EXHIBITORS
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Medical fi rm «Ayurveda Crimea» was established 
in April 2000. 

Basic activities: prophylaxis and various diseases 
treatment, scientifi c and research activity, educational 
activity, trade and comission.

We offer:
1. Technologies and methods of Ayurveda.
«Ayurveda Crimea»  cooperates with various 

companies on ayurvedic methods application, organizes 
trainings.

Ayurveda is an ancient system of medical knowledge, 
it translates to «science of life».

2. Large assortment of ayurvedic phytopreparations 
(ayurvedic pharmacy).

3. Production of Crimea’s producers (solt, mud, teas, 
herbs, balms.

4. Computer GDV bio-electrography based on the 
Kirlian’s effect 

3. Hirudotherapy, literature, training, sale of certifi ed 
leech.

4. Apparatus for early diagnostics of osteoporosis 
(ultrasound).

5. Apparatus for domestic ozonotherapy.
6. Means of individual protection from electromagnetic 

and other radiation.
7. Holding of biolocational researches of dwellings, 

offi ces, areas.

AYURVEDA CRIMEA
MEDICAL FIRM

Off. 26, 39 Naberezhna St., 
95000, Simferopol, Crimea, Ukraine
Phone: +380 652 278003, 
 +380 50 5631557
e-mail: ayurveda.crimea@mail.ru
www.ayurveda.crimea.ua
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БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ® 
BISHEFFECT

Майдан Незалежності, 20,
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: (0532) 665643
Факс: (0532) 668919
e-mail: ragsooo@gmail.com
www.bishophit.com.ua

Адреса для листування:
36014, Полтава-14, а/с 1513.

«Бішофіт Полтавський»® - препарати  природнього 
мінералу для СПА-програм,  спортивної медицини, 
медичної реабілітації та фізіотерапії, курортного 
оздоровлення. 

Застосування: в методиках електро-, магніто-, 
ультрафонофорезу, бальнеолікуванні (всі види ванн), 
тепло-, світлолікуванні (лазер, інфрачервоні джерела, 
«Біоптрон»), масаж всіх видів. 

Економічна та лікувальна ефективність кожного 
санаторно-курортного закладу.

EXHIBITORS
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«Bishofi t Poltavskiy»® - natural mineral preparations 
used in health resort recovery, sport medicine, medical 
rehabilitation and physiotherapy.

Used in electro-, magneto-, phonophoresis, 
balneotherapy (all types of baths), heat-, phototherapy 
(laser, infrared sources, «Bioptron»), all kinds of 
massage. 

Cost and medicinal effi ciency of each sanatorium-
and-spa institution.

BISHOPHIT POLTAVSKIY®

20, Independence Square
36000, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 665643
Fax: +380 532 668919
e-mail: ragsooo@gmail.com
www.bishophit.com.ua
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БРАХМА КУМАРІС
ВСЕСВІТНІЙ ДУХОВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ, 
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР

пр. Перемоги, 20, к. 181, 
м. Київ, 03055, Україна
Тел.: (044) 2361242,
 (050) 9001913
e-mail: kiev@ua.bkwsu.org

Працюючи на  благод ійних  засадах  на 
індивідуальному та суспільному рівнях, Університет 
робить свій внесок у служіння людству через курси 
і лекції з мистецтва життя, розвитку внутрішніх сил 
і позитивного мислення. Центральна тема для всіх 
бажаючих - пізнання і практика духовної мудрості і 
медитації Раджа Йоги. Цей метод дає можливість 
набути реальний досвід трансформування характеру 
шляхом розкриття внутрішніх духовних якостей. 
Регулярні студенти вивчають 4 предмети: 1) 
знання про зовнішні і потаємні аспекти життя; 2) 
практика медитації; 3) високий кодекс поведінки; 4) 
безкорисливе служіння суспільству. 

Мета суспільних ініціатив Університету - посилити в 
кожній людині усвідомлення особистої відповідальності 
у вирішенні глобальних проблем, таких як недостатній 
рівень освіти і здоров’я, екологічний дисбаланс, 
конфлікти в сім’ї, наркозалежність, порушення 
прав людини та інші, щоб поліпшити своє життя і 
навколишній світ. Наше гасло: ЗМІНИМОСЬ МИ - 
ЗМІНИТЬСЯ СВІТ.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Місія - популяризувати здоровий спосіб життя та 
відповідальне самолікування

Розповсюдження – безкоштовно в мережах аптек 
по Західній Україні

Аудиторія журналу є якнайширшою: від молоді 
до людей старшого віку, адже відвідувачами аптеки 
може бути будь-хто.

Журнал охоплює найбільш актуальні й важливі 
питання про здоров’я. Редакція співпрацює з 
провідними фахівцями різних галузей - лікарями, 
фармацевтами, психологами.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА
ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ 
ЖУРНАЛ, ПП « НОВИЙ БІЗНЕС»

пр. Чорновола, 63, офіс. 1012, 
м. Львів, 79058, Україна
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ВІКТОРІЯ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Велика Житомирська, 40, оф. 2, 
м. Київ, 01025, Україна
Тел./Факс: (044) 2721237, 2725330
e-mail: vostok@ln.ua
www.fi to.kiev.ua

Вже понад 16 років на Україні відома фітопродукція 
фармацевтичної фабрики «FITO PHARMA», В’єтнам, 
яку поставляє фірма «Вікторія».

П’ять складових фітопродукції фармацевтичної 
фабрики «FITO PHARMA»:

Стародавня рецептура, перевірена багатовіковим 
досвідом використання;

Цілюща сила та ефективність при відсутності 
побічних явищ;

Комплексний оздоровчий вплив на організм 
людини;

Екологічна чистота та натуральне походження 
кожної фітокомпозиції;

Єднання приємних смакових якостей зі зручністю 
використання.

EXHIBITORS
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The herbal products of Fito Pharma company 
(Vietnam), (that) supplied by Victoria company, are 
known over 16 years at Ukrainian market.

There are 5 fundamentals of Fito Pharma herbal 
product.

The ancient formulation, that had been tested by 
many centuries of use.

The medicinal effi cacy without side effects.
The complex health-improving effect on the body 

as a whole.
The ecological cleanness and natural origin of every 

fi to composition.
The combination of good gustatory qualities and 

convenience in use.

VICTORIA
PRIVATE ENTERPRISE

Of. 2, 40, Velyka Zhytomyrska St., 
01025, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2721237, 2725330
e-mail: vostok@ln.ua
www.fi to.kiev.ua
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ТОВ «НВП «ВІЛАН» – ексклюзивний імпортер 
в Україну продукції фірми «BODE Chemie GmbH & 
Co.» (Німеччина), яка є Європейським лідером з 
виробництва антисептиків, дезінфектантів та засобів 
особистої гігієни і має 85–річний бездоганний досвід 
роботи на світовому ринку.

ТОВ «НВП «ВІЛАН» пропонує широкий вибір 
препаратів та аксесуарів: антисептиків для обробки 
рук та шкіри, дезінфектантів для інструментів та 
поверхонь.

Препарати забезпечують високоякісну антисептику 
та дезінфекцію за короткий проміжок часу, мають 
низьку концентрацію робочих розчинів, відмінний 
миючий ефект, повну відсутність корозійної дії до 
інструментарію та поверхонь, що обробляються, 
відсутність різкого специфічного запаху розчинів та 
алергічних реакцій у персоналу.

ВІЛАН
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Аеродромна, 12 А, 
м. Київ, 03151, Україна
Тел.: (044) 2490440
Факс: (044) 2490373
e-mail: wylan@skif.kiev.ua
www.wylan.com.ua
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WYLAN SME, LTD.

12a, Aerodromna St., 
03151, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2490440
Fax: +380 44 2490373
e-mail: wylan@skif.kiev.ua
www.wylan.com.ua

SME WYLAN Ltd. – is the exclusive importer to 
Ukraine of products produced by «BODE Chemie GmbH 
& Co.» (Germany), which is the European leader in 
antiseptic, disinfectant and hygienic production and 
has 85 years experience of excellent work in the world 
market.

SME WYLAN Ltd. offers a wide range of preparations 
and accessories: antiseptics for hands and skin 
treatment, disinfectants for instruments and surfaces.

Preparations provide a high quality antiseptic 
and disinfection in a short period of time, have a low 
concentration of working solutions, perfect cleaning 
effect, no corrosive effects on the treated instruments 
and surfaces, no sharp specifi c smell of solutions and 
no allergic reactions among the staff.



48 49

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

12

Компанія «Вітер перемін» є ексклюзивним 
дистриб`ютором на території України продукції 
«Zimeishu».

49 лікарських рослин. Іони срібла.  анотехнології. 
Надійний захист вашого організму
Впевнено ступивши на поріг нового тисячоліття, 

людство набуло нового синтетичного уявлення про 
себе та своє здоров`я. Численні наукові розробки, 
злившись воєдино, в результаті дали нові технології, що 
справедливо названі технологіями тілесної та духовної 
досконалості.

Тепер на новому рівні технологічних рішень, 
натуральні,  природні для організму речовини 
реалізуються у вигляді так званих нано-коастерів. 
Це спеціально оброблені часточки, настільки малі, 
що вимірюються тільки в нанометрах. Практично 
маса нанометра дорівнює нулю, але завдяки цьому 
можна зміцнювати структуру клітини організму на 
молекулярному рівні, тобто здійснювати «молекулярну 
хірургію» за допомогою нанороботів. Маніпулюючи 
окремими атомами і молекулами, нанороботи можуть 
«здійснювати ремонт» пошкоджених клітин людського 
організму. У лікувально-гігієнічних засобах компанії 
«Вітер перемін» застосована комбінація з 49 спеціально 
підібраних лікарських рослин та іонів срібла, які володіють 
найпотужнішим впливом на організм людини в цілому. 
Частоти лікарського засобу нового покоління входять в 
резонанс з внутрішньої водою та структурами клітини, 
мембраною та навколоклітинною рідиною. В результаті 
виникає тестуюче сканування органу тим природним 
компонентом, який для цього призначений і викликає 
умови для оздоровлення організму чи системи.

ВІТЕР ПЕРЕМІН

вул. Леніна, 6 оф. 1, 
м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000, Україна
Тел.: (050) 3905378, 3169010, 
 (0482) 304458 (Одеса), 
 (04868) 34458: (Іллічівськ)
e-mail: viter-peremin@bk.ru
http://veterperemen.inmarket.biz
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ГРІН-ВІЗА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сидоренківська, 3, 
м. Харків, 61002, Україна
Тел.: (057) 7511909,
 (067) 5716336
www.green-visa.com

Фірма «ГРІН-ВІЗА» пропонує широкий асортимент 
продукції власного виробництва лікувально-
профілактичного напрямку для раціонального 
збалансованого харчування.

Розроблені нами натуральні фітопродукти 
виготовляються на сучасному обладнанні з 
використанням високоякісної екологічно чистої 
сировини, що позитивно відображається на показниках 
їх біологічної активності.

Асортимент продукції представлений дуже 
актуальними та запотребованими сьогодні 
найменуваннями: це масла із цілющих рослин та зерен, 
функціональні продукти для очищення організму та 
зниження ваги (в т.ч. таблетовані), цільові композиції 
масел в капсулах, фітобальзами, свічки, косметичні 
засоби та лікувальні гелі-бальзами, аромакомплекси 
та ін.. Багато з них є ексклюзивними. Всі продукти 
складаються винятково із натуральних рослинних 
компонентів, тому гармонійно та комплексно діють на 
організм в будь-якому віці. Особливі умови співпраці 
передбачені для медичних центрів та фітоаптек.

EXHIBITORS
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«GREEN-VISA» company offers a wide assortment 
of medicinal and prophylactic products of own production 
for effi cient and balanced nutrition.

Developed by us natural phytoproducts are produced 
on the modern equipment using high quality ecologically 
pure raw materials that have a positive effect on their 
biological activity indexes.

Production assortment is represented by very 
relevant and required items: medicinal herbs and seeds 
oil, functional products for organism clearance and 
weight loss (including tablets), target compositions of 
oil in capsules, phytobalsams, candles, cosmetic means 
and medicinal gels-balsams, aromacomplexes and other. 
Many of them are exclusive. All products are made 
exceptionally of organic plant components that why they 
have a harmonic and complex effect on organism of any 
age. Special conditions of cooperation are provided for 
medical centres and phytopharmacies.

GREEN-VISA LTD.

3, Sydorenkivs’ka St., 
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7511909,
 +380 67 5716336
www.green-visa.com
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ДЕЗАНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

а/с 74, м. Київ, 03151, Україна
Тел./Факс: (044) 2499370
e-mail: des_ant@ukr.net

ТОВ «ДЕЗАНТ» – ексклюзивний імпортер в Україну 
продукції фірми «Laboratoires ANIOS» (Франція), 
яка очолює Європейських лідерів з виробництва 
дезінфекційних засобів.

«Laboratoires ANIOS» – це 3 спеціалізовані 
лабораторії, що використовують найновітніші наукові 
досягнення у таких галузях, як технології виробництва 
антимікробних засобів, ензими, детергенти, захист 
матеріалів від корозії.

Концепція «Laboratoires ANIOS» – БЕП – це 
Безпека, Ефективність, Простота.

Продукція «Laboratoires ANIOS» імпортується у 80 
країн світу, у т.ч. в Україну. ТОВ «ДЕЗАНТ» пропонує 
широкий вибір дезінфекційних засобів та дозуючих 
пристроїв до них для обробки рук, шкіри, інструментів, 
поверхонь. За хімічним складом і робочими 
параметрами (концентрація / експозиція / спектр 
дії) дезінфекційні засоби виробництва «Laboratoires 
ANIOS» є новаторськими і не мають аналогів на 
ринку України. Всі препарати зареєстровані в Україні 
у відповідності з чинним законодавством.
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«DESANT» Co., Ltd is the exclusive importer to 
Ukraine of products produced by «Laboratoires ANIOS» 
(France) company, which is the head of European 
leaders of disinfectants production. 

«Laboratoires ANIOS» consists of three specialized 
laboratories that use the newest scientifi c achievements 
in such areas as technology of antimicrobial products 
manufacturing, enzymes, detergents, anticorrosion 
protection of materials. 

The concept of «Laboratoires ANIOS» is S.E.S. - 
Safety, Effi ciency, Simplicity. 

Products of «Laboratoires ANIOS» are imported in 
80 countries all over the world, including Ukraine. 

«DESANT» Co., Ltd offers a wide range of disinfectants 
and dosing devices for them for hands, skin, instruments 
and surface treatment. Disinfectants of «Laboratoires 
ANIOS» production are innovative by its chemical 
composition and operating parameters (concentration / 
exposure / spectrum of activity) and have no analogues in 
Ukrainian market. All products are registered in Ukraine 
in accordance with current legislation.

DESANT LTD.

P.O. Box 74, 03151, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2499370
e-mail: des_ant@ukr.net
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ЕКОМЕД
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т. Правди, 80-А, 
м. Київ, 04208, Україна
Тел.: (044) 4635077, 4630631, 
  4343155
e-mail: ofi s@ekomed.com.ua
www.ekomed.com.ua

Екомед - надійний партнер Вашого здоров’я. 
Науково-виробниче підприємство виготовляє 

лікувально-профілактичні фітоконцентрати по 
унікальній авторській технології «монофракційного та 
полікомпонентного одержання».

ФІТОКОНЦЕНТРАТИ:
1. Опорно-рухова система: «Ревмосан», «Артросан», 

«Артросан-Спорт», «Міотроп».
2. Серцево-судинна система: «Кордевіт», «Кришталь», 

«Холенорм», «Провен».
3. Система травлення: «Ренорм», «Норк», «Світанок», 

«Панкрен».
4. Ендокринна система: «Щизарен», «Тропонорм», 

«Фемінал», «Діабетик».
5. Нервова системи: «Неврін», «ЗСП».
6 .  Сечовив ідна  система :  «Нефропат ін» , 

«Предзарен».
7. Імунна система та кровотворення: «Полінорм», 

«Джерело», «Джерело Пі», 
«Джерело–І», «Лізорм», «Алергіл», «Анемін».
8. Дихальна система: «Бронхін».
Перелік заходів НВ ТОВ «Екомед» щодо просування 

продукції:
- Тренінги, семінари для співробітників відділів 

продажів, першого столу, зав. аптек, лікарів медичних і 
консультаційних центрів, поліклінік та лікарень.

- Проведення конференцій по «Практичному 
застосуванню фітоконцентратів «Екомед».

- Рекламна компанія по телебаченню, радіо,в 
пресі.

- Безкоштовна консультація, здійснювана лікарями 
НВ ТОВ «Екомед» на території аптек або консультаційних 
пунктів по прийому пацієнтів для призначення 
продукції.
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Scientifi c-and-production enterprise makes medical-
prevention phytoconcentrates on unique author 
technology «monofactious and policomponents 
receipt».

 Phytoconcentrates:
1. Motive system: «Revmosan», «Artrosan», 

«Artrosan -Sport», «Miotrop».
2. Cardial  system: «Kordevit», «Crystal», 

«Kholenorm», «Proven».
3. Digestion system: «Renorm», «Nork», «Dawn», 

«Pankren».
4 . Endocrine system: «Schizaren», «Troponorm», 

«Feminal», «Diabetin».
5. Nervous system: «Nevrin», «ZSP».
6. Secretory system: «Nefropatin», «Predzaren».
7. Immune sistem: «Polinorm», «Source», «Source 

Pi», «DZHERELO-I», «Lizorm», «Alergil», «Anemin».
8. Respiratory system: «Bronkhin».
 A list of measures of products promotion:
- Trainings, seminars for the employees of departments 

of sales, doctors of medical and consultative centers, 
policlinics and hospitals.

- Holding conferences on «Practical application of 
«Ekomed» fi toconcentrates.

- Advertising campaign on television, radio, in 
press.

- Free consultation made by doctors of «Ekomed» 
company on the territory of pharmacies or consultative 
points adopting for setting products for patients.

EKOMED
SCIENTIFIC-AND-PRODUCTION 
ENTERPRISE, LTD.

80-А, Pravdy blvd., 
04208, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4635077, 4630631, 
               4343155
e-mail: ofi s@ekomed.com.ua
www.ekomed.com.ua
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ЕРГОКОМ
ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ

бул.І.Лепсе, 8, 
а/с 123, м. Київ, 03049, Україна
Тел./Факс: (044) 4044867, 4541198, 
          4927955
 8 800 3012080
 (Безкоштовна інформаційна лінія),
e-mail: ergocom@ergocom.ua
www.ergocom.com.ua

Дистриб’ютор провідних виробників вимірювачів 
артеріального тиску та іншої сучасної медичної 
техніки: цифрові тонометри NISSEI (Японія); 
професійні механічні та електронні тонометри 
відомої торгової марки LITTLE DOCTOR - для 
фахівців та домашнього використання; стетоскопи 
- від найпростіших до багатофункціональних, в тому 
числі неонатальні та акушерські, ультразвукові та 
компресорні інгалятори, цифрові термометри.
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The distributor of leading brands in blood pressure 
monitors and other modern medical equipment. 
We offer the wide range of digital blood pressure 
monitors NISSEI(JAPAN), mechanical and digital blood 
pressure analysers & stethoscopes Little Doctor, which 
satisfy any client requirements. This year we also 
represent ultrasonic and compressor nebulizers, digital 
thermometers for home use.

ERGOCOM
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
COMPANY

8, I.Lepse Avenue, 
P.O.B 123, 03049, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4044867, 4541198, 
               4927955
8 800 3012080 (Free info-line)
e-mail: ergocom@ergocom.ua
www.ergocom.com.ua
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ЖАСМІН
МЕДИЧНИЙ ОДЯГ

вул. Висоцького 2, оф. 312а, 
м. Дніпропетровськ, 49080, Україна
Тел.: (056) 3736602, 3727627
e-mail: info@jasmine.dp.ua

Медичний одяг «Жасмін». Халати, костюми, 
головні убори. Висока якість, цікаві моделі, щосезонне 
оновлення колекції.

Працюємо гуртом з посередниками та прямими 
споживачами.

Оплачуємо доставку по Україні.
Дивіться каталог та ціни на www.jasmine.dp.ua.
Будемо раді співробітництву.
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Medical clothing «Jasmine». Dresses, suits, hats. We 
produce clothing of good quality, of interesting models 
and every season we offer you a new collection.

Our company is wholesale producer.
Please, check our catalogue and price on the 

www.jasmine.dp.ua.
We will be glad to be your partner.

JASMINE
MEDICAL CLOTHING

Off. 312a, 2, Vysots’kogo St., 
49080, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 56 3736602, 3727627
e-mail: info@jasmine.dp.ua
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ЗАСЛАВСЬКИЙ
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

вул. Жовтня, 14, 
м. Донецьк, 83030, Україна
Тел./Факс: (062) 3382111

Видавничий дім «Заславський» представляє 
наступні видання:

Газета «Новини медицини і фармації» — 
всеукраїнське спеціалізоване медико-фармацевтичне 
видання. Виходить 2 рази на місяць.

 Спеціалізовані наукові медичні журнали — 
«Міжнародний неврологічний журнал», «Міжнародний 
ендокринологічний журнал», «Медицина невідкладних 
станів», «Здоров’я дитини», «Внутрішня медицина» 
«Артеріальна гіпертензія».

Кожний журнал виходить 1 раз на 2 місяці.
Видання розповсюджуються за передплатою й на 

медичних конгресах, з’їздах, конференціях.
За підсумками рейтингів періодичних медичних 

видань України в 2007 р., видання мають найвищий 
індекс читацької активності серед лікарів України.

EXHIBITORS
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The Publishing House «Zaslavsky» presents such 
periodicals as:

The newspaper «Novosti Meditsiny i Farmatsii» 
— Ukrainian specialized medical pharmaceutical edition, 
printed bimonthly. 

Special ized scient i f ic medical  journals — 
«International Neurological Journal», «International 
Journal of Endocrinology», «Meditsina neotlozhnykh 
sostoyany» («Emergency Medicine»), «Zdorovye 
rebyonka» («Child’s Health»), «Vnutrennaja Meditsina» 
(«Internal Medicine») «Hypertension», printed once two 
months.

All these editions set the highest position in the rating 
of medical periodicals readability in Ukraine in 2007

ZASLAVSKYI
THE PUBLISHING HOUSE

14, Zhovtnia St., 
83030, Donetsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 62 3382111
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ІНСТИТУТ ОЗОНОТЕРАПІЇ 
І МЕДОБЛАДНАННЯ

в’їзд Балакір’єва, 1
м. Харків, 61018, Україна
Тел.: (057) 3433125 (секр.),
 (067) 5746969,
 (050) 5143341 (дир.)
Тел./Факс: (057) 7022631
e-mail: medozone@ic.kharkov.ua
www.medozone.com.ua

Розробка, виробництво і поставка сертифікованого 
Мінздравом України медичного обладнання:

- універсальні медичні озонатори «Озон УМ-80»;
- низькотемпературні озонові стерилізатори 

медичного інструменту, ендоскопів «Озон СОН-1»;
- стерилізатори повітря медичних приміщень;
-  установки озонування води у ванні  з 

гідромасажем;
- побутові (офісні) озонатори повітря;
- установки очищення води;
- оснастка для озонотерапії.
Медична практика, підвищення кваліфікації з 

озонотерапії.
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Design, manufacture and delivery of medical 
equipment certifi ed by Ministry of Health of Ukraine:

- universal medical ozonators «Ozone UM-80»;
- low temperature ozone sterilizers «Ozone SOL-1» 

for medical instruments, endoscopes;
- sterilizers of air for medical premises;
- equipment for ozonizing water in bath with 

hydromassage;
- home and offi ce air ozonators;
- devices for purifying water;
- devices for ozonetherapy.
Medical practice, raising the level of skill in 

ozonetherapy.

THE INSTITUTE 
OF OZONETHERAPY 
AND MEDICAL EQUIPMENT

1, Balakiryev entry
61018, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 3433125 (secretary),
 +380 67 5746969,
 +380 50 5143341 (director)
Phone/Fax: +380 57 7022631
e-mail: medozone@ic.kharkov.ua
www.medozone.com.ua
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ІНТЕРСОНО
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
КЛІНІКА РЕПРОДУКТОЛОГІЇ ТЕТЯНИ 
МОРОЗ

вул. Антоновича, 102, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2376992, 393405
e-mail: info@intersono.com.ua
www.intersono.com.ua

Послуги:
- запліднення in vitro («в пробірці»)
- інші сучасні технології лікування безпліддя
- експертна ультразвукова діагностика
- жіноча консультація

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

15

ЗАТ «Сибірський центр фармакології і біотехнології», 
який представлений на ринку компанією «Біопарк», 
є розробником і виробником фармакологічних 
препаратів і нутрицевтиків лінії ДІЕНАЙ. При їх створенні 
використовуються новітні методи біотехнології.

Базовий ДІЕНАЙ включає іммобілізовані ферменти і 
фрагментовану ДНК з молочка лососевих риб. У інших 
препаратах лінії ДІЕНАЙ містяться також екстракти 
морепродуктів і рослин. Іммобілізовані ферменти 
субтилізини мають виражену тромболітичну дію, 
пов’язану з прямою деструкцією фібрину, що створює 
основний каркас тромбів, а також розчиненням їх 
клітинної складової. Фрагментована ДНК як пластичний 
матеріал для нормальної функції клітини забезпечує 
мінімальні витрати енергії при відновленні пошкоджених 
структур. При ряді хронічних захворювань ферменти-
протеази і фрагменти ДНК діють спільно, запускаючи 
механізм природного самовідновлення пошкоджених 
кліток. Вже через декілька днів після початку прийому 
препарату покращується обмін речовин, знижується 
рівень цукру та холестерину в крові, значно зростає 
розумова та фізична працездатність, покращується 
пам’ять.

Основними показаннями для вживання біодобавок 
ДІЕНАЙ є:

- ішемічна хвороба серця, гіпертонія, передінфарктний 
стан, інфаркт міокарду, наслідки ішемічних інсультів 
мозку, варикоз, облітеруючий атеросклероз;

- захворювання опорно-рухового апарату;
- виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки;
- хронічні і запальні процеси в гінекології;
- діабет 1 і 2 типу;
- гострі респіраторні захворювання, грип, пневмонія, 

хронічні бронхіти;
- хронічні захворювання нирок і запальні захворювання 

сечовивідних шляхів;
- харчові отруєння та інтоксикації.
ДІЕНАЙ – новітній збалансований біорегулятор, 

який відкриває еру молекулярної терапії. Продукція 
сертифікована та відповідає стандартам якості GMP.

ІНФОРМОТЕРАПІЯ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

вул. Стуса, 5, каб. 5, 
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: (044) 2287844, 4240087, 
 (067) 5069419
e-mail: vpechena@gmail.com
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Пропонує до Вашої уваги діагностику організму 

за допомогою комп’ютерного комплексу «БІОЛАЗ - 
ОБЕРОН 11 S».

Метод діагностики базується на аналізі електро-
магнітних коливань стовбурових структур головного 
мозку, де міститься інформація про весь організм;

- Зняття інформації відбувається трьома каналами 
– ручних електродах, інфрачервоному сканеру та 
навушниках з тригерними датчиками. Достовірність 
отриманих результатів сягає 98 %;

- Мобільність та практичність - можливість проведення 
діагностики в офісі організації чи вдома в будь-якому 
місті регіону;

- Абсолютна відсутність впливу шкідливих факторів 
та дискомфорту під час обстеження (вік чи вагітність – не 
обмеження для діагностики);

- Обстеження триває всього 1,5 години, а в результаті 
максимум інформації про всі органи та системи організму 
людини;

- Можливість бачити не тільки активність патологічного 
процесу, а також патогенну мікрофлору, що його 
викликала, та її активність;

- Виявлення схильності до онкологічного процесу чи 
його активності;

- Оцінка спадкової схильності до захворювань (за 
аналізом хромосом);

- Аналізи крові, сечі, гормонів без ін’єкційного 
втручання;

- Виявлення дії шкідливого оточення на людину: 
радіації; вібрації; НВЧ; радіотелефону; системного блоку 
комп’ютера; грибкової інфекції стін; алергенів;

- Індивідуальний підбір будь-яких ліків та визначення 
алергену через скануючу камеру; - Всі результати 
дослідження – в кольоровому роздруку.

Діагностичний комплекс «Біолаз–Оберон 11S», 
за висновком Державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи МОЗ України (N 05/030203/56649) та 
інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
ФМН України (протокол експертизи N 3975 від 21.11.06 
р.), повністю відповідає вимогам чинного санітарного 
законодавства України.

КАБІНЕТ ПРИВАТНОЇ ДІАГНО-
СТИКИ ЛІКАРЯ СІЯНЧУК В.М.

вул.Смаль-Стоцького, 15, 3 пов., 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2988529,
(096) 5615537
e-mail: efortmed@ukr.net
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КЛІНІКА ЮРІЯ ТІТОВЦЯ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ПРОСТІР»

пр. Свободи, 33, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2421590, 2255484,
  2255480
e-mail: prostir@svitonline.com
www.prostir.lviv.ua

Клініка Юрія Тітовця Медичний центр «ПРОСТІР» 
з 1992 р. – взірець якісного сервісу та комфорту:

- Сертифікат міжнародної системи контролю 
якості ISO 9001-2001;

- Звання «Обличчя міста»2008 в номінації 
«Європейський рівень послуг»;

- Переможець Всеукраїнського конкурсу «100 
кращих товарів та послуг України».

На даний час Клініка пропонує:
Новітню УЗД діагностику органів та систем 

організму;
Достовірне лабораторне анонімне обстеження;
Весь спектр гінекологічної допомоги;
Онкодіагностика, цитологічне та гістологічне 

дослідження (на ракові пухлини);
Урологічне та дерматологічне обстеження та 

лікування;
Обстеження та спостереження вагітних: УЗД, 

кардіотокографія, пренатальна лабораторна 
діагностика;

Обстеження та лікування безплідних подружніх 
пар;

Сучасні SPA процедури: гідроколонотерапія, східні 
методики.

EXHIBITORS
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Since 1992 – the example of qualitive service and 
comfort:

- the certifi cate of International System of Quality 
ISO 9001-2001

- the title «The best of the city’2008» in the nomination 
«European Level of Service»

- the winner of the Ukrainian competition «100 Best 
Goods and Services of Ukraine»

The fi eld of activity of the Clinic is very rangeous:
Newest ultra-sound diagnostics of all organs and 

systems of the body;
True anonymous laboratory diagnostics;
Full fi eld of gynaecological treetment;
Onco-diagnostics, cytological and gystological 

diagnostics (for cancer);
Urological and dermatological diagnostics and 

treetment;
Complex service for the pregnant: ultra-sound 

diagnostics, CTG, prenatal laboratory diagnostics;
Diagnostics and treatment of the infertility;
Modern SPA treatment: hydro-colon therapy, Eastern 

methods.

YURIY TITOVETS’ CLINIC 
MEDICAL CENTRE «PROSTIR»

33, Svobody Ave, 
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421590, 2255484, 
               2255480
e-mail: prostir@svitonline.com
www.prostir.lviv.ua
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КОВАЛЬ ЮРІЙ
ПРОКТОЛОГ, ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ПРЕДСТАВНИК «NHN ELECTRONICS 
– TEMDENT»

вул. Піскова, 20, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел./Факс: (032) 2215874,
 (067) 7218609
e-mail: yukoval.lviv@gmail.com

Апарат ГЕМОРОН (HEMORON) (виробник 
– «nhn electronics v.o.s.» (Чехія) (Свідоцтво про 
державну реєстрацію МОЗ України № 3669/2005) 
використовується для амбулаторного, не хірургічного 
та безболісного лікування методом електрохімічної 
коагуляції всіх степенів внутрішнього та комбінованого 
геморою.

На виставці MEFA в Брно в 1998р. (Чехія) був 
удостоєний золотої медалі «Zlatou MEFOU».

Апарат також був успішно представлений на 
конгресі колопроктологів в Сан Пауло в 2000р. 
(Бразилія), на 8-му європейському конгресі 
коло проктологів в Празі в 2001р. (Чехія), на 
виставках MEDICA в Дюсельдорфі (Німеччина), 
PRAGOMEDICA в Празі (Чехія), SLOVMEDICA в 
Братіславі (Славаччина), на 8-му азійському конгресі 
коло проктологів в Тегерані (Іран), ГалМЕД у Львові 
(Україна) в 2006р., Охорона здоров’я в Києві (Україна) 
в 2006 – 2008рр.

Клінічні випробовування апарату засвідчили 
високу ефективність методу ГЕМОРОН, в.т.ч і при 
пониженій згортуваності крові.

- Процедура позбавляє пацієнта проявів геморою 
на термін понад 5 роки.

- Після лікування на місці прикладання електродів 
не залишаються глибокі рубці та септичні вогнища.

- Протипокази для методу ГЕМОРОН мінімальні.
- Ускладнень практично немає.
- Апарат ГЕМОРОН безпечний, працює від 

автономного джерела енергії.
- Окупність апарату до 6 місяців (!).
- Ефективно використовується вже у 33 країнах 

світу.

EXHIBITORS
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HEMORON device serves for non-surgical treatment 
of haemorrhoid illness.

Method is painless. It is based on the monophasic 
impulse current application, generated in low voltage 
energy source, directly to haemorrhoid veins.

HEMORON method enables the treatment of four 
basic haemorrhoid illness stages.

The clinical tests carried out with similar device inland 
and demonstrated that sensitive somatic nerve ends 
under linea dentata were not stimulated. HEMORON 
probe needle edges are easily focused to haemorrhoid 
veins only. The monophasic impulse current, in 
comparision with monophasic one, improves the 
method feasibility. The non-surgical treatment removes 
haemorrhoid nodes for a period of 24 months or longer. 
HEMORON method will not cause distinct scarring and 
suppuration in the place of treatment.

HEMORON is a portable storage battery device with 
long operation time after recharging.

KOVAL YURIY
PROCTOLOG, REPRESENTATIVE 
OF «TEMDENT» (SLOVAKIA), «NHN. 
ELECTRONICS» (CZECH REPUBLIC)

20, Piskova, St., 
79010, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2215874,
 +380 67 7218609
e-mail: yukoval.lviv@gmail.com



72 73

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

46

НПГ «КОСМОТЕРОС» - російський виробник 
професійної косметичної лінії KOSMOTEROS 
professional і препаратів для мезотерапії.

Рецептури косметичних засобів засновані на 
унікальному поєднанні біоінтерактивної гіалуронової 
кислоти, ферментовано-молочної сироватки та 
натуральних активних інгредієнтів оптимально 
високих концентрацій.

«Космотерос» проводить навчальні курси по 
мезотерапії для професіоналів і початківців.

КОСМОТЕРОС ПРОФЕШНЛ 
УКРАЇНА

пр. Леніна, 135, «Інтурист» , кім. 401, 
м. Запоріжжя, 69000, Україна
Відділ реалізації: (0612)230401,230495,
  (050) 1809627

Київ:  (050) 4438522
Дніпропетровськ: (067) 9723388
Харків:  (057) 7573065
Донецьк:   ( 050) 5929719
e-mail : KOSMOTEROS-prof@ukr.net  
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ЛАБОРАТОРІЯ 
ІННОТЕК ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

вул. Російська, 64, оф. 2, 
м. Київ, 02099, Україна
Тел./Факс: (044) 5010857
e-mail: innotech@innotech.com.ua

«Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» - один 
з підрозділів французької компанії «Іннотера» з 
приватним родинним капіталом.

Компанія спеціалізується на виробництві і продажі 
лікарських препаратів в області щоденної патології - 
препарати гінекологічної групи, засоби для лікування 
хвороб  вен і компресійний трикотаж.

7/9, Avenue F.-V.Raspail-94110 
Arcuel –FRANCE.
www.innotera.com

EXHIBITORS
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«Laboratoire Innoteсн International» - one of 
subdivisions of the French pharmaceutical company 
«Innotera» with a private domestic capital.

A company is specialized on a production and sale 
of medicinal preparations in area of daily pathology 
are preparations of gynaecological group, facilities for 
treatment of illnesses of veins and compression knitted 
fabric.

7/9, Avenue F.-V.Raspail-94110
Arcuel –FRANCE.
www.innotera.com

LABORATOIRE 
INNOTEСН INTERNATIONAL
REPRESENTATIVE OFFICE 
IN UKRAINE

Off.2, 64, Rosiys’ka, 
02099, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5010857
e-mail: innotech@innotech.com.ua
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ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕ-
ЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ 
АПАРАТУРИ 
(ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РЕМА»)
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Заводська, 31, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел./Факс: (0322) 523341, 521285, 
   589239, 589297
e-mail: info@rema.com.ua
www.rema.com.ua

ВАТ «Львівський завод РЕМА» – підприємство з 
65-річним досвідом медичного приладобудування 
- випускає складну медичну апаратуру, а саме: 

- портативний електрокардіограф ЕК1Т-04 з 
термопринтером і автономним живленням ;

- дефібрилятор серця ДКИ-Н-02;
- штатив для довготривалих вливань ШДВ-3 

(стаціонарний);
- штатив довготривалих вливань ШДВ-3-01 (на 

коліщатах);
- апарат для мікрохвильової терапії ЛУЧ-4 ;
Планується випуск нових видів продукції:
- монітор пацієнта приліжковий ПМП-02;
- дефібрилятор ДКІ-Н-02 М;
- електрокардіографи ЕК1Т-08, ЕК3Т-08; 
- апарат для мікрохвильової терапії ЛУЧ-4М ;
- аналізатор напівавтоматичний біохімічний АНБ-

01;
- автоматичний зовнішній дефібрилятор АЗД;

EXHIBITORS

47

The Company manufactures medical equipment:
- Portable ECG machine  
- Defi brillators 
- Support infusions
- Microwave therapy machine .
New products are being manufactured:
- Patient Monitor
- AED 
- Semi-auto biochemical analyzer
- And new modification of ECG and Microwave 

machine.

LVIV RADIOELECTRONICAL 
MEDICAL APPARATUS PLANT 
(JSC  LZ REMA )
JOINT STOCK COMPANY

31, Zavods’ka St., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 523341, 521285, 
        589239, 589297
e-mail: info@rema.com.ua
www.rema.com.ua
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЇ І ГІГІЄНИ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

вул. Зелена, 12, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (0322) 2601200
Факс: (0322) 762831
e-mail: epidem@mail.lviv.ua
www.lndieg.org.ua

Основні напрямки діяльності інституту:
- діагностика та розробка нових методів і заходів 

профілактики, діагностики та лікування інфекційних 
захворювань бактеріологічної і вірусної етіології, що 
передаються комахами;

- інфекційних захворювань, керованих засобами 
специфічної профілактики- дифтерія, правець, 
туберкульоз;

- захворювань йододефіцитних та бронхіальною 
астмою, в етіології яких є техногенний фактор.

 Підрозділи інституту ліцензовані на надання 
наступних видів медичної практики: 

- фтизіатрія; дитяча фтизіатрія; пульмонологія; 
дитяча пульмонологія;терапія;

- функціональна діагностика в пульмонології 
(ФЗД) та кардіології (ЕКГ); рентгенологія; торокальна 
хірургія;

- клінічна лабораторна діагностика; лабораторна 
імунологія;

- УЗД-діагностика;
- токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних 

речовин і матеріалів, виробів побутової хімії, виробів 
парфюмерно-косметичної промисловості, засобів 
особистої гігієни;

- медико-біологічних досліджень побутової хімії, 
косметичної продукції;

- санітарно-гігієнічних досліджень: хімічних 
речовин в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, 
воді, ґрунті, полімерних композицій, крім полімерів 
медичного призначення.
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41

Main directions of activity of institute:
- diagnostics and development of new methods of 

prophylaxis, diagnostics and treatment of infectious 
diseases of bacteriological and viral etiology, which are 
transmitted by insects;

- infectious diseases, guided of specifi c prophylaxis  
diphtheria, stupor, tuberculosis;

- diseases of iodine defi ciency and by bronchial 
asthma, in etiology of which is a technogenic factor.

 Subdivisions of institute are licensed on the grant of 
the followings types of medical practice:

- phthisiology; child’s phthisiology; pulmonology; 
child’s pulmonology; therapy;

- functional diagnostics is in pulmonology and 
cardiology; roentgenology; thoracic surgery;

- clinical laboratory diagnostics; laboratory-scale| 
immunology;

- ultrasonic diagnostics;
- toxicological-hygienic researches of chemical 

matters and materials, wares of household chemistry, 
wares of cosmetic production industry, facilities of the 
personal hygiene;

- medicobiological researches of household chemistry, 
cosmetic production;

- sanitary-hygienic researches: chemical matters 
in mid air working zone, atmospheric air, water, soil, 
polymeric compositions, except for the polymers of the 
medical purpose.

LVIV SCIENTIFIC-RESEARCH 
INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY 
AND HYGIENE MINISTRY
OF HEALTH OF UKRAINE

12, Zelena St., 
79005, Lviv, Ukraine
Phone: +380 322 2601200
Fax: +380 322 762831
e-mail: epidem@mail.lviv.ua
www.lndieg.org.ua
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ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я (ЛОЦЗ)

вул. К.Левицького, 16, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.:/Факс: (0322) 762360
e-mail: locz@mail.lviv.ua

Львівський обласний  центр здоров’я (Львівський 
ОЦЗ) – головний державний медичний заклад Львівщини 
з медико-санітарної просвіти, формування здорового 
способу життя, впровадження не медикаментозного 
оздоровлення населення.

Львівський ОЦЗ – це:
- інформаційний, просвітницько-пропагандистський, 

соціально-рекламний та іміджевий супровід діяльності 
медичних установ та закладів Львівщини;

- координація роботи і організаційно-методична 
допомога ЛПЗ і СЕС з питань медико-санітарної просвіти, 
медичної валеології (санології), формування здорового 
способу життя, впровадження не медикаментозного 
оздоровлення населення;

- координація міжсекторіальної співпраці медичних 
закладів із закладами освіти, культури, установами 
соціальних та правоохоронних служб, органами 
державної і місцевої влади, засобами масової 
інформації, громадськими організаціями з питань 
охорони здоров’я;

- підвищення фахового рівня працівників охорони 
здоров’я з питань медико-санітарної просвіти, формування 
здорового способу життя, не медикаментозного 
оздоровлення населення;

- консультативна допомога юридичним і фізичним 
суб’єктам підприємницької діяльності в галузі народної 
і нетрадиційної медицини. 

- прес-служба Головного управління охорони 
здоров’я Львівської обласної державної адміністрації 
(ГУОЗ ЛОДА);

- адміністрація та редакція Інтернет – порталу ГУОЗ 
ЛОДА (www.uoz.lviv.ua);

- інформаційно-аналітичний та видавничий 
відділи ОЦЗ, які здійснюють організацію і проведення 
інформаційно – просвітницьких заходів, тиражування 
інструктивно-директивних документів, підготовку та 
видання інформаційних, методичних та просвітницьких 
матеріалів медичного спрямування.
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Займається виданням інформаційних каталогів, 
буклетів та різнопланової поліграфічної продукції.

Серед проектів «Львівський інформаційний 
медичний путівник», «Навчальні заклади України. 
Західний регіон», «Сучасна оселя», «Львівська 
кнайпа» та ін.

Пропонуємо виготовлення всього спектру бланків 
та журналів медичної документації

МАКОМ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Сербська, 8/6, а/с 823, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2438300
Факс: (032) 2722626
e-mail: makom@mail.lviv.ua, 
            masinfo@ukr.net
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МЕДИЛАЙН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Автозаводська, 99/4, оф. 103, 
м. Київ, 04114, Україна
Тел./Факс: (044) 5010790, 5010789, 
                                4282704, 4282709, 
                                4282070
e-mail: info@mediline.com.ua
www.mediline.com.ua

ТОВ «Медилайн» спеціалізується на поставках 
сучасного реабілітаційного обладнання і  є 
ексклюзивним представником компаній:

- RECK MOTOmed (Німеччина) – активно-пасивні 
ортопедичні пристрої для розробки верхніх і нижніх 
кінцівок для людей з обмеженими можливостями,

-  EMS (Швейцария)  –  обладнання для 
екстракорпоральної ударно-хвильової терапії,

- Altimate Medical Inc. (США) – реабілітаційні 
ортопедичні вертикалізатори з системою гідравлічної 
вертикалізації,

- ORTHOREHAB (Канада) – пасивна та безперервна 
розробка суглобів нижніх и верхніх кінцівок,

- ЕМЕ S.r.l. (Італія) - сучасні фізіотерапевтичні 
технології,

- DPE Medical Ltd (Ізраїль) – реабілітаційний 
динамічний сходинковий тренажер,

- Meditrac (Ізраїль) – тракційні системи для 
лікування патологічних змін в поперековій і шийній 
областях хребта,

- Guldmann  (Данія) – портативні пандуси і системи 
для підйому людей з обмеженими можливостями для 
забезпечення безбар’єрного середовища,

- Akces - MED (Польща) – реабілітаційні ортопедичні 
вертикалізатори, 

- та ін. 
Сервісна служба ТОВ «Медилайн» забезпечує 

безкоштовну доставку, монтаж, навчання та гарантійне 
обслуговування реабілітаційного обладнання на всій 
території України. Запрошуємо до взаємовигідної 
співпраці.
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Mediline offers modern rehabilitation equipment 
and is an exclusive representative in Ukraine of the 
companies:

- RECK MOTOmed (Germany) – active-passive 
orthopedic devices for the upper and lower extremities 
for people with the limited possibilities,

- Electro Medical Systems (EMS) – equipment for 
Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT).

- Altimate Medical Inc. (USA) – rehabilitation 
orthopedic standing units,

- ORTHOREHAB (Canada) – equipment for 
continuous passive motion (CPM) therapy;

- EME S.r.l. (Italy) – modern physiotherapy 
technologies,

- DPE Medical Ltd (Israel) – rehabilitation dynamic 
stair trainer,

- Meditrac (Israel) - tractions systems for treatment 
of pathological changes in cross-section and neck areas 
of a spinal column,

- Guldmann  (Denmark) – portable ramps and elevating 
systems for people with the limited possibilities,

- Akces-MED (Poland) – rehabilitation orthopedic 
standing units

 Service of Mediline Ltd guarantees free delivery, 
mounting, education and warranty service of rehabilitation 
equipment for whole territory of Ukraine. We invite you 
to mutual benefi t of co-operation.

MEDILINE LTD.

Off.103, 99/4, Avtozavods’ka St.,, 
04114, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5010790, 5010789,
               4282704, 4282709, 
      4282070
e-mail: info@mediline.com.ua
www.mediline.com.ua
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МЕДИЧНА ТЕХНІКА 
І ОБЛАДНАННЯ
ЖУРНАЛ

Тел.: (044) 2282480,
 (095) 6069072
e-mail: zadoro@mail.ru
Керівник проекту: Задорожний І.І.

Журнал «Медична техніка і обладнання» є 
щомісячним, підписним, професійним, консультаційно-
методичним і інформаційно-рекламним виданням 
для керівників і фахівців установ системи охорони 
здоров’я України, всіх форм власності.

У журналі надається  повна  і різностороння 
інформація про ринок медичної техніки, обладнання 
ІТ-технологий і тенденціях його розвитку. Консультації 
по питаннях технічного оснащення сучасних медичних 
установ, вибору, придбання і експлуатації тієї або 
іншої техніки і обладнання. Обмін досвідом з усіх 
питань, що стосується технічного оснащення в цілому 
і медичного устаткування зокрема.

EXHIBITORS
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Magazine the «Medical technique and equipment» 
is monthly, subscription, professional, consultative-
methodical and informatively – publicity edition for 
leaders and specialists of establishments of the 
system of health protection of Ukraine of all ownership 
patterns.

The complete and scalene information about the 
market of medical technique, equipment, ІТ- technologies 
and its progress trends is given in a magazine. The 
consultation on questions of technical equipment of 
modern medical establishments, choice, acquisition and 
exploitation of one or another technique and equipment. 
Exchange of experience on all questions, tconcerning a 
technical equipment as the whole and medical equipment 
in particular.

MEDICAL TECHNIQUE 
AND EQUIPMENT
MAGAZINE

Phone: (044) 2282480,
 (095) 6069072
e-mail: zadoro@mail.ru
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а/с 283, м. Київ, 02002, Україна
Тел./Факс: (044) 2929502, 2929423
e-mail: medukr@tlc.kiev.ua

МЕДИЦИНА УКРАЇНИ

ТОВ «Медицина України» спільно з науковими 
установами охорони здоров’я видає низку медичних 
журналів: «Журнал практичного лікаря», «Сучасні 
проблеми токсикології», «Сучасні інфекції», 
«Променева діагностика, променева терапія», 
«Медичний ринок» та іншу медичну літературу, 
здійснює підготовку медичної та фармацевтичної 
документації, упаковок лікарських засобів, надає 
послуги по організації клінічних випробувань та 
державної реєстрації лікарських засобів та виробів 
медичного призначення в Україні.

EXHIBITORS
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Medicine of Ukraine Information and Publishing 
Group jointly with scientifi c publish health institutions 
publishes a number of medical magazines: The Magazine 
of Practical Doctor, the Modern Problems of Toxicology, 
the Modern Infections, Radiation Diagnostics, Radiation 
Therapy, Medical Market and other medical literature, 
prepares medical and pharmaceutical documentation, 
packaging of drug products, provides services for 
executing clinical trials and state registration for drug 
products and medical devices in Ukraine.

MEDICINE OF UKRAINE

P.O. Box 283, 02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  +380 44 2929502, 2929423
e-mail: medukr@tlc.kiev.ua
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МЕДИЧНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

а/с 9, м. Одеса, 65045, Україна
Тел.: (044) 3604305,
 (048) 7860017
Факс: (048) 7860017
e-mail: info@medvestnik.com, 
           mvu@tm.odessa.ua
www.medvestnik.com

Видавництво газет «Медичний вісник України», 
«Пацієнт», журналу «Інфекційний контроль» та іншої 
поліграфічної продукції.

- Лікувальні засоби, субстанції, натурпродукти;
- Діагностичні тест-системи, хімічні реактиви;
- Предмети догляду за хворими;
- Засоби санітарії та гігієни;
- Обладнання для контрольно-аналітичних 

лабораторій, фармацевтичних підприємств, аптек;
- Ветеринарія;
- Лікувальна косметика;
- Сучасні інформаційні технології та засоби 

передачі інформації.

EXHIBITORS
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«Medical herald of Ukraine» and «Patient» 
newspapers, «Infectional control» magazine.

MEDICAL HERALD OF UKRAINE

P.O.Box 9, 65045, Odesa, Ukraine
Phone: +380 44 3604305,
 +380 48 7860017
Fax: +380 48 7860017
e-mail: info@medvestnik.com, 
           mvu@tm.odessa.ua
www.medvestnik.com
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МЕДІС
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР

вул. Дністерська, 27, 
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (032) 2702179, 2420155, 
  2420154
e-mail: info@medis.com.ua
www.medis.com.ua

Наші представництва
м. Львів, вул. Некрасова,36в, тел.: (032) 2327732
вул. Наукова, 12а, тел.: (032) 2955595
вул. Героїв УПА, 78, тел.: (032) 2374207
вул. Пасічна, 36, тел.: (032) 2702170

м. Трускавець, вул. Січ.Стрільців, 1, тел.: (03247) 69973
м. Самбір, вул. С.Бандери, 26а, тел.: (03236) 61212
м. Червоногорад, вул. В.Стуcа, 32, тел.: (03249) 42414
м. Стрий, вул. Т.Шевченка, 71б, тел.: 8 097 2392471

Лабораторний центр МеДіС сертифікований за 
системою управління якістю надання лабораторних 
послуг ISO 9001-2001, володіє найсучаснішою 
технологією лабораторної діагностики в Західному 
регіоні. Лабораторний центр МеДіС забезпечує вчасну і 
правильну діагностику, а також можливість прогнозувати 
окремі захворювання.

 Лабораторія є регіональним представником 
Німецького медично-діагностичного інституту (Берлін, 
лабораторія д-ра Редгера).

Також МеДіС швидко і недорого облаштує Вашу 
клініко-діагностичну лабораторію сучасним обладнанням 
провідних світових фірм.

 Лабораторний центр МеДіС пропонує:
- високоточну лабораторну діагностику за 1 день;
- прогнозування окремих захворювань;
- гематологічні аналізатори провідних іноземних 

фірм: Diagon Ltd, Nihon Kohden, Diatron, Mindray , а також 
витратні матеріали та інженерний сервіс до них;

- коагулометр К-3002 Optic виробництва фірми 
KSELMED, Польща;

- реактиви до гематологічних аналізаторів та 
коагулометрів усіх систем виробництва фірми Diagon 
Ltd;

- сучасні глюкометри фірми Roche, Швейцарія, 
тест-смужки та розхідні матеріали до них. Пожиттєва 
гарантія.

Якість! Швидкість! Доступні ціни!
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Our representative offi ces:
Lviv, 36v Nekrasova St., (LRCH), phone: +380 32 2327732
Lviv, 78 Geroyiv UPA St., phone: +380 32 2374207
Lviv, 12a Naukova St., phone: +380 32 2955595
Lviv, 36 Pasichna St., phone: +380 32 2702170

Truskavets’, 1 Sichovyh Stril’tsiv St., phone: +380 3247 69973
Sambir, 26a Bandery St., phone:  + 380 3236 61212
Stryi, 71b Shevchenka St., phone:  + 380 97 2392471
Sambir, 26a Bandery St., phone:  + 380 3236 61212
Chervonograd, 32 Stusa St., phone:  + 380 3249 42414

The laboratory center Medis is certifi cated by the 
system of laboratory services quality management 
ISO 9001-2001, owns the most modern technology of 
laboratory diagnostics in Western region. The laboratory 
center Medis provides quick and correct diagnostics, 
and also provides the opportunity to prognosticate the 
separate diseases. We are the regional representative 
of the German medical-diagnostic institute (Berlin, 
laboratory of Dr. Redger).

Also Medis is able to equip your clinical laboratory 
quickly and inexpensive with modern equipment of world 
leading companies.

The laboratory center Medis offers:
- high-fi delity laboratory diagnostics for 1 day;
- prognostication of separate diseases;
- haematological analyzers of leading foreign fi rms 

of Diagon Ltd, Nihon;
Kohden, Diatron, Mindray, and also disposable 

materials and engineering service to them;
- a coagulometer of K-3002 Optic is productions of 

fi rm KSELMED, Poland;
- reagents to haematological analyzers and 

coagulometers production of fi rm Diagon Ltd;
- modern glucometr of fi rm Roche, Switzerland, strips 

of tests and its expenditures. Lifelong guarantee.
Quality! Rapidity! Moderate prices!

MEDIS
LABORATORY CENTRE

27, Dnisters’ka St., 
79039, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2702179, 2420155,
      2420154
e-mail: info@medis.com.ua
www.medis.com.ua
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МЕДКНИГА
ВИДАВНИЦТВО

пр-т. Правди, 10-а
м.Київ, 04108, Україна
Тел.: (044) 4606642,
 (066) 7851156,
 (093) 6975460
e-mail: medkniga@ukr.net, 
           zdovado@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

Для листування:
а/с-18, м. Київ, 04108, Україна

Видавництво займається підготовкою, друкуванням 
та реалізацією медичної літератури як для фахівців у 
всіх галузях медицини, так і для тих, хто цікавиться 
своїм здоров’ям. 

Профільні видання: книжкова серія «Бібліотечка 
практикуючого лікаря» (передплатний індекс 90229), 
книжкова серія «Здоров’я Вашому Дому» (40710), 
ж-л для практикуючих та сімейних лікарів «Сімейна 
медицина» (08081).
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Гуртова та роздрібна торгівля  медичними 
інструментами, розхідним матеріалом для 
рентгенології, гінекології, урології та інш., Торгівля 
одноразовими комплектами та наборами, виробами 
медичного призначення, ортопедія, травматологія, 
шовний матеріал, перев’язка та інші необхідні 
дрібниці в медицині.

- ТзОВ «МедКомплекс» торговий представник 
медико-інструментальних заводів: ім.Горького 
(Тумботіно), ім. В.І.Леніна (Ворсма), ЗАО «КЗМА» 
(Казань);

- Торговий пантнер групи кампаній «Заповіт» 
- ведучого виробника медичного обладнання та 
медичних меблів в Україні;

- Представник продукції «KaWe» виробника 
продукції медичного призначення: ларингоскопів, 
отоскопів, стетоскопів та інш.

- Торговий партнер фірми «Емансіс» виробника 
приладів УЗД, при ліжкових моніторів, та іншого 
обладнання

МЕДКОМПЛЕКС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Володимира Великого, 117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (0322) 649861, 635009
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МЕДМАН МЕДИКАЛСИСТЕМ

вул. Пирогова, 154 А, 
м. Вінниця, 21037, Україна
Тел.: (0432) 571721,
 (095) 2805140/41
e-mail: medman.ukraine@gmail.com
www.medman.pl

Більше 15-ти років фірма Медман Медикалсистем 
продає й займається сервісним обслуговуванням УЗД 
апаратів по всій Європі (Польща, Німеччина, Франція, 
Іспанія, Голландія) і США. Медман Медикалсистем 
продає обладнання для діагностики: УЗД-Апарати 
та датчики до них. Медман Медикалсистем пропонує 
великий вибір УЗД апаратів, датчиків для будь-якої 
області діагностики.

Нашими привілеями є: доступні ціни, гарантія 
й сервісне обслуговування (УЗД апаратів та 
датчиків).

EXHIBITORS
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Over 15 years the company Medman Medicalsystems 
sells and deals with service of ultrasound machines all 
over Europe (Poland, Germany, France, Spain, Holland) 
and the U.S.A. Medman Medicalsystems sells equipment 
for diagnosis: ultrasound machines and sensors to 
them.

Medman Medicalsystem offers a wide range of 
ultrasound devices, sensors for any diagnosis fi eld.

Our privileges are: reasonable prices, warranty and 
service (ultrasound devices and sensors).

MEDMAN MEDICALSYSTEMS

154 А, Pyrogova St., 
21037, Vinnytsya, Ukraine
Phone: +380 432 571721, 
 +380 95 2805140/41
e-mail: medman.ukraine@gmail.com
www.medman.pl
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МЕДТЕХНІКА, 
ТОРГОВА МЕРЕЖА 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ

Пл. Ринок,3
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2725009

вул. В.Великого, 117
м. Львів, 79071, Україна
Тел./Факс: (0322) 649861, 635009

Гуртова та роздрібна торгівля медичним 
обладнанням, розробка кабінетів гінекології, сімейного 
лікаря, масажних, ультразвукової діагностики та інших 
«під ключ». Надання обладнання в лізинг, оренду. 
Дезинфекція, дрібний витратний матеріал.

ТзОВ «Торгова мережа «Медтехніка» :
- Торговий представник «Інватех» виробника 

медичної мебелі в Україні. Досвід партнерської 
роботи по поставках обладнання більше як 12років.

- Торговий представник ТзОВ «Юг-Медтехніка»- 
представник Елатомського приладного заводу  в 
Україні, виробника з 7 літнім досвідом роботи на 
Українському ринку торгівлі  приладами магнітотерапії 
для домашньої та амбулаторної фізіотерапії (в-во 
Росія).

- Торговий партнер «БТЛ-Україна» виробника 
фізіотерапевтичного обладнання. Представництво 
компанії розташоване у 34 країнах світу;

- Офіційний партнер ФОП Грамотна С.В. виробника 
медичного одягу для працівників Охорони здоров’я.

- Офіційний партнер ФОП Каменева Т.М.- 
виробника складних та стаціонарних столів для 
масажу та фізіотерапії в-во Польща.

- Офіційний партнер «Лін-Текс» виробника 
протипролежневих та ортопедичних матраців для 
лікувальних установ з льону.

- ПП «Ергоком» представник торгових марок 
«NISSEI» та «Little Doctor», який є торговим партнером 
фірми понад 11років.

- ТзОВ «Поліпромсинтез» офіційний партнер з 
продажу бальнеологічного обладнання.

- ПП «Гармонія»- виробник морських солей.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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Компан ія  «МІД  СЕРВІС»  є  оф іц ійним 
представником:

- НВО «Ренам» м. Москва – гемостаз, гематологія 
і контрольні матеріали;

- ТОВ «Вітал – діагностик» м. Санкт-Петербург 
- біохімія і контрольні матеріали;

- ТОВ «Гематолог» м. Москва – цоліклони.
 Напрями діяльності Компанії «МІД СЕРВІС»:
- просування і продаж на ринку України реагентів, 

для клініко-діагностичних лабораторій;
- сервісне обслуговування і ремонт медичної 

техніки.
 Продукція, що надається Компанією «МІД 

СЕРВІС», зареєстрована в МОЗ України.

МІД СЕРВІС
КОМПАНІЯ

м. Харків, Україна
Тел./Факс: (057)7601812, 7645289
e-mail: service.ukrmed@gmail.com



98 99

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

2

МІЖНАРОДНИЙ КОРАЛОВИЙ 
КЛУБ

вул. Карпінця, 18а, 
м. Львів, 79012, Україна
Тел.: (067) 6734796
Тел./Факс: (032) 2430304
e-mail: riff@mail.lviv.ua
www.coralclub.lviv.ua

Компанія «Міжнародний Кораловий Клуб» 
представляє продукти для збереження здоров’я, 
молодості, довголіття, краси й екології житла 
людини.

 Пропонуємо:
- Тестування живої краплі крові на фазово-

контрастному мікроскопі.
- Консультації лікаря.
- Склад продукції.
- Біологічно активні добавки.
Ми використовуємо у виробництві наших продуктів 

натуральну, генетично збережену, немодельовану 
сировину рослинного й тваринного походження й 
новітні технології збереження й клітинної доставки 
живильних речовин.

- Лікувальна косметика на базі нанотехнологій. 
Нехірургічна підтяжка шкіри обличчя; догляд за тілом; 
засоби по догляду за волоссям; зубний порошок з 
Мікрогидріном.

- Засоби для збереження екології житла. Фільтри 
для питної води; фільтри для душу; чистики для 
зменшення використання побутової хімії в прибиранні 
житла; захист від електромагнітних випромінювань.

Базові продукти: «Алка-Майн», «Коло-Вада 
Плюс», «Мікрогидрін», «Біошейп», «Протівіті».

EXHIBITORS
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The company «Coral Club International» offers 
products for man’s health protection, youth, longevity, 
beauty and home ecology.

We propose:
- Testing of the live drop of blood on phase-contrast 

microscope.
- Doctor consultations.
- Production storehouse.
- Biological active supplements. 
The natural, genetically preserved, non-modeled stuff 

of animal and plant origin, as well as modern technologies 
of preservation and vivifi ed substance for the cell delivery 
is used in the production of our products.

- Medicinal cosmetics on the base of nanotechnologies. 
Non-surgical facial skin suspender; body care; remedies 
for hair care; toothpaste with Microgydrinus.

- Tools for home ecology preservation. Filters for 
drinking water; fi lters for shower; cleaners for diminution 
of the usage of the household chemical goods; protection 
from the electromagnetic radiation.

Basc goods: «Alka-mine», «Kolo-vada plus», 
«Microgydrinus», «Bioshape», «Protivity».

CORAL CLUB INTERNATIONAL

18a, Karpintsya St., 
79012, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6734796
Phone/Fax: +380 32 2430304
e-mail: riff@mail.lviv.ua
www.coralclub.lviv.ua
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НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Гайова, 48-А, 
м. Тернопіль, 46006, Україна
Тел./Факс: (0352) 432304, 432314

Маркетинговий офіс:
вул. Софіївська, 1, 
смт. Софіївська Борщагівка, 
Київська обл., 08131, Україна
Тел./факс: (044) 2772231 (30,34)

ТОВ «Натурпродукт-Вега» –  офіц ійний 
ексклюзивний імпортер в Україні косметики D’oliva, 
яка виробляється у Німеччині концерном Dr. Theiss 
Naturwaren відповідно до міжнародних норм GMP, 
що застосовуються до лікувальних препаратів. 
Для створення ефективної косметики проводиться 
інтенсивна робота з натуральними оліями. Косметика 
серії D’oliva на основі оливкової олії екстра - класу 
з Тоскани, а також цінні рослинні екстракти та олії. 
D’oliva - це унікальні природні засоби догляду за 
шкірою обличчя та тіла.

EXHIBITORS

27

Naturprodukt-Vega LLC is an official exclusive 
importer of D’oliva cosmetics, developed and produced 
in Germanу by Dr. Theiss Naturwaren concern according 
to GMP standards, which are applied to medicine. An 
intensive work with natural oils is carried out to create 
effective cosmetics. D’oliva is made on bases of extra-
virgin olive oil from Toscana, valuable plant extracts 
and oils. D’oliva is unique natural remedy of facial and 
body care.

NATURPRODUKT-VEGA LLC

48-А, Gayova St., 
46006, Ternopil, Ukraine
Phone/Fax: +380 352 432304, 432314

Marketing offi ce:
1 Sofi yivs’ka St., 
08131, Sofi yivska Borschahivka, 
Kyiv Region, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2772231 (30,34)
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НОВАТОР
ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Тернопільська, 17, 
м. Хмельницький, 29016, Україна
Тел.: (03822) 21074, 788035
Факс: (03822) 23470
e-mail: offi ce@novator-tm.com
www.novator-tm.com

Виробництво медичної фізіотерапевтичної 
апаратури:

- Малогабаритний апарат для дарсонвалізації 
«Корона»;

- Стаціонарний апарат для дарсонвалізації 
«Корона-С»;

- Апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії 
«АЛІМП-1»;

- Портативний апарат для низькочастотної 
магнітотерапії «МАГ-30-4»;

- Релаксаційно-массажний автоматизований 
комплекс «РЕЛАКС».

EXHIBITORS
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Manufacture of medical physiotherapeutic 
equipment:

- KORONA small-size darsonvalization apparatus;
-  KORONA-S stat ionary darsonval izat ion 

apparatus;
- АЛІМП-1 pulse low-frequency magnetotherapy 

apparatus;
- MAG-30-4 portable low-frequency apparatus;
- RELAX relaxation massage automated complex.

NOVATOR
STATE ENTERPRISE

17, Ternopil’s’ka St., 
29016, Khmel’nyts’kyi, Ukraine
Phone: +380 3822 21074, 788035
Fax: +380 3822 23470
e-mail: offi ce@novator-tm.com
www.novator-tm.com
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ПРАКТИКА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЖУРНАЛ 
«ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА»

пл. Леніна, 1, к. 573, 
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: (0562) 365427
Факс: (0562) 365428
e-mail: infomed@medcons.dp.ua, 
           reklama@medcons.dp.ua
www.glavsestra.com.ua

«Головна медична сестра» – спеціалізований 
журнал для керівників середнього медичного 
персоналу. Це оперативна та своєчасна інформація 
з організації діяльності середнього медичного 
персоналу в лікувально-діагностичному процесі, 
висвітлення методичних матеріалів, консультацій 
провідних спеціалістів сестринської справи.

Обсяг – до 80 сторінок із кольоровою глянцевою 
обкладинкою. Періодичність виходу – 1 раз на 
місяць.

EXHIBITORS
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«Golovna medychna sestra» is a specialized 
magazine for the leaders of middle medical personnel. 
There are operative and timely information, methodical 
materials, consultations of leading specialists of 
medicine.

Volume - 80 pages, with color glossy cover. 
Periodicity – monthly.

PRAKTYKA LTD.
«GOLOVNA MEDYCHNA SESTRA» 
MAGAZINE

Off. 573, 1, Lenina Sq., 
49000, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 562 365427
Fax: +380 562 365428
e-mail: infomed@medcons.dp.ua, 
           reklama@medcons.dp.ua
www.glavsestra.com.ua
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ПРАКТИКА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЖУРНАЛ 
«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ»

пл. Леніна, 1 к. 573, 
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Тел.: (0562) 365427
Факс: (0562) 365428
e-mail: infomed@medcons.dp.ua, 
            reklama@medcons.dp.ua
www.glavvrach.com.ua

«Главный врач» – спеціалізований журнал 
для медичних менеджерів. Обсяг – 100 сторінок із 
кольоровою глянцевою обкладинкою. Періодичність 
виходу – 1 раз на місяць.

Основні розділи:
- законодавчі та нормативні документи в галузі 

охорони здоров’я та фінансово-господарській 
діяльності;

- новини медицини в світі та Україні;
- практичні публікації з маркетингу, медичного 

страхування, управління, економіки.

EXHIBITORS

3

«Glavniy vrach» is a specialized magazine for 
medical managers. Volume 100 pages, with color glossy 
cover. Frequency of appearance is monthly.

Main sections:
- legislative and regulatory statements in the fi elds of 

health care and fi nance and economics activity;
- medical news from the world and Ukraine;
- practical articles on psychology of management, 

marketing, medical insurance, economics.

PRAKTYKA LTD.
«GLAVNYI VRACH», MAGAZINE

Off. 573, 1, Lenina Sq., 
49000, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 562 365427
Fax: +380 562 365428
e-mail: infomed@medcons.dp.ua, 
           reklama@medcons.dp.ua
www.glavvrach.com.ua
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ПРОВІЗОР
ЖУРНАЛ

Тел./Факс: (057) 7178900
e-mail: podpiska@megapolis.kharkov.ua, 
           chief_editor@megapolis.kharkov.ua
www.provisor.com.ua

Журнал «Провізор» - унікальне видання, де 
може знайти корисну інформацію і керівник аптеки, 
і провізор першого стола. В журналі публікуються 
статті спеціалістів в області фармації, медицини, 
маркетингу, юриспруденції.

Це актуальні дані про стан фармацевтичного 
ринку та новини фармакотерапії, коментарі юриста та 
клінічного провізора, рекомендації з мерчандайзингу 
та психолога-практика.

EXHIBITORS
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«Provisor» it’s the unique edition, where drug-store 
chief and provisory will able to fi nd useful information. In 
the edition articles of specialists in medicine, pharmacy, 
marketing, jurisprudence are published. 

It’s a topical datum about pharmaceutical market and 
pharmacotherapeutically news, commentary by lawyers 
and clinical provisory, advices on merchandising and 
clinical psychology.

PROVISOR
MAGAZINE

Phone/Fax: +38 057 7178900
e-mail: podpiska@megapolis.kharkov.ua, 
            chief_editor@megapolis.kharkov.ua
www.provisor.com.ua
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СИБІРСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
КОРПОРАЦІЯ

Центр обслуговування:
м. Львів, вул. Лисенка 2, офіс.3 (код 38)
Тел.: (032) 2437785, 2438575
e-mail: sibvaleo-zaxid@ukr.net

м. Новосибірськ, АКАДЕММІСТЕЧКО.
Клінічно випробувано і сертифіковано у Росії, 

Болгарії і Україні.
Продукція створюється в науково-інноваційному 

центрі Академмістечка Новосибірська в партнерстві 
з 16 провідними  науково-медичними установами 
Росії.

Всі трави, що входять в склади нашої продукції 
вирощені в екологічно чистих регіонах: Алтайський 
край, Забайкалля і острови Ольхон. Енергетика і 
цілющість цих трав в 5-7 разів перевершує трави, 
зібрані в будь-якій іншій точці земної кулі.

Ефективність і  результативність наших 
продуктів підтверджена не лише багатолітньою 
практикою вживання, але і всесторонніми клінічними 
дослідженнями.

Оскільки Корпорації «Сибірське Здоров’я» 
належить весь цикл створення, виробництва і 
просування продукції, ми пропонуємо своїм Клієнтам 
інноваційні і високоефективні продукти за найбільш 
доступними цінами.

Продукція Корпорації «Сибірське Здоров’я» дає 
потужну профілактику при захворюваннях серця і 
судин, бронхо-легеневих і вірусних, захворювання 
суглобів, захворювань печінки і жовчовивідних доріг, 
захворювань шлунково-кишкового тракту, онкологія, 
ендокринної системи та ін.

Ми бажаємо Вам завжди залишатися здоровими, 
щасливими і квітучими!

Будемо раді допомогти Вам стати успішними 
разом з корпорацією «Сибірське здоров’я».

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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ТОВ «Синтез» здійснює поставки високоякісних 
товарів для гінекології вже більше 10 років. Увесь 
запропонований товар виробляється під контролем 
якості згідно з міжнародними стандартами.

 ТОВ «Синтез» є ексклюзивним дистриб’ютором 
таких виробників:

- МП «Симург», Білорусія (внутрішньоматкові 
контрацептиви «Юнона Біо - Т», палички ламінарії, 
песарії акушерський та матковий);

- «Zer Hitech», Ізраїль ( тести для визначення 
вагітності «Clever girl®»);

- «Veda. Lab», Франція ( тести для визначення 
вагітності «BabycheckTM»)

СИНТЕЗ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Будівельників, 79/117, 
м. Ладижин, Вiнницька обл., 
24321, Україна
Тел./Факс: (04343) 64755, 62966,
 (0562) 333560
e-mail: sinteth@meta.ua
www.sinteth.com.ua
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СКАНЕР
НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР, 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Смелянська, 122/1, 
м. Черкаси, 18019, Україна
Тел.: (0472) 552735
Факс: (0472) 552734
e-mail: sr@scaner.ck.ua
www.scaner.ck.ua

Розробка та виробництво медичних оптичних 
приладів.

Кольпоскопи МК-200, МК-300, МК-400 з 
відеосистемою. 

Л у п а  н а л о б н а  х і р у р г і ч н а  L N H - 4 0 0  з 
освітлювачем.

EXHIBITORS

7

Development and manufacture of medical optical 
devices.

Colposcopes MK-200, МК-300, МК-400 with 
videosystem.

Surgical herd-on binocular loupe with ultra bright LED 
for coaxial illumination.

SCANER
RESEARCH AND ENGINEERING 
CENTER, LTD.

Off. 1, Smelyans’ka St., 
18019, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 472 552735
Fax: +380 472 552734
e-mail: sr@scaner.ck.ua
www.scaner.ck.ua
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Протезування жінок-інвалідів які перенесли 
ампутацію молочної залози та їх реабілітація.

Прокат засобів реабілітації (візочки, опори, милиці, 
палиці тощо.

Реабілітація хворих з порушенням опорно 
– рухового апарату. Виготовлення протезів верхніх та 
нижніх кінцівок, туторів та ортезів для дітей і дорослих, 
ортопедичних устілок.

Консультативний прийом лікарем з нетрадиційної та 
народної медицини, гомеопатом, невропатологом.

Фізична та психологічна реабілітація молодих 
інвалідів хворих на дитячий церебральний параліч 
(ДЦП).

СОЗАРІН
ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ

вул. Гайворонського, 27, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2373068
Тел./Факс: (032) 2971905
e-mail: sozarin@lviv.farlep.net, 
           alusofi a@is.lviv.ua
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СУВОРОВ МЕДИКАЛ 
ДИСТРИБ’ЮШН
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Олегівська, 36, 
м. Київ, 04171, Україна
Тел./Факс: (044) 5030661, 5030664
e-mail: info@suvorov.ua, 
           export@suvorov.ua, 
           suvorov-med@i.ua
www.suvorov.ua

ТОВ «Суворов медикал дистриб’юшн» є першою 
компанією в Україні, яка практикує професійний 
підхід до потреб ринку медичного інструментарію і 
комплексного медичного обслуговування (обладнання, 
меблі, тощо). Основні напрямки: хірургія, нейрохірургія, 
гінекологія, ЛОР, офтальмологія, травматологія, 
серцево-судинна х ірург ія,  електрохірург ія, 
ендоскопія, стоматологія, ветеринарія. Компанія 
має унікальну можливість пропонувати на ринок 
України широкий асортимент медичного інструменту, 
який виготовляється із спеціальної німецької і 
японської сталі, в доступній ціновій категорії, а 
наявність іноземних представництв дозволяє 
поставляти медичне обладнання безпосередньо від 
виробників.

 Вся продукція, яка пропонується під торговою 
маркою «Suvorov», є високоякісними виробами, 
гарантом якості яких виступає ТОВ «Суворов медикал 
дистриб’юшн».

EXHIBITORS
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«Suvorov Medical Distribution» Ltd is the fi rst company 
in Ukraine that grant professional approach to the needs 
of the medical market of the instrument and complex 
medical service (instruments, equipment and furniture 
etc.). The main branches are: surgery, neurosurgery, 
gynaecology, otolaryngology, ophthalmology, orthopedic, 
cardiovascular and thoracic surgery, electro surgery, 
endoscopy, dentists, veterinary. Company has a unique 
opportunity to offer wide range of medical instruments 
made from high quality GERMAN and JAPANESE 
steel with a suitable price for Ukrainian market. Foreign 
representatives help us to supply medical equipment 
from manufacture.

All goods with laser brand «Suvorov» are warranty 
of high quality.

SUVOROV MEDICAL 
DISTRIBUTION LTD.

36, Olegivs’ka St., 
04171, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5030661, 5030664
e-mail: info@suvorov.ua, 
            export@suvorov.ua, 
            suvorov-med@i.ua
www.suvorov.ua
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Розробка, виробництво та застосування в 
практичній медицині пектинвітамінних препаратів, 
до складу яких, як основний компонент, входить 
буряковий пектин. П’ятнадцятирічний досвід 
пектинопрофілактики в Україні, Білорусії і Росії. 
Клінічні дані оцінки ефективності пектин-вітамінних 
композицій для зниження ризику виникнення 
захворювань, обумовлених дією ксенобіотиків різної 
природи (важкі, радіоактивні метали, стійкі органічні 
забруднювачі, інші хімічні речовини).

Методичний супровід для робітників, що 
працюють в шкідливих умовах праці і контингентів, 
що проживають на територіях з несприятливими 
екологічними умовами, зокрема вагітних жінок, 
дітей.

СУМА ТЕХНОЛОГІЙ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Саксаганського, 75, 
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 2393323,
 (067) 4412363
Факс: (044) 2896016
e-mail: sumtec@ukr.net

Аптека: вул. Дунайська, 30, м. Львів
Тел.: (032) 2405523
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ТЕХІНПРОЕКТ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА
НАУКОВИЙ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР «ДІАМЕД»

Тел.: (0562) 342669; 
 (056) 335043
e-mail: diamed@ua.fm 
www.medbiotech-ua.com

Розробник і виробник представляє: Медичні 
діагностичні лікувальні комплекси.

1. «Medbiotech-FDE» «Medbiotech-Aura»
проводить діагностику по всіх системах в цілому і 

окремо по кожному органу по чотирьох методиках:
- Електроаккупунктури
- амплітудно-частотного резонансу
- нозологічної діагностики
- біоелектромагнетизму
2. Комплекс «Medbiotech HS» комплекс для 

сканування живої краплі крові на мікроскопі методом 
темного поля.

3. Комплекс комп’ютерної діагностики волосся 
«Medbiotech–Hair» - 

новітній метод, заснований на використанні 
мікротелекамери і  спеціально розробленої 
комп’ютерної програми.

4. Медичний лікувальний комплекс «Меbiotech 
-Microvacuum»- Лікувальна дія мікровакууму під 
управлінням комп’ютера з методиками лікування 
захворювань.

Всі комплекси сертифіковані як медичне 
устаткування в Україні, Росії, Білорусії і країнах 
Євросоюзу сертифікат ISO 9001-2002. Постійно 
удосконалюється методики і апаратура.

EXHIBITORS
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Complex medical diagnostic «Medbiotech» FDE 
1. A technique electropuncture. Nosode parasites + 

viruses, the test of lack of vitamins and ME, test of products, 
test of preparations.

2. A technique is peak Frequency resonance (AFR) all 
bodies and systems of an organism.

3. A technique of Biorezonanse tests nosode diseases 
on groups 3000 units tests: allergens, biochemistry of blood, 
hormones, nosode oncology, toxins. Stabilizers of food 
stuffs (E), «fl owers Bah «, stones, stomatology material, 
medicines 

4. WEGA -test of medicines, fi totherapy, homeopathy 
+ HEEL

5. A technique of diagnostics of Aura on projections 
chakrs Construction visual 3D models of Aura of the person, 
a mental and radio body, Visualization of infringements. A 
degree of risk of diseases from a condition chakrs.

6. Psychological testing: Color, geometrical nonverbal 
tests 7. Information carry of homeopathist preparations on 
the water Drawing up of own complex recipes in various 
cultivations. 8. Individual medical influence by digital 
programs on the basis of generation of frequencies of 
restoration of fabrics of an organism of the person. Matrix-
therapy

Complex medica l  d iagnost ic  «Medbio tech» 
Hemoscanning- a technique of scanning of a drop of 
blood, a saliva, a method of a light and dark fi eld The test of 
preparations, the bioresonant test, fi totherapy, homeopathy 
+ HEEL

Complex medical diagnostic «Medbiotech» Hair
Complex of microvacuum therapy «Medbiotech» 

microvacuum
Complex of active bioresonant therapy «Medbiotech» 

+Lidomed (Zapper)
The device of electromusical therapy Medbiotech 

Relaks
All complexes are certifi cated as the medical equipment 

in Ukraine, Russia, and the countries of the European Union 
certifi cate ISO 9001-2002. Techniques and the equipment 
are constantly improved.

TECHINPROEKT
SCIENTIFIC INDUSTRIAL 
IMPLEMENTING FIRM
SCIENTIFIC MEDICAL BIOLOGICAL 
CENTER «DIAMED»

Phone: +380 562 342669;
 +380 562 335043
e-mail: diamed@ua.fm
www.medbiotech-ua.com
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Торгова компанія «ПРАКСІС» працює з 1993 
року на ринку медичного обладнання, має досвід 
праці в області кваліфікованих поставок медичного 
обладнання, широке коло постійних замовників.

Безперечними перевагами співпраці з Торговою 
компанією «ПРАКСІС» є:

- доступні ціни;
- широкий асортимент обладнання виробництва 

Росії, Латвії, Польщі, Китаю, Південної Кореї, 
Німеччини, Іспанії, Франції;

- наявність сертифікованого сервісного центру;
- безкоштовна доставка у всі регіони України.

ТОРГОВА КОМПАНІЯ 
«ПРАКСІС»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пл. Жовтнева, 4, м. Дніпропетровськ, 
49027, Україна
Тел./Факс: (0562) 314415, 362011, 
    362013,
 (056) 3727994
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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЖУРНАЛ

вул. Марини Раскової, 11-А, офіс 410, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс: (044) 5864346
e-mail: peredplata@mcfr.com.ua

Головний журнал для головного лікаря, його 
заступників та головної медичної сестри. Нормативні 
акти МОЗ України з коментарями експертів. Економіка 
і організація роботи ЛПЗ різного профілю. Організація 
лікувально-діагностичної роботи. Медична експертиза. 
Організація роботи клініко-діагностичної лабораторії. 
У кожному номері: Документація господарської 
діяльності. Підготовка до перевірок. Зразки локальних 
документів. Робота середнього медперсоналу. А 
також: Оплата праці. Посадові інструкції. Атестація 
медперсоналу. Відповіді на запитання. 

112 сторінок щомісяця. 
Передплатний індекс у «Каталозі видань України» 

— 37231.

EXHIBITORS
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Main magazine for head physicians, their deputies 
and chief nurses. Ministry of Health normative documents 
with experts’ comments. Economic and work organization 
in different types of medical institutions. In every issue: 
Documents on economic activities. Preparation for 
control. Standards of local documents. Work of middle 
medical staff. Also: labor payments, labor instructions, 
medical staff attestation and many others. Replies to 
questions. 112 pages monthly. The subscription index 
in the catalogue of editions – 37231.

MANAGEMENT OF HEALTH 
PROTECTION ESTABLISHMENT
MAGAZINE

Off.410, 11-A Maryna Raskova St., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5864346
e-mail: peredplata@mcfr.com.ua
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ФІЛІСІТ-ДІАГНОСТИКА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр. Героїв, 45, кв. 323, 
м. Дніпропетровськ, 49106, Україна
Тел./Факс: (056) 3729216, 3729238, 
          3729239, 3729240
e-mail: felicit_d@ua.fm
Директор – Попов Ю.В.

За дванадцять с лишнім років існування фірма 
«Філісіт-Діагностика» стала однією з найкрупніших 
в Україні виробників всього спектру наборів для 
клінічної діагностики. Перелік охоплює більше 70 
наборів.

 Фірма не лише вирвалась в перші ряди в 
своїй галузі, але й стала свого роду еталоном. В 
кожному наборі є в наявності всі необхідні для 
роботи реактиви, в більшості випадків підготовлених 
безпосередньо для проведення аналізів. Це дозволило 
безпосередньо споживачам збільшити ефективність 
своєї роботи, скоротити вірогідність помилок та 
скоротити трудозатрати на проведення біохімічних 
досліджень. При розробці наборів фірма рівнялась 
на найновіші досягнення закордонних виробників 
аналогічної продукції, але за українськими цінами.

Багато наборів адаптовані для напівавтоматичних 
та автоматичних аналізаторів відкритого типу 
(КІНЕТИЧНІ МЕТОДИКИ: «Креатинін-КІН», «ЛДГ», 
«ЛДГ1». Нові розробки: «АлАТ-КІН», «АсАТ-КІН», 
«Лужна фосфатаза ДЕА», «Лужна фосфатаза 
АМП», «Амілаза КІН», «ГГТ-КІН»). Із новинок варто 
відзначити також наступні набори: «Тригліцериди-Ф», 
«Кальцій ARS», «Калій», «Натрій», «Сечовина-ОФА», 
«Фруктоза», «HDL Холестерин».

Серед новинок є і набори для здійснення скринінгу 
та кількісного визначення аналітів на латексних 
системах: («Філісіт-АСЛ-О-латекс», «Філісіт-РФ-
латекс», «Філісіт-СРБ–латекс»). Підприємство 
налагодило випуск контрольних матеріалів для 
оцінки виконання досліджень обміну речовин: 
«Філісіт-СКВ», «ФілоНорм», «ФілоПат», «Калібратор 
альбуміну 1000 мг/л», «Калібратори білка», «Філо-
БФК», «Калібратори креатиніну», «Калібратори 
геміхрому», «МультиКалібратор», «Філісіт-КГБС», 
«Калібратори глюкози», «Креатинін-калібратор», 
«Білірубін-калібратор», «Калібратори гемоглобіну», 
«Калібратори цианметгемоглобіну».
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After more than twelve years of its existence, 
company «Filicit-Diagnostics» grew into the largest on 
Ukraine producer of all of spectrum kits for a clinical 
diagnostics. A list includes more than 70 kits.

Company not only grew to the one of the leaders in its 
branch and also became a kind of ethalon. Every kit has 
all necessary for work chemical reagents, in most of the 
cases they are prepared directly for carrying out analysis. 
It allowed to customers directly improve effectiveness of 
the work, reduce feasibility of errors and reduce efforts 
for making biochemical researches. Developing those 
kits company was evened on the newest achievements 
of foreign producers of analogical products, but on the 
Ukrainian prices.

Many kits are adapted for the semi-automatic and 
automatic analyzers of the opened class. (KINETIC 
METHODS: «KREATININE-KIN», «LDG», «Ldg1». New 
kits: «ALAT-KIN», «ASAT-KIN», «Alkaline phosphatase-
DEA», «Alkaline phosphatase-AMP», «αAmilase KIN», 
«GGT-KIN») Among novelties its worth to mention also 
followings kits: «Triglycerides-F», «Calcium ARS», 
«Potassium», «Sodium», «Urea-OFA», «Fructose», 
«HDL  Cholesterol».

Among novelties there are kits for implementation 
of screening and quantitative determination of analytes 
on the basis of latex systems: («Filicit-ASL-O-latex», 
«Filicit RF latex», «Filicit-CRP latex»). An enterprise 
mastered produce of control materials for the assessment 
of execution of investigations of exchange of matters: 
«Filicit-SKV», «FiloNorm», «FiloPath», «Calibrator 
of albumine 1000 mg/l», «Calibrators of protein», 
«Filo-PFC», «Calibrators of kreatinine», «Calibrators 
of hemschrom», «MultiCalibrator», «Filicit-CGPU», 
«Calibrators of glucose», «Kreatinine-calibrator», 
«Bilirubin-calibrator», «Calibrators of hemoglobin», 
«Calibrators of  cyanmethhemoglobin».

FILICIT-DIAGNOSTICS
SCIENTIFIC AND PRODUCTION 
COMPANY, LTD.

Off. 323, 45 Heroes Ave., 
49106, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +380 56 3729216, 3729238, 
                                     3729239, 3729240
e-mail: felicit_d@ua.fm
Director – Popov Y.V.
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ФОТОНІКА ПЛЮС
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Одеська, 8, 
м. Черкаси, 18023, Україна
Тел./Факс: (0472) 661596, 666893,
 (067) 4700287
e-mail: fotonika_plus@ukr.net
www.fotonikaplus.com.ua

Директор - Холін Володимир Вікторович
Моб.тел.: (067) 4701560 
Зам.директора - Олейникова Алла 
Петрівна 
Моб.тел.: (050) 1341121 

для листування:
а/с 204, м. Черкаси, 18000, Україна

Підприємство «Фотоніка Плюс» зареєстроване 
22 жовтня 1996 р.

Основні напрямки діяльності:
- Медична апаратура з лазерними та волокно-

оптичними блоками і вузлами: розробка, виготовлення 
та ремонт.

 Наше підприємство є розробником та виробником 
низько- і високо енергетичних лазерних апаратів та 
інструменту на основі оптичного волокна до них. 

Результатом нашої роботи є такі лазерні 
апарати:

- Коагулятор лазерний універсальний «Ліка-
хірург»;

- Апарат лазерний терапевтичний «Ліка-
терапевт»;

- Апарат лазерний скануючий «Медик-2К».
 Апарат «Ліка-терапевт» може бути викона-

ний з одним, двома або трьома каналами 
випромінювання.

Інструмент на основі оптичного волокна характери-
зується модульною будовою, різноманітністю 
просторових форм лазерного випромінювання та 
наявністю змінних контактних ділянок інструменту.

Кінцеві пристрої на основі змішувача світло-
водяного лікувально-профілактичного СВД-01 
нашого виробництва (гідролазерний вакуумний 
магнітний душ, гідролазерні системи для стоматології 
і гінекології) можуть бути підключені до лазерних 
апаратів «Ліка-терапевт» або до лазерної апаратури 
замовника.
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Enterprise «Fotonika Plus» was registered on 
October, 22 of 1996. 

Basic directions of activity:
- Medical equipment with laser and fi ber-optical 

blocks and knots: elaboration, production and repair.
Our enterprise is the elaborator and producer of 

lower- and high-power laser apparatuses and instrument 
on the basis of optical fi ber to them. 

The result of our job performance is:
- Universal laser coagulator «Lika-khirurg»
- Therapeutic laser apparatus «Lika-terapevt»
- Scanning laser apparatus «Medic-2K»
All our apparatuses passed state registration. 
 Therapeutic laser apparatus «Lika-terapevt» can be 

carried out with one, two ore three canals of radiation.
The instrument on the basis of optical fi ber has a 

module construction, variety of spatial forms of laser 
radiation and removable contact areas of instrument.

Produced by us eventual devices on the basis of 
«Mixer of light-water medical and prophylactic SVD-01» 
(hydrolaser vacuum magnetic shower, hydrolaser system 
for stomatology and hydrolaser system for gynecology) 
can be connected to the laser apparatus «Lika-terapevt» 
or to the laser apparatus of сustomer.

FOTONIKA PLUS
PRIVATE SMALL PRODUCTION 
ENTERPRISE

8, Odes’ka St., 
18023, Cherkasy, Ukraine
Phone/Fax: +380 472 661596, 666893,
 +380 67 4700287
e-mail: fotonika_plus@ukr.net
www.fotonikaplus.com.ua

Direcor - Volodymyr Kholin
Mob.tel.: +380 67 4701560 
Deputy director - Alla Oleynikova
Mob.tel.: +380 50 1341121 

for correspondence:
P.O.BOX 204 
18000, Cherkasy, Ukraine
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ЯКА ТМ
ТОВ РЕМОС

вул. Притисько-Микільська, 7
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: (044) 5616752,
 (050) 4687457, 4687458, 
  4687464
Факс: (044) 5289084    
e-mail: ibtc@svitonline.com
www.yaka.kiev.ua

Сьогодні у споживачів постійно зростає інтерес 
до натуральних продуктів, які не викликають алергії, 
не шкодять шкірі людини та здоров’ю взагалі. Мила 
ТМ «ЯКА» виготовляється «холодним» способом, за 
аптекарською технологією,  виключно з натуральної 
рослинної сировини, з додаванням ефірних олій,  
лікарських рослин, глин, продуктів бджільництва, 
натуральних антисептиків, скрабів та т.п. 

Ми були б раді можливості запропонувати Вам 
продукцію найвищої якості для реалізації в аптечних, 
парфумерно-косметичних, подарункових мережах, 
та магазинах: 

- мило натуральне ручної роботи; 
- мочалки з натуральним милом;
- набори подарункові.

EXHIBITORS
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Nowadays consumers’ interest towards the soap 
which was renovated and produced after the old 
chemists’ recipes made of natural raw materials and 
without synthetic and chemical additions is constantly 
increasing. Soap of «YAKA» TM is made of 100% 
natural ingredients in accordance with apothecary 
technology. Old chemists’ manuscripts describe «a cold 
method» where soap base is made up at 50º. Then 
necessary herbs, plant extracts, clay, honey, wax, natural 
antiseptics, essential oils, pigments, are added. 

With honor and respect we offer you to get acquainted 
with products of «YAKA» TM:

- natural hand-made soap;
- gift-soap;
- private label soap.

YAKA TM
«REMOS» LIMITED LIABILITY 
COMPANY

7, Prytys’ko-Mykil’s’ka St.
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5616752,
 +380 50 4687457, 4687458, 
      4687464
Fax: +380 44 5289084    
e-mail; ibtc@svitonline.com
www.yaka.kiev.ua
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Є ГАЗЕТА

ІНФОРМАТОР ГАЗЕТА

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ
 ПУТІВНИК КАТАЛОГ

МЕДІА ФОРСАЖ ГРУП ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

МЕДИЧНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ ЖУРНАЛ

МЕДКНИГА  ВИДАВНИЦТВО

МЕРКУРІЙ ГАЗЕТА

МІСТ МЕДІА  РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ

МІСТО ГАЗЕТА

ПОСЕРЕД ТИЖНЯ ГАЗЕТА

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЖУРНАЛ

ПРОВІЗОР ЖУРНАЛ

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА ЖУРНАЛ

САЛОН ПЛЮС АГЕНЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 ЖУРНАЛ

PRAKTYKA LTD. «GLAVNYI VRACH», 
 MAGAZINE .................................................. 3 ....... 107

PROVISOR MAGAZINE .................................. 59 ....... 109

MANAGEMENT OF HEALTH PROTECTION 
 ESTABLISHMENT MAGAZINE .................. 5 ....... 125
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

                        XV міжнародної виставки 
                        «ГалМЕД:  Здоров’я та довголіття» 

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- довідник  «Львівський інформаційний
 медичний путівник» ............................. (м.Львів, Україна)
- журнал «Ваше здоров»я» ................... (м.Львів, Україна)
- журнал «Головна медична сестра»
   ..........................................(м.Дніпропетровськ Україна)
- журнал «Головний лікар»  .. (м.Дніпропетровськ Україна)
- журнал «Медицинская техника 
 и оборудование» .................................. (м. Київ, Україна)
- журнал «Практика управління» .......... (м.Львів, Україна)
-  журнал «Сімейна медицина» .............. (м. .Київ, Україна)
- журнал «Управління закладом
 охорони здоров’я» ................................ (м. Київ, Україна)
- газета  «Медичний вісник України» .. (м.Одеса, Україна)
- газета «Новости медицины 
 и фармации»  ............................... (м. .Донецьк, Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- журнал
 «Статус. Економічні відомості.» ......... (м.Львів, Україна)
- журнал «Салон плюс» .....(м.Івано-Франківськ, Україна)
- журнал «Бізнес пропозиція» ............... (м.Львів, Україна)
- газета «Ваш магазин» ......................... (м.Львів, Україна)
- газета «Вимір» .............................. (м.Дрогобич, Україна)
- газета «Від і до» ............................. (м.Чернівці, Україна)
- газета «Є» .............................(м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м.Ужгород,  Україна)
- газета «Інформатор» ........................... (м.Львів, Україна)
- газета «КУР’ЄР ЕКСПО» ..................... (м.Львів, Україна)
- газета «Місто» ............................. (м.Тернопіль, Україна)
- газета «МЕРКУРІЙ» ......................(м.Житомир, Україна)
- газета «Посеред тижня» ..................... (м.Львів, Україна)

РЕКЛАМА  ПО  РАДІО:
- радіо «Хіт FM»
- радіо «Мелодія»
- радіо «Ера »
- радіо «Незалежність»
- «Love Radio»

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал
- КІНО
- ЛТБ

ПІДТРИМКА В INTERNET’I:
http://www.e-news.com.ua
http://www.biztradeshows.com
http://www.infoexpo.ru
http://www.tradefairguide.com
http://www.expoinfo.ru
http://www5.jetro.go.jp
http://www.ukr.net/?dir=expo
http://www.ukrindustrial.com/expo/
http://www.likar.info
http://www.med-tech.com.ua
http://www.uoz.lviv.ua
http://www.expoua.com
http://www.equipnet.ru
http://www.galexpo.lviv.ua
http://www.expodatabase.com
http://www.exponet.ru
http://www.allexpo.ru
http://www.exhibitions.ru
http://www.expointer.com/

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- рекламні установки в центральній частині міста (3 шт.)
- 300 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних 
 закладах

ЗАПРОШЕНО:
- 6 000 керівників установ і організацій західного регіону
 України спеціалістів підприємств галузі
- 13 000 МЕШКАНЦІВ ЛЬВОВА ТА ОБЛАСТІ

Цей каталог протягом  року буде доступним
на web-сторінці 

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet
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СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 Дирекція ХV ювілейної міжнародної виставки-
ярмарку «ГалМЕД: Здоров’я та довголіття - 2009» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в 
організації та проведенні виставки і програми супутніх 
заходів установам, організаціям, підприємствам:

 Державному підприємству «Комітет з питань
 народної і нетрадиційної медицини МОЗ
 України»

 Головному управлінню охорони здоров’я
 ЛОДА

 Управлінню охорони здоров’я департаменту 
 гуманітарної політики Львівської міської 
 ради

 Львівському національному медичному
 університету імені Данила Галицького

 Всеукраїнській громадській організації «Асоціація 
 фахівців з народної і нетрадиційної медицини 
 України»

 Медичному інституту Української асоціації
 народної медицини (м. Київ)

 Асоціації сімейних лікарів України

 Асоціації сімейних лікарів Львівщини

 Львівському обласному центру здоров’я

 Громадській організації «Галицький клуб
 «Інтеграція»

 Львівському Палацу мистецтв

 Компанії «АСК»

 ЗАТ «Світ друку»

 та учасникам виставки за проведення презентацій, 
семінарів та майстер-класів.

 1. Äîâ³äêîâ³ ñëóæáè ì.Ëüâîâà:
Äîâ³äêà ì³ñüêî¿ òåëåôîííî¿ ìåðåæ³  ................................... 109
Ñëóæáà òî÷íîãî ÷àñó .......................................................... 121
Äîâ³äêà ðóõó ë³òàê³â ..................................................229-81-12
Äîâ³äêà çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó........................................... 1505
Äîâ³äêà ì³æíàðîäíèõ çàë³çíè÷íèõ ñïîëó÷åíü .............35-25-79
Äîâ³äêà àâòîâîêçàëó  ..................................................63-25-31
Äîâ³äêà íàÿâíîñò³ ë³ê³â ..................................................... 1567 
Äîâ³äêà øâèäêî¿ äîïîìîãè .........................................52-75-62
Ì³ñüêäîâ³äêà ............................................................274-22-22

 2. Ñïåö³àëüí³ ñëóæáè:
×åðãîâèé ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ...........272-10-65
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïî Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ .........35-13-25
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ............65-99-44
Çàõ³äíà Ðåã³îíàëüíà ìèòíèöÿ ...................................297-18-34
Àðåøò-ìàéäàí÷èê Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .......... 276-15-52
Àðåøò-ìàéäàí÷èê ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ................63-24-04
Â³ä³ëåííÿ ðîçøóêó âèêðàäåíîãî àâòîìîòîòðàíñïîðòó
 ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .........................................34-03-53

 3. Çàìîâëåííÿ ïî òåëåôîíó:
Çàìîâëåííÿ àâòîáóñíèõ êâèòê³â ïî Óêðà¿í³ .................63-24-97
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â (Óêðà¿íà, ÑÍÄ)
  ............................................................... 39-00-51 (-52, -53)
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â
 (ì³æíàðîäí³ ñïîëó÷åííÿ) ......................................748-49-31
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ àâòîáóñíèõ òà àâ³àêâèòê³â
 (ÒçÎÂ «ÃàëÅÊÑÏÎÒÓÐ») ...................... 276-59-88, 276-33-73 
Ïðèéîì, â³äïðàâêà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ôàêñó..........297-03-37
Ïðèéîì òåëåãðàì ïî òåëåôîíó ........................................ 1566
Çàìîâëåííÿ ì³æì³ñüêèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â .......172, 173
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â ....178, 179
Äîâ³äêà ÓÒÅË ...................................................................8-198
Âèêëèê òàêñ³ ................................. 1504, 1559, 1583, 39-34-34, 
  ........................................... 39-35-35, 275-47-54, 221-65-65

 4. Êîíñóëüñòâà ó Ëüâîâ³:
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ .................276-19-04
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ ...................297-40-98
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êàíàäè ................................... 297-17-72
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ..........294-82-20
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ...........298-96-50
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êîðîë³âñòâà Í³äåðëàíä³â ........ 297-19-06
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Áðàç³ë³ÿ ................................................................ 297-11-77
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Í³ìå÷÷èíè .............................................................275-71-02
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà ...........276-05-47
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.........275-07-77
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ........... 295-39-67

 5. Ãîòåë³:
Ãðàíä-ãîòåëü .......................................... 272-91-70, 272-40-91
Äí³ñòåð, òóðèñòè÷íî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 297-43-17, 297-10-21
Æîðæ, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ ......................................272-29-25
Ãåòüìàí ......................................................64-84-67, 64-99-81
Ëüâ³â ...................................................... 279-22-72, 272-86-51
Ñóïóòíèê, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ...............64-58-22, 65-24-21
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Підписано до друку 01.04.2009 р.
Друк - офсет
Тираж 800 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Всі авторські права належать 
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення 
реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих в цьому 
каталозі. З приводу замовлення реклами 
звертатися до відділу реклами ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

Компоновка і верстка каталогу — ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Друк — ЗАТ «Світ друку» 


