
Хоча медичні виставки у Львові щорічно проводяться з 1993 року, цьогорічна виставка покликана зламати стереотип
виставки як заходу суто демонстраційного характеру, на якому відбувається представлення сьогоднішніх можливостей ринку.
Метою організаторів є привернення уваги фахівців, широкого загалу до важливості проблеми збереження здоров`я, а цьому
плані: демонстрація сучасних приладів та товарів медичного призначення, формування комплексного уявлення у споживача про
сучасні методи діагностики та профілактики захворювань, лікарські засоби натурального походження, популяризація здорового
способужиття.

У цьогорічній весняній виставці беруть участь близько 70 підприємств та фірм, третина з яких представляють Львів та
область. Також на виставці представлені наші гості підприємства і фірми з Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської,
Київської,Одеської, Полтавської, Харківської областей, Республіки Крим таРеспублікиПольща.

Увагу відвідувачів виставки “ГалМЕД-2007” безперечно привернуть стенди традиційних учасників фірми “3І”, Львівського
заводу радіоелектронної медичної апаратури, ТМ “Медтехніка”. Серед учасників виставки - Торгівельно-промислова компанія
„ЕРГОКОМ” (Київ) - дистриб'ютор вимірювачів артеріального тиску та іншої сучасної медичної техніки провідних виробників;
Завод рентгенівського обладнання „КВАНТ” (Харків), що здійснює розробку, впровадження та виробництво
рентгенодіагностичного обладнання; ТзОВ „ЕЙ ЕНД ДІ УКРАЇНА” (Київ) - офіційний представник в Україні з 1998 р. японської
компаніїA&DCompany, Ltd., що спеціалізується на виробництві цифрових приладів для вимірювання артеріального тиску і пульсу
та має патент на перший в світі електронний вимірювач артеріального тиску для використання в побуті; ТзОВ „КРІОГЕНСЕРВІС”,
яке пропонує повний перелік обладнання для лікувального газозабезпечення; ТзОВ „ЛІКФАРМА АДОНІС” (Донецьк), яка є
провідним виробником фітопродукції в Україні; ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ І ГІГІЄНИ -
діагностика та розробка нових методів і заходів профілактики, діагностики та лікування; ТзОВ „ТЕЛЕОПТИК” ( Київ) - розробка,
виробництво і постачання сучасних систем візуалізації та реєстрації цифрових рентгенівських зображень; Оздоровчий центр
„СЕРАГЕМ-ЗАХІД” (Львів); ВАТ „ФАРМАК” таТзОВ „БІОНІКА” (Київ) якісні та ефективніфармпрепарати.

Вперше у Львові в рамках виставки “ГалМЕД-2007” за сприяння Асоціації оптиків України буде представлена
спеціалізована експозиція „Ярмарок оптики”. Серед учасників експозиції ІНТЕРОПТИКА (Львів) має ексклюзивні права на
реалізацію окулярної оптики та сонцезахисних окулярів відомої компанії VISIBILIA GROUP, Італія (BLUMARINE, EMANUEL
UNGARO, BLUGIRL, JECKERSON, MANDARINA DUCK, TRUSSARDI, LAURA BIAGIOTTI); Компанія „ТРИОПТИКА” (Ужгород)
займається оптовими поставками сонцезахисних окулярів, оправ, аксесуарів та обладнання; П.П. СОЛОНЮК М.А.-
ексклюзивний представник в Україні оправ «Liw Lewant», сонцезахисних окулярів «Arkadius» та торгової марки «Primavera», яка
включає в себелінії «Primavera eyewear», «Primavera kids», «Primavera collezioni», сонцезахисні окуляри«Solaris».
Під час виставки відвідувачі зможуть прослухати вступні лекції навчального курсу „Оптик-диспенсер”. Даний курс розрахований
на фахівців, які мають практичний досвід роботи в оптиці. Перевагою даного курсу є адаптація медичних, фізичних та
математичних знаньдо потреб практикуючого оптика і його рівня знань.

З 19 по 21 квітня в рамках виставки “ГалМЕД-2007” буде проходити науково-практична конференція „Інтеграція народної
і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики “Сімейна медицина запорука здоров`я”. Організатори
конференції Міністерство охорони здоров'я України, Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фахівців з народної і
нетрадиційної медицини України” та Українська асоціація сімейної медицини. Під час роботи конференції пройдуть майстер-
класи з апітерапії і гірудотерапії; мануальної терапії та масажу; вивчення космічних біоритмів та їх впливу на психоемоційний стан
людини.

У програмі роботи виставки передбачений ряд цікавих супутніх заходів: спеціалізовані семінари, круглі столи та курс
лекцій з нетрадиційнихметодів лікування в практиці сімейного лікаря, презентаціїфірм тамайстер-класи.

На виставці представлена велика група спеціалізованих видань України, які працюють у галузі медицини “Здоров`я
України”, “Медичний вісник України”, „Медичний бізнес”, “Мистецтво лікування”, „Ліки України”, “Провізор” “Аптека Галицька”,
“Ваше здоров`я”, Український оптичний журнал „ОКО”. Всі ці видання стануть у пригоді як фахівцям, так і аматорам медичної
справи.

Організатори сподіваються, що виставки серії “ГалМЕД: Здоров'я та довголіття” стануть традиційним центром
поширення знань і пропаганди практичних методів здорового способу життя та профілактики захворювань, сприятимуть
зміцненню здоров'я і довголіттюнаселенняУкраїни.
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