
Програма роботи 

ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 

XXІ медичної виставки «ГалМЕД: Здоров’я та довголіття» 

VI спеціалізованої виставки «Стоматологічний ярмарок» 

 (21-23.04.2015р.) 

Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) 

  

20 квітня, 2015р., ПОНЕДІЛОК 

  

12.00-20.00 Заїзд та реєстрація учасників виставки, оформлення виставкових стендів. 

  

21 квітня, 2015р., ВІВТОРОК 

  

10.00 – Урочисте відкриття XІ Львівського Медичного Форуму , XXІ медичної виставки 

«ГалМЕД: Здоров’я та довголіття» та VІ спеціалізованої виставки 

«Стоматологічний ярмарок». 

  

11.30 – Науково-практична конференція  «Проблемні питання педіатричної допомоги в 

практиці сімейного лікаря в умовах реформування охорони здоров’я». 

Організатор: 

• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; 

• Департаменту охорони здоров'я ЛОДА; 

• Львівський міський дитячий алергологічний центр. 

  

12.00 – Презентація УЗД обладнання фірми MINDRAY. 

Організатор: 

• Компанія «Здраво» (м. Київ). 

  

12.30 – Презентація лікарських препаратів та активних фармацевтичних інгредієнтів. 

Організатор: 

• Компанія «Польфарма» (Польща). 

  

13.00 – Презентація сучасного реабілітаційного, медичного, фізіотерапевтичного обладнання 

провідних світових виробників. 

Організатор: 

• ТОВ «МЕДИЛАЙН» (м.Київ). 

  

13.00 – Презентація компанії QMedical – міжнародного координаційного центру організації 

діагностики та лікування в Ізраїлі. 

  

14.00 – Семінар «Перспективи розвитку медичного туризму в Західній Україні. Інновації 

світової медицини. Презентація міжнародних медичних центрів». 

Організатор:  

• Українська асоціація міжнародного туризму. 

  

14.30 – Презентація високоякісного медичного обладнання провідних світових брендів 

Toshiba, Siemens, Medison, Philips, General Electric та ін. 

Організатор: 

• Компанія RH (м. Чернівці). 

  

15.30 – Презентація обладнання для клініко-діагностичних лабораторій, відділень 

функціональної діагностики і ветеринарних кабінетів. 

Організатор: 

• Фірма Інтермедіка (м. Київ). 

  



16.00 – Презентація приватної багатопрофільної клініки Кардіоліта» (Литва). 

  

18.00 – Завершення роботи виставки. 

 

22 квітня, 2015р.СЕРЕДА 

  

10.00 – Початок роботи виставки 

  

10.30 – Науково-практична конференція  «Стандартизація роботи медичних сестер 

закладів охорони здоров’я». 

Організатор: 

• Асоціація медичних сестер України; 

• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; 

• Львівська обласна асоціація медичних сестер. 

  

11.00 – Презентація нових продуктів (засобів експрес діагностики). 

Організатор: 

• Фірма «ФАРМАСКО» (м. Київ). 

  

11.00 – Презентація лікарських засобів для терапії хвороб органів відчуттів. 

Організатор: 

• Фірма Jadran - Galenski Laboratorij d.d., р. (Хорватія). 

  

11.00 – Науково-практична конференція  «Моніторинг якості лабораторних досліджень» (за 

участю базового відділу МОЗ України). 

Модератор: 

Яновська Вікторія Григорівна - зав. Українського референт-центру клінічної лабораторної 

діагностики та метрології. 

Організатор: 

• Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини. 

  

12.00 – Презентація засобів для щоденного догляду за чутливою шкірою. 

Організатор: 

• Лабораторії « LA ROCHE-POSAY » (м. Київ). 

  

12.30 – Презентація наборів реактивів для визначення біохімічних показників в біологічних рідинах. 

Організатор: 

• ПрАТ «РЕАГЕНТ» (м. Дніпропетровськ). 

  

13.00 – Презентація нових медичних технологій та сучасного реабілітаційного, 

фізіотерапевтичного обладнання, обладнання для діагностики провідних світових виробників. 

Організатор: 

• ТзОВ «Медгарант» (м. Київ). 

  

14.00 – Торгова мережа «Медтехніка» (м. Львів) – обладнання «під ключ» кабінетів 

гінекології, сімейного лікаря, масажних, ультразвукової діагностики та інших. 

  

15.00 – Презентація рецептур комплексних гомеопатичних препаратів. 

Організатор: 

• Фірма «Homviora» (м. Київ). 

  

16.00 – Презентація курорту Соляна Шахта «Величка» (Польща). 

  

16.30 – Презентація новітніх розхідних матеріалів для дитячої стоматології. 

 



Організатор: 

• Фірма THIENEL Dental (Німеччина). 

  

17.00 – Презентація ліків із натуральної рослинної сировини. 

Організатор: 

• Фармацевтична фабрика «VISHPHA» (м. Житомир). 

  

18.00 – Завершення роботи виставки 

23 квітня, 2015р., ЧЕТВЕР 

  

10.00 – Початок роботи виставки 

  

10.00 – Науково-практична конференція  «Профілактика лікування та реабілітація в 

практиці сімейного лікаря». 

Організатор: 

• Українська Асоціація сімейної медицини; 

• Асоціація сімейних лікарів Львівщини; 

• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

  

10.00 – Круглий стіл «Сучасний стан та тенденції розвитку цифрової стоматології в Україні». 

Організатор: 

• Фірма «Еко Стайл»; 

  

11.00 – Презентація новинок для діагностики та лікування проблем цукрового діабету. Досвід 

роботи – понад 15 років. 

Організатор: 

• Компанія «МЕД ЕК СЕРВІС» (м. Київ). 

  

11.30 – Ірігатор SILON-IT – це нова епоха в гігієні порожнини рота та ваш домашній 

стоматолог.  

www.dentalplanet.com.ua 

  

12.00 – Презентація новинок в галузі дезінфекції. 

Організатор: 

• Фірма «МЕДКОМПЛЕКС» (м. Львів). 

  

12.00 – Препарат «Ергоферон» – обґрунтований вибір в лікуванні ГРВІ та грипу. 

Організатор: 

• ТзОВ «МАТЕРІА МЕДИКА-УКРАЇНА» (м. Київ). 

  

12.30 – Презентація виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів та натуральних 

харчових добавок. 

Організатор: 

• Компанія «ЗЕНТЕКС». 

  

14.30 – Науково-практична конференція  «Шляхи упровадження професійної автономії лікаря в 

Україні». 

Організатор: 

• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

  

17.00 – Завершення роботи виставки 

 

http://www.dentalplanet.com.ua/

