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Дирекція виставки:
ПрAт «гал-ЕкСПо»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. винниченка, 30
тел.: (032) 2971369, 2970627, Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

Місце ПровеДення виставки:
Львівський Палац мистецтв, вул. Коперника,17

орГаніЗатор ФорУМУ:
 Прат «гал-ЕкСПо»®  

 (Україна, м. Львів)

За ПіДтриМки:
 Міністерства охорони здоров’я України
 Департаменту охорони здоров’я лоДа

орГаніЗатори наУковиХ ЗаХоДів:
 Українське товариство  фізичної та реабілітаційної медицини 
 Всеукраїнська громадська організація «асоціація перинатологів України»
 Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів
 львівський національний медичний університет імені Данила галицького
 львівське обласне товариство неврологів
 львівський осередок Вго «асоціації перинатологів України»
 львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
 товариство дитячих пульмонологів і алергологів при Улт
 львівський осередок Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики
 осередок рентгенологів львівщини
 го «Платформа здоров’я»

оФіціЙниЙ Партнер ФорУМУ:

Партнер виставки:

інФорМаціЙні Партнери:
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exhibition mAnAgement:
«Gal-ЕXPо»® JSC
30 Vynnychenko St., Lviv, UKRAine, 79008
Phone: +38 (032) 2971369, 2970627, Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua, www.galexpo.com.ua

exhibition VenUe:
Lviv Palace of Arts, 17, Kopernik St.

FoRUm oRgAnizeR:
 PJSC «Gal-EXPO»®  

 (Lviv, Ukraine)

SUPPoRteD bY:
 Ministry of Health of Ukraine
 Department of Health of Lviv Regional State Administration

oRgAnizeRS oF SCientiFiC eVentS:
 Ukrainian Association of Physicians and Rehabilitation Medicine
 All-Ukrainian public organization «Perinatologists Association of Ukraine»
 All-Ukrainian Association of Physical Therapists
 Danylo Halytsky Lviv National Medical University
 Lviv Regional Society of Neurologists
 Livivskyi branch of the Association of Perinatologists of Ukraine
 Lviv branch of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
 Society of children’s pulmonologists and allergists at ULT
 Lviv branch of the Ukrainian Association of Ultrasound Diagnostics
 Center of radiologists of Lviv region
 NGO «Platform of Health»

oFFeCiAL FoRUm PARtneRS:

exhibition PARtneR:

inFoRmAtion PARtneRS:
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ПРогРаМа РоБотИ

  9 кВітня 2019
10:00   Відкриття львівського Медичного Форуму
12:30 – 18:00 науково-практична конференція
   «актУалЬні ПИтання нЕВРологіЇ. СУЧаСні алгоРИтМИ  
   ДіагноСтИкИ  та лікУВання»

Організатори:  ЛНМУ імені Данила Галицького, кафедра неврології;
 Львівське обласне товариство неврологів
Місце проведення: конференц-зал  №1, Львівський Палац мистецтв 
 (вул. Коперника,17)

12:30 – 13:00 «Еволюція поглядів в проблемі гострої церебральної  недостатності»
Доповідач: Дзяк Л. А. д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, зав. кафедри  
 нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної  
 освіти ДДМА (Дніпро)

13:00 – 13:30 «Застосування Едаравону в різних клінічних ситуаціях при ішемічному  
   інсульті»

Доповідач: Московко С.П., д.м.н., проф., зав. кафедри нервових хвороб  
 ВНМУ ім. М.І.Пирогова (Вінниця)

13:30 – 14:00 «Хронічний біль в тазу»
Доповідач: Орос М.М., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології, нейрохірургії  
 та психіатрії медичного факультету УНУ (Ужгород)

14:00 – 14:20 «Постінсультний біль»
Доповідач: Орос М.М., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології, нейрохірургії  
 та психіатрії медичного факультету УНУ (Ужгород)

14:20 – 14:40 «Біль в нижній частині спини: погляд ревматолога»
Доповідач: Сміян С. І., д.м.н., проф., заслужений дiяч науки i технiки  
 України, зав. кафедри внутрішньої медицини №2 ТДМІ  
 (Тернопіль)

14:40 – 15:00 каВа-БРЕЙк
15:00 – 15:20 «Розсіяний склероз – зміна парадигми»

Доповідач: Негрич Т.І., д.м.н., проф., зав. кафедри неврології ЛНМУ 
 імені Данила Галицького

15:20 – 15:45 «Біль в шиї – неврологічна банальність чи клінічний виклик?»
Доповідач: Матвієнко Ю.О., к.м.н., доц. кафедри неврології ЛНМУ 
 імені Данила Галицького (Львів)

15:45 – 16:10 «Хвороба малих судин – верхівка айсберга»
Доповідач: Федоришин Л.В., к.м.н., керівник Центру екстрапірамідних  
 розладів (Львів)

16:10 – 16:30 «Сучасні рекомендації (2018) щодо раннього ендоваскулярного  
   лікування гострого ішемічного інсульту та їх практичне застосування»

Доповідач: Нетлюх А.М., д.м.н.. проф. кафедри невропатології та 
 нейрохірургії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів)
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ПРогРаМа РоБотИ

16:30 – 16:40 «Зміни глікозилювання IgG у спинномозковій рідині у пацієнтів з  
   розсіяним склерозом»

Доповідач: Гичка К.М., ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів)
16:40 – 17:00  «клініко-діагностичні особливості перебігу розсіяного склерозу з  
   урахуванням імуно-біологічного та клініко-неврологічного  дослідження  
   у пацієнтів, які приймають хворобомодифікуючу терапію»

Доповідач: Бойчук М.О., ЛНМУ імені Данила Галицького (Львів)
17:00  Закриття конференції. Вручення сертифікатів

  9 кВітня 2019
10:00 – 18:00 тренінг 
   «Школа лікаря Первинки: Сучасні секрети успішної практики»

Організатор: ГО «Платформа здоров’я»
Місце проведення: конференц-зал  №2 (цоколь),  Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

  9 кВітня 2019
13:20 – 14:20 Семінар
   «S-monovette – переконливі аргументи безпечної системи для забору  
   крові» 

Організатор: компанія «Біо Тест Мед»
Місце проведення: конференц-зал  №3 (І  поверх),  Львівський  палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

  10 кВітня 2019
10:00 – 18:00 науково-практична конференція
   «СУЧаСні аСПЕктИ ФіЗИЧноЇ та  РЕаБілітаціЙноЇ МЕДИцИнИ»

Організатори: Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини 
 Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів ЛНМУ імені  
 Данила Галицького
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ  поверх), Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

10:00 – 10:10 Відкриття конференції
10:10 – 10:45 «кардіореабілітація: Вчора, Сьогодні і Завтра»

Доповідач: Кияк Григорій, Амбасадор Європейської Асоціації превентивної  
 кардіології в Україні, к.м.наук, кардіолог,  науковий співробітник  
 Університетської клініки  м. Майнц (Німеччина)
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ПРогРаМа РоБотИ

10:45 – 11:15 «Передові технології в реабілітації та терапії в ортопедії. Neurac –метод  
   нейро-м’язового перенавчання та активації слабких м’язових груп.  
   овий погляд на терапію неспецефічного болю в спині»

Доповідач: Альошко Олена – фізичний терапевт, Офіційний  
 сертифікований викладач методу NEURAC в Україні Керівник  
 відділення фізичної реабілітації медичного центру ZARTA, Київ 

11:15 – 11:30 «новий погляд на  терапію неспецефічного болю в спині. Презентація  
   клінічних випадків післяоперативних станів (плече,  коліно)»

Доповідач: Паламарчук Андрій Леонідович кандидат медичних наук, лікар  
 вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю неврологія

11:30 – 11:50 «Ерготерапія після травми спинного мозку»
Доповідач: Юлія Амеліна  ГО «Українське товариство ерготерапевтів»;  
 Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

11:50 – 12:10 «інноваційні технології в медичній реабілітації. Метод професора  
   козявкіна»

Доповідач: Н.Є. Грабарчук – лікар-педіатр,  науковий співробітник- 
 консультант

12:10 – 12:30 «Доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння: етіологія,  
   патогенез, клініка, лікування та реабілітація» 

Доповідач: Кравець Р.А.доц. ВНМУ ім. М.І. Пирогова
12:30 –  12:50  «Pain Management у реабілітаційній медицині: застосування  
   лікувальних блокад у практиці лікаря ФРМ»

Доповідач: Лісков Ярослав Петрович, асистент кафедри медичної  
 реабілітації та медико-соціальної експертизи ВНМУ  
 ім. М.І. Пирогова, провідний невролог Центру медичної 
 реабілітації та спортивної медицини, м. Вінниця

12:50 – 13.20 Перерва

13:20 – 14.20 «командний підхід в реабілітації пацієнта з черепно-мозговою  
   травмою в умовах реабілітаційного відділення Військово-медичного  
   клінічного центру Західного регіону» (презентація клінічного випадку)

Доповідачі: Данилков Р. – начальник клініки відновлювального лікування  
 в реабілітаціі ВМКЦ ЗР;  Чернявський В. – фізичний терапевт;  
 Білинська О. –  ерготерапевт; Гдиря О. – доцент кафедри  
 реабілітаціі та нетрадиційної медицини ЛНМУ імені Данила  
 Галицького; Лялька Оксана, доктор когнітивних наук; 

 14:20 – 14:40 «ампутація і що далі? Дзеркальна терапія – інноваційний метод  
   лікування фантомних явищ»

Доповідачі: Agnieszka kaliwka; Magdalena Batkiewicz; Віолета Plewa; 
 Марія Май; Аркадіуш Бервецький; Томаш Влоч; 
 Славомир Щепацький; Агнешка Внук; Пьотр Левкович; 
 Роман Новебліцький
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ПРогРаМа РоБотИ

14:40 – 15:00 «Диференціація заходів фізичної терапії в залежності від стану  
   пацієнтів з неспецифічним болем у спині»

Доповідач: Артем Згурський – фізичний терапевт, викладач кафедри 
 фізичної терапії та ерготерапії Національного університету  
 фізичного виховання  і спорту України

15:00 – 15:20 «SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) – науковий підхід в  
   фізичній терапії сколіозу» 

Доповідач: Зубець О. – лікар ортопед-травматолог, практик мануальних  
 концепцій Mulligan, Maitland, McKenzie, Kaltenborn, PNF, SEAS

15:20 – 15:40 «Місце терапевта мови і мовлення у клінічному середовищі»
Доповідач: Лялька Оксана – доктор когнітивних наук 

15:40 – 15:55 «Фотомедицина та її місце в медицині ХХі століття»
Доповідач: Корпорація «Лазер і здоров’я» 

15:55 – 16:10 «Червоні прапорці в роботі реабілітаційної команди з пацієнтами із  
   легкою черепномозковою травмою. Погляд лікаря»

Доповідач: Щурпяк Ірина керівник проектів ШРМ УКУ, здобувач кафедри  
 ФПДОневрології ЛНМУ імені Данила Галицького

16:10 – 16:30 «Використання концепції МкФ в роботі міждисциплінарних команд»
Доповідач: Білянський О.Ю. – фізичний терапевт,  гол.поз.спеціаліст   
 Управління охорони здоров’я Львівської міської Ради

16:30  Закриття конференції. Вручення сертифікатів

  10 кВітня 2019
11:00 – 11:15 науково-практична конференція
   «лаБоРатоРна МЕДИцИна В СВітлі РЕФоРМУВання СИСтЕМИ  
   оХоРонИ ЗДоРоВ’я»

Організатори: ЛНМУ імені Данила Галицького
  Львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної
  хімії та лабораторної медицини
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац
  мистецтв (вул. Коперника, 17)

11:00 – 11:15 «інтерпретація показників гематологічного аналізатора. на що слід  
   звернути увагу»

Доповідач: Половкович С., к.х.н., спеціаліст з продукції компанії «Діамеб»
11:15 – 11:30 «Сучасні тенденції молекулярної  алергодіагностики»

Доповідач: Кость А.С., к.м.н., доц. кафедри клінічної лабораторної  
 діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

11:30 – 11:45 «Стандартизація процесів у лабораторній медицині. індикатори  
   якості»

Доповідач: Максимюк Г.В., д.б.н., проф. кафедри клінічної лабораторної  
 діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького
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11:45 – 12:00 «Предиктори в лабораторній діагностиці»
Доповідач: Ястремська О.О.,к.м.н., доц. кафедри клінічної лабораторної  
 діагностики ЛНМУ імені Данила Галицького

12:00 – 12:15 «Можливості Рош Діагностикс в діагностиці раку шийки матки»
Доповідач: Балашов М.О. – фахівець з методів розширення ринку збуту  
 Рош-Україна

12:15 – 12:30 «Реальні приклади цифрової трансформації медичних лабораторій  
   України за допомогою лабораторних інформаційних систем»

Доповідач: Леміш В.О., лікар лаборант, LIS-експерт компанії TerraLab.
12:30 – 12:45 «Вплив цитокінічного навантаження на цитокіновий статус при  
   вагітності»

Доповідач: Лаповець Л. Є. – зав. кафедри клінічної лабораторної  
 діагностики, д.м.н., проф., Коноваленко О. В. –   
 зав. лабораторії   КП «Луцький  клінічний пологовий будинок»

12:40 – 13:00 Запитання. Відповіді. Вручення сертифікатів

  10 кВітня 2019
13:30 – 18:00 Семінар
  «Дискусійні питання дитячої пульмонології та алергології. аналіз клінічних  
  випадків»

Організатор: Товариство дитячих пульмонологів і алергологів при УЛТ  
 ЛНМУ імені Данила Галицького
Місце проведення: конференц-зал №2 (цоколь), Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

13.30 – 15.00    «клінічні випадки в дитячій алергології:  від анамнезу до молекулярної  
   діагностики алергії»

Доповідачі: Беш Л. В. – професор, зав. кафедри педіатрії  №2  ЛНМУ 
 імені Данила Галицького,  керівник Львівського міського  
 дитячого алергологічного центру, гол. експерт  
 Департаменту ОЗ ЛОДА з дитячої алергології
 Мацюра О. І. – к.м.н., асистент кафедри педіатрії №2 ЛНМУ   
 імені Данила Галицького

15:00 – 16:00 «Пневмонія сьогодення: що змінилося?»
Доповідач: Лига О. В. – гол. експерт Департаменту ОЗ ЛОДА з дитячої  
 пульмонології, дитячий пульмонолог ЗУСДМЦ

16:00 – 17:00 «особливості трактування, діагностики і лікування бронхолегеневої  
   дисплазії у дітей: дует неонатолога і педіатра»

Доповідачі: Добрянський Д.О. – професор кафедри педіатрії №2 ЛНМУ  
 імені Данила Галицького;
  Беш Л. В.–  професор, зав. кафедри педіатрії  №2 ЛНМУ імені  
 Данила Галицького

17:00  Закриття семінару. Вручення сертифікатів



9 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv
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  10 кВітня 2019
11:00 – 14:00 Семінар
   «Переваги ультразвукової діагностики при застосуванні універсальної  
   системи експертного класу»

Організатор: Львівський осередок Української асоціації фахівців
  ультразвукової діагностики
Місце проведення: конференц-зал  №3 (І поверх),  Львівський палац
  мистецтв (вул. Коперника, 17)

  10 кВітня 2019
14:00 – 17:00 Семінар
  «нові технології в рентгендіагностиці»

Організатор: Осередок рентгенологів Львівщини
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх),  Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

  10 кВітня 2019
10:00 – 18:00  тренінг
   «Переговори з пацієнтом»

Організатор: Тренінг-Центр «Лідер»
Місце проведення: конференц-зал №4 (ІІ  поверх),  Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

  11 кВітня 2019
10:00 – 18:00 науково-практична конференція
   «ПРоБлЕМИ РЕПРоДУктИВного ЗДоРоВ’я СіМ’Ї»

Організатори: ЛНМУ імені  Данила Галицького
 Львівський осередок Асоціації перинатологів України
Місце проведення: конференц-зал №1 (ІІ поверх), Львівський плац мистецтв  
 (вул.Коперника, 17)

  ПРИВітання
  Проректор з наукової роботи лнМУ імені Данила
  галицького д.мед.н., проф.а.Й.наконечний
  головний експерт з акушерства та гінекології
  Департаменту охорони здоров’я лоДа Потапов і.а.
  голова львівського осередку Вго асоціації
  перинатологів  України, віце-президент Вго «асоціація
  гінекологів-ендокринологів України» д.м.н., проф. Пирогова В.і.
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009:30 – 09:55 «Проблема гормональної терапії у вагітних після ЕкЗ» 
Доповідач: Кравченко О.В., д.м.н., проф., ВДНЗ «Буковинський державний  
 медичний університет», м.Чернівці

09:55 – 10:25 «Сучасні аспекти діагностики, профілактики та терапії  рееклампсії»
Доповідач: Ткаченко Р.О., д.м.н., проф., Національна академія  
 післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, м.Київ

10:25 – 10:50 «Передчасні пологи: чи всі заходи однаково ефективні?»
Доповідач: Геряк С.М. д.м.н., проф., Тернопільський  державний медичний 
 університет імені І. Я. Горбачевського 

10:50 – 11:15 «Питання взаємодії лікарів акушер-гінекологів та репродуктологів при  
   лікуванні пар з безпліддям»

Доповідач: Данкович Н. О., д. м. н., Генеральний директор МЦ «Мати та 
 дитина», м.Київ

11:15 – 11:40 «Patient blood management в акушерстві. Що нового? огляд  
   гайдлайнів»

Доповідач: Ткаченко Р.О., д.м.н., проф., Національна академія 
 післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, м.Київ

11:40 – 12:00 «Рідкокристалічна контактна термографія: нова технологія в  
   комплексному підході до раннього виявлення раку молочної  
   залози»

Доповідач: Гамісонія І., м. Київ
12:00 – 12:25 «таргетна терапія при порушеннях репродуктивного здоров’я»

Доповідач: Шурпяк С. О., д.м.н., доц., ЛНМУ імені Данила Галицького, 
 м.Львів

12:25 – 12:50 кава-брейк
12:55 – 13:20 «Потреби сучасної жінки та можливості гормональної контрацепції»
    Доповідач: квашенко В.П., д.м.н., проф., м.київ
13:20 – 13:45 «Збереження якості життя і соціальної активності жінок у  
   пострепродуктивному періоді»

Доповідач: Єрмоленко Т.О., д.м.н., проф., Одеський наіональний медичний  
 університет 

13:45 – 14:10 «Післяпологовий менеджмент пацієнток з аномаліями розвитку  
   статевих органів»

Доповідач: Вереснюк Н.С., к.м.н., доц. ЛНМУ імені  Данила алицького,  
 м.Львів

14:10 – 14:30 «інноваційні підходи до лікування безпліддя маткового генезу» 
Доповідач: Квашенко В.П., д.м.н., проф., медична компанія «Ilaya» м.Київ

14:30 – 14:50 «тромботична мікроангіопатія в акушерстві»
Доповідач: Підгірний Я.М. д.м.н., проф., ЛНМУ імені Данила Галицького  
 м.Львів

14:50 – 15:20 «По сходинках життя – сюрреалістичне оповідання»
Доповідач: Пирогова В.І. д.м.н., проф., ЛНМУ  імені Данила Галицького,  
 м.Львів
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  СтЕнДоВі ДоПоВіДі
особливості клінічного перебігу вагітності у жінок із порушенням зовнішньо-
секреторної функції підшлункової залози

Багній Н.І., Багній Л.В., Колочун Г.В. – Тернопільський державний медичний  
університет

Сучасні способи профілактики післяопераційних ускладнень після  гінекологічної 
операції– можливості операційної медичної сестри

Геряк С.М., Зубатюк О.А., Колочун Г.В.,  Мельнікова М.К., Кобза К.П. –  
Тернопільський державний медичний університет

Tendency for depression in pregnant women compared to postpartum
Christina Sira Husak, Victoria Dobryanska,  Antonina Troyanenko – Тернопільський  
державний медичний університет

аналіз рівня електролітів крові у вагітних із пролапсом мітрального клапана
Добрянська В.Ю., Геряк С.М. – Тернопільський державний медичний університет

Профілактика та лікування прееклампсії
Резніченко Г.І., Потебня В.Ю., Плотнікова В.М., Зварич Л.І. – Запорізька 
медичнаакадемія післядипломної освіти

особливості лікування сифілісу у вагітних жінок 
Резніченко Н.Ю., Дюльмезова-Білаш О.О. –  Запорізький державний медичний 
університет 

Ретрохоріальна гематома першого триместру вагітності як предиктор пізніх 
гестаційних ускладнень

Ошуркевич О.О. – ЛНМУ імені Данила Галицького 
особливості планування сім’ї у жінок, хворих на розсіяний склероз

Негрич О. – ЛНМУ імені Данила Галицького 
оцінка ризику пізніх порушень репродуктивного здоров’я після ургентних 
гінекологічних втручань 

Дякунчак Ю.Р. – ЛНМУ імені Данила Галицького 
Перебіг вагітності і пологів у жінок із запальними захворюваннями геніталій в 
анамнезі

Лаба О.В. – ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ Украни
аналіз репродуктивного здоров’я жінок після оперативних втручань на яєчниках 
у віковому аспекті

Ференц М. – ЛНМУ імені Данила Галицького МОЗ Украни
15:00 – 15:30 Закриття конференції. Вручення сертифікатів
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  11 кВітня 2019
10:00 – 14:15 ПРактИЧнИЙ МаЙСтЕР-клаС По ноВітніМ тЕХнологіяМ  
   В галУЗі РЕаБілітаціЇ

Організатори: Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів
 Українська Асоціація лікарів фізичної і реабілітаційної медицини
 ЛНМУ імені Данила Галицького
 ПрАТ «ГалЕКСПО»®
Місце проведення: конференц-зал №3 (І поверх), Львівський палац мистецтв  
 (вул. Коперника, 17)

10:00 – 10:30 «комп’ютерна ігротерапія в реабілітації за Методом професора  
   козявкіна»

Доповідачі: Олег Качмар ( к.м.н., зав. відділом інноваційних технологій  
 Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна)
 Анна Кушнір (науковий співробітник, лікар-педіатр Міжнародної  
 реабілітаційної клініки Козявкіна)

10:30 – 11:30 «Підвісна терапія при патології опорно-рухового апарату»
Доповідач: Анджей Борута, фізичний терапевт, представник компанії  
 «КІНЕЗИС» (Польща)

11:30 – 12:00 «тЕнС ( транскутанна електро нейро стимуляція) в реабілітації  
   дисфункції верхньої половини тіла» 

Доповідачі: Компанія «РМЕД», м.Київ
 Паламарчук Андрій  Леонідович к.м.н., лікар вищої  
 кваліфікаційної категорії за спеціальністю неврологія

12:00 – 14:15 «Neurac терапія в комплексній реабілітації після артроскопічний  
   втручань.  Стан після пластики передньої хрестоподібної зв’язки»

Доповідач: Компанія «РМЕД», м.Київ
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ПЕРЕлік УЧаСнИкіВ За алФаВітоМ

№стендA №сторінки

ALMA MATER 
 ГаЗета. Засновник і виДавецЬ: ЛЬвівсЬкиЙ націонаЛЬниЙ  
 МеДиЧниЙ Університет іМені ДаниЛа ГаЛицЬкоГо ...................................20
BALDINELLI  
 МереЖа МаГаЗинів МеДтеХніки .............................................................. 48 ......22
DELTA MEDICAL ....................................................................................................... 8 ......23
ITMED 
 МіЖнароДниЙ МеДиЧниЙ ПортаЛ ......................................................................24
MEDQUEEN 
 МеДиЧниЙ інФорМаціЙниЙ ПортаЛ ..................................................................26
TG HEALTH .............................................................................................................. 34 ......28
WORLD MEDICINE UKRAINE ............................................................................... 52 ......30
аДаМЕД 
 тов ПоЛЬща ПреДставництво «Паб’яницЬкиЙ   
 ФарМацевтиЧниЙ ЗавоД ПоЛЬФа с.а.» ................................................. 41 ......31
алЬМа TM ............................................................................................................... 25 ......32
аРтЕРіУМ 
 корПорація ...................................................................................................... 18 ......33
аФС МЕДИцИнтЕХнік тов ................................................................................. 15 ......35
БаЙЄР тЗов ........................................................................................................... 21 ......37
Біо тЕСт МЕД тов ................................................................................................ 23 ......39
БіоноРИка тов .................................................................................................... 28 ......41
БоРЩагіВСЬкИЙ  ХіМіко-ФаРМацЕВтИЧнИЙ ЗаВоД Пат нвц ............ 49 ......43
Бтл-УкРаЇна тЗов ................................................................................................ 36 ......45
ВЕСтМЕД тов ........................................................................................................ 40 ......47
ВіктоРія 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 65 ......49
Віт-а-Пол 
 виДавниЧа ГрУПа .....................................................................................................51
голДЕн-ФаРМ 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 16 ......53
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ПЕРЕлік УЧаСнИкіВ За алФаВітоМ

№стендA №сторінки

HUNGAROSPA HAJDUSzOBOSzLO ................................................................... 46 ......55
ДоктоРДУМаЄ тМ ...........................................................................................................56
ЕВЕР нЕЙРо ФаРМа 
 ПреДставнициво в Україні ....................................................................... 39 ......58
Еліта 
 реабіЛітаціЙниЙ центр ............................................................................... 58 ......60
ЗДоРоВ-інФо 
 МеДиЧниЙ ПортаЛ України ...................................................................................62
ЗДоРоВ’я ЖінкИ 
 наУково-ПрактиЧниЙ ЖУрнаЛ ............................................................................64
ЗДоРоВ’я і ДоВголіття 
 тов реДакція ГаЗети .................................................................................... 69 ......65
ЗДоРоВ’я УкРаЇнИ. МЕДИЧні ВИДання 
 виДавниЧиЙ ДіМ ........................................................................................................66
іМЕСк тЗов ............................................................................................................. 56 ......68
інтЕРХіМ .................................................................................................................... 6 ......70
кВаЙССЕР ФаРМа УкРаЇна тов ...................................................................... 12 ......72
кИЇВСЬка оПтИЧна гРУПа 
 коМПанія ........................................................................................................... 44 ......74
кИЇВСЬкИЙ ВітаМіннИЙ ЗаВоД ат ................................................................. 72 ......75
коМПаСС УкРаЇна 
 Приватне акціонерне товариство .................................................................76
лаЗЕР і ЗДоРоВ’я 
 наУково-виробниЧа МеДико-біоЛоГіЧна корПорація ................... 2 ......78
лакМа Пат .............................................................................................................. 37 ......80
ляПко МВк тЗов .................................................................................................. 22 ......82
М.і.С. РЕЄСтР ПП ................................................................................................... 24 ......84
МатИ та ДИтИна 
 МеДиЧниЙ центр.  МереЖа центрів реПроДУктивноГо  
 ЗДоров’я ............................................................................................................11 ......86
МЕД Ек СЕРВіС тов ............................................................................................. 60 ......88
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ПЕРЕлік УЧаСнИкіВ За алФаВітоМ

№стендA №сторінки

МЕД ЕкСіМ тЗов .................................................................................................... 30 ......90
МЕДЕкСПЕРт 
 ГрУПа коМПаніЙ ........................................................................................................92
МЕДИцИна БолЮ 
 ЖУрнаЛ .........................................................................................................................94
МЕДИЧні тЕХнологіЇ тов .................................................................................. 67 ......96
МЕДСтаР СолЮШЕнС тов 
 нМт тов .............................................................................................................. 50 ......97
МЕДтЕХніка 
 сПД Фо ШенГоФер натаЛя євстаХівна ................................................. 42 ......99
МЕДХаУЗ СВіС гМБХ тов ................................................................................... 32 ....101
Мк каРДіо тов....................................................................................................... 31 ....103
МоДЕМ 1 .................................................................................................................. 26 ....105
МУкоС ФаРМа 
 ПреДставництво в Україні .......................................................................... 7 ....106
наУкоВо-ВИРоБнИЧЕ ПіДПРИЄМСтВо «УкРоРгСИнтЕЗ» 
 тов, tm UOSLAb® .............................................................................................. 20 ....108
ноВатоР 
 ДерЖавне ПіДПриєМство .......................................................................... 19 ....109
оДаМЕД тов .......................................................................................................... 53 .... 111
ПЕРіоПЕРаціЙна МЕДИцИна 
 ЖУрнаЛ ....................................................................................................................... 113
ПолтаВа МЕДоБлаДнання тов ...................................................................... 3 .... 115
ПолтаВСЬкИЙ ЗаВоД МЕДИЧного оБлаДнання  
 та інСтРУМЕнтіВ тов .................................................................................... 66 .... 116
ПРоМЕД-УкРаЇна 
 Приватне ПіДПриєМство ........................................................................... 10 .... 118
ПРотЕк СолЮШнЗ УкРаЇна тов ..................................................................... 14 ....120
ПФаЙЗЕР 
 коМПанія ексПорт бі.ві. .............................................................................. 33 ....122
РЕагЕнт Прат ....................................................................................................... 71 ....123
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ПЕРЕлік УЧаСнИкіВ За алФаВітоМ

№стендA №сторінки

РЕХаФлЕкС тов ..................................................................................................... 9 ....124
РМЕД тов ................................................................................................................ 54 ....126
РоШ УкРаЇна тов ................................................................................................. 45 ....128
Роял інтЕгРація тов ......................................................................................... 55 ....130
СИнтЕЗ тов............................................................................................................ 35 ....132
СіМЕЙна МЕДИцИна 
 наУково-ПрактиЧниЙ ЖУрнаЛ  .........................................................................134
СлоВо PRO. ЗДоРоВ’я 
 ЖУрнаЛ ..................................................................................................................  ....135
такЕДа УкРаЇна тов ........................................................................................... 63 ....137
УкРаЇнСЬка аСоціація МЕДИЧного тУРИЗМУ ......................................... 73 ....139
УкРаЇнСЬкЕ лікаРСЬкЕ тоВаРИСтВо У лЬВоВі ....................................... 68 ....141
УкРаЇнСЬкИЙ МЕДИЧнИЙ ПоРтал ..........................................................................143
УкРМЕДЕкСПЕРт тов .......................................................................................... 61 ....145
ФаРМа ПЕРСонал ........................................................................................................147
ФаРМак Пат ........................................................................................................... 38 ....149
ФаРМаСко тЗов .................................................................................................. 27 ....150
ФаРМацЕВтИЧна коМПанія «ЕнЗИФаРМ» тов .......................................... 4 ....152
ФітоРія Прат ......................................................................................................... 17 ....153
ФоРМУла ЖИття ПлЮС  
 тМ LiqbeRRY ....................................................................................................... 5 ....154
ЮгМЕДконтРакт тов ......................................................................................... 57 ....156
ЮРія-ФаРМ 
 ФарМацевтиЧна корПорація ..................................................................... 1 ....158
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LIST Of EXHIBITORS

BOOTH PAge

ALMA MATER 
 newSPAPeR. FoUnDeR AnD PUbLiSheR: DAnYLo hALYtSKY LViV  
 nAtionAL meDiCAL UniVeRSitY .............................................................................21

ITMED 
 inteRnAtionAL meDiCAL PoRtAL ..........................................................................25

MEDQUEEN 
 meDiCAL inFoRmAtion PoRtAL ..............................................................................27

TG HEALTH .............................................................................................................. 34 ......29

ARTERIUM CORPORATION .................................................................................. 18 ......34
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Газета «Alma mater» – щомісячне передплатне видання, яке:
- висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони здоров’я;
- інформує про різні напрямки діяльності Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького;
- публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики

ALMA MATER
ГаЗета. Засновник і виДавецЬ: ЛЬвівсЬкиЙ 
націонаЛЬниЙ МеДиЧниЙ Університет іМені ДаниЛа 
ГаЛицЬкоГо

вул. Пекарська, 69,  
 Львів, 79010, Україна
Тел.: 38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
www.meduniv.lviv.ua
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ALMA MATER
newSPAPeR. FoUnDeR AnD PUbLiSheR: DAnYLo hALYtSKY 
LViV nAtionAL meDiCAL UniVeRSitY

Pekarska, 69 Str.,
79010, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2755875
e-mail: almater@ukr.net
www.meduniv.lviv.ua

the newspaper «Alma mater»  is a monthly publication that:
- overs current issues of medical education and health care;
- inform about the various activities of Danylo halytsky Lviv national medical University;
- publishes materials on various subjects
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 baldinelli – це мережа магазинів медтехніки по всій Україні, яка була заснована в італії 
в 1860 році. в Україні мережа з’явилась в 2013 році, а на початок 2017 року вже налічує 
8 магазинів.

Запорукою стрімкого зростання компанії є в першу чергу дбайливе ставлення до 
покупців, високий рівень підготовки консультантів та широкий асортимент товарів для 
здоров’я та реабілітації.

 на сьогоднішній день на вітринах магазину та на офіційному сайті компанії baldinelli.ua 
нараховується більше 150 провідних вітчизняних та світових брендів таких як oSD (італія), 
Progeo (італія), Roho (сШа), Sano (австрія), Ca-mi (італія), Anatomic help (Греція), tenortho 
(італія), herdegen (Франція), Carpenter (Франція), Alu Rehab (норвегія), алком (Україна), 
новатор (Україна), єко Матера (Україна),  Foot Care (Україна), Ляпко (Україна).

BALDINELLI 
МереЖа МаГаЗинів  
МеДтеХніки

вул. Дороша, 10
м.Львів, Україна
Тел.: 38 032 2539690
 38 067 3272047
email: info@baldinelli.ua
www.baldinelli.ua
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Delta medical – один з провідних операторів фармринку України із майже 20-річним 
досвідом роботи у наданні повного спектру послуг, пов’язаних з просуванням товарів від 
виробника до кінцевого споживача: реєстрація, розробка та впровадження маркетингової 
стратегії, дистрибуція, логістика, фармаконагляд. 

компанія представляє більше 300 інноваційних продуктів від понад 40 всесвітньо 
відомих виробників: лікарські препарати, товари медичного призначення, косметику, дієтичні 
добавки, медичне обладнання. одним із досягнень останнього часу стало виведення на 
ринок України лінійки селективних симбіотиків probioSwiSS від SChonen (Швейцарія) на 
основі Lactobacillus rhamnosus gg (Lgg®).  ці лактобактерії вважаються еталоном серед 
пробіотичних штамів та мають найбільшу доказову базу щодо ефективності використання 
в лікуванні різноманітних патологічних станів, в тому числі захворювань шкіри.

DELTA MEDICAL

вул. Чорновола, 43,  
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.:  38 044 5933355
Факс:  38 044 5933354
e-mail: info@deltamedical.com.ua
www.deltamedical.com.ua

8
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ITMED
МіЖнароДниЙ  
МеДиЧниЙ ПортаЛ

вул. Василя Чумака, 5, оф. 2 , 
м. Київ, 03065, Україна
Тел.: 38 044 2999599;
 38 050 4772202; 
 38 096 6550403; 
e-mail: portal@itmed.org
www.itmed.org

Міжнародний медичний портал itmeD, перший вільний конструктор сайтів для 
медицини, призначений для комунікації без посередників і отримання нових клієнтів. 
Зручний інтерфейс з максимальною персоналізацією необхідної інформації. особистий 
кабінет. Персональна сторінка на порталі. Лендінг з доменним ім’ям. Cтворіть сайт лікаря 
або медичної установи безкоштовно.
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the itmeD international medical portal, the first free site designer for medicine, is designed 
to communicate without intermediaries and to receive new clients. User-friendly interface with 
maximum personalization of necessary information. Personal office. Personal page on the portal. 
Landing with a domain name. Create a doctor or health facility site for free

ITMED
inteRnAtionAL meDiCAL PoRtAL

of.2, 5, Vasylja Chumaka Str., 
03065, Kyiv , Ukraine
Phone: 38 044 2999599;
 38 050 4772202;
 38 096 6550403; 
e-mail: portal@itmed.org
www.itmed.org
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MEDQUEEN
МеДиЧниЙ інФорМаціЙниЙ ПортаЛ

Україна
Тел.: 38 098 4855018
e-mail: medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com

Медичний інформаційний портал. Просування медичних послуг, сайтів, клінік. Медичний 
туризм: лікування за кордоном, стажування для медичних працівників
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medical information portal. Promotion of medical services, sites, clinics. medical tourism: 
treatment abroad, internships for medical workers

MEDQUEEN
meDiCAL inFoRmAtion PoRtAL

Ukraine
Phone: 38 098 4855018
e-mail: medqueen.com@gmail.com
www.medqueen.com
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TG HEALTH

вул. Ружинська 31, оф.42,  
м. Київ, 03190, Україна
Тел.: 38 068 1202908,
 38 067 9286221
e-mail: info@tghealth.org
www.tghealth.com.ua

   компанія «tg health» з 2015 року займається імпортом, продажем, обслуговуванням 
медичного обладнання. офіційно представляємо продукцію чеського виробництва goLem 
(широкий асортимент гінекологічних крісел, столів, кушеток, засобів транспортування, 
обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями), функціональні ліжка 
польського виробника RehA-beD, медичні вироби провідного світового лідера getinge 
gRoUP (системи для підтримки життєдіяльності (екМо), системи AtRiUm для дренування 
грудної клітини).
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tg health Company has been importing, selling, and servicing medical equipment since 2015. 
the official representative of the Czech production of goLem (a wide range of gynaecological 
armchairs, tables, couches, transportation equipment, equipment for people with disabilities), 
functional beds of the Polish manufacturer RehA-beD, medical products of the world leader 
getinge gRoUP (life support systems (eCmo) , AtRiUm systems for the chest drainage).

TG HEALTH

of. 42, 31, Ruzhynska str.,
 03190, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 068 1202908, 
 38 067 9286221
e-mail: info@tghealth.org
www.tghealth.com.ua
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компанія world medicine розпочала свою діяльність в 1998 році. сьогодні world medicine 
– це група компаній з центральним офісом в Лондоні, до складу якої входять компанії з 
ідентичною назвою у великобританії, Греції, румунії, болгарії, туреччині і інших країнах. 
Група компаній world medicine займається розробкою, виробництвом і реалізацією 
фармацевтичній продукції та представлена більш ніж в 35 країнах світу. 

виробничі потужності компанії дозволяють виробляти до 70 млн. упаковок в рік таких 
лікарських форм, як пігулки, покриті плівковою і кишково розчинною оболонкою; м’які 
і тверді желатинові капсули; сухі порошки в пляшках і сашетах; розчини і сиропи для 
орального застосування; назальні спрєї; очно-вушні краплі; протиастматичні аерозолі для 
інгаляції. наше виробництво відповідає всім міжнародним нормам і сертифіковано з боку 
контролюючих органів.

Девіз компанії: Здоров’я – багатство, яким ми ділимося з вами.

WORLD MEDICINE UKRAINE

вул. Василя Стуса, 35-37, 
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: 38 044 4952530
e-mail: info@worldmedicine.ua
www.worldmedicine.ua
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адамед Фарма одна з перших польських фармацевтичних компаній започаткувала 
пошук інноваційних лікарських засобів. сьогодні динамічний розвиток проектів адамед 
Фарма можливий завдяки передовій технічній базі – компанія працює із однією з перших 
біотехнологічних і біоферментаційних ліній у Польщі, має власну лабораторію gmo, панель 
nih (панель ракових клітинних ліній), розроблену американським національним інститутом 
раку, яка використовується для проведення досліджень протипухлинних молекул.

компанія має 191 патент у фармацевтичній галузі. на сьогодні в портфелі адамед 
Фарма налічується 580 найменувань ліків та продуктів для здоров’я, які представлені в 
17 терапевтичних групах.

експортна діяльність компанії розпочалася в 2003 році, сьогодні продукція компанії 
представлена на 65 ринках світу (іспанія, Португалія, Фінляндія, Чехія, словаччина, Данія, 
румунія, Україна, Угорщина, Монголія, в’єтнам, турція та інші).

аДаМЕД
тов ПоЛЬща ПреДставництво «Паб’яницЬкиЙ  
ФарМацевтиЧниЙ ЗавоД ПоЛЬФа с.а.»

бульвар Лесі Українки, 23,  
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: 38 044 3746755
www.adamed.com.pl/uk
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Головна мета реабілітації дітей з обмеженими можливостями від народження і до 
18 років – це їх залучення в трудову і суспільну діяльність, навчання, читання, письмо, 
спілкування та інші речі, якими займаються звичайні діти. Діти з порушенням постави, 
сколіозами і іншими дисфункціями опорно-рухового апарату своїми потребами практично 
не відрізняються від звичайних дітей – їм так хочеться грати в активні ігри, танцювати, 
бігати і вести повноцінний спосіб життя. на нашому сайтіa аlmaua.com  ви можете 
придбати недороге реабілітаційне обладнання, зроблене з найякісніших матеріалів, за 
цінами виробника. вся продукція виготовляється під замовлення після 100% оплати, а 
доставка здійснюється у запакованому вигляді. Замовити і купити пристрій для реабілітації 
за цінами від виробника – це кращий вибір турботливих батьків!

алЬМа
TM

вул. Гагаріна, 37, 
м. Хмельницький, 29013, Україна
Тел.: 38 0382 720154,
 38 067 3834578
e-mail: almaua@ukr.net
www.Almaua.com
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аРтЕРіУМ
корПорація

вул. Саксаганського, 139,
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: 38 044 4907522
Факс: 38 044 4907517
e-mail: pr@arterium.ua
www.arterium.ua

У 2005 році заснована фармацевтична корпорація «артеріум», яка об’єднала українські 
підприємства «київмедпрепарат» та «Галичфарм». 

виробничі потужності корпорації відповідають вимогам належної виробничої практики 
(gmP). система якості відповідає принципам Мо з Гармонізації, підходам iSo (14001), 
вимогам належної дистриб’юторської практики (gDP) і належної практики зберігання 
(gSP). 

Продуктовий портфель налічує 148 препаратів у різних формах та дозуваннях. це 
оригінальні та генеричні продукти.

«артеріум» – ближче до людей!
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in 2005, the Pharmaceutical Corporation «Arterium», which united the Ukrainian enterprises 
«Kyivmedpreparat» and «halychpharm», was founded.

the production capacities of the Corporation meet the requirements of good manufacturing 
Practice (gmP). the quality system is in line with the principles of the io for harmonization, 
the iSo (14001) approaches, the requirements of good Distribution Practice (gDP) and good 
Storage Practices (gSP).

the product portfolio includes 148 medicinal products in different forms and dosages.
it  includes both  original and generic  medicines

«Arterium» – Closer to people!

ARTERIUM
CoRPoRAtion

139, Saksaganskogo St., 
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4907522
Fax: 38 044 4907517
e-mail: pr@arterium.ua
www.arterium.ua
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аФС МЕДИцИнтЕХнік
тов

вул. Саксаганського, 119, поверх 6 , 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: 38 044 3590088, 3590598,
 38 050 5905050
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua

тов «аФс Медицинтехнік» є єдиним офіційним дистриб’ютором компанії PhiLiPS 
healthcare в Україні

наші переваги:
- Ми консультуємо вас, аби ви придбали те, що вам дійсно необхідно
- найкраще медичне обладнання за доступними цінами
- індивідуальний підхід до кожного замовника
- Прямі поставки медичного обладнання з європи та сШа
- Пропозиція устаткування тільки високої якості від провідних європейських та світових 

виробників. весь асортимент медичного обладнання, який ми пропонуємо, сертифікований 
в Україні та відповідає всім регламентованим стандартам якості.
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«AFS medizintechnik» Ltd. is sole official distributor of Philips healthcare in Ukraine, 
our advantages:
- we consult you to select what you really need
- excellent medical equipment with affordable prices
- individual approach to every customer
- Direct shipments of medical equipment from europe and USA
- high quality equipment from leading european and world producers. the entire range 

of medical equipment that we offer, is certified in Ukraine and include all quality standards 
regulated.

AfS MEDIzINTECHNIK
LLC

Floor 6, 119, Saksaganskogo Str., 
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3590088, 3590598,
 38 050 5905050
e-mail: afs@afsmt.com.ua
www.afsmt.com.ua
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БаЙЄР
тов

вул. Верхній Вал, 4-Б, 
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: 38 044 2203300, 2203301
e-mail: Communication.ukraine@bayer.com
www.bayer.ua

bayer – це міжнародна компанія зі спеціалізацією у сфері природничих наук: охорони 
здоров’я та сільського господарства зі штаб-квартирою в м. Леверкузен, німеччина. 
Продукти й послуги компанії спрямовані на покращення якості життя людей шляхом 
подолання основних проблем, з якими стикається зростаюче і старіюче населення 
планети.
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bayer is a global enterprise with core competencies in the life science fields of health care 
and nutrition with headquarter in Leverkusen, germany. its products and services are designed 
to benefit people by supporting efforts to overcome the major challenges presented by a growing 
and aging global population

BAYER
LtD

4B, Verhnii Val, St., 
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2203300, 2203301
e-mail: Communication.ukraine@bayer.com
www.bayer.ua
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Біо тЕСт МЕД
тов

Пр-т. В.Лобановського, 10-Б  , 
м. Київ, 03037, Україна
Тел.: 38 044 2484625;
 38 050 4900104
e-mail: info@biotestmed.com
www.biotestmed.com

компанія «біо тест МеД», єдиний уповноважений дистриб’ютор продукції Sarstedt та 
інституту Virion\Serion на території України.

Ми раді запропонувати вашій увазі продукцію світових виробників для забезпечення 
медичних закладів та лабораторій.

У наш асортимент входять:
- весь спектр високоякісного лабораторного пластику і систем для забору крові 

виробництва Sarstedt (німеччина);
- Діагностичні набори для кількісного та якісного іФа аналізу виробництва інституту 

Virion\Serion (німеччина);
- системи для отримання очищеної води різних типів, запасні частини та витратні 

матеріали для системи очищення води, моноклональні антитіла, фільтраційні насадки та 
ін. від відомого бренда merck millipore (сШа).

тов «біо тест МеД» забезпечує своїх клієнтів виробами та обладнанням високої 
якості, надає вигідні умови співпраці,  та професійну підтримку (презентації, навчання, 
друковані матеріали).
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Company «bio teSt meD», the only authorized representative distributor of Sarstedt and 
Viorion\Serion products in Ukraine.

we are pleased to offer you products of the european manufacturers for the provision of 
medical facilities and laboratories. 

our product range includes: 
- A full range of high-quality laboratory plastics and blood collection systems by Sarstedt 

(germany);
- Diagnostic kits for quantitative and qualitative eLiSA tests by the institute Virion\Serion 

(germany);
- water Purification System (to receive water of different qualities), lab water purification 

consumables, monoclonal antibodies, syringe filters and other 
from a famous brand merck millipore (USA).
LLC  «bio teSt meD» provide to its customers products and equipment of high quality, 

we give favorable conditions for cooperation, professional support (presentations, training, 
printed materials).

BIO TEST MED
LtD

10 B, Lobanovskogo Ave, 
03037, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2484625;
 38 050 4900104
e-mail: info@biotestmed.com
www.biotestmed.com
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БіоноРИка
тов

вул. Княжий затон, 9, оф. 392, 
м. Київ, 02095, Україна
Тел.: 38 044 5218600
Факс: 38 044 5218601
e-mail: info@bionorica.ua
www.bionorica.ua

компанія «біонорика» розробляє і створює терапевтичні фітопрепарати (лікарські 
засоби рослинного походження) на основі наукових досліджень і сучасних даних. на відміну 
від синтетичних хімічних препаратів, діючий компонент лікарських засобів рослинного 
походження становить не окрему ізольовану субстанцію, а є складною сумішшю декількох 
речовин, кожна з яких має свою дію. Ми називаємо це поєднання природи ( «фітос» 
– рослина) і науки (інжиніринг) – ФітоніринГ. цей принцип ми застосовуємо на всіх 
етапах виробництва. Методи культивування, екстракції і технології виробництва компанії 
«біонорика» встановлюють нові стандарти в усьому світі.
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the company «bionorica» develops and creates therapeutic phytopreparations (herbal 
medicines) on the basis of scientific researches and modern data. Unlike synthetic chemicals, 
the active ingredient of herbal medicines is not a separate isolated substance, but rather a 
complex mixture of several substances, each of which has its own effect.  

we call this a combination of nature (“phyto» – a plant) and science (engineering) – 
PhYtoneeRing. we apply this principle at all stages of production. the methods of cultivation, 
extraction and technology of the company «bionorica» set new standards all over the world.

BIONORICA
LLC

of.392, 9, Knlazhyi zaton str.,
02095, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 5218600
Fax: 38 044 5218601
e-mail: info@bionorica.ua
www.bionorica.ua
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БоРЩагіВСЬкИЙ  ХіМіко-ФаРМацЕВтИЧнИЙ 
ЗаВоД
Приватне акціонерне товариство нвц

вул. Миру, 17, м. Київ, 03134, Україна
Тел.: 38 044 5054123
Факс: 38 044 2054124
www.bcpp.com.ua

Протягом 70 років бХФЗ успішно виробляє оригінальні, генеричні, фітохімічні лікарські 
препарати, а також синтезує активні фармацевтичні субстанції для власного виробництва 
ліків. близько 30% продукції є інноваційними та оригінальними лікарськими засобами, 
розробленими науково-виробничим центром заводу. Підприємство має збалансований 
продуктовий портфель: більше 120 найменувань лікарських засобів у різних терапевтичних 
напрямках, у тому числі кардіологія, неврологія та протиінфекційні препарати. крім того, 
бХФЗ виробляє препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (баДи) 
та дезінфікуючі засоби.

бХФЗ першим в Україні впровадив європейські та міжнародні стандарти належної 
виробничої практики gmP.
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During 70 years working experience bCPP successfully produces original, generic, 
phytochemical drugs and also synthesize active pharmaceutical substance for domestic 
production of medicines. About 30% of products are innovative and original drugs developed 
by research and production center of the plant. the company has balanced product portfolio: 
more than 120 kinds of drugs in different therapeutic areas, including cardiology, neurology and 
antiinfectives. moreover, bCPP produces the veterinary medications, dietary/food supplements 
and disinfectants.

bCPP is the first pharmaceutical plant in Ukraine that has fully implemented the european 
and international gmP quality standards.

BORSCHAGIVS’KY CHEMICAL-PHARMACEUTICAL 
PLANT
ReSeARCh AnD PRoDUCtion CenteR, PUbLiC JSC

17, Myru St., 03134, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5054123
Fax: 38 044 2054124
www.bcpp.com.ua
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Бтл-УкРаЇна
тов

вул. Василя Тютюнника, 53, оф. 1147, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: 38 044 4905414,
Факс: 38 044 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua

компанія «бтЛ-Україна», яка є офіційним представником компанії btL industries 
Limited, світового лідера в галузі медичних технологій, пропонує високоякісне медичне 
обладнання для фізіотерапії, пресотерапії, механотерапії, ударно-хвильової терапії, 
кардіології та спірометрії, бальнеології, естетичної медицини, а також терапевтичні кушетки 
і гінекологічні крісла.
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btL-Ukraine Ltd., the official representative of btL industries Limited, a world leader in 
medical technology, offers high-quality medical equipment in physiotherapy, pressotherapy,мech
anotherapy, shock wave therapy, cardiology and spirometry, hydrotherapy, aesthetics medicine, 
therapeutic couches and gynaecological chairs.

BTL UKRAINE
LtD

of.1147, 53, Vasilya Tyutyunnika St., 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4905414,
Fax: 38 044 4905468
e-mail: sales@btl.ua
www.btl.ua
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ВЕСтМЕД
тов

вул. Волоська 50/38, оф. 140, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:  38 044 3320697; 
 38 099 333 84 44
e-mail: info@westmed.com.ua
www.westmed.com.ua

Компанія WestMed – партнер із життєзабезпечення медичних закладів. Ми обладнує-
мо чисті приміщення, розробляємо вентиляційні рішення та встановлюємо термі-
нальні кінцеві точки із медичними газами.
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the company «westmed» – a partner in livelihoods of medical institutions. we provide clean 
rooms, develop ventilation solutions and install terminal endpoints with medical gases.

WESTMED
LtD.

of.140, 50/38, Voloska Str., 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3320697; 
 38 099 333 84 44
e-mail: info@westmed.com.ua
www.westmed.com.ua
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ВіктоРія
Приватне ПіДПриєМство

вул. Велика Житомирська, 40, оф. 1, 
м. Київ, 04053, Україна
Тел.: 38 044 5026033
Тел./Факс: 38 044 5026033
e-mail: sales@victoriafito.com
www.victoriafito.com

Фітопрепарати Fito виробництва Fito Pharma (в’єтнам). Fito – це препарати східної 
медицини, складені за древніми прописами та виготовлені за традиційними методами 
обробки з високоякісної сировини в умовах всесвітнього стандарту якості щодо 
фармацевтичних засобів gmP. 

ПП вікторія є екслюзивним дистрибьютором  фітопрепаратів Fito, а також іншої 
натуральної та органічної продукціїї (чаю, солодощів, цукрозамінників, косметики та засобів 
жіночої гігієни).
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Fito Pharma (Vietnam) products are natural herbal remedies of oriental medicine, compiled 
by ancient specifications and made by traditional methods of processing from high quality raw 
materials in terms of worldwide quality standard on pharmaceutical gmP.

PP Victoria is an exclusive distributor of Fito Pharma products, as well as other natural and 
organic products (tea, sweets, sweeteners, cosmetics and feminine hygiene products).

VICTORIA 
PRiVAte enteRPRiSe

Of. 1, 40, Velyka Zhytomyrska St.,
04053, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5026033
Phone/Fax: 38 044 5026033
e-mail: sales@victoriafito.com
www.victoriafito.com
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Віт-а-Пол
виДавниЧа ГрУПа

вул. Михайла Коцюбинського, 8-а , 
м. Київ, 01030, Україна
Тел.:  38 044 4653083
e-mail: vitapol3@gmail.com
www.vitapol.com.ua

видавнича група «віт-а-ПоЛ» – одна з провідних компаній у галузі науково-медичної 
інформації. Діяльність компанії розпочалася у 1995 році. сьогодні вона об’єднує понад 
50 висококваліфікованих спеціалістів у сфері охорони здоров’я, журналістики, видавничої 
справи, реклами та дизайну.

видавнича група «віт-а-ПоЛ» – це вісім всеукраїнських науково-практичних журналів, 
комунікаційні проекти (конференції, презентації, PR), різноманітна видавнича продукція 
(книги, брошури, календарі, листівки, буклети, репринти).
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Publishing group «Vit-A-PoL» is one of the leading companies in the sphere of scientific 
and medical information. Activity of the company began in 1995. today it unites more than 50 
highly skilled professionals in healthcare, journalism, publishing, advertising and design.

Publishing group «Vit-A-PoL» is eight Ukrainian scientific journals, communication projects 
(conferences, presentations, PR), various printing products (books, brochures, calendars, flyers, 
brochures, reprints).

VIT-A-POL
PUbLiShing gRoUP

8-А, M. Kotsyubynskoho Str., 
01030, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4653083
e-mail: vitapol3@gmail.com
www.vitapol.com.ua
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голДЕн-ФаРМ
Приватне ПіДПриєМство

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 02660, Україна
Тел./Факс: 38 044 5590102, 5011177
Факс:  38 044 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua

ПП «ГоЛДен-ФарМ» є лідером українського ринку з дистрибуції і просуванню власних 
ексклюзивних інноваційних брендів: лікувальної косметики, товарів спеціального дієтичного 
призначення, фітопродуктів і товарів для здоров’я.
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 Private enterprise «goLDen FARm» is the leader of Ukrainian market in the distribution 
and promotion of its exclusive innovative brands: medical cosmetics, products for special dietary 
use, phyto and products for health.

GOLDEN-fARM 
PRiVAte enteRPRiSe

1, Mahnitohorska St., 
02660, Kyiv,, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 5590102, 5011177
Fax: 38 044 5010498
e-mail: info@goldenfarm.com.ua
www.goldenfarm.com.ua
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the hungarospa hajdúzoboszlóis the largest spa complex of europe.
in the thermal bath complete therapy packages can be requested besides medical 

supervision.  
the Aqua-Palace  welcomes all family members through the year. the water-palace offers 

exclusive  pools,  children’s world, sauna world and a  wide scale of wellness and fitness 
services. 

the  13 pools in the open air bath are highly popular among visitors.  the strand’s greatest 
sensation is the «mediterranean» pool.  

hungary’s first Aquapark can be found in the area of the spa, with 15  different giant 
slides.

HUNGAROSPA  
HAJDUSzOBOSzLO

4200, Hajdúzoboszló Hungary
Phone: 00-36 52/558558
Fax: 00-36 52/360039
e-mail: info@hungarospa.hu
www.hungarospa.hu
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ДоктоРДУМаЄ
тМ

вул. Константиновича, 11/41, 
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.: 38 0432 691725; 
 38 067 6651085;
e-mail: ithinkingdoctor@gmail.com
www.doctorthinking.org

товариство медичне «ДокторДумає» – це громадська ініціатива активних лікарів-
однодумців, науковців та медичної молоді, що спільними зусиллями проводять  зустрічі  
в науково-практичному, просвітницькому та інтерактивно-дискусійному форматі задля 
обміну знань, ідей та напрацювань у сфері охорони здоров’я, саморозвитку та підтримки 
критичного та клінічного мислення.

напрями діяльності серед лікарів та неселення:  дискусійний коворкінг-клуб, конференції, 
мітапи, треніги, школи,  вебінари, клінічні візити, редакційні, проектні «розвідки».

особливості:  щирість, об’єктивність та невимушеність, дружня неформальна 
обстановка, рівність, якісний сервіс, благодійність, взаємопітримка.
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Doctorthinking groups is a public initiative groups of active like-minded doctors, scientists 
and medical youth, who jointly hold meetings in a scientific, practical, educational and 
interactive-discussion format. it is for the exchange of knowledges, ideas and best practices in 
the healthcare, self-development and support of critical and clinical thinking.

Activities: Discussion coworking club, conferences, meetings, training, schools, webinars, 
clinical visits, editorial intelligence.

Features: sincerity, objectivity, ease, friendly and informal atmosphere, equality, quality 
service, charity, mutual support.

DOCTORTHINKING
gRoUPS

ap. 41, 11,  Konstantinovich Str.,,  
21036, Vinnytsia, Ukraine
Phone: 38 0432 691725;
 38 067 6651085;
e-mail: ithinkingdoctor@gmail.com
www.doctorthinking.org
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ЕВЕР нЕЙРо ФаРМа
ПреДставнициво в Україні

вул. Набережно-Хрещатицька, 9,
м. Київ, 04070, Україна
Тел.:  38 044 5457710
Тел./Факс:  38 044 224574
e-mail: Julia. Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua

компанія «евер Фарма» є одним із лідерів світового рівня в таких терапевтичних 
областях, як захворювання нервової системи та невідкладні стани. У нашій штаб-квартирі 
у місті Унтерах (австрія) ми постійно займаємося пошуком нових терапевтичних рішень 
для покращення здоров’я та якості життя наших пацієнтів.

наша компанія має 25 офісів та представництв у більш ніж  70 країнах світу. Ми маємо 
можливість постійно обмінюватись інформацією з нашими клієнтами з метою розробки 
інноваційних терапевтичних рішень для наших пацієнтів.
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eVeR Pharma is a fully integrated specialty pharmaceuticals company focused on the 
research, development, production and commercialization of products in the areas of neurology, 
critical care, anesthesia and oncology.

From our global headquarters in Austria we run a dynamic operation providing innovative 
therapies and value-added formulations aimed at enhancing patient and healthcare professional’s 
lives through improved safety and convenience.

we market our products in more than 70 countries around the world through 25 international 
affiliated companies and strategic partners.

EVER NEURO PHARMA
gmbh RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

9, Naberezhno-Kreshatytska Str, 
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5457710
Phone/Fax: 38 044 224574
e-mail: Julia. Presnyakova@everpharma.com.ua
www.cerebrolysin.com.ua
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Еліта
реабіЛітаціЙниЙ центр

пр. Вячеслава Чорновола, 45 А, 2 корпус, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: 38 032 2317505, 
 38 068 2288000
Факс:  38 032 2528251
e-mail: lviv@kozyavkin.com
lviv.kozyavkin.com

реабілітаційний центр «еліта» – перший реабілітаційний заклад, де  було застосовано 
систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації – Метод професора козявкіна. 

центр спеціалізується на лікуванні пацієнтів з ДцП, вертеброгенною патологією 
(сколіозами, остеохондрозами, вісцеропатіями, тощо), ранній реабілітації дітей до 1 року 
та недоношених немовлят, а також лікуванні пацієнтів з наслідками травм і органічних 
уражень нервової системи.

більше 70 тисяч пролікованих пацієнтів з 70 країн світу забезпечили визнання як в Україні 
так і за кордоном, а тисячі вдячних дитячих посмішок, малюнків і відгуків підтверджують 
ефективність та дієвість Методу професора козявкіна.
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the elita Rehabilitation Centre was the first rehabilitation institution to apply the intensive 
neurophysiological Rehabilitation System – Professor Kozyavkin’s method.

the Centre specializes in the treatment of patients with cerebral palsy, vertebrogenic 
pathologies (scoliosis, osteochondrosis, visceropathies, etc.), the early rehabilitation of 
infants under one year of age and premature infants, and the treatment of patients affected by 
complications resulting from injury and organic lesions of the nervous system.

more than 70,000 patients from 70 countries have successfully undergone treatment in 
Ukraine and abroad, and thousands of grateful children’s smiles and drawings and feedback 
confirm both the effectiveness and results of the Professor Kozyavkin’s method.

ELITA
RehAbiLitAtion CentRe

2 building, 45 A, V.Chornovola Str.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone:  38 032 2317505,
 38 068 2288000
Fax: 38 032 2528251
e-mail: lviv@kozyavkin.com
lviv.kozyavkin.com
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ЗДоРоВ-інФо
МеДиЧниЙ ПортаЛ України

вул. Василя Чумака, буд 5, оф. 2, 
м. Київ, 03065, Україна
Тел.:  38 044 2999599,
 38 096 6550403, 
 38 050 4772202, 
e-mail: mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

ЗДоров-інФо є провідним порталом в українському медичному інтернеті, який успішно 
працює вже більше десяти років. 

клініки та лікарі мають можливість розміщувати на порталі свої послуги, статті та новини, 
отримувати нових пацієнтів, нову медичну інформацію. 

Ми об’єднуємо пацієнта з клінікою і лікарями через розміщення послуг, статей, 
новин.
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zDoRoV-inFo is the leading portal in the Ukrainian medical internet, which has been 
successfully operating for over a decade. 

we unite the patient with the clinic and doctors through the placement of their services, 
articles, and news.

zDOROV-INfO
meDiCAL PoRtAL oF UKRAine

of 2, 5, Vasilya Chumaka Str., 
03065, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 2999599,
 38 096 6550403,
 38 050 4772202,
e-mail: mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua
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спеціалізоване науково-практичне видання «Здоров’я жінки» призначене для 
практикуючих лікарів: гінекологів, акушерів, перинатологів, онкогінекологів, фахівців, що 
працюють в області репродуктивних технологій.

У виданні присутні всі основні розділи, що стосуються сучасної акушерсько-гінекологічної 
практики, що дозволило зробити його періодичною енциклопедією і найбільш популярним 
виданням для лікарів профільних спеціальностей.

Журнал затверджений у вищій атестаційній комісії України (вак)
тираж – 5500 екз.
Періодичність видання – 10 номерів на рік.

ЗДоРоВ’я ЖінкИ
наУково-ПрактиЧниЙ ЖУрнаЛ

а/с №36, м. Київ, 03039, Україна
Тел.: 38 044 2572727, 
 38 044 2573707
e-mail: alexandra@zdr.kiev.ua
www.professional-event.com/ua/izdatelstvo/zdorove-zhenshchiny
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Популярне медичне видання: 
- тираж – близько 43 тисяч, 24 000 з яких –  передплата, 19 000 – роздріб;
- виходить щовівторка;
- має широку різновікову читацьку аудиторію;
- основні рубрики:
«сучасні технології» – нові методики;
«Живіть без хвороб» – способи лікування;
«Профілактика» –  попередження хвороб; 
«Де полікуватися» – діяльність медичних установ;
«очевидне-неймовірне» – про цілителів, які мають незвичайні здібності;
«Запитуйте-відповідаємо» – відповіді фахівців медицини.

ЗДоРоВ’я і ДоВголіття
тов реДакція ГаЗети

вул. Ак. Єфремова, 19-А, кв. 4, 
м. Київ, 03179, Україна
Тел.: 38 067 2193638;
 38 050 5179752
 38 044 3370020
e-mail: zidmail@ukr.net
www.zid.com.ua

69
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ЗДоРоВ’я УкРаЇнИ. МЕДИЧні ВИДання
виДавниЧиЙ ДіМ

вул. Механізаторів,2, 
м. Київ, 03035, Україна
Тел.: 38 044 5218686, 
 38 044 3644028
e-mail: zu@health-ua.com
www.health-ua.com

видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» – одне з провідних видавництв 
медичної періодики і літератури в Україні. 

Місія нашої компанії – сприяти поліпшенню здоров’я громадян України шляхом 
інформування лікарів про ефективні методи діагностики і лікування, а також поширення і 
популяризації актуальної медичної інформації.
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Publishing house «health of Ukraine. medical editions» is leading publishing house of medical 
periodicals and literature in Ukraine. our mission is to improve the health of citizens of Ukraine 
by informing of doctors about the effective methods of diagnostics and treatment, as well as by 
distribution and popularization of actual medical information.

HEALTH Of UKRAINE. MEDICAL EDITION
PUbLiShinG hOUSE

2, Mekhanizatoriv Str., 
03035, Лншм, Ukraine
Phone: 38 044 5218686,
 38 044 3644028
e-mail: zu@health-ua.com
www.health-ua.com



68 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

56

УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

іМЕСк
тЗов

пр-т Лобановського, 126-г, офіс 2 , 
м. Київ, 03118, Україна
Тел.: 38 044 5858251
e-mail: ecgpro@imesc.com
www.imesc.com, www.ecgpro.ua

тов «іМеск» є виробником багатофункціонального електрокардіографічного комплексу 
експертного класу «eCgpro» та професійної системи добового моніторингу ат «AbPpro». 
тов «іМеск» є авторизованим дистриб’ютором провідних виробників навантажувального 
обладнання (ergoline та trackmaster), обладнання для кардіо-реабілітації, та обладнання 
для пульмонологічних досліджень (geratherm Respiratory).

Поєднавши сучасні технології і багаторічний досвід, ми постачаємо найкраще 
обладнання:

- Холтер екГ
- Добовий монітор ат
- екГ спокою
- екГ навантаження
- кардіо-пульмонологічний навантажувальний тест
- комплекси групової кардіо-ребалітації
- обладнання для пульмонологічних досліджень.
кваліфікована технічна підтримка та безкоштовне навчання забезпечують ефективну 

і надійну роботу обладнання з першого дня.
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«imeSс» LLC is the manufacturer and exclusive distributor of multifunctional expert-level 
eCg system «eCgpro» and professional AbPm system «AbPpro». 

«imeSс» LLC is an authorized distributor of leading manufacturers of Stress test equipment 
(ergoline, trackmaster), cardio-rehabilitation equipment, and equipment for pulmonological 
research (geraterm Raspiratory).

by combining modern technology and years of experience, we supply the equipment:
- holter eCg
- AbPM
- Resting eCg
- Stress test eCg
- Cardio Pulmonary exercise test
- Activity group cardiac rehabilitation complex
- equipment for pulmonary research.
qualified technical support and free training provide an effective and reliable performance 

of equipment starting from the first day of use.

IMESС
LLC

of.2, 126-g, Lobanovskogo Ave.,
03118, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5858251
e-mail: ecgpro@imesc.com
www.imesc.com, www.ecgpro.ua
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інтЕРХіМ

Люкстдорфська дорога, 86, 
м. Одеса, 65080, Україна
Тел.: 38 048 7772950
Факс:  38 0482 340803
e-mail: info@interchem.com.ua
www.interchem.com.ua

інтерХім – сучасна фармацевтична компанія, що займається виробництвом  ліків 
і синтезом аФі. виробництво твердих лікарських форм сертифіковане відповідно до 
вимог gmP. виробничо-лабораторний комплекс оснащений найсучаснішим обладнанням 
від провідних світових постачальників. компанія також надає послуги контрактного 
виробництва, фармацевтичної розробки, включаючи аналітичну і технологічну частини.
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interChem – modern pharmaceutical company dealing with production of medicines and 
synthesis of APi’s. Production of solid dosages is gmP-certified. the production-laboratory 
complex is equipped with the most modern facilities from the leading world providers. we can 
offer clients services: contract production, pharmaceutical development including the analytical 
and technological parts.

INTERCHEM

86, Lukstdorfska doroga,
65080,Odesa , Ukraine
Phone: 38 048 7772950
Fax:  38 0482 340803
e-mail: info@interchem.com.ua
www.interchem.com.ua
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кВаЙССЕР ФаРМа УкРаЇна
тов

вул. Дніпровська набережна, 26-Ж, оф. 49,
м. Київ, 02132, Україна
Тел.: 38 044 5853490; 5853492;
 38 067 6574105
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua

квайссер Фарма (німеччина), з її лідируючої маркою Доппельгерц, є символом турботи 
і підтримки хорошого здоров’я і краси.

У сегменті краси квайссер Фарма працює в 50 країнах світу, більше 10 років. в результаті, 
багато фармацевтів, косметологів користуються продукцією Доппельгерц і неодноразово 
рекомендують її своїм клієнтам.
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queisser Pharma Co. (germany), its leading brand Doppelherz, is a symbol of the care and 
maintenance of good health and beauty.

in the segment of beauty queisser Pharma operates in 50 countries, more than 10 years. 
As a result, many pharmacists, cosmetologists use products Doppelherz and repeatedly 
recommend it to their customers.

QUEISSER PHARMA CO. 

Off. 49, 26-J, Dnіprovska naberezhna Str.,
02132,  Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5853490; 5853492;
 38 067 6574105
e-mail: info@queisser.ua
www.queisser.ua
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київська оптична Група з 2007 року є лідером по продажу та сервісному забезпеченню 
офтальмологічного обладнання по всій території України та являється офіційним  
представником ведучих корейських та китайських  виробників таких як meDizS та 
mediworks.

київська оптична Група пропонує широкий спектр послуг у сфері оптичної та 
офтальмологічної галузях, від консультування до відкриття офтальмологічних кабінетів 
та підтримку в процесі роботи вашого бізнесу. Максимально забезпечуємо професійну та 
технічну підтримку усіх клієнтів та партнерів.

кИЇВСЬка оПтИЧна гРУПа
коМПанія

вул. П. Пестеля, 15, оф. 400, 
м. Київ, 01135, Україна
Тел.: 38 044 5013257/58; 
 38 067 6577709
e-mail: Atarnapolskiy@gmail.com
www.optic-tools.com
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ат «київський вітамінний завод» – сучасна національна фармацевтична компанія-виробник зі стабільними ринковими 
позиціями, високопрофесійною командою, широким асортиментом якісної продукції, прозорим і відповідальним 
ставленням до своїх споживачів та партнерів.

на сучасному етапі ат «київський вітамінний завод»: це понад 75 років історії; продуктовий портфель це понад 130 
лікарських препаратів та 10 дієтичних добавок; високоякісні субстанції від постачальників провідних європейських країн 
та їхніх дочірніх компаній з Південно-східної азії; команда професіоналів і однодумців, які  мають спільні амбіційні  цілі 
та орієнтовані на результат; відповідність виробництва стандартам якості ДстУ iSo 9001:2009 і iSo 9001:2008; власна 
сертифікована лабораторія вкя; 25 регіональних представництв в Україні; 7 представництв у країнах близького і далекого 
зарубіжжя; благодійність і гуманітарна допомога нужденним; соціальна відповідальність перед суспільством і кожним 
українцем; виконання покликання, що висловлене у корпоративному гаслі – міцна, сучасна і прогресивна національна 
фармацевтична компанія-виробник із високопрофесійною командою, якісним асортиментом, відповідальним ставленням 
до своїх споживачів та партнерів.

ат «київський вітамінний завод» – представник когорти вітчизняних фармацевтичних підприємств, які обрали шлях 
постійного вдосконалення якості продукції та маркетингової стратегії. За багаторічну історію існування на ринку України 
підприємство розвинулося у сучасну компанію, яка певною мірою визначає напрямок розвитку на фармацевтичному 
ринку країни. Протягом попередніх років і нині компанія входить до топ-20 рейтингу фармацевтичних компаній, що 
працюють на теренах України.

ат «київський вітамінний завод» – володар численних премій та винагород, зокрема міжнародного диплому «срібний 
дельфін» у номінації «Підприємство ХХі століття» (брюссель, 2000), «Знаку благодійства» за якість і технічні досягнення 
(міжнародна виставка «Харчування та життя ХХi сторіччя»). Препарат «корвалмент» став переможцем у своїй категорії 
у конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея-2010».

ат «київський вітамінний завод» містить у своєму продуктовому портфелі 130 лікарських засобів (рецептурних, 
безрецептурних) та 10 дієтичних добавок. серед основних стратегічних завдань підприємства – розширення асортименту 
продукції шляхом постійного вивчення тенденцій та потреб ринку, а також забезпечення цінової доступності лікарських 
засобів.

Діяльність ат «київський вітамінний завод» повністю відповідає вимогам, що висуваються до сучасного 
фармацевтичного підприємства, і направлена на забезпечення споживачів максимально доступними, якісними, 
ефективними та безпечними лікарськими засобами для профілактики та лікування широкого спектру захворювань і 
патологічних станів.

впроваджена система якості ат «київський вітамінний завод» забезпечує виконання вимог ДстУ iSo 9001:2009 
та міжнародного стандарту iSo 9001:2008, орієнтована на облік вимог конкретних споживачів, безперервний аналіз 
ефективності заходів, що проводяться, і подальшу поетапну інтеграцію до вимог належних виробничої (gmP) та 
дистриб’юторської (gDP) практик. Для виготовлення продукції використовуються високоякісні субстанції від постачальників 
провідних європейських країн та їхніх дочірніх компаній з Південно-східної азії.

Політика компанії покликана втілювати в життя корпоративне гасло «якість без компромісів!», яке визначає пріоритети 
компанії у виробництві та закладає в основу її діяльності найвищі стандарти якості та безпеки. ат «київський вітамінний 
завод» постійно працює над підвищенням технічного рівня виробництва, пошуком нових та застосуванням найкращих з 
існуючих технологій, використанням сучасного технологічного обладнання і високоякісної сировини.

ат «київський вітамінний завод» проводить благодійну діяльність і надає гуманітарну допомогу хворим на епілепсію, 
підліткам у сільських районах України, пологовим будинкам, жіночим консультаціям, підтримує професійні лікарські 
асоціації й товариства, пропагує відповідальне ставлення до свого здоров’я і навколишнього середовища.

Завдяки чіткому плануванню, прагненню до вдосконалення і постійному розвитку компанія завоювала високий 
авторитет і визнання споживачів. сьогодні тисячі людей у різних країнах довіряють ат «київський вітамінний завод» 
найцінніше — своє здоров’я.

кИЇВСЬкИЙ ВітаМіннИЙ ЗаВоД
ат

вул. Копилівська, 38, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: 38 044 468-52-63, 4610308
Факс: 38 044 4684065, 4684291
e-mail: secretary@vitamin.com.ua
www.vitamin.com.ua
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коМПаСС УкРаЇна
Приватне акціонерне товариство

а/c 3122, м. Харків, 61072, Україна
Тел.: 38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua

база даних українських підприємств «коМПасс Україна» (385 000 компаній). 
безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua

бази даних 28 млн. компаній з 74 країн світу на www.kompass.com 
бази даних для email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
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Publishing of KomPASS UKRAine e-directory, listing 385 000 Ukrainian companies. Free 
demo – www.demo.kompass.ua

Search for potential business partners and suppliers in 74 countries worldwide on www.
kompass.com.

business e-timeline – www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua

KOMPASS UKRAINE
PRiVAte JSC

P.O. Box 3122, 61072, Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 067 5716231
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
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лаЗЕР і ЗДоРоВ’я
наУково-виробниЧа МеДико-біоЛоГіЧна корПорація

Оф. 99, 1, пр.Жуковського, 
м. Харків, 61085, Україна
Тел.: 38 067 7311431
e-mail: amkorobov@i.ua
www.cor-pml.com

корпорацією «Лазер і Здоров’я»  розроблено апаратний комплекс коробова а. 
– коробова в. «барва-терапевт», до складу якого входять понад 90 видів апаратів та їх 
модифікацій для профілактики та лікування найбільш поширених захворювань людини за 
допомогою фотонних технологій. 

Діяльність корпорації «Лазер і Здоров’я» забезпечує динамічний розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень у галузі квантової медицини та квантової 
біології; прискорює впровадження результатів цих досліджень у практичну медицину та 
біологію; сприяє розробці, виробництву, впровадженню нової апаратури для квантової 
медицини і квантової біології та підготовці фахівців для цієї галузі.
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Corporation «Laser and health» designed Korobov A. – Korobov V. Apparatus «barva-
terapevt» compising of 90 types of vehicles and their modifications enter for preventive measures 
and the most disseminated human diseases by photonic technologies. 

Activity of Corporation «Laser and health» provides dynamic development of fundamental 
and applied researches in the field of laser medicine and laser biology; increases introduction of 
results of these researches in practical medicine and biology; promotes development, production 
and introduction of new introduction of new equipment for laser medicine and laser biology and 
preparation of specialists for this industry.

LASER AND HEALTH
SCientiFiC-PRoDUCtion meDiCAL-bioLogiCAL 
CoRPoRAtion

Of. 99, 1, Zhukovskogo av., 
61085, Kharkiv, Ukraine
Phone:  38 067 7311431
e-mail: amkorobov@i.ua
www.cor-pml.com
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лакМа
Приватне акціонерне товариство

вул.Підстригача Я.академіка, буд.3 кв.55, 
м. Львів, 79060, Україна
Тел./Факс: 38 0322 593321
e-mail: lacma.backup@gmail.com
www.lacma.net

індивідуальний пристрій «epidog Sobetik-Lacma» призначений для запобігання травмам 
зубів, язика, щелепи у хворих під час судомних припадків. Пристрій, який не має аналогів 
у світі, захищений патентом України № 123336, який належить академіку собєтову б.Г.  До 
організації виробництва долучилося Прат «ЛакМа»
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An individual device is designed to prevent the injury of teeth, tongue, jaw in patients with 
convulsive seizures. A device that has no analogues in the world is protected by the Ukrainian 
patent  № 123336, which belongs to Academician mr. Sobetov. PrJSC «LACmA» participated 
in the organization of its production.

LACMA
PRJSC

55, 3, PidstrygachaY. akademika Str.,
79060, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: 38 0322 593321
e-mail: lacma.backup@gmail.com
www.lacma.net
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ляПко
Мвк тЗов

проспект Героїв Сталінграду, д. 12Є, кв. 45, 
м. Київ, 04210, Україна
Тел.: 38 044 4899351, 4899352, 
 38 067 6940334
e-mail: mnatalia2509@gmail.com
www.lyapko.ua

Медико-виробнича компанія «Ляпко» добре відома не тільки в Україні, а й за її 
межами. вже більше 20 років компанія спеціалізується на виробництві унікальних товарів 
– багатоголкових аплікаторів Ляпка, що сприяють більш прогресивному одужанню і 
зміцненню здоров’я.

 Продукція рекомендована Міністерством охорони здоров’я України до використання в 
медичній практиці, захищена багатьма патентами, сертифікована відповідно до світових 
стандартів якості.

 Мета компанії – зробити щасливим кожного свого клієнта і дати йому найцінніше, що 
тільки може бути – здоров’я.



83 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

��

EXHIBITORS

medical-production company «LYAPKo» is well known not only in Ukraine but also abroad. 
it specializes on production of unique items - multineedle applicators LYAPKo more than 20 
years. Applicators made for progressive recovery and healthy life.

 All products are recommended by the ministry of health of Ukraine for use in medical practice, 
protected by many patents, certified according to international quality standards.

 the company’s mission – is to make every client happy and give him the most precious 
thing that just might be – health.

LYAPKO
mPC LtD

45, 12E, Heroes Stalingrad Prospect,
04210, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4899351, 4899352,
 38 067 6940334
e-mail: mnatalia2509@gmail.com
www.lyapko.ua
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М.і.С. РЕЄСтР
ПП

вул. Олега Ольжича 18А, кв. 161,
м. Київ, 04060, Україна
Тел.: 38 067 6720048, 
 38 044 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com

ПП «М.і.с. реєстр» – юридична консалтингова компанія, що спеціалізується на наданні 
послуг у сфері медичного права. співпрацює зі світовими та вітчизяними виробниками 
і дистриб’юторами медичних виробів і устаткування, а також з медичними центрами та 
приватними лікарями по всій Україні.
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Pе «m.i.S. RegiSteR» is a legal consulting company specializing in the provision of medical 
law services. Cooperates with world and domestic producers and distributors of medical products 
and equipment, as well as with medical centers and private doctors throughout Ukraine.

Apt.161, Oleg Olzhych Str.,
04060, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 067 6720048, 
 38 044 4517772
e-mail: info@misreestr.com
misreestr.com

M.I.S. REGISTER
Pе
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Мережа медичних центрів «Мати та дитина» – 
- це 12 років досвіду!
- це більше 350 високоспеціалізованих медичних працівників!
- це понад 10 тис. діток!
- це лідер на ринку України серед клінік репродуктивного здоров’я!
обстеження та лікування у наших клініках – це не лише медичні процедури, але й 

максимально комфортна, добра атмосфера, якою оточить вас професійний колектив. 
Медичні центри «Мати та дитина» працюють у Львові, в києві та в Житомирі та 
спеціалізуються за такими напрямками:  

- допоміжні репродуктивні технології, у тому числі на програми сурогатного материнства, 
донація ооцитів, преімплантаційна діагностика, генетичні тести. 

- спостереження вагітності, пренатальна діагностика;
- пластична хірургія (естетична медицина);
- урологія;
- амбулаторна гінекологія;
- ендоскопічна гінекологія (лапароскопія, гістероскопія);
- лабораторна діагностика;
- фізіотерапія;
- курси майбутніх батьків.
Медичний центр «Мати та дитина» – тут кожен зможе відчути радість народження 

довгоочікуваного малюка!

МатИ та ДИтИна
МеДиЧниЙ центр.  МереЖа центрів реПроДУктивноГо 
ЗДоров’я

вул. Замарстинівська, 85а, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел./Факс: 0 800 504 205
www.mdclinics.com.ua
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the international network of reproductive health centers «mother and Child» – is
- 12 years of experience!
- more than 350 highly specialized medical staff!
- more than 10 thousand kids!
- the leader among reproductive health clinics in Ukraine!

examinations and treatment in our clinic are not only the medical procedures, it’s also the highest 
comfortable and friendly atmosphere created by our team of professionals. health centers 
«mother and Child» are located in L’viv, Kiev and zhytomyr and specialize in the following 
areas:
- assisted reproductive technologies, including programs of surrogate motherhood, donation of 
oocytes, preimplantation genetic tests.
- prenatal diagnostics, prenatal care;
- plastic surgery (aesthetic medicine);
- treatment of urological diseases;
- outpatient gynecology;
- endoscopic gynecology (laparoscopy, hysteroscopy);
- laboratory diagnostics;
- physiotherapy;
- courses for future parents.
health center «mother and Child» – here everyone can experience the joy of the long-awaited 
baby birth!

MOTHER AND CHILD
heALth CenteR. the netwoRK oF RePRoDUCtiVe 
heALth CenteRS

85а, Zamarstyrnivska Str.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: 0 800 504 205
www.mdclinics.com.ua
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МЕД Ек СЕРВіС
тов

вул. C. Петлюри, 2/4, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: 38 044 2359533, 5457705
e-mail: Info_mes@ukr.net
www.pump-ukraine.com

Маючи більш ніж 20 річний досвід праці, ми несемо в країну найсучасніші медичні 
технології для покращення здоров’я людей в Україні.

особливу увагу ми приділяємо світовим інноваціям для хворих на цукровий діабет.
це найсучасніші інсулінові помпи та професійний та персональний постійний моніторинг 

глюкози від світового лідера інноваційних медичних виробів Медтронік, сШа;
сучасні моделі глюкометрів німецької якості від виробника іМе-Дс, німеччина 

(баварія);
аналізатори сечі та смужки (від одного до 13 показників)  від корейського виробника 

YD Diagnostics.



89 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

60

EXHIBITORS

with more than 20 years of work experience, we bring the latest medical technologies to 
improve the health of people in Ukraine.

we pay special attention to world innovations for patients with diabetes mellitus.
these are the most advanced insulin pumps and the profeccional and patients continuous 

glucose monitoring systems from the world leader in innovative medical products medtronic, 
USA;

modern models of german quality glucometers from the manufacturer ime-DS, germany 
(bayern);

Urine analyzers and strips (from one to 13 parameters) from the Korean manufacturer YD 
Diagnostics.

2/4, Symona Petliury Sr.,
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2359533, 5457705
e-mail: Info_mes@ukr.net
www.pump-ukraine.com

MED EK SERVICE
LtD
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основним напрямком діяльності компанії Мед ексім є експорт та імпорт медичного 
обладнання від провідних світових виробників, встановлення та обслуговування 
поставлених систем, розробка комплексних рішень по оснащенню медичних установ.

Головними принципами діяльності є професіоналізм, чесність, оперативність, 
індивідуальний та комплексний підхід, постійний зв’язок з кожним клієнтом, бездоганне 
технічне обслуговування.  

компанія Мед ексім – ваш надійний партнер у світі сучасної медицини

МЕД ЕкСіМ
тов

вул. Назарівська, буд. 1
м. Київ, 01032, Україна,
Тел/факс:  38 044 2344828
факс: 38 044 2344828
E-mail: medexim@medexim.com.ua
http://medexim.com.ua
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med exim’s principal activities are the export and import of medical equipment from leading 
manufacturers, installation and maintenance of installed systems, the development of integrated 
solutions for healthcare facilities.

the main med exim’s activities principles are professionalism, honesty, efficiency, individual 
and complex approach, constant communication with each client, and flawless technical 
maintenance.

med exim is your reliable partner in the world of modern medicine.

 1, Nazarivska sSr.,
01032, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax:  38 044 2344828
Fax: 38 044 2344828
E-mail: medexim@medexim.com.ua
http://medexim.com.ua

MED EXIM’S



92 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

МЕДЕкСПЕРт
ГрУПа коМПаніЙ

вул. Круглоуніверситетська, 2/1, 
м. Київ, 01024, Україна
Тел.: 38 044 4980880
e-mail: seminar@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Група компаній Медексперт –  провайдер безперервної медичної освіти в Україні.  
Гк Мед експерт спеціалізується на організації безперервної освіти для лікарів, 

фармацевтів та провізорів шляхом проведення навчальних семінарів на всій території 
України, видавництві періодичних медичних видань та маркетингових дослідженнях.

Метою проектів Гк Медексперт є просування стандартів якості безперервної медичної 
освіти (Cme) для підтримки компетенції лікарів, підвищення їх професійної підготовки, 
забезпечення безперервного післядипломного навчання та впровадження інноваційних 
технологій у медичну практику для підвищення якості медичного обслуговування 
пацієнтів, що має особливе значення у період реформування системи охорони здоров’я.  
Група компаній Медексперт є організатором щорічних циклів навчальних семінарів 
для фахівців різного профілю галузі медицини та фармації, під час яких слухачі мають 
можливість отримати нову інформацію та рекомендації, засновані на принципах доказової 
медицини, ознайомитися зі світовими стандартами діагностики і лікування. на семінарах 
Гк Медексперт українські лікарі, фармацевти та провізори отримують сертифікати з 
міжнародними кредитами.
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medexpert group of companies is a provider of continuing medical education in Ukraine. 
medexpert group of companies specializes in organizing continuing education for doctors and 
pharmacists through training seminars in all regions of Ukraine; publishing medical journals; 
and in conducting marketing research.

the purpose of medexpert projects is to promote quality standards in continuing medical 
education (Cme) to support competence of doctors, to increase their professional training, to 
ensure their continuing postgraduate training, and to introduce innovative technologies in medical 
practice to improve the quality of medical care of petients, which is particularly important during 
the period of refoms in health care system. medexpert group of companies organizes annual 
training seminar sessions for specialists in various fields of medicine and pharmacy, where 
the participants have an opportunity to receive new information and recommendations based 
on the principles of evidence-based medicine, and to get informed about world standards of 
diagnosis and treatment. At seminars of medexpert group of companies Ukrainian doctors and 
pharmacists receive certificates with international credits.

MEDEXPERT
gRoUP oF ComPAnieS

2/1, Kruglouniversitetska Str., 
01024, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 4980880
e-mail: seminar@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua
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МЕДИцИна БолЮ
ЖУрнаЛ

вул. Амосова 9/20, 
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.: 38 067 4309449
e-mail: editor@painmedicine.org.ua
www.painmedicine.org.ua

науково-практичний журнал для  мультипрофесійного кола фахівців, що вирішують 
проблеми болю при лікуванні та реабілітації  пацієнтів. 

видається з березня 2016 року.
індексується в DoAJ, index Copernicus, Research gate, worldCat, google Scholar, general 

impact Factor, Journals impact Factor, Scientific indexing Services, openAiRe, CiteFactor та 
ін.

тип ліцензії CC-bY. 
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера 

з присвоєнням цифрового ідентифікатора Digital object identifier (Doi).
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Scientific and practical journal for the multi-professional range of specialists, solving pain 
problems in the treatment and rehabilitation of patients.

issued since march 2016.
indexed to DoAJ, index Copernicus, Research gate, worldCat, google Scholar, general 

impact Factor, Journals impact Factor, Scientific indexing Services, openAiRe, CiteFactor, 
etc.

CC-bY license type.
All accepted articles are published indefinitely and free of charge immediately after the issue 

with a digital object identifier (Doi).

EXHIBITORS

PAIN MEDICINE
mAgAzine

9/20, Amosov Str.,
21036, Vinnyca, Ukraine
Phone: 38 067 4309449
e-mail: editor@painmedicine.org.ua
www.painmedicine.org.ua
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тов «Медичні технології» пропонує сучасне реабілітаційне та фізіотерапевтичне 
обладнання для облаштування медичних та реабілітаційних центрів, клінік, лікарень на 
всій території України. 

тов «Медичні технології» є офіційним представником компанії KineSiS, яка 
спеціалізується на виробах для кінезотерапії, підвісної терапії, кушеток, масажних 
столів, спортивного обладнання. а також ексклюзивним представником компанії 
Astar, яка виготовляє широкий спектр сучасного  фізіотерапевтичного обладнання, 
яке включає пристрої для електротерапії, ультразвукової терапії, лазеротерапії, 
низькочастотної магнітотерапії, ударно-хвильової терапії, вакуумної терапії, світлотерапії, 
високоенергетичної лазеротерапії та багатофункційні апарати.

МЕДИЧні тЕХнологіЇ
тов

вул.Навроцького, буд.10 каб.301, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 032 2538810
e-mail: medtechnology@i.ua
www.medtechnology.com.ua
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МЕДСтаР СолЮШЕнС
тов
нМт
тов

вул. Ярослава Мудрого, 15, 
м. Харків, 61002, Україна
Тел.: 38 057 7140080, 7192137, 7574570
Факс: 38 057 7140080
e-mail: office@medstar.ua, 
            nmt@techgroup.com.ua
www.medstar.ua,
www.techgroup.com.ua

компанія тов «Медстар солюшенс» предоставляє повний спектр хмарних і локальних 
it-рішень, а також інжинірінгових послуг для лікувальних установ. автоматизуйте свою базу 
даних пацієнтів, облік призначень, результати діагностики, використовувані медикаменти та 
витратні матеріали. налаштуйте з нашою допомогою власну it платформу. До корпорації 
Медстар також належить компанія тов «нМт», яка вже багато років успішно займається 
оптовою та роздрібною торгівлею медичним обладнанням та наданням послуг з сервісного 
обслуговування.
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«medstar Solutions» LLC a full range of cloud and local it-solutions as well as services for 
therapeutic hospitals. Automate your database of patients, keeping appointments, diagnostic 
results, used in medicines and consumables. Configure with our help your own it platform. 
medstar Corporation also owns the «nmt» Ltd, that successfully been wholesale and retail 
trade of medical equipment and services for provision service many years already.

MEDSTAR SOLUTIONS
LLC
NMT
LtD

15, Yaroslava Mudroho Str., 
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 057 7140080, 7192137, 7574570
Fax: 38 057 7140080
e-mail: office@medstar.ua 
           nmt@techgroup.com.ua
www.medstar.ua, 
www.techgroup.com.ua
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МЕДтЕХніка
сПД Фо ШенГоФер  
натаЛя євстаХівна

вул. Володимира Великого, 117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: 38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com

Пропонує:
- медичне обладнання;
- стоматологічні інструменти ;
-шовний матеріал, перев’язка, одноразовий розхідний матеріал.
- інструменти хірургічні, травматологічні, офтальмологічні та інші;
- рентгенівську плівку, флюорографічну плівку, набори хімічних реагентів для обробки 

плівки;
- предмети догляду за хворими;
- медичний одяг в-ва Україна (можливість пошиття одягу по індивідуальних 

замовленнях);
- модельне медичне та ортопедичне взуття в-ва Україна,  італія
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offers:
- medical equipment;
- dental equipment, tools and materials;
- surgical, traumatological, ophthalmologic and other tools;
- x-ray and fluorography films, chemical reagent sets for film processing;
- patients care items;
- medical clothes of Ukrainian production (possibility of clothes tailoring to individual 

order);
- fashionable medical and orthopaedic footwear of Ukrainian production;

MEDTECHNIKA
ShengoFeR nAtALiYA YeVStAhiVnA Pe

117, V.Velykogo, St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2635009, 2649861
e-mail: lvivmedtehnika@gmail.com
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МЕДХаУЗ СВіС гМБХ
тов

вул.Князя Ярослава Мудрого,27/31, 
м. Дніпро, 49038, Україна
Тел.: 38 0562 312210
 38 067 6340241
e-mail: office@med-house.com.ua
www.medhouse-group.com.ua

meDhoUSe gRoUP – провідна, динамічна і швидкозростаюча дистриб’юторська 
компанія, яка входить в структуру швейцарської компанії meDPACK SwiSS gRoUP. 
компанія meDhoUSe gRoUP є офіційним представником і партнером відомих у всьому 
світі брендів: Dr.Frei, gamma, Swiss energy, Dentissimo .

компанія meDhoUSe gRoUP – визнаний лідер на ринку медичної техніки України. 
багаторічний досвід компанії дозволяє утримувати лідерські позиції, розширювати свої 
горизонти, щорічно поповнюючи свій портфель новими світовими брендами. Лідерство 
компанії на ринку України та плідна співпраця із зарубіжними партнерами підтверджується 
не тільки нагородами та сертифікатами, а й реальними результатами.
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meDhoUSe gRoUP is a leading, dynamic and fast-growing distribution company, which 
is part of the Swiss company meDPACK SwiSS gRoUP. meDhoUSe gRoUP is the official 
representative and the partner of world renowned brands: Dr. Frei, gamma, Swiss energy, 
Dentissimo.

meDhoUSe gRoUP Company is a recognized leader in the medical technology market of 
Ukraine. many years of experience allows it to hold leadership, to expand their horizons adding 
new brands to its portfolio every year. the company’s leadership in the market of Ukraine and 
fruitful cooperation with foreign partners is confirmed not only by the awards and certificates, 
but by the actual results

MEDHOUSE GROUP
LLC

27/31 Yaroslav Mudriy Str.,
49038, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: 38 0562 312210
 38 067 6340241
e-mail: office@med-house.com.ua
www.medhouse-group.com.ua
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Мк каРДіо
тов

вул. Вокзальна, 43, Васильківський р-он,  
смт. Глеваха, Київська обл., 08630, Україна
Тел.: 38 04571 38295, 38296,
 38 050 3122373,
 38 044 3872230
e-mail: info@cardiomc.com.ua
www.cardiomc.com.ua

тов «Мк «карДіо» є ексклюзивним представником компаній-виробників: Löenstein 
medical technology gmbh+Co. Kg, Somnomedics gmbh, metrax gmbh, CoRtex biophysik 
gmbh, meditech Ltd., Labtech Kft, medicor elektronika zrt. (Угорщина), Lode bV (нідерланди), 
Cardiac Science Corporation (сШа).

Медичне обладнання для лікувально-профілактичних закладів різних рівнів.
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LLC «mC «CARDio» is the exclusive distributor of following companies-manufacturers: 
Löenstein medical technology gmbh+Co. Kg, Somnomedics gmbh, metrax gmbh, CoRtex 
biophysik gmbh, meditech Ltd, Labtech Kft, medicor elektronika zrt. (hungary),  Lode bV (the 
netherlands), Cardiac Science Corporation (USA).

medical equipment for treatment-and-prophylactic institutions of different levels.

MC CARDIO
LLC

43, Vokzalna Str.,
08630, Glevaha, Kyiv region, Ukraine
Phone: 38 04571 38295, 38296,
 38 050 3122373,
 38 044 3872230
e-mail: info@cardiomc.com.ua
www.cardiomc.com.ua
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Шановні пані та панове. 
вас вітає компанія «Модем 1», офіційний дистриб’ютор ge healthcare на території 

України.
наша компанія діє на ринку медичної  техніки України починаючи з 1992 року та 

спеціалізується у галузі продажу та сервісного обслуговування медичного обладнання. 
Починаючи з 1996 року, ми є офіційним дистриб’ютором в Україні ge Ultrasound 

Deutschland gmbh, що входить в групу компаній geneRAL electric (Дженерал електрик) 
по виробництву ультразвукової медичної техніки. 

За цей ми встановили та ввели в єксплуатацію понад 700 різних ультразвукових приладів 
по всій країні.      

Починаючи з 2011 року, компанія «Модем 1» є офіційним дистриб’ютором в Україні
Control-x medical – европейським виробником рентгенографічного обладнання.

26
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МоДЕМ 1

вул. Пріорська 14,
04114, Київ, Україна
Тел.: 38 044 4618224, 4618225, 4618226
Факс: 38 044 4618227
e-mail: info@modem1.com.ua
www.modem1.com.ua
www.facebook.com/Modem1.com.ua



106 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

7

УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

МУкоС ФаРМа
ПреДставництво в Україні

вул. Василя Верховинця, 12 офіс 107, 
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: 38 044 4989013; 4989012
e-mail: mucos@mucos.com.ua
www.mucos.com.ua

Дистриб’ютор ТОВ «РЕВМОФАРМ»
Тел.: 38 044 4989014  
www.r-pharm.com.ua

- світовий лідер виробництва поліензимних препаратів;
- 23 роки на фармацевтичному ринку України;
- новий метод сучасної медицини;
- системна ензимотерапія;
- вобензим;
- Флогензим.
- вобе-МУГос е
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 післяопераційні 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 
Флогензим UA 2843/01/01 
вобе-МУГос е UA/14480/01/01
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 - world leader of production of poly-enzyme preparations;
 - 26 years at the pharmaceutical market of Ukraine;
 - new method of modern medicine;
 - System enzyme therapy;
 - wobenzym®;
 - Phlogenzym®.
- wobe-mUgoS е
 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-inflammatory, Anti-edematous, immunomodulatory, 
fibrinolytic, hypolipidemic.
 indication to application of preparations of Set:
 - osteoarthritis, gout (podagra), rheumatoid arthritis, bechterew’s disease;
 - trombophlebitis, varicose illness, lymphatic edema;
 - inflammation 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 inflammatory processes, posttraumatic edema, plastic and 
reconstructive operations;
 - inflammation of urinary tracts, cystitis, prostatitis;
 - ischemic heart disease, myocardial infarction, second preventive of the myocardial 
infarction;
 - increase of efficiency of antibiotics.
 A registration number in Ukraine:
wobenzym® UA 2842/01/01 
Phlogenzym® UA 2843/01/01
wobe-mUgoS е UA/14480/01/01

MUCOS PHARMA
RePReSentAtiVe oFFiCe in UKRAine

Off. 107, 12 Vasylya Verkhovyntsya St.,
03148, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 4989013, 4977303
www.mucos.com.ua

Distributor «Rheumopharm Ltd»
Phone: 38 044 4989014
www.r-pharm.com.ua
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тов «нвП «УкрорГсинтеЗ» працює на ринку лабораторного обладнання з 2001 року. 
вся продукція підприємства випускається під торговою маркою UoSlab®.

асортимент UoSlab®: магнітні і верхньопривідні мішалки, шейкери, аквадистилятори, 
водяні лабораторні бані, лабораторні реактори високого тиску для хімічних реакцій і 
синтезу.

одним з найбільш значущих напрямів для підприємства є виробництво термічного 
обладнання: сушильні сухоповітряні шафи з примусовою конвекцією, сушильні вакуумні 
шафи, термостати та медичні сухожарові стерилізатори. 

всі шафи для стерилізації серії ГПо та ГП відповідають вимогам технічного регламенту 
медичних виробів, затвердженого постановою кМУ від 02.10.2013 р №753, ДстУ en iSo 
13485: 2015, ДстУ en 60601-1: 2015, ДстУ en 60601-1-2: 2015.

також під торговою маркою UoSlab® на українському ринку представлені лабораторні та 
медичні меблі, які відповідають всім гігієнічним і експлуатаційним вимогам, що підтверджено 
сертифікатом iSo 9001: 2008. а також сертифікатом iSo 13485:2015 «Медичні вироби. 
система управління якістю».

20
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наУкоВо-ВИРоБнИЧЕ  
ПіДПРИЄМСтВо  
«УкРоРгСИнтЕЗ»
тов, tm UOSlab®

вул. Червоноткацька, 61 
м. Київ, Україна

Для кореспонденції: 
а/я 59, м. Київ, Україна, 02002
Тел.:  38 044 5022080 
e-mail: info@uoslab.com
www.uoslab.com
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ноВатоР
ДерЖавне ПіДПриєМство

вул. Тернопільська, 17, 
м. Хмельницький, 29016, Україна
Тел.: 38 0382 674070
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com

виробництво медичної апаратури:
- Малогабаритний апарат для дарсонвалізації «корона-02»;
- Малогабаритний апарат преміум класу для дарсонвалізації «корона-05»;
- стаціонарний апарат для дарсонвалізації «корона-с»;
- стаціонарний апарат для дарсонвалізації та ультра тональної терапії «корона-

с+У»;
- Ультрафіолетовий бактерицидний випромінювач закритого типу (рециркулятор) 
УФіт-сД з дистанційним керуванням;
- опромінювач ультрафіолетовий кварцовий «УФіт – сМ» сонечко;
- Портативний ультрафіолетовий прилад для лікування псоріазу «Уфит - а(в)»;
- Портативний апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії «аЛіМП-міні”;
- апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії «аЛіМП-1”;
- Портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії «МаГ-30-4»;
- Портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії «МаГ-30-4т» з таймером;
- Портативний прилад для лікування простати та підвищення потенції «Простам»;
- Прилад для лікування порушення статевої функції у чоловіків «аполон-1М»;
- Прилад для лікування геморою «Гемотон»;
- LeD – світильники для офісних приміщень та медичних закладів: лікарень, поліклінік, 

стоматологічних кабінетів та ін.
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manufacture of medical equipment:
- Small apparatus for darsonvalization «KoRonA-02»;
- Small apparatus for premium class darsonvalization «Korona-05»;
- Stationary apparatus for Darsonvalization «KoRonA-C»;
- Stationary apparatus for ultra Darsonvalization and tone therapy «KoRonA-C + U»;
- Ultraviolet bactericidal irradiator of the closed type «UFit-CD»; 
- Portable ultraviolet apparatus for the treatment of psoriasis «Ufyt - A (b)»;
- Ultraviolet bactericidal quartz lamp «UFit - Sm» Sun;
- Portable apparatus pulsed low-frequency magnetic therapy «ALimP-mini»;
- the apparatus is pulsed low-frequency magnetic therapy «ALimP-1»;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy «mAg-30-4»;
- Portable apparatus for low-frequency magnetic therapy «mAg-30-4» with a timer;
- Portable device for the treatment of prostate and increase potency «PRoStAm»;
- Apparatus for the treatment of impaired sexual function in men «Apollon-1m»;
- Apparatus for treating of hemorrhoid «gemoton»;
- LeD – lights for offices and medical facilities, hospitals, clinics, dental offices and others.

NOVATOR
StAte enteRPRiSe

17, Ternopil’s’ka St., 
29016, Khmel’nyts’kyi, Ukraine
Phone: 38 0382 674070
e-mail: office@novator-tm.com
www.novator-tm.com
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оДаМЕД
тов

вул. Генерала Бочарова, 56-А, оф. 30-Ц, 
м. Одеса, 65086, Україна,
Тел/факс: 38 067 4857887
 38 063 4857887
 38 095 6313616
E-mail: odamed11@gmail.com, 
            info@odamed.com.ua
www.odamed.com.ua

тов «одамед» – постачальник і інсталятор медичного обладнання зі своїм сервісним 
центром; незалежні консультації в підборі обладнання в понад 40 товарних категоріях.

компанія одамед є ексклюзивним представником в Україні апаратів штучної вентиляції 
легенів і наркозних станцій виробника Chirana A. S. та моніторів пацієнта igeL.
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LLC  «odamed» – supplier and installer of medical equipment with its service center; 
independent consultancy in the selection of equipment in over 40 product categories.

Company odamed is the exclusive representative in Ukraine of artificial ventilation devices 
pulmonary and anesthetic stations of the Chirana A. S. manufacturer and patient monitors 
igeL.

ODAMED
LLC

str. Generala Bocharova, 56-A, off. 30-C, 
65086, Odesa, Ukraine,
Phone/fax: 38 067 4857887
 38 063 4857887
 38 095 6313616
E-mail: odamed11@gmail.com, 
           info@odamed.com.ua
www.odamed.com.ua
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ПЕРіоПЕРаціЙна МЕДИцИна
ЖУрнаЛ

вул. Амосова 9/20,  
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.: 38 0432 691725;
 38 067 4309449
e-mail: editor@perioperative.org.ua
www.perioperative.org.ua

науково-практичний міждисциплінарний журнал для фахівців що працюють з  
хірургічними пацієнтами в доопераційний, інтраопераційний  та післяопераційний 
період.

видається з квітня 2018 року.
індексується в DoAJ, index Copernicus, Research gate, worldCat, google Scholar, 

general impact Factor, Journals impact Factor, Scientific indexing Services, openAiRe, 
CiteFactor та ін.

тип ліцензії CC-bY. 
Усі прийняті статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу 

номера з присвоєнням цифрового ідентифікатора Digital object identifier (Doi).
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Scientific and practical interdisciplinary journal for specialists working with surgical patients 
in the preoperative, intraoperative and postoperative period. 

issued since April 2018.
indexed to DoAJ, index Copernicus, Research gate, worldCat, google Scholar, general 

impact Factor, Journals impact Factor, Scientific indexing Services, openAiRe, CiteFactor, 
etc.

CC-bY license type.
All accepted articles are published indefinitely and free of charge immediately after the issue 

with a digital object identifier (Doi).

PERIOPERATIVE MEDICINE

9/ 20, Amosov Str.,
21036, Vinnytsia, Ukraine
Phone: 38 0432 691725;
 38 067 4309449
e-mail: editor@perioperative.org.ua
www.perioperative.org.ua
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тов «ПоЛтава МеДобЛаДнання» – є виробником та постачальником медичного 
та лабораторного обладнання на території України.

 Підприємство має виробничі потужності для повного циклу виготовлення обладнання. 
від заготівельної дільниці, що обладнана гільйотиною та устаткуванням для плазмової різки 
металу з ЧПУ так і обладнання для вальцювання посудин, що працюють під тиском.

також можна відзначити зварювальну дільницю, яка обладнана полу автоматичним 
зварюванням з механізованими пристроями для зварювання посудин, що працюють під 
тиском.

 в наявності є механічно-обробна дільниця з необхідним парком верстатів, в тому числі 
з ЧПУ.

Підприємство має механічно-складальну дільницю, що забезпечує одночасне збирання 
різних моделей устаткування.

організація виробництва забезпечує втілення індивідуальних потреб замовника та 
гнучкого виробництва як серійних так індивідуальних моделей обладнання.

особливо потрібно відмітити інженерно-технічний відділ підприємства. в цьому відділі 
акумулюються нові ідеї, стратегічні рішення у вдосконаленні обладнання та розробки 
нових моделей.

освоєно серійне виробництво обладнання з різним рівнем автоматизації, керування 
та контролю в залежності від потреб замовника. від «лайт серії», що виділяється своєю 
простотою до повної автоматизації на базі PLC з встановленою панеллю оператора (touch 
Panel) з он-лайн контролем.

Підприємством постійно здійснюється абонентська підтримка споживачів як під час так 
і після закінчення гарантійного терміну експлуатації обладнання до моменту закінчення 
загального терміну його експлуатації.

колектив підприємства завжди відкритий до співпраці та втілення побажань споживачів 
при виготовлені продукції.

ПолтаВа МЕДоБлаДнання
тов

вул. Баяна, 35, 
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: 38 096 0382658
e-mail: poltavamb@gmail.com
http://medpharma-service.ck.ua
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ПолтаВСЬкИЙ ЗаВоД МЕДИЧного 
оБлаДнання та інСтРУМЕнтіВ
тов

вул.Патріарха Мстислава 72-а, 
м. Полтава, 36000, Україна
Тел.:  38 053 610657, 
 38 099 0661522, 
 38 098 8673304
Тел./Факс: 38 053 610657
e-mail: pz_moi@ukr.net
www.medoborudovanie.com

компанія «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» –  це професійно-
орієнтована компанія, що має місію, допомогти людям, почуватися краще і жити довше. 
бізнес зосереджений навколо реалізації трьох стратегічних пріоритетів - інновації, якість, 
довіра, спрямованих на зростання, зниження ризиків і поліпшення наших довгострокових 
фінансових показників. тов «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» 
є виробником медичного обладнання різного типу. на нашому підприємстві працюють 
працівники з високим рівнем кваліфікації
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Poltava Plant of medical equipment and tools Company – A professionally oriented company 
that has a mission, to help people, to feel better and to live longer. business is focused on 
implementing three strategic priorities: innovation, quality, growth-oriented trust, risk reduction 
and improved long-term financial performance. Poltava Plant of medical equipment and tools 
Ltd. is a manufacturer of various types of medical equipment. our company employs highly 
skilled workers

POLTAVA PLANT Of MEDICAL EQUIPMENT AND 
TOOLS
LLC

72-a, Patriarch Mstislav Str.,
36000, Poltava, Ukraine
Phone:  38 053 610657,
 38 099 0661522, 
 38 098 8673304
Phone/Fax: 38 053 610657
e-mail: pz_moi@ukr.net
www.medoborudovanie.com
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ПРоМЕД-УкРаЇна
Приватне ПіДПриєМство

вул. Терьохіна, 8а, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: 38 044 4682033,
 38 067 5640320,
 38 066 2843771
e-mail: surdgimed.kiev@ukr.net
           sergeikushniruk2017@gmail.com
www.surdgimed.com.ua

ексклюзивний та офіційний представник виробника медичного інструментарію з 
нержавіючої сталі на території України – компанії «SURgiweLL». 

весь інструмент зареєстрований в Україні. 
Гуртово-роздрібна торгівля. 
Доставка у будь який регіон України. 
система менеджменту якості компанії «SURgiweLL» має сертифікати iSo 9001: 2015, 

en iSo 13485: 2012 + AC: 2012.
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exclusive and official representative of the producer of medical tool from stainless steel on 
territory of Ukraine – company «SURgiweLL». 

All instruments are registered in Ukraine. 
wholesale and retail. 
Delivery to any region of Ukraine. 
quality management system of company «SURgiweLL» has certificates iSo 9001: 2015, 

en iSo 13485: 2012 + AC: 2012.

PROMED-UKRAINE 
Pe.

8a, Terohіna Str.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4682033,
 38 067 5640320,
 38 066 2843771
e-mail: surdgimed.kiev@ukr.net
           sergeikushniruk2017@gmail.com
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ПРотЕк СолЮШнЗ УкРаЇна
тов

вул. вул. Митрополита Андрeя Шептицького, 4, 9 поверх, офіс 34, 
м. Київ, 02002 , Україна
Тел.: 38 044 5934325,
 38 044 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua

Протек солюшнз Україна – офіційний дистриб’ютор компанії ge healthcare. наша 
компанія займається постачанням сучасного медичного обладнання, а саме: Мрт, кт, 
УЗД апарати, мамографи, ангіографічні та рентгенівські системи, монітори пацієнтів, 
реанімаційне обладнання та багато іншого. Головні принципи роботи компанії: 
інноваційність, якість і надійність обладнання, бездоганне гарантійне і післягарантійне 
обслуговування. компанія має свій сервісний центр.
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Protech Solutions Ukraine - the official distributor of ge healthcare. our company is engaged 
in delivery of modern medical equipment, which includes: mRi, Ct, ultrasound imagine systems, 
mammography, angiography and x-ray systems, patient monitors, resuscitation equipment and 
etc. the main principles of the company: innovation, quality and reliability of the equipment, 
perfect service and after-sales service. the company has own service center.

PROTECH SOLUTIONS UKRAINE
LLC

4, Mytropolyta Sheptytskoho Str., 9th floor, off. 34, 
02002 , Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5934325,
 38 044 5934329
e-mail: office@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

��

УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

коМПанія PFizeR: ПрацЮєМо ДЛя ЗДоров‘я ЛЮДства™
У компанії Pfizer ми застосовуємо науку і наші глобальні ресурси, щоб наблизити 

лікування до людей, які отримують можливість подовжити та значно покращити рівень 
свого життя завдяки відкриттю, розробці і виробництву лікарських засобів. наш глобальний 
портфель включає ліки і вакцини, а також багато з найбільш відомих у світі продуктів для 
здоров’я. кожен день співробітники компанії Pfizer працюють на розвинених ринках і на 
ринках, що розвиваються, для того, щоб просувати ідеї здоров‘я, профілактики, лікування 
та виліковування найстрашніших захворювань нашого часу. в рамках реалізації нашої місії 
ми співпрацюємо з постачальниками медичних послуг, урядами та місцевими громадами 
для забезпечення і розширення доступу до надійної та доступної охорони здоров’я у 
всьому світі. Протягом вже більше 160 років компанія Pfizer працює для тих, хто на нас 
покладається

ПФаЙЗЕР
коМПанія ексПорт бі.ві.

вул. Амосова, 12, Бізнес-центр «Horizon Park», 12-й поверх, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: 38 044 3916050



��� Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

71

УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

Прат «реагент»   з  1991року  є одним з лідерів  виробництва наборів реактивів для 
визначення біохімічних показників в біологічних рідинах. наші набори користуються 
незмінним попитом в клініко-діагностичних лабораторіях завдяки високій якості та доступній 
ціні.  вся продукція зареєстрована та дозволена до використання, також зареєстровані і 
є незмінними ціни. 

З 2010 року нашими спеціалістами  розроблені набори реактивів без використання 
прекурсорів, що, крім високої якості, дозволяє покупцю не вести суворий облік прекурсорів 
та уникнути додаткових перевірок. 

Забезпечуємо клініко-діагностичні лабораторії комплексно, від витратних матеріалів 
до обладнання та посуду, як  продукцією власного виробництва, так і інших виробників. 
Підприємство виробляє більш ніж 200 тест-наборів та 20 різновидів калібраторів. крім 
цього реалізує закуплені за кордоном вироби медичного призначення для комплексного 
забезпечення медичних лабораторій. 

кількість працівників – 50. більшість з працівників мають спеціалізовану вищу освіту 
та наукові ступені.

Лабораторія підприємства оснащена всім необхідним обладнанням та сертифікована 
згідно законодавства.

Доля підприємства на ринку тест-наборів України приблизно 35%, воно є лідером серед 
вітчизняних виробників тест-наборів та калібраторів. 

Генеральний директор – Матвієнко сергій анатолійович

РЕагЕнт
Прат

вул. Ударників, 27, 
м. Дніпро, 49019, Україна
Тел.: 38 056 3703866
Тел./Факс: 38 0562 337367
e-mail: reagent@ukr.net
www.reagent.ua
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РЕХаФлЕкС
тов

вул. Рибальська, 22 А, оф. 14.03, 
м. Київ, 01011, Україна
Тел.: 38 044 5042277; 
 38 044 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

тов «рехафлекс» представляє провідні світові бренди обладнання для реабілітації, 
фізіотерапії та спортивної медицини. наша мета – забезпечення лікувальних установ 
України якісним та функціональним реабілітаційним обладнанням з навчанням медичного 
персоналу та повноцінним гарантійним / післягарантійним сервісним супроводом.

Ми представляємо:
- gymnaUniphy (бельгія): масажні столи; 
- Storz medical (Швейцарія): екстракорпоральна ударно-хвильова терапія; 
- tyromotion (австрія): функціональна терапія кінцівок; 
- Alterg (сШа): антигравітаційні бігові доріжки;
- medica medizintechnik (німеччина): theRA-тренажери; 
- Kinetec SAS(Франція): пасивна розробка суглобів; 
- Physiomed (німеччина): фізіотерапевтичне обладнання; 
- woodway (сШа): бігові доріжки; 
- bAmA teknoloji (турція): роботизована система відновлення;
- Airex (Швейцарія): гімнастичні мати; 
- Ledragomma (італія): гімнастичні м’ячі;
- thera-band (сШа): джгути, еспандери;
- Flexi-sports (німеччина): вібротренажер
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REHAfLEX
LLC

of.14.03, 22A, Rybalska St., 
01011, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5042277; 
 38 044 4962644
e-mail: info@rehaflex.com.ua
www.rehaflex.com.ua

LLC “Rehaflex” represents leading world brands of equipment for rehabilitation, physiotherapy 
and sports medicine. our purpose is to provide medical institutions of Ukraine with quality and 
functional rehabilitation equipment with the training of medical personnel and full warranty / 
post-warranty service.

we are the representative in Ukraine of the following companies:
- gymnaUniphy (belgium): massage couches; 
- Storz medical (Switzerland): extracorporeal shockwave therapy;
- tyromotion (Austria): functional therapy of extremities; 
- Alterg (USA): antigravity racetracks; 
- medica medizintechnik (germany): theRA-trainers; 
- Kinetec SAS (France): units for CPm-therapy; 
- Physiomed (germany): physiotherapy equipment; 
- woodway (USA): sport and medical treadmills; 
- bAmA teknoloji (turkey): robogait;
- Airex (Switzerland): gymnastic mats; 
- Ledragomma (italy): gymnastic balls;
- thera-band (USA): elastic bands;
-  Flexi-sports (germany): flexi-bar and xCo-dumbbells.
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РМЕД
тов

вул. Ушинського, 40, 
м. Київ, 03151, Україна
Тел.: 38 044 4515613 (14,15), 
 38 050 3105424
e-mail: info@rmed.com.ua
www.rmed.com.ua

рМеД – одна з провідних медичних компаній, яка вже понад 17 років допомагає в 
концепції оснащення медичних установ, санаторіїв, приватних клінік і вільно практикуючих 
лікарів на території України сучасним медичним обладнанням преміум класу. 

• індивідуальні рішення від команди фахівців 
• Грамотна консультація експерта 
• інновації та постійне удосконалення 
• використання зарубіжних практик 
• технічна підтримка власним сервісним центром 
Ми готові до співпраці, відкриті до діалогу – адже ми завжди пропонуємо тільки найкраще 

в медичній галузі
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RmeD – one of the leading medical companies, which for over 17 years has helped in the 
concept of equipping medical institutions, sanatoriums, private clinics and freelance practitioners 
in Ukraine with modern medical equipment premium class.

• individual solutions from the team of specialists
• Competent expert advice
• innovation and continuous improvement
• Use of foreign practices
• technical support with own Service Center
we are ready for cooperation, open to dialogue - we always offer only the best in the medical 

sector

RMED
LLC

40, Ushynskogo Str.,
03151, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 4515613 (14,15),
 38 050 3105424
e-mail: info@rmed.com.ua
www.rmed.com.ua
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РоШ УкРаЇна
тов

вул. Сагайдачного, 33, 
м. Київ, 04070, Україна
Тел.: 38 044 3543040,
 38 044 3543041
e-mail: ukraine.diagnostics@roche.com
www.roche.ua

компанія рош входить до числа провідних компаній світу в області фармацевтики і є 
лідером в області діагностики in vitro і гістологічній діагностиці онкологічних захворювань. 
стратегія, спрямована на розвиток персоналізованої медицини, дозволяє компанії рош 
виробляти інноваційні препарати і сучасні засоби діагностики, які рятують життя пацієнтам, 
значно продовжують і покращують якість їх життя. 

будучи одним з провідних виробників біотехнологічних лікарських препаратів, 
спрямованих на лікування онкологічних, офтальмологічних і аутоімунних захворювань, 
важких вірусних інфекцій, порушень центральної нервової системи і піонером в області 
самоконтролю цукрового діабету, компанія приділяє особливу увагу питанням поєднання 
ефективності своїх препаратів і засобів діагностики з зручністю і безпекою їх використання 
для пацієнтів.

компанія була заснована в 1896 році в базелі, Швейцарія і на протязі вже більше 100 
років вносить значний вклад в світове охорону здоров’я. Двадцять чотири препарату рош, 
в тому числі життєво важливі антибіотики, протималярійні та хіміотерапевтичні препарати, 
включені до Переліку основних лікарських засобів вооЗ.
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Roche is one of leading pharmaceutical companies in the world and is a leader in the field 
of in vitro diagnostics and histological diagnosis of oncological diseases. A strategy for the 
development of personalized medicine, allows Roche to produce innovative drugs and modern 
diagnostic tools that save patients, significantly extend and improve the quality of their lives.

being one of the leading manufacturers of biotechnological drugs for the treatment of cancer, 
ophthalmic and autoimmune diseases, severe viral infections, central nervous system disorders 
and pioneering in the field of diabetes self-control, the company pays special attention to the 
combination of the effectiveness of their drugs and diagnostic tools with ease and safety of their 
use for patients.

the company was founded in basel, Switzerland in 1896, and for more than 100 years has 
made a significant contribution to world health care. twenty-four Roche drug, including vital 
antibiotics, antimalarial and chemotherapeutic drugs included in the who major medicinal 
Products List

33, sagaydachnogo St.,
04070, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3543040, 
 38 044 3543041
e-mail: ukraine.diagnostics@roche.com
www.roche.ua

ROCHE UKRAINE
LLC
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Роял інтЕгРація
тов

вул. 192-а Садова, буд. 31,
м. Київ, 02132, Україна
Тел.: 38 044 3627886,
 38 050 4040686
Тел./Факс: 38 044 5381786
www.royal.co.ua

це нова компанія заснована на базі існуючих підприємств, основним видом діяльності 
якої є впровадження власних продуктів на ринку медичних інформаційних систем.

компанія створена для роботи над великими проектами у державних та приватних ліку-
вальних установах . на даному етапі проводиться робота з декількома перспективними 
клієнтами. в результаті застосування індивідуальних підходів, навіть у найскладніших 
проектах, використання програмного забезпечення стає простим, зручним, мобільним та 
приємним.
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it’s a new company which is created on base of some famous companies, the main activity 
of which is development and implementation of medical information systems. 

Company is created to work with big projects in the public and privite medical hospitals. we 
plan to work with some perspective customers at that stage. in result of the individual approaches 
implementation , even in the most difficult projects, the software using is becoming easier, more 
convenient, mobile and pleasant

ROYAL INTEGRATION
LtD

31, 192-th garden Str.,
02088, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3627886,
 38 050 4040686
Phone/Fax: 38 044 5381786
www.royal.co.ua
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СИнтЕЗ
тов

вул. Будівельників, 79/117, 
м. Ладижин, Вінницька обл., 24321, Україна
Тел.: 38 043 4367400
e-mail: info@sinteth.com.ua
www.sinteth.com.ua

компанія «синтез» працює на ринку України більше 20-ти років. напрямком нашої 
діяльності є акушерство і гінекологія. Ми починали продажу з тестів для визначення 
вагітності та песаріїв. У наші дні компанія «синтез» стала виробником тестів, має власні 
торгові марки – Corelax, Family, Clever girl, Dr. Arabin, є уповноваженим представником 
білоруського заводу «симург», тМ «Юнона».

Зараз песарії вже вдосконалені і стали виготовлятися з медичного силікону, різних форм 
і розмірів. У нас ви також можете знайти різні гінекологічні інструменти та набори. новим 
напрямком нашої діяльності стали вагінальні тренажери і фізіологічне білизна.

Ми намагаємося розвиватися і вдосконалюватися. У цьому нам допомагає наша мета 
– робити Життя Жінок ПростіШе!
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the company «Synteth» works in the market of Ukraine for more than 20 years. the direction 
of our activity is obstetrics and gynecology. we started sales with tests to determine pregnancy 
and pessaries. nowadays, the company «Synteth» has become a manufacturer of tests, has 
its own trademarks – Corelax, Family, Clever girl, Dr. Arabin, is an authorized representative 
of the belarusian plant «Simurg», tm «Juno».

now pessaries have been improved and began to be made of medical silicone, of various 
shapes and sizes. here you can also find various gynecological instruments and kits. Vaginal 
trainers and physiological underwear have become a new direction of our activity.

we try to develop and improve. our goal helps us to do it – Doing women LiFe 
eASieR!

SYNTETH
LLC

79/117, Budivelnykiv Str.,
24321, Ladyzhyn, Vinnytsia region, Ukraine
Phone: 38 043 4367400
e-mail: info@sinteth.com.ua
www.sinteth.com.ua
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всеукраїнський науково-практичний журнал «сімейна медицина» виходить з 1999 
року.

спеціалізоване науково-практичне видання «сімейна медицина» призначене для 
практикуючих лікарів різних спеціальностей: сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги, 
терапевти, ендокринологи, кардіологи, ревматологи, психоневрологи, пульмонологи, 
гастроентерологи, отоларингологи, дерматологи, інфекціоністи.

основні теми публікацій: терапія, ендокринологія, гастроентерологія, ревматологія, 
кардіологія, алергологія, психоневрологія, дерматологія, пульмонологія, отоларингологія, 
інфекційні хвороби, імунологія і вакцинопрофілактика, фармакологія.

Періодичність – 6 номерів на рік.
Підписний індекс - 89962

СіМЕЙна МЕДИцИна
наУково-ПрактиЧниЙ ЖУрнаЛ 

а/с №4, м. Київ, 03039, Україна
Тел.: 38 044 2572727
  38 044 2573707
e-mail: alexandra@zdr.kiev.ua
www.family-medicine.com.ua
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СлоВо PRO. ЗДоРоВ’я
ЖУрнаЛ

вул. Глибочицька, 40-У, ТОВ «Стенліз» ,
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: 38 099 7816272
e-mail: info@ozdorovie.com.ua
www.ozdorovie.com.ua

«слово pro. здоров’я» – науково-практичне видання, що публікує матеріали на тему 
жіночого здоров’я, огляди літератури, новини сфери охорони здоров’я, інформацію про 
конференції, семінари та майстер-класи, інтерв’ю з провідними фахівцями медичної 
галузі.
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Slovo pro. zdorovie is a scientific and practical publication for a practitioner, that publishes 
materials on topic about women’s health, reviews of literature, news about safe of health, 
information about conferences, seminars and workshops, interviews with leading specialists 
in the medical sector.

SLOVO PRO. zDOROVIE
mAgAzine

«Stenliz» LLC. , 40-У, Glibochitskaya Str.,
 04119, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 099 7816272
e-mail: info@ozdorovie.com.ua
www.ozdorovie.com.ua
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такЕДа УкРаЇна
тов

вул. Солом’янська, 11, БЦ «Eleven», 2-й поверх
03110, м. Київ, 03110, Україна
Тел.: 38 044 3900909
e-mail: Info.ua@takeda.com
www.takeda.com

компанія «такеда» – це глобальна фармацевтична компанія, історія якої налічує більше 
235 років. наша місія – використовуючи передові інноваційні технології в галузі медицини 
робити все можливе, щоб пацієнти у всьому світі відчували себе краще.

компанія «такеда» має представництва у понад 70 країнах світу: в японії, сполучених 
Штатах америки, країнах європи, Латинської америки, африки, близького сходу та 
азіатсько-тихоокеанського регіону. Лікарські засоби  компанії можна придбати у більш 
ніж 100 країнах.
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takeda is a patient-focused, innovation-driven global pharmaceutical company that builds 
on a distinguished 236-year history, aspiring to bring better health and a brighter future for 
people worldwide. 

the network of takeda spans over 70 countries and regions worldwide, in Japan, the United 
States, europe, Latin America, Africa, the middle east, and the Asia Pacific Region. takeda’s 
pharmaceutical products are marketed in around 100 countries worldwide, including partnerships 
(marketing alliance partners).

TAKEDA
LLC

11, Solomjanska St.,
03110, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 3900909
e-mail: Info.ua@takeda.com
www.takeda.com
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УкРаЇнСЬка аСоціація  
МЕДИЧного тУРИЗМУ

вул. Микільсько-Слобідська, б. 1а, оф.76, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: 38 044 5410979,
 38 067 6926682
e-mail: uamtoffice@gmail.com
www.uamt.com.ua

УаМт –  некомерційна організа́ія, на даний момент найбільша профільна асоціація 
в країнах снД. асоціація об’єднує українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, 
приватні і державні медичні установи, громадські організації, а також організації, зацікавлені 
у розвитку медичного туризму. 

УаМт займається координацією аспектів в’їзного та виїзного медичного туризму тим 
самим сприяючи розвитку цілої медично-туристичної галузі. 

 на сьогодні, географія країн, що входять в УаМт  налічує 15 країн. З 2012 р. УаМт 
є членом ghtC (global healthcare travel Council), в яку входять на даний час 55 країн. 
Президент УаМт віолетта янишевська є членом наглядової ради цієї всесвітньої асоціації 
Медичного туризму.

в арсеналі УаМт є відділ по роботі з пацієнтами який допомагає підібрати медичний 
заклад та оптимальне лікування, надати можливість якісної діагностики та лікування 
особливо в складних і рідкісних випадках.
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UAmt is the main international non-profit association in Ukraine and CiS countries, the 
pioneer of the medical tourism industry in Ukraine and has more than 5 years of successful 
experience in the healthcare sector. UAmt joins together the top-hospitals, healthcare and 
medical tourism clusters, tourism facilitators leading companies which provide medical tourism, 
services insurance companies from 15 countries. 

UAmt coordinates all aspects of the Ukrainian inbound and outbound medical tourism: 
marketing, PR, advertising, exhibition and other events, collaboration with government, working 
with patients. 

UAmt is an active member of the ghtC (global healthcare travel Council), there is 55 
countries.

 UAmt is responsible for the developmen of medical tourism and international collaboration 
between players of this market. 

UAmt has international patience department which provide assistance in choosing the best 
medical solution for diagnostic treatment in the most complicated cases.

UAMT

of.76, 1, Mikilsko-Slobidska Str.,
02002, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 5410979,
 38 067 6926682
e-mail: uamtoffice@gmail.com
www.uamt.com.ua
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УкРаЇнСЬкЕ лікаРСЬкЕ  
тоВаРИСтВо У лЬВоВі

вул. Кармелюка, 3, 
м. Львів, 79010, Україна
Тел.: 38 032 2769798,
 38 067 7689648
e-mail: ult1910©gmail.com
www.ult.lviv.ua

Українське лікарське товариство – добровільна, демократична, незалежна професійна 
організація, яка діє на засадах самоврядування в межах Львівської області. Метою 
та завданням УЛт є збереження та зміцнення здоров’я українського народу, розвиток 
національної медицини та співпраця з державними органами охорони здоров’я, 
суспільними, церковними організаціями і товариствами для здійснення згаданих завдань, 
участь у опрацюванні сучасної концепції охорони здоров’я і законодавства України з цих же 
питань, у створенні лікарських палат (асоціацій), досягнення високого морально-етичного 
рівня лікарів у їх лікувально-профілактичній та науково-навчальній діяльності.
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Ukrainian medical Association – voluntary, democratic, independent professional organization, 
acting on the principles of self-government within the Lviv region. the purpose and tasks of UmA 
are to preserve and strengthen the health of the Ukrainian people, to develop national medicine 
and to cooperate with public health authorities, public and ecclesiastical organizations and 
societies for the accomplishment of the mentioned tasks, participation in the elaboration of the 
modern concept of health care and legislation of Ukraine on the same issues, in the establishment 
of pharmaceutical chambers (associations), the achievement of a high moral and ethical level 
of doctors in their therapeutic and preventive, scientific and educational activities.

UKRAINIAN MEDICAL ASSOCIATION IN LVIV

3, Karmelyuka St., 
79010, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2769798,
 38 067 7689648
e-mail: ult1910©gmail.com
www.ult.lviv.ua
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УкРаЇнСЬкИЙ МЕДИЧнИЙ  
ПоРтал

Україна
Тел.: 38 096 5797727; 
 38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
www.med-ukraine.info

Портал присвячений висвітленню новітніх тенденцій та досягнень в галузі медицини. 
ресурс орієнтовано на широку аудиторію: від лікарів до звичайних читачів. існує можливість 
вибору новин за рубриками та слідкувати за ними через соціальні мережі та email-розсилку. 
особлива увага приділена реформуванню системи охорони здоров’я України. 

окремий розділ порталу присвячено медичним подіям: конференціям, семінарам, 
виставкам.
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the portal is devoted to the latest trends and achievements of medicine.
the resource is aimed at a wide audience: from specialists to ordinary readers. it is 

possible to select news by the rubrics and follow them on social networks and through email-
subscription.

great attention is paid to reforming the health care system of Ukraine.
one of the sections of the portal is containes a list of medical events: conferences, seminars, 

exhibitions.

UKRAINIAN MEDICAL PORTAL

Ukraine
Phone: 38 096 5797727;
 38 063 8049983
e-mail: info@med-ukraine.info
www.med-ukraine.info
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УкРМЕДЕкСПЕРт
тов

Вул. Вадима Гетьмана, 27, оф. 915, 
м. Київ, 03056, Україна
Тел.: 38 094 8280818
Тел./Факс: 38 044 5810818
e-mail: office@ume.com.ua
www.ume.com.ua

товариство з обмеженою відповідальністю «УкрМеДексПерт» – уповноважений 
представник на території України наступних закордонних виробників медичного 
обладнання: 

- ShimADzU CoRPoRAtion (японія); 
- PLAnmeD oy. (Фінляндія); 
- Clarius mobile health Corp (канада). 
- KoniCA minoLtA (японія)
компанія «УкрМеДексПерт» пропонує на ринку України: цифрові та аналогові 

рентгенографічні і рентгеноскопічні системи, ангіографи, мамографи, комп’ютерні 
томографи, а також системи ультразвукової діагностики. 

тов «УкрМеДескПерт» надає повний спектр послуг з постачання медичного  
обладнання, монтажу, введення в експлуатацію, навчання персоналу, гарантійного і 
післягарантійного сервісного обслуговування.
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Limited Liability Company «UKRmeDexPeRt» – authorized representative on the territory 
of Ukraine of the following foreign manufacturers of medical equipment:

- ShimADzU CoRPoRAtion (Japan); 
- PLAnmeD oy. (Finland); 
- Clarius mobile health Corp (Canada). 
- KoniCA minoLtA (Japan)
the company «UKRmeDexPeRt» offers in the market of Ukraine: digital and analog x-ray 

systems, angiographs systems, mammographs systems, computer tomographs systems, as 
well as ultrasound diagnostics systems.

LLC «UKRmeDexPeRt» provides a full range of services for the supply of medical 
equipment, installation, commissioning, training of personnel, warranty and post-warranty 
service
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UKRMEDEXPERT
LLC

of.915, 27, Vadym Getman’s Str.,
03056, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 094 8280818
Phone/Fax: 38 044 5810818
e-mail: office@ume.com.ua
www.ume.com.ua
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ФаРМа ПЕРСонал

вул. Микільсько-Слобідська, 2Б, оф. 180., 
м. Київ, Україна
Тел.: 38 044 5173489

«ФарМа ПерсонаЛ» - перше спеціалізоване агентство в Україні. «ФарМа ПерсонаЛ» 
надає комплекс кадрових послуг для медичного та фармацевтичного бізнесу.

основа нашої політики. Головним і вирішальним принципом роботи нашого агентства 
є спеціалізація. всі наші консультанти з підбору персоналу мають досвід роботи в 
фармбізнесі. Глибинне знання професійних вимог до кандидатів, потреб клієнтів, а також 
особливостей ринку дозволяє нашим консультантам більш ефективно вирішувати завдання, 
що стоять перед ними.

Послуги «ФарМа ПерсонаЛ»:
- Пошук та підбір персоналу для медичного і фармацевтичного ринку
- оцінювання персоналу
- аутстафінг (залучення позаштатних працівників)
- аутсорсінг (лізинг) персоналу
- огляд заробітних плат та компенсаційних пакетів
- Дослідження ринку праці
- робота зі студентами-випускниками медичних та фармацевтичних вУЗів
- організація проведення тренінгів для hR-спеціалістів 
- аутплейсмент (працевлаштування працівників, звільнення яких заплановано)
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«PhARmA PeRSonneL» is the first specialized pharmaceutical recruitment agency 
in Ukraine. «PhARmA PeRSonneL» provides complex of staff services for medical and 
pharmaceutical businesses.

the main principle of  «PhARmA PeRSonneL» agency is specialization. All our recruitment 
consultants have practical experience in a pharmaceutical business. Deep knowledge of the 
professional requirements to candidates, clients’ needs and features of the pharmaceutical 
market allows our consultants to work more effectively.

«PhARmA PeRSonneL» services:
- Search and selection of personnel for medical and pharmaceutical market
- Staff assessment
- out-staffing
- outsourcing (personnel leasing) 
- Salary and remuneration survey
- Research of the labor market
- outplacement 
- Providing of trainings for hR-specialists

of.180, 2B, Mykilsko-Slobidska Str.,
Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 5173489

PHARMA PERSONNEL
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Пат «Фармак» – український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій 
якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві, Пат «Фармак» із 2010 року є лідером 
фармацевтичного ринку України (згідно структури маркетуючих організацій в кожному з періодів) *.

У портфелі компанії 220 продуктових досьє. щорічно компанія виводить на ринок до 20 нових 
препаратів. 

Продукція Пат «Фармак» експортується до 20 країн світу. Пат «Фармак» отримав нагороду import 
export Award 2017, як найкращий експортер імпортер серед українських компаній. 

Пат «Фармак» – єдиний фармвиробник, який увійшов до тоП-100 платників податків**.
на підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам gmP. впроваджена 

та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними 
вимогами та відповідно до світових стандартів: iSo, gmP. щороку компанія проходить приблизно 
15 міжнародних інспекцій та перевірок.

Пат «Фармак» є лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки». 
З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». це 26 готових лікарських 
засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 – частково.

У 2018 році Пат «Фармак» відкрив нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. 
інвестиції склали –  20 млн євро. Після запуску нової дільниці з випуску твердих лікарських форм 
виробнича потужність Пат «Фармак» подвоїться та сягне 3 мільярдів одиниць продукції тЛФ на рік. 
також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.

У компанії працюють більш ніж 2500 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються 
власними кандидатами. Пат «Фармак» активно співпацює з шістьма провідними вузами України. 

У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. власний лабораторно-технологічний комплекс 
R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій 
готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових 
виробників, як glatt, Sbm, Urlinski, belimed, De Ditrich, gea, Sartorius, malvern instruments та ін.

З 2015 року в Пат «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент 
із виробництва аФі) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.

За версією порталу «економічна правда» у 2017 році Пат «Фармак» увійшло до топ-5 
найінноваційніших компаній України. Журнали «бізнес», «Фокус» назвали Пат «Фармак» одним із 
найкращих роботодавців серед українських компаній. 

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research 
** дані офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України

ФаРМак
Пат

вул. Фрунзе 63,  
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: 38 044 2391940
e-mail: info@farmak.ua
www.farmak.ua
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ФаРМаСко
тов

вул. Шолуденка, 15Г, 
м. Вишгород, Київська обл., 07302, Україна
Тел.: 38 044 5370804
e-mail: contact@pharmasco.com
www.pharmasco.com

Медична компанія «Фармаско» – провідний постачальник швидких тест-систем та 
діагностичного обладнання на український ринок. компанія створена в 2002 році командою 
професіоналів та здобула значних досягнень за час свого існування.

компанія співпрацює з всесвітньо відомими міжнародними компаніями, прагнучи зробити 
свою продукцію та послуги максимально якісними та зручними для своїх клієнтів. 

«Фармаско» нагадує, що швидка та точна діагностика - запорука ефективного 
лікування.
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medical company «Pharmasco» is a leading supplier of rapid test systems and diagnostic 
equipment to the Ukrainian market. the company was established in 2002 by a team of 
professionals and has achieved significant achievements during its existence.

the company collaborates with world-renowned international companies, striving to make 
its products and services as high quality and convenient for its customers.

Pharmasco reminds that quick and accurate diagnosis is the key to effective treatment

PHARMASCO
LtD

15G Sholudenko Str.,
07302, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine
Phone: 38 044 5370804
e-mail: contact@pharmasco.com
www.pharmasco.com
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тов «Фармацевтична компанія  «ензифарм » є розробником  оригінального  препарату  
бЛастоМУніЛ  та виробником  лінійки дієтичних добавок на основі лізатів молочно 
–кислих бактерій.

�
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ФаРМацЕВтИЧна коМПанія  
«ЕнЗИФаРМ»
тов

вул.Хлібозаводська,3,  
м. Ладижин, Вінницька обл., 24321, Україна
Тел.: 38 04343 60294;
 38 067 4529191
e-mail: info@enzipharm.com
www.enzipharm.com
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Прат «Фiторiя» було засновано  в 2002 році у мiстi  Харкові. «Фіторія» займається 
виробництвом  добавки « Фітор», та продукції на її основі.

основний  напрямок дiяльностi  підприємства – це розробка та виготовлення нових 
екологiчних товарiв народного попиту  на основi  рослинних  екстрактiв.  Продукція, яку 
виготовляє компанія «Фіторія» не має аналогів. це краплі для очей «Фаурін», спрей для 
носа «Фіторицид», бальзами косметичні та профілактичні, лікувальна косметика та інше.

Прат «Фіторія» постійно займається поліпшенням і розширенням асортименту продукції, 
що випускається, за чим ретельно слідкують технологи і фахівці.

виробництво Прат «Фіторія» не зупиняється на досягнутому, а постійно удосконалює і 
впроваджує новітні розробки й технології виробництва, яким сприяє академiя харчування,  
нацiональна Фармацевтична академiя,  науково-дослiдний iнститут ґрунтознавства. 

Фiрма  Прат «Фiторiя»  зареєструвала вісім торговельних марок та один патент 
на корисну модель. У 2017 році «Фіторія» отримала міжнародні еко-сертифікати, які 
підтверджують якість продукції.

ФітоРія
Прат

в’їзд Естакадний, 3-А, 
м. Харків, 61080, Україна
Тел.: 38 057 7627003, 7627005
e-mail: fitor@ukr.net
www.fitor.biz

Поштова адреса: А/С 885, м. Харків, 61050, Україна
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ФоРМУла ЖИття ПлЮС
тМ LiqbeRRY

Польовий провулок, 6, 
м. Київ, 03057, Україна
Тел.: 38 050 3112225
e-mail: info@liqberry.com
liqberry.com

Українські вчені та технологи під керівництвом автора ідеї та винахідника к.т.н. 
сергія борисовича осипенка створили інноваційну гідротермодинамічну технологію 
(htD-тechnology®) переробки ягід з використанням ефекту кавітації, високого тиску та 
низькотемпературного гідролізу, яка не має аналогів у світі. 

вона дозволила отримати нові продукти – ягідні пасти, які містять складові речовини 
подрібненої кісточки та шкірки, що підвищує корисність продукту в декілька разів у 
порівнянні зі свіжою ягодою. У першу чергу це проявляється у збільшенні антиоксидантної 
активності пасти вдвічі. 

Для виробництва паст «Liqberry®» використовуються ягоди, які проходять жорсткий 
трьохрівневий контроль на вміст радіонуклідів та солей важких металів. 

Для виготовлення ягідних паст використовується сировина «середнього» ступеню 
дозрівання вищого гатунку, з максимальною кількістю поліфенолів.



155 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

5

EXHIBITORS

Company Liqberry was founded in 2011 as family business .
Since 2011 Liqberry has grown to more than 100 employees and opened manufacturing in 

Lithuania . nevertheless, we still believe we’re family and strive to make every person in the 
company happy at the workplace.

in return, our employees ensure highest quality of our products and sales process. we never 
employ ‘sell and forget’ policy; every client can always have medical consultation from our doctors 
team, and we keep history of each customer’s requests to be able to better help him. our goal 
is to make our customers healthier and help them live better and richer life.

our motto is ‘towards the good life!’.

6, Poljevy provulok,
03057, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 050 3112225
e-mail: info@liqberry.com
liqberry.com

тМ LIQBERRY
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ЮгМЕДконтРакт
тов

вул. Дорогожицька, 1, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: 38 044 5900943
www.longevita.ua

компанія «Югмедконтракт» – є офіційним дистриб’ютором виробів медичного 
призначення та товарів для здоров’я. в портфелі компанії представлені продукти торгових 
марок LongeVitA, ARmoR (туреччина), ViteRA, norditalia (италія).

компанія «Югмедконтракт» пропонує якісні та доступні вимірювачі артеріального тиску, 
глюкометри, інгалятори, медичний текстиль - бандажі, корсети та компресійний трикотаж, 
товари для здоров’я – біологічно активні добавки валерин кардіо, Лактузан, ендонорм, 
Мастолек, Лайфенол, Діабетекс баланс та Фолій Плюс.  

вся продукція, що є в портфелі компанії Югмедконтракт, пройшла державну реєстрацію 
в МоЗ Україна, отримала позитивні результати випробувань в державних органах 
стандартизації, метрології та сертифікації. 

компанія «Югмедконтракт» – це команда професіоналів, яка розробляє індивідуальні 
програми співпраці з кожним клієнтом, надає маркетингову підтримку і пропонує дійсно 
вигідні умови співпраці орієнтуючись на потреби клієнтів та їхні плани розвитку.

«Югмедконтракт» – це стабільність, якість та сервіс. Приєднуйтесь до кола наших 
клієнтів!
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Yugmedkontract company is national distributor of medical products and health products. 
the portfolio includes the products of the LongeVitA, ARmoR (turkey), ViteRA, norditalia 
(italy) brands.

Yugmedkontract offers high-quality and affordable blood pressure monitors, glucometers, 
inhalers, medical textiles – bandages, corsets and compression knitwear, health products 
- biologically active additives Valerin Cardio, Laktuzan, endonorm, mastoleck, Layphenol, 
Diabeteks balance and Foliy Plus.

All products, which are in the Yugmedkontract portfolio, passed the state registration in the 
ministry of health of Ukraine, received positive results of tests in state bodies of standardization, 
metrology and certification. 

Yugmedkontract is a team of professionals who develops individual customer cooperation 
programs, provides marketing support and offers truly beneficial terms of cooperation, focusing 
on customer needs and their development plans.

«Yugmedkontract» is the stability, quality and service.

YUGMEDСONTRAСT
LLC

1, Dorohozhycka Str.,
04119, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 5900943
www.longevita.ua
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УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

ЮРія-ФаРМ
ФарМацевтиЧна корПорація

вул. Амосова, 10, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: 38 044 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uf.ua

спираючись на 45-річний досвід виробництва інфузійних розчинів, колектив 
професіоналів, з 1998 року об’єднаний у корпорацію «Юрія-Фарм», створює і впроваджує 
інновації в ім’я реалізації спільного покликання – зберігати і покращувати здоров’я людей 
в усьому світі.

на сьогодні «Юрія-Фарм» є не тільки провідним виробником інфузійних препаратів 
в Україні, а й постачає близько 180 асортиментних позицій ліків, виробів медичного 
призначення та засобів anti-age косметології на ринки 20 країн світу. 

Значна частина асортименту Юрія-Фарм – оригінальні препарати власної розробки, 
визнані десятками тисяч лікарів в Україні та закордоном.
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EXHIBITORS

basing on 45 years of experience in production of infusion solutions, the team of professionals 
united since 1998 in Corporation Yuria-Pharm, creates and implements innovations in the name 
the joint mission - to preserve and improve the health of people all around the world.

today Yuria-Pharm is not only the leader of infusion medications in Ukraine, but also supplies 
in to markets of  20 countries 180 assortment positions of medicines, medical devices and anti-
age cosmetics.

much of the Yuria-Pharm assortments are original products of its own design, chosen by the 
tens of thousands of doctors in Ukraine and abroad.

YURIA-PHARM
PhARmACeUtiCAL CoRPoRAtion

10, Amosova St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2750108
e-mail: uf@uf.ua
www.uf.ua
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УЧаСнИкИ ВИСтаВкИ

ЕкоБіЗ
коМПанія

вул. О.Гончара, 19-а, оф. 206
м. Полтава, 36039, Україна
Тел.: 38 0532 642003,
 38 050 7158626,
 38 097 1087017
e-mail: poltbishofit@gmail.com
www. bishofit-mg.ua

компанія «екобіз», власник тМ «бішофіт mg ++», тМ «целебная ванна», тМ «Магній 
норма» є лідером у виробництві препаратів для людей, що піклуються про своє здоров’я 
та красу свого тіла. Під маркою «ekobiz» створені серії препаратів професійного рівня для 
медичних (відновне лікування, санаторна реабілітація) і естетичних цілей (фітнес центри, 
сПа-салони). 

безпечність та якість продукції компанія «екобіз» підтверджена міжнародним 
сертифікатом iSo 22716: 2007 «належна виробнича практика (gmP).

 найважливіші характеристики серій:
- ефект природного джерела примножений досвідом професіоналів;
- відсутність синтетичних інгредієнтів, фарбників і ароматизаторів;
- взаємно посилююча дія активних інгредієнтів, спрямована на досягнення 

максимального результату.
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EXHIBITORS

the company «ekobiz», owner of «bishofit mg++», «healing bath», «magnesium norm», 
is an expert in the production of cosmetic and therapeutic products for people who care about 
their health and beauty. «ekobiz» created the series of professional level products for medical 
(restorative treatment, sanatorium rehabilitation) and aesthetic purposes (fitness center, spa).

Safety and quality of ekobiz company products are proved by international certificate «good 
manufacturing Practice» (gmP).

 the most important products characteristics are:
- the effect of magnesium chloride, augmenting by the experience of professionals.
- Products do not contain synthetic ingredients, colorings and flavorings.
- Synergistic action of active ingredients is designed to achieve maximum results.

EKOBIz
ComPAnY

19A O. Honchar Str., office 206,
36039, Poltava, Ukraine
Phone: 38 0532 642003, 
 38 050 7158626,
 38 097 1087017
e-mail: poltbishofit@gmail.com
www. bishofit-mg.ua
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РЕклаМна каМПанія

У СПЕціаліЗоВаніЙ ПРЕСі:
- журнал «Практикуючий лікар» ................................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Практика управління  медичним закладом» .......................... (м. київ, Україна)
- журнал «Журнал заступника головного лікаря» .................................... (м. київ, Україна)
- журнал «Український неврологічний журнал» ........................................ (м.київ, Україна)
- журнал «Український терапевтичний журнал» ....................................... (м.київ, Україна)
- журнал «современная фармация»» ................................................... (м.Харків, Україна)
- журнал «Журнал неврології» ім. б.М. Маньковського .......................... (м. київ, Україна)
- журнал «акушерство. Гінекологія. Генетика» ........................................ (м. київ, Україна)
- журнал «Здоров’я жінки» ........................................................................ (м. київ, Україна)
- журнал «сучасна педіатрія» ................................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «сімейна медицина» .................................................................. (м. київ, Україна)
- журнал «Медицина болю» ................................................................ (м. вінниця, Україна)
- журнал «Періопераційна медицина» ............................................... (м. вінниця, Україна)
- газета «Здоров’я України ХХі сторіччя». 
  тематичний розділ «Хірургія, ортопедія, травматологія,  
 інтенсивна терапія»….  ........................................................................... (м. київ, Україна)
- газета «Здоров’я України ХХі сторіччя».  
 тематичний розділ «Медичні аспекти здоров`я жінки» ......................... (м. київ, Україна)
- газета «Alma mater» ................................................................................ (м.Львів, Україна) 
- газета Українського лікарського товариства «народне здоров’я» ...... (м.Львів, Україна)
- газета «Здоров`я і довголіття» ................................................................ (м. київ, Україна)

а такоЖ У наСтУПнИХ ВИДанняХ:
- Газета «афіша Прикарпаття» ............................................ (м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «від і до» ............................................................................... (м. Чернівці, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ....................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Закарпатські оголошення» ................................................. (м. Ужгород, Україна)
- Газета «Львівська пошта» ..................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «неділя» ................................................................................ (м. Ужгород, Україна)

РЕклаМа  на  РаДіо:
- радіо «Львівська хвиля»;
- радіо «Галичина»;
- радіо «Люкс ФМ»;
- наше радіо
- радіо енерджі
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РЕклаМна каМПанія

тЕлЕВіЗіЙна РЕклаМа:
- «5-ий канал»

ПіДтРИМка В INTERNET

СПЕціаліЗоВані РЕСУРСИ:
- http://www.galexpo.com.ua/galmed/ 
- http://health-ua.com
- http://kiai.com.ua/
- http://rpht.com.ua/
- http://d-l.com.ua/
- http://mazg.com.ua/
- http://mazm.com.ua/
- http://urgent.com.ua/
- http://www.sgastro.com.ua/
- http://www.ujdvc.com.ua/
- http://www.ukrneuroj.com.ua/
- http://www.utj.com.ua/
- http://med-info.net.ua/
- http://med-sestra.com/
- http://med-expert.com.ua/
- http://www.medkniga.kiev.ua
- http://www.likar-praktik.kiev.ua/
- http://www.neurology.kiev.ua/
- http://agg.kiev.ua/
- http://www.meduniv.lviv.ua/
- http://ult.lviv.ua/
- http://www.meduniv.lviv.ua/
- http://modern-pharmacy.com.ua/
- http://www.zid.com.ua
- http://doctorgeo.info/
- https://doctorthinking.org/
- https://painmedicine.org.ua
- https://perioperative.org.ua
- http://amazonky.com.ua/
- http://kardiomag.com
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РЕклаМна каМПанія

- http://ozdorovie.com.ua
- http://pharma.net.ua/
- https://farmakosha.com/
- http://www.medvestnik.com/
- http://zdorov-info.com.ua
- https://itmed.org/
- http://med36.com/
- http://uamt.com.ua
- http://medqueen.com
- http://www.likar.info/
- http://pharma-personnel.com.ua/
- http://ult.lviv.ua/
- www.health-ua.org
- http://www.prostodoctor.com.ua/
- http://www.ipharmacongress.com/
- www.med-ukraine.info

ЗагалЬно інФоРМаціЙні ПоРталИ:
- http://www.lvivpost.net/
- https://www.ria.com/
- https://infomisto.com
- https://worldexpo.pro
- https://www.032.ua
- https://www.0342.ua/
- http://news.kompass.ua/
- https://lviv.vgorode.ua/
- http://www.citylife.net.ua/
- https://moemisto.ua/
- http://lviv.travel/
- https://afisha.vash.ua/
- https://dyvys.info/
- https://list.in.ua/
- http://mydim.ua/
- https://ua.all.biz/
- https://citycard.travel/
- https://lemberg-news.info/
- https://lcci.com.ua/
- http://www.lvivconvention.com.ua/
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РЕклаМна каМПанія

- https://city-adm.lviv.ua/
- http://guru.ua/
- https://agroc.com.ua/
- https://profbook.com.ua/
- https://allevents.in/

СПЕціаліЗоВані fACEBOOK-СПілЬнотИ:
- https://www.facebook.com/Lviv.medical.Forum/
- https://www.facebook.com/groups/1755936958006277
- https://www.facebook.com/riodemedizina/
- https://www.facebook.com/groups/lutsk.medicina/
- https://www.facebook.com/groups/LaboratoryDiagnostics/
- https://www.facebook.com/groups/gr.medwebinar.rus/
- https://www.facebook.com/groups/1398023263833099/
- https://www.facebook.com/groups/privatmedinfo/
- https://www.facebook.com/groups/brovamed/
- https://www.facebook.com/ivr.ua/
- https://www.facebook.com/ngogarua
- https://www.facebook.com/Физическая-реабилитация-и-восстановление-после-травм-и- 
 операций-1400475840257036
- https://www.facebook.com/groups/nevrolog.osteopat
- https://www.facebook.com/groups/880462142028368/
- https://www.facebook.com/groups/105617553263896/
- https://www.facebook.com/childrennevr/
-https://www.facebook.com/D0%9D%D0%b5%D0%b2%D1%80%D0%be%D0%bb%D0%b 
 e%D0%b3%D0%b8%D1%8F-neurology-1410805692556711/
- https://www.facebook.com/groups/999303236831416/
- https://www.facebook.com/groups/medigroupUA
- https://www.facebook.com/medpublish
- https://www.facebook.com/neurology.in.ua
- https://www.facebook.com/ingeniusUA
- https://www.facebook.com/journal.kiai
- https://www.facebook.com/ginekolog.Umg
- https://www.facebook.com/groups/vrachikieva/
- https://www.facebook.com/DoctorsForebm
- https://www.facebook.com/afmu.ngo
- https://www.facebook.com/medReform
- https://www.facebook.com/groups/1678093149130673
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РЕклаМна каМПанія

- https://www.facebook.com/groups/1817458688265568
- https://www.facebook.com/groups/464231160658326
- https://www.facebook.com/ukrlikari
- https://www.facebook.com/groups/673607909451048
- https://www.facebook.com/кнП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова-952556664772017
- https://www.facebook.com/Лікарня-князя-Лева-369910866531450
- https://www.facebook.com/комунальна-3-тя-міська-клінічна-лікарня-м-Львів- 
 644541862330046
- https://www.facebook.com/zhovkvacrl
- https://www.facebook.com/groups/1687082531536485/
- https://www.facebook.com/dochelper.info/

ЗоВніШня РЕклаМа:
- 200 рекламних плакатів  на вулицях міста та в медичних закладах
- рекламні установки в центрі міста (6шт)

ЗаПРоШЕно:
- 12 000 керівників установ і організацій західного регіону України спеціалістів підприємств  
 галузі
- 50 000 мешканців Львова та області

цеЙ катаЛоГ ПротяГоМ рокУ бУДе ДостУПниМ 
на web-сторінці Прат «ГаЛ-ексПо»® 

в МереЖі іnteRnet
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СПЕціалЬна ПоДяка

 Дирекція лЬВіВСЬкого МЕДИЧного ФоРУМУ, ХxV медичної виставки «галМЕД» 
висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу в організації та проведенні виставки і 
програми супутніх заходів установам, організаціям, підприємствам:
 Департаменту охорони здоров’я лоДа
 Управлінню охорони здоров’я львівської міської Ради
 Українське товариство  фізичної та реабілітаційної медицини 
 Всеукраїнська громадська організація «асоціація перинатологів України»
 Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів
 львівський національний медичний університет імені Данила галицького
 львівське обласне товариство неврологів
 львівський осередок Вго «асоціації перинатологів України»
 львівський осередок Всеукраїнської асоціації клінічної хімії  та лабораторної  
 медицини
 товариство дитячих пульмонологів і алергологів при Улт
 львівський осередок Української асоціації фахівців ультразвукової   
 діагностики
 осередок рентгенологів львівщини
 го «Платформа здоров’я»
 львівському державному університету фізичної культури
 тов «Медичні технології»
 львівському Палацу мистецтв
 Прат «Світ друку»
 тзов «агентству Економічної Безпеки «ЕФоРт»
та учасникам виставки за проведення презентацій, семінарів та майстер-класів
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компоновка і верстка каталогу — Прат «Гал-ексПо»®

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

 Всі авторські права належать Прат «гал-ЕкСПо»®

 Прат «Гал-ексПо»® надає послуги з розміщення реклами в усіх ЗМі, прорекламованих 
в цьому каталозі. З приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
Прат «Гал-ексПо»®, тел.: (032) 2949114

 відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 будь-які вимоги до Прат «Гал-ексПо»® та видавця щодо відповідальності 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.
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