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Львівський Медичний форум у Львові!

Наукові заходиФорумуврамках медичної виставки«ГалМЕД: здоров'ятадовголіття»:

17–19 квітня, у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперніка, 17), відбудеться ,
медична виставка та І спеціалізована виставка .

Організаторомцих заходів виступаєПрАТ«ГалЕКСПО» .

Форумпроходять за сприяння:

• Міністерства охорони здоров'я України

Департаменту охорони здоров'яЛьвівської обласної держаної адміністрації

Організатори супутніх заходів:

Українська асоціація сімейної медицини

Асоціація перинатологів України

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Польське товариство соціальної медицини та громадського здоров'я

ЛьвівськийНаціональниймедичний університет імені Данила Галицького

Асоціація сімейнихлікарів Львівщини

Львівський осередокАсоціації перинатологів України

УкраїнськеЛікарськеТовариство уЛьвові

Львівський обласний осередок Української асоціації спеціалістів з соціальної медицини та
організаторів охорони здоров'я

Львівський обласний центр здоров я.

Форум ставить замету привернути увагуфахівців до важливості проблеми здоров'я, розвиткумедичної галузі, сучасних
медичних технологій, дає можливість ознайомитися із сучасним медичним та стоматологічним обладнанням, методами
діагностики та профілактики захворювань.

З кожним роком форум наповнюється дедалі яскравішими подіями – це місце зустрічі провідних фахівців, які мають
можливість поділитися своїми ідеями та думками в рамках проведення майстер-класів, науково-практичних конференцій.
Багатовекторні напрямки форуму роблять його привабливим та цікавим для спеціалістів медичної галузі не лише з усієї
України, а й з-за кордону.

Учасниками цьогорічного форуму будуть близько 100 компаній-виробників та постачальників товарів медичного
призначення практично з усіх областейУкраїни та представництва з-за кордону.

17 квітня о 11.00 Науково-практична конференція «Cучасні аспекти перинатальної медицини. Телемедицина в
практиці світової та української медичної спільноти»

Вперше в рамках Форуму: On-line трансляція інтерактивного навчання по базових лапароскопічних навичках з
тренінгового центру кафедриакушерства, гінекології та перинатології ЛНМУ ім. Д. Галицького

17 квітня о 12.00 Круглий стіл «Хіміорезистентний та ВІЛ-асоційований туберкульоз: актуальні питання протидії на
рівні первинної медико-санітарної допомоги»

18 квітня о 10.00 Науково-практична конференція «Профілактика та рання діагностика соціально-небезпечних
захворювань в практиці сімейного лікаря»

18 квітня о 16.00 Презентація центру трансплантації кісткового мозку на базі клініки ДУ Інститут патології крові та
трансфузійної медициниНАМНУкраїни»

18 квітня о 12.00 Семінар «Нові методилабораторних досліджень»

19 квітня о 10.00 Українсько-польський симпозіум«Досвід, реалії та перспективи розвитку системохорони здоров'я

Львівський медичний Форум
«ГалМЕД:Здоров'я тадовголіття» «Стоматологічнийярмарок»
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Генеральни телепартнер:й

Офіційний телепартнер:

Інформаційні партнери:
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НовинкинаЛьвівськомуМедичномуФорумі:

Наукові заходиврамках спеціалізованої виставки«Стоматологічногоярмарку»:

http://www.galexpo.com.ua/ http://guoz.lviv.ua/

IV

Презентація обладнаннядля гінекологічних кабінетів. ТОВ«Торговамережа«Медтехніка»»(м. Львів) Стенд№42

Терапевтичне медичне обладнання для пацієнта з інсультом (інфарктом) фірми Італія) ТОВ
«ФОРЗАА.Р.» (Київська обл.). Стенд№42

Презентація ексклюзивного медичного інструментарію компанії« ». ПП Промед Україна
(м. Київ).Стенд№14

- Новинки від компанії ТОВ«Фармаско» – тести для визначення вагінального середовища.Стенд№8

- Новітнямедична техніка длянебулайзерної і тривалої кисневої терапії. ТОВ«ІНТЕР-ЕТОН» (Росія). Стенд№1

- Біопсійні системи та біопсійний інструментфірми (Італія). ТОВ«ФОРЗАА.Р.» ( Київська обл.). Стенд№42

- Презентація новинок кардіологічного обладнання (портативні електрокардіографи, монітори добового
артеріального тиску та ін.)Фірма« »(Великобританія). Стенд№42

- Дезинфікуючі засобифірми “BODEChemieGmbH» (Німеччина). ТОВ«НВП»ВІЛАН» (м. Київ). Стенд№28

- Медична апаратура на основі оптичного волокна (лазерні коагулятори, апарати лазерні терапевтичні). ПМВП
«ФотонікаПлюс» (м. Черкаси). Стенд№11

- Презентація новітніх медичних інструментів провідних виробників Європи ТОВ «МедКомплекс» (м. Львів)
Стенд№42

Презентація реактивів для визначення біохімічних показників в біологічних рідинах. ПрАТ «Реагент»
(м. Дніпропетровськ) Стенд№19

- Презентація сучасних електрохірургічних апаратів (коагуляторів) фірми (Італія). ТОВ «ФОРЗА А.Р.»
(Київська обл.). Стенд№42

- Презентація товарів медичного призначення ТА . Торгово-промислова компанія «Ергоком».
Стенд№20

- Презентація сучасних електрохірургічних апаратів (коагуляторів) фірми (Італія). ТОВ « ФОРЗА А.Р.»
(Київська обл.). Стенд№42

- Антисептики та засоби для дезинфекції відомих німецьких виробників. ТОВ «Компанія»Медпромінвест» ( м. Київ).
Стенд№40

- Презентаціямедичного одягу та взуття . Компанія Україна» (м. Львів). Стенд№36

- Нова серія аплікаційних пристроїв. «Медико-виробнича компанія «Ляпко» Стенд№10

- Сакські грязі, лікувальнийефект. ДПСакська (ГГРЕС) ЗАТ Укрпрофоздоровниця .Стенд№17

17 квітня 2013 Семінар «Імплантація? Кісткова пластика? Синус-ліфтинг? Актуальні проблеми імплантації та
остеоінтеграції».

17 квітня 2013 Демонстрація/майстер для зубних техників від : Професіональне керамічне
моделювання на металевих та цирконієвих каркасах з використанням інноваційних універсальних
керамічних систем та

18 квітня 2013 Лекція-демонстрація «Відбілююча системаOpalescence - 22 роки клінічного використання».

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


