
4 – 6 квітня 2017 року у Львові  відбувся ХІІІ Медичний форум, ХХІІІ 

медична виставка «ГалМЕД» ,VIII спеціалізована виставка» Стоматологічний 

ярмарок» та  презентація  проекту "Стоматологічна клініка мрії" + 

"Зуботехнічна лабораторія мрії" 2017 

Львівський медичний форум – найбільша подія Західної України, куди 

з’їжджаються вчені, фахівці з різних галузей медицини, представники відомих 

фірм-виробників медичного  та стоматологічного обладнання, інструменту та 

фармацевтичних препаратів всієї України та Східної Європи. 

За роки свого існування саме Львівський медичний форум став ідеальним 

місцем для просування новинок, методик лікування і передових технологій, 

обміну досвідом між фахівцями різних регіонів. 

Форум проходив за підтримки МОЗ України, Департаменту охорони 

здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Люблінського воєводства 

Республіки Польща. 

В експозиції виставки «Стоматологічний ярмарок» було представлено 

сучасне стоматологічне обладнання та інструментарій, витратні матеріали та 

лікувальні препарати, сучасні методики лікування. 

Цікавою та насиченою була  наукова програма 

4квітня –Лекція та практична демонстрація «Формування,очищення та 

обтурація системи кореневих каналів» 

5 квітня-Семінар« I-PRF методика у щоденній клінічній практиці» 

5квітня-Семінар«Вирішення конфліктів з пацієнтами клінік 

(комунікативні аспекти)» 

5квітня-«Семінар та практичний курс« Пародонтологія-діагностика та 

мотивація» 

 

 Цьогоріч, вперше  в рамках Форуму, організатори  представили  новий 

Новаторський проект  

"Стоматологічна клініка мрії" + "Зуботехнічна лабораторія мрії" 2017, 

який  дав змогу кожному стоматологу чи інвесторові, котрий планує створення  

стоматологічного чи зуботехнічного закладу  

* отримати  інформаційну платформу консультацій, життєво необхідних  

тому,хто сьогодні знаходиться у процесі планування 

кабінету\клініки\лабораторії   

* ознайомитись з міні-експозицією інтегральних комплексних рішень  

щодо обладнання та функціонування максимально продуманого 

стоматологічного бізнесу. 



Зокрема, проект презентував рішення  

- для кабінету стоматології дитячого віку, кабінету професійної 

гігієни, повний спектр обладнання  

- для рентген-кабінету та у цифровій кімнаті «Лабораторії мрії» три дні 

демонстрацій із виконанням практичних ортопедичних робіт.  

Відвідувач мав змогу отримати знання та зробити перші кроки на 

працюючому обладнанні: 

 із лабораторного та інтраорального 3D-сканування,  

 з CAD\CAM,  

 із підготовки фрезерувальних робіт,  

 з 3D-друку  

В рамках проекту на відвідувачів очікувала  також і лекційна програма, 

колоквіуми та майстер-класи. 

Детальна інформація на : www.galexpo.com.ua 

 http://www.galexpo.com.ua/dream/https://www.facebook.com/Dent1ClinicLaborDreamLviv/ 
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