ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 22.03. 2017 року

№ 223
Львів

Про проведення науково-практичних заходів
в рамках двадцять третьої медичної виставки
«ГалМЕД»
У зв’язку з проведенням Львівського медичного форуму 4 – 6 квітня 2017
року в Палаці мистецтв по вул. Коперніка, 17, під час якого буде проведено ряд
науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів та практичних
демонстрацій,н а к а з у ю:
1. Начальнику управління охорони здоров’я м. Львова, начальнику відділу
охорони здоров’я міста Дрогобич, головним лікарям центральних міських та
районних лікарень Львівської області:
1.1. відрядити для участі в конференції лікарів ввірених закладів охорони
здоров’я.
2. Львівський медичний форум відбудеться 4 – 6 квітня 2017 року в Палаці
мистецтв по вул. Коперніка, 17 (тематичні дні форуму додаються).
2.1. Урочисте відкриття Львівського медичного форуму відбудеться 4 квітня
2017 року 0 10:00 год.
2.2. Для участі в конференції можна здійснити он-лайн реєстрацію
www.galexpo.com.ua/galmed/;
3. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю. Островерсі забезпечити
висвітлення заходів в рамках виставки в ЗМІ та на офіційному веб-сайті
департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту

Шатинська

276-45-94

А. Б. Голдун

Додаток
до наказу департаменту
охорони здоров’я ЛОДА
від ______2017 № ____

Тематичні дні Львівського медичного форуму:

4 квітня 2017 р.

– Науково-практична
конференція
«Медикаментозна
алергія: мульти-дисциплінарний підхід»
– Науково-практична
конференція
«дорожня
карта
впровадження ISO-15189 в роботу клініко-діагностичних
лабораторій»

5 квітня 2017 р.

– Круглийстіл «Протидіянеінфекційнимзахворюванням
сферігромадськогоздоров’я в Україні»

у

– Науково-практична конференція «Сучасні аспекти
комплексному підході до фізичної реабілітації»

в

– Семінар «Комунікація
закладом»

з

клієнтами

поза

медичним

– Засідання
Товариства
дитячих
пульмонологів
і
алергологів. Досвід лікування бронхіальної астми у дітей в
умовах соляних шахт «Wieliczka». Обговорення рідкісних
клінічних випадків.
6 квітня 2017 р.

– Симпозіум з міжнародною участю «Репродуктивне
здоров’я жінки в реаліях сучасного світу»
– Практичний майстер-клас по новітнім технологіям в галузі
реабілітації

