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Правовий Альянс провів Конференцію "Охорона
здоров'я та фармацевтика-2018. Прогнози і

очікування"

Правовий Альянс - в числі лідерів
практик фармацевтичного права та

Правовий Альянс очолив рейтинг
юридичних компаній у сфері
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інтелектуальної власності за
версією Юридичної Газети

фармацевтики та медицини за
версією Юридичної практики

Прийнято зміни до порядку відпуску
пільгових ліків

Медичну реформу запущено

Прийнято зміни до переліку ліків та
медичних виробів, що

закуповуються міжнародними
організаціями

Прийнято новий Реєстр граничних
оптово-відпускних цін на лікарські

засоби для участі в урядовій
програмі «Доступні ліки»
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Затверджено нову редакцію
Національного переліку

АМКУ опублікував проект Методики
визначення ринків

Дмитро Алешко: Досвід 2017 року
показав, що аптека стає важливою

ланкою в забезпеченні пацієнтів
препаратами за програмою

"Доступні ліки"

Внесено зміни до порядку реалізації
програми «Доступні ліки»
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Маски-Шоу Стоп. Парламент
впроваджує нові правила обшуків в

сфері бізнесу

Олександр Бондар: неуважність
учасників при формуванні тендерної
пропозиції часто є підставою для її

відхилення

Віталій Савчук: Доступ більшого
числа пацієнтів до медикаментів
може бути тільки наслідком, а не
причиною для визнання патенту
недійсним

 

Чи впровадять в Україні норми
ЄС по донорству

 

Проблемні звільнення керівників
вищої ланки

 
Завжди на зв'язку, 

Інші новини
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Наталія Дугінова 
 
Керівник відділу маркетингу 
duginova@l-a.com.ua 
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