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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ
Квітень, 2018 |  Київ, Україна

Читати в браузері 
ПО-РУССКИ| ENGLISH

Опубліковано проект порядку обігу
ліків та медичних виробів у

закладах охорони здоров’я та ФОП

Спрощено процедуру отримання
ліцензії з медичної практики для

закладів первинної медичної
допомоги

Оновлено Настанову з належної
практики фармаконагляду

Держлікслужба нагадала про
заходи, які необхідно вживати, у
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випадку заборони обігу серії
лікарського засобу

Іллю Костіна визнано провідним
експертом галузі згідно з Who’s Who

Legal: Life Sciences 2018

ЮК “Правовий Альянс” провела
семінар, присвячений процесу
впровадження Національного
переліку основних лікарських

засобів

Затверджено Порядок вибору МОЗ
України спеціалізованих організацій,
що здійснюють закупівлі лікарських

засобів, медичних виробів та
пов'язаних з цим послуг

Олександр Бондар: Вичерпних
роз'яснень щодо об'єднання

лікарських засобів в один лот немає
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МОЗ надало роз’яснення щодо
особливостей закупівлі лікарських

засобів, не включених до
Національного переліку

Оригінали матеріалів
реєстраційного досьє на лікарський

засіб повернуті довірителю

Імпорт медичних виробів: етапи, які
необхідно пройти іноземному

виробнику та його уповноваженому
представнику в Україні

Запитайте юриста: хто має платити
за професійне навчання – ви чи

роботодавець?

Інші новини
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Публічні закупівлі лікарських
засобів та медичних виробів:
повертаємося до старого чи

продовжуємо реформу

Категорії працівників, які
підлягають атестації, звільнення за
результатами атестації: алгоритм,

необхідні документи

АМКУ та фармринок: тиск чи
захист?

Обшуки по-новому

 
 
17.05 - Семінар "101 звільнення: загрози і наслідки"
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Завжди на зв'язку, 
 
Марі-Надін Гринь 
маркетинг-менеджер 
 
grin@l-a.com.ua
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