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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ
Березень, 2018 |  Київ, Україна

Читати в браузері 
ПО-РУССКИ| ENGLISH

Дмитро Алешко розповів про старт
медичної реформи в Україні

Наталія Співак представила
попередні результати дослідження
«Оцінка правового середовища

щодо туберкульозу в Україні»

Буде розроблено порядок відбору
спеціалізованих організацій, які

До «Доступних ліків» будуть додані
лікарські засоби, що
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здійснюють закупівлі лікарських
засобів та медичних виробів

використовуються під час
трансплантації

Запроваджено нові форми
медичної звітності та їхнього
заповнення згідно з ІСРС-2

Лідія Санжаровська розповіла про
обмеження для медичних

працівників під час здійснення ними
професійної діяльності

Дмитро Алешко: Україні необхідно
впровадити європейську модель

переговорів з виробниками
лікарських засобів

Наталія Співак розповіла про
основні аспекти медичної реформи

Інші новини
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Автономізація закладів охорони
здоров’я як складова медичної

реформи

Чи має право лікар розкривати
інформацію щодо непритомного

пацієнта?

 
Коментар ЮК «Правовий Альянс»

до роз’яснення ДФС щодо
оподаткування ПДВ медичних

виробів

Pro bono по-українськи: про що
говорить рейтинг «Лідери ринку –

2017»

 
Чи може образа адвоката стати підставою для розірвання договору з

клієнтом?

13.04 - Семінар "Скасування акредитації ДМЦС:
можливі наслідки для ринку"

 
18.04 - Семінар "Національний перелік основних
лікарських засобів: процес адаптації в дії"
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24.04 - Вебінар "Оскарження процедур публічних
закупівель. Практика АМКУ"

Завжди на зв'язку, 
 
Марі-Надін Гринь 
маркетинг-менеджер 
 
grin@l-a.com.ua
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