ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЯКОСТІ»

Запрошуємо фахівців Вашого підприємства взяти участь у авторському семінарі:

«Атомно-абсорбційна та емісійна спектроскопія
в аналізі лікарських засобів»
м. Київ, 24-25.10.19.
Мета семінару: ознайомлення з основними принципами проведення атомно-абсорбційного та
емісійного визначення елементів в лікарських засобах
Цільова аудиторія: працівники лабораторій контрольною якості ЛЗ та працівники відділів забезпечення
якості
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: поняття атомно-абсорбційного та емісійного аналізу,
застосування на практиці отриманих знань та принципів

Програма семінару
Дата проведення: 24.10.19, четвер
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Дата проведення: 25.10.19, п’ятниця
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Лектор: Ігор Лесик ‒ завідувач лабораторії з контролю якості
лікарських засобів та медичної продукції
Адреса проведення: ДП «УФІЯ», вул. Соборності 7а, офіс 404, ІV поверх.
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Вартість участі у семінарі становить:

6 300,00 грн. (шість тисяч триста гривень, 00 коп.), з ПДВ за одного учасника.
(У разі відсутності оплати на день початку семінару прохання до слухачів надати гарантійний лист щодо оплати за навчання).

Адреса проведення: просп. Соборності (Возз`єднання), 7-А, оф. 404

Проїзд до місця проведення: від станції метро «Вокзальна» до станції метро «Лівобережна», далі автобусом
№ 42 або маршрутними таксі № 542, 503 до зупинки «Житловий комплекс «Комфорт Таун».

Для участі в семінарі просимо заповнити Договір та Додаток 1 до нього (у вкладенні)
та відправити на пошту
plaunova@gmpcenter.org.ua або office@gmpcenter.org.ua
Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати.
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