ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ»

Запрошуємо вас та фахівців вашого підприємства взяти участь у авторському семінарі:

«Практичне застосування Технічних регламентів в сфері медичних
виробів з відображенням типових порушень з боку виробників та
розповсюджувачів медичних виробів»
м. Київ, 13.12.18.

Цільова аудиторія: виробники, уповноважені особи, розповсюджувачі медичних виробів
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: знання необхідні, як при виробництві, так і при
розповсюдженні, використанні медичних виробів які б відповідали вимогам технічних регламентів та не
вводили в оману споживачів

Програма семінару
0900–0930

Реєстрація учасників

0930–1000

Реформування МОЗ. Робота щодо впровадження Технічних регламентів відповідно до
нових директив ЄС в сфері медичних виробів.
Етапи розроблення, обговорення та впровадження Технічного регламенту щодо
косметичних виробів.
Іван Задворних ‒ головний спеціаліст Управління фармацевтичної діяльності та якості
фармацевтичної продукції МОЗ України

1000–1100

Основні нормативні акти щодо Технічних регламентів та ринкового нагляду у сфері
медичних виробів.
Центральні органи виконавчої влади що формують політику в сфері технічного
регулювання медичних виробів, їх повноваження.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують політику в сфері медичних виробів.
Вимоги щодо впровадження технічних регламентів в сфері медичних виробів.
Ринковий нагляд за дотриманням вимог технічних регламентів (планування, порядок
проведення ринкового нагляду).
Приклади недотримання вимог технічних регламентів.
Валентина Гордієнко ‒ заступник начальника відділу експертиз і послуг щодо
підконтрольних речовин та медичних виробів ДП «УФІЯ»,
головний аудитор в сфері технічних регламентів

1100–1120

Кава - брейк

1120–1300

Вимоги до оцінювання медичних виробів відповідно до вимог технічних регламентів.
Відповідність органу з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів та практичні приклади
по оцінюванню медичних виробів.
Марина Денисенко ‒ кандидат технічних наук, аудитор НААУ,
керівник з якості ООВ «ПромСтандарт»

1300–1330

Питання-відповіді

1 500,00

Вартість участі у семінарі становить
грн. (одна тисяча п’ятсот 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.

