
 

 

                       

                   
 

                                     КОНФЕРЕНЦІЯ  
   "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК В УКРАЇНІ" 
                                 5 КВІТНЯ 2019 / УЖГОРОД 
 

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ЯКОСТІ, ПРОВІЗОРІВ,ФАРМАЦЕВТІВ  
АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДіВ ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

Дата проведення:  5 квітня 2019 р. 
Місце проведення: м.Ужгород, вул.Верховинська,38, готель “Прага”, зал «Влтава» 
Тривалість конференції : 10:00 – 16:00 
Реєстрація  учасників заходу :  9:00 -10:00 
Організатор заходу : Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських 
засобів і виробів медичної продукції , веб-портал «Ліки в Україні» 

                                   ПРОГРАМА    ЗАХОДУ  

10:00 - 10:15    ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

Петро Яцук , начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у Закарпатській області. 
 
10:15 -11:15     «ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
                                               В  АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ» 
 
✓ Типові порушення,  що виявляла Держлікслужба у Закарпатській області, при  

здійснення державного та ринкового нагляду у 2018 році 
✓ Приклад розгляду розпорядження про усунення порушень законодавства 
✓ Докази, що підтверджують виконання розпорядження 

 
 

Надія Баландюк та Оксана Кобаль, головні спеціалісти  відділу державного нагляду 
(контролю) у сфері виробництва, дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарських 
засобів і обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної 
служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області  
 
 
 
 



 

 

11:15  - 11:45   «ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ПРИЙМАННІ,                       
                                     РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ» 
 

✓ Ринковий нагляд. Додержання законодавства при прийманні, реалізації 
медичних виробів.  

✓ На що звертати увагу уповноваженій особі при  прийманні різних видів 
медичних виробів . 

Юрій Циганін, заступник начальника служби- завідувач відділом державного  
контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів  Державної служби з лікарських засобів 
та  контролю за наркотиками у Закарпатській області. 

11:45 - 12:15    «ЗМІНИ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» З 1 КВІТНЯ 2019 РОКУ» 

✓ Фінансування програми Національною службою здоров’я України 
✓ Відпуск лікарських засобів виключно за електронними рецептами 
✓ Електронна звітність для відшкодування 

 
Як підключитися аптеці до центрального компоненту eHealth для роботи у 
програмі «Доступні ліки»? 

Едуард Данилюк, Голова Наглядової ради громадської організації "Всеукраїнська 
асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції, член 
Громадської ради при Держлікслужбі, юридичний консультант веб-порталу « Ліки в 
Україні». 

12:15 - 12:45       КАВА-БРЕЙК  
 
12:45 – 13:15    «НАЛЕЖНА ПРАКТИКА ЗБЕРІГАННЯ В АПТЕЦІ»  
                                          

✓ Основні вимоги до зберігання ЛЗ в аптеці 
✓ Вимоги законодавства до протоколу відправки 
✓ Моніторинг умов зберігання  

Едуард Данилюк, голова Наглядової ради громадської організації "Всеукраїнська 
асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і виробів медичної продукції», 
член Громадської ради при Держлікслужбі, юридичний консультант веб-порталу 
«Ліки в Україні». 

 
13:15 – 14:30     «ПОВЕРНЕННЯ (ОБМІН) СПОЖИВАЧЕМ ТОВАРІВ    
                       АПТЕЧНОГО АСОРТИМЕНТУ – ЯК ДІЯТИ ПРАВИЛЬНО?» 

 
✓ Алгоритм дій працівників аптеки при поверненні товарів аптечного 

асортименту 
✓ Порядок розгляду різного виду рекламацій  та скарг споживачів 



 

 

✓ Проведення експертизи за вимогою споживача  
✓ Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 

Едуард Данилюк, голова Наглядової ради громадської організації "Всеукраїнська 
асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і виробів медичного 
призначення», член Громадської ради при Держлікслужбі, юридичний консультант 
веб-порталу «Ліки в Україні». 

 
14:30 -15:00       «КОМПЕТЕНЦІЯ  ДЕРЖПРОСПОЖИВСЛУЖБИ  У СФЕРІ ЗАХИСТУ    
                                  ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ В АПТЕЦІ»    

✓ Порядок проведення позапланових перевірок аптечних закладів за 
скаргами споживачів 

✓ Документи, що підтверджують якість різних груп товарів, які мають право 
придбавати та продавати аптечні заклади згідно постанови КМУ № 498 від 
06.07.2012 року: 

- продовольчих (харчова продукція – вода минеральна, дитяче харчування, 
т.з. БАДи, тощо); 

- непродовольчих (косметичні засоби, предмети та засоби особистої гігієни, 
товари для немовлят та дітей, що не зареєстровані як медичні вироби) 

✓ Захист прав споживачів при поверненні товарів аптечного асортименту. 
Питання-відповіді. 

 
Іванна Цибик , головний спеціалист Головного  управління               
                          Держпродспоживслужби  у  Закарпатській області. 

 
15:00 -15:15       ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ  НА ТЕМИ :  
 

• Зміни до наказу МОЗ № 360 щодо правил виписування рецептів, порядку 
відпуску ЛЗ, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних 
бланків 

• Робота  з електронними кабінетами оптових постачальників – чи є належним 
виконанням вимог законодавства лише зберігання сертифікатів якості серії та 
висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів в електронному 
кабінеті? 

• Питання щодо застосування РРО при продажу лікарських засобів та медичних 
виробів та забезпечення можливості розрахунків за допомогою платіжних карток.  

 
15:15 - 16:00  " КАДРИ – НАШЕ ВСЕ ! "  
 

• Експрес - тест на перевірку ефективності вашої системи управління персоналом 

• Мотиви, стимули до роботи: як ними управляти 

• Фактори залучення, лояльності і задоволеності роботою: чого вам не вистачає, 
щоб стати кращим місцем роботи для кращих людей на ринку? 

 



 

 

Віта Дубчак, бізнес-тренер, консультант в галузі управління та маркетингу  послуг 
у діяльності аптек. 
 
 

 РЕЄСТРАЦІЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ  
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ :  500 грн. (Без ПДВ).  
УВАГА !   знижки  :  

✓ колективна знижка (більше одного участника від компанії ) - 10% 
✓ клієнтська знижка (для клиєнтів веб-порталу «Ліки.укр») - 20% 

 
 
Наталія Давидова,  
координатор конференції  "Актуальні питання діяльності аптек в Україні" 
+ 38 067 505 81 20,  likyukrseminar@gmail.com,  education.ліки.укр 
 
 
 

     До  зустрічі  на  заході - ми  зібрали  для Вас   максимум корисного 
і цікавого для роботи! 

 
 
 

 

http://education.ліки.укр/
mailto:likyukrseminar@gmail.com
http://education.ліки.укр/

