НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОргкомітетVIII Національного з'їзду фармацевтів України
Адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002
тел.: +38 (057) 706-22-69
тел./факс: +38 (057) 706-30-98
е-mail: pharm_congress@nuph.edu.ua

Вельмишановні вітчизняні фармвиробники!
Виробництво лікарських засобів, без перебільшення, є локомотивом
розвитку фармації, фактором соціального благополуччя, економічної та
національної безпеки країни. Зважаючи на це, одним із ключових заходів VIII
Національного з’їзду фармацевтів України є робоча зустріч у форматі
«круглого столу» «Фармацевтична промисловість України: пульс
сучасності».
Вашій увазі пропонується інформація щодо проблемних питань, які
виносяться на обговорення в рамках «круглого столу», та програма його
роботи.
Організаційний комітет плідно працює над тим, щоб запланована
зустріч була максимально цікавою і результативною для всіх учасників і її
рішення мали вагоме значення для галузі. Для участі в роботі «круглого
столу» запрошені не тільки керівники вітчизняних фармацевтичних
підприємств, а і народні депутати, голови профільних комітетів (комісій)
Верховної ради, посадові особи профільних міністерств і відомств, керівники
громадських об’єднань виробників лікарських засобів, науковці.
Зважаючи на ваш досвід і загальновизнаний авторитет керівників
фармацевтичних підприємств в галузі, Організаційний комітет з’їзду
звертається до вас з пропозицією в межах роботи «круглого столу»
виступити експертами при обговоренні питань, винесених на порядок
денний, і надати свої пропозиції для включення до рішення VIII
Національного з'їзду фармацевтів України.
Впевнені, що обговорення найбільш нагальних проблем вітчизняної
фармації за участю фахівців фармації-практиків, посадових осіб, науковців
дозволить визначити стратегічні орієнтири розвитку вітчизняної фармації і
механізми її реформування, що є найважливішою умовою побудови в Україні
ефективної системи лікарського забезпечення.
Ваша активна участь у дискусії за «круглим столом» є дуже важливою і
сприятиме конструктивному діалогу та вирішенню доленосних для галузі
питань.
З повагою,
Голова робочого організаційного комітету,
ректор НФаУ, академік НАН України
Модератор «круглого стола»
професор Посилкіна Ольга Вікторівна
тел. +38-050-60-56-576

проф. Черних В.П.

Програма роботи «круглого столу»
Питання, що виносяться на обговорення

Спікери

1

2

1. Роль національних фармвиробників у
формуванні векторів стратегічного розвитку
охорони здоров’я України і шляхи
забезпечення синергізму їх дій
2. Формування оптимальної моделі регулювання фармацевтичного ринку - головна
мета розробки національної політики щодо
лікарських засобів
3. Шляхи вирішення проблеми взаємного
визнання результатів інспекційних звітів і
результатів контролю виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам
належної виробничої практики (GМР)

Печаєв В.К.

Думенко Т.М.

Суворова І.М.

4. Головні завдання держави і механізми
реалізації стратегії локалізації виробництва
лікарських засобів в Україні і залучення
прямих інвестицій у фармацію

Сяркевич О.Р.

5. Обговорення пропозиції щодо внесення
фармацевтичної
галузі
до
Переліку
пріоритетних галузей економіки (розпорядження КМУ №843-р від 14 серпня
2013 р.)
Багрій П.І.

Експерти і особи,
які запрошуються до Регламент
дискусії
3
Ілик Р.Р.
Жебровська Ф.І.
Багрій П.І.
Керівники ФП
Суворова І.М.
Чумак В.Т.
Немченко А.С.
Керівники ФП
Сур С.В.
ЗакревськаЯ.В.
Керівники ФП

Представники
МОЗ України,
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі
України,
Міністерства фінансів України,
Антимонопольного
комітету України,
ТорговоПромислової Палати
України,
Керівники ФП
Представники
МОЗ України,
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі
України,
Міністерства фінансів України,
Антимонопольного
комітету України,
ТорговоПромислової Палати
України,
Керівники ФП

4
30 хв.

30 хв.

20 хв.

15 хв.

10 хв.

6. Актуальні проблеми удосконалення
формулярної системи в Україні
7. Обговорення проекту Закону України
«Про лікарські засоби» (реєстраційний №
2162-д)
8. Необхідність актуалізації нормативноправової бази щодо регулювання обігу
наркотичних засобів і психотропних
речовин в Україні
9. Сучасні вимоги до підготовки кадрів для
фармацевтичної промисловості

Думенко Т.М.

Яковлева Л.В.
Керівники ФП

15 хв.

Багрій П.І.

Біловол О.М.
Шипко А.Ф.
Чумак В.Т.
Керівники ФП

20 хв.

Суворова І.М.

Пашков В.М.
Редер А.С.
Доровський О.В.

10 хв.

Страшний В.В.

Гладух Є.В.
Лебединець В.О.
Керівники ФП

10 хв.

Редер А.С.

Представники
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі,
Міністерства
фінансів України,
МОЗ України,
Антимонопольного
комітету України,
Тогово-Промислової
Палати України,
Керівники ФП

10 хв.

Посилкіна О.В.

Учасники Круглого
столу

10 хв.

10. Перспективи і проблемні питання
розвитку державно-приватного партнерства

11. Обговорення проекту резолюції по
результатах рішень круглого стола

