Informace o semináři pořádaném ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv
dne 19. června 2007
	Česká společnost pro zdravotnickou techniku SÚKL uspořádá ve spolupráci s experty britské lékové agentury MHRA seminář, jehož program je uveden níže. S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na uvedenou kontaktní osobu.
	Začátek semináře bude v 10.00, registrace účastníků platících v hotovosti začíná v 9.00, registrace účastníků, kteří zaplatili bankovním převodem bude probíhat od 9.30. Seminář proběhne v anglickém jazyce. Dotazy k tématům semináře je možné zasílat do 11.6.07 poštou nebo emailem na adresu zp@sukl.cz.
Program semináře:
Datum: 19.6.2007, půldenní seminář
Název: 
Závěry twinningového projektu v oblasti regulace ZP a nová EU legislativa vztahující se k zdravotnickým prostředkům
Outcomes of the twinning project in the area of medical devices regulation and the new EU legislation related to medical devices
úvodní slovo PharmDr. Martin Beneš,  ředitel SÚKL
	Welcome Martin Beneš,  Director of SÚKL
	Twinning: základní informace o projektu Jeremy Mean, Resident Twinning Advisor
	Twinning – background and SUKL Project  Jeremy Mean, Resident Twinning Advisor
	Porovnání české legislativy pro ZP a systému regulace ZP v kontextu EU
	Review of CZ legislative compliance and MD regulation system in the EU context    r Richard Gutowski , MHRA
	připravované změny evropské legislativy  pro ZP a jejich předpokládaný dopad v ČR
	Developments in Europe – update on developments in EU devices legislation and their expected impact in CZ –  Richard Gutowski

Garant: 		MVDr. Irena Víchová
Kontaktní osoba: 	Maryna Křenková l. 760
Poplatek Kč / var. symbol:	800,- /072

	Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím níže uvedené přihlášky, zaslané poštou, faxem nebo e-mailem. Přihláška slouží zároveň jako daňový doklad pro Vaši účtárnu a bude Vám po potvrzení platby vrácena na vámi uvedenou adresu. Prosíme zájemce o seminář, aby provedli platbu přednostně bankovním převodem, a to co nejdříve, nejlépe 10 pracovních dnů před konáním semináře. Platby v hotovosti zdržují a ruší začátek semináře. Zaplacené poplatky v případě zrušení účasti je možno vrátit na základě písemné žádosti po odečtení již vynaložených nákladů do 5 dnů před konáním semináře v plné výši, nejpozději v den konání v 50% výši, později bez nároku na vrácení.






