
W trakcie szkolenia, możliwość praktycznego przetestowania dedykowanych urządzeń IT 
dla aptek, które spełniają wymogi unijne. 

Dyrektywa fałszywkowa i korzyści z udziału w szkoleniu

Od 9 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w  zakresie identyfikacji produktów leczniczych 
oraz gromadzenia i  wymiany danych na ich temat. Stąd też, wychodząc naprzeciw unijnym regulacjom i  chcąc pomóc 
przedstawicielom aptek szpitalnym i ogólnodostępnym właściwie się przygotować do tego obowiązku, przygotowaliśmy 
dla Państwa dedykowany program szkoleniowy. Niewątpliwym atutem szkolenia będzie łączenie wiedzy teoretycznej 
z praktyczną, co będzie pozytywnie rzutować na poszkoleniowe efekty codziennej pracy. Dzięki nim będą  Państwo na czas 
przygotowani do spełnienia prawnego obowiązku, jaki nakłada na apteki Unia Europejska, a co więcej – będą mogli Państwo 
zautomatyzować i przyspieszyć komfort swojej codziennej prawy. 

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia z zakresu tzw. dyrektywy fałszywkowej – kwestie formalno-prawne 
oraz organizacyjne przygotowujące farmaceutów do pracy wedle wytycznych unijnej dyrektywy. Uczestnicy poznają także 
możliwości technologiczne jakie w ramach dyrektywy warto zastosować z myślą o korzyściach dla swojej placówki oraz 
wszystkich jej interesariuszy.

Spotkanie skierowane jest do farmaceutów oraz osób zarządzającymi procesami administracyjnymi w szpitalach i aptekach

Rejestracja
Oficjalne rozpoczęcie spotkania
Dyrektywa fałszywkowa -  praktyka, przepisy i odpowiedzialność.
Piotr Merks, Adiunkt, Wydział Lekarski, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego
Przerwa kawowa i networking
System weryfikacji autentyczności produktów leczniczych w praktyce. Warsztat i przegląd 
narzędzi IT.
Sebastian Deditius, Innovation Search Manager Lideo S.A.
Część praktyczna: sesja pytań i odpowiedzi

09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:30

11:30-11:45
11:45-13:00

13:00 

AGENDA

ZAPROSZENIE
NA SZKOLENIE BRANŻOWE

DLA FARMACEUTÓW

PRAKTYCZNE WDROŻENIE DYREKTYWY
FAŁSZYWKOWEJ W APTEKACH

TERMIN:
MIEJSCE:

21.01.2019 r. (poniedziałek)
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
ul. V Wileńskiej Brygady AK 14K, 10-602 Olsztyn



PRELEGENCI

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: olsztyn@oia.org.pl lub telefonicznie: 89 534-06-81  do dnia 17 stycznia 2019 r.
W treści e-maila prosimy o podanie: imienia, nazwiska, telefonu i e-maila kontaktowego.

KONTAKT: Zapisy:
tel. 89 534-06-81
olsztyn@oia.org.pl
www.olsztyn.oia.org.pl

Program merytoryczny: Sebastian Deditius
tel. 693 365 630 
sebastian.deditius@lideo.tech
www.lideo.tech

Dr. n. farm. Piotr Merks, Sekretarz Generalny EPhEU, przewodniczący Związków Zawodowych 
Pracowników Farmacji (ZZPF). 
Farmaceuta z ponad 16-letnim doświadczeniem, ekspert w branży farmaceutycznej, szczególnie w zakresie wdrażania Dyrektywy 
Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych. Laureat wielu nagród oraz 
wyróżnień w Polsce i za granicą. Obecnie realizuje 16 projektów badawczych w zakresie farmacji społecznej w ramach współpracy 
z Oxoford University, CHEO, FIP. Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania 
leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Autor projektów, publikacji, wykładowca na międzynarodowych 
konferencjach, organizator programu: Farmaceuci bez granic. 

W  związku z  tematyką spotkania i  dyrektywą unijną, a  jednocześnie chcąc jak najszerzej edukować w  tym zakresie i  pomagać 
przygotować się aptekom szpitalnym do wejścia w życie unijnych przepisów, prosimy Państwa o zaproszenie na warsztaty dyrektorów ds. 
administracyjnych lub ewentualnie inne osoby, które zajmują się wdrażaniem nowych przepisów administracyjnych w Państwa placówce. 

Sebastian Deditius, Innovation Search Manager Lideo S.A.
W Lideo S.A. odpowiada za poszukiwanie nowych technologii wspierających rozwój i optymalizację cyfrowego środowiska szpitali 
oraz wspiera wprowadzanie Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków na rynek medyczny.
Absolwent Canadian Executive MBA. Skuteczny menedżer relacji B2B z  14-letnim doświadczeniem wzrostu sprzedaży, 
rozwoju biznesu oraz zarządzania procesami na rynku finansowym Polskim, w Chinach, Hong Kongu i Dubaju. Ekspert w analizie 
i  rozumieniu procesów sprzedażowych, budowie sieci dystrybucji, opracowaniu strategii utrzymania aktywów oraz rozwoju 
i wzrostu biznesu.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 > dyrektywy fałszywkowej – realizacji wymogów unijnych oraz kwestii formalno-prawnych,
 > nowych obowiązków wytwórców i produktów leczniczych w świetle rozporządzenia komisji (UE) 2016/161,
 > właściwych sposobów weryfikacji autentyczności produktów leczniczych, 
 > nowoczesnych rozwiązań, które w efekcie pomogą aptekom wymóg prawny przekuć w swój atut, a jednocześnie 

będzie to szybko, sprawnie i niedużym kosztem,
 > narzędzi IT, które pracę ułatwią, zautomatyzują i przyspieszą codzienne procesy.

Po spotkaniu będą Państwo posiadać wiedzę z zakresu:

Za udział w konferencji przewidziane jest przyznanie 2 punktów edukacyjnych (miękkich) w ramach szkoleń ciągłych, 
wpisywanych na podstawie listy obecności.

Organizatorzy


