
AGENDA SZKOLENIA
9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 - 11.30 WYKŁAD
11.30 - 11.45 Przerwa 

11.45 - 13.15 WYKŁAD
13.15 - 13.45 Przerwa  

13.45 - 15.30 WYKŁAD
15.30 - Q&A oraz zakończenie szkolenia 

Zagadnienia wstępne
Rozporządzenie 2017/745 – najważniejsze zagadnienia.
Importerzy i dystrybutorzy – definicje. Czy na pewno jestem którymś z tych
podmiotów?
Zakres przepisów, które dotyczyć mogą importerów i dystrybutorów.
Brexit, Swixtit, Turxit? Co z handlem z UK, Szwajcarią i Turcją?

Wytyczne europejskie dotyczące obowiązków importerów i dystrybutorów.
Weryfikacja wyrobów medycznych – jak efektywnie podejść do sprawy?
Transport i przechowywanie wyrobów zgodnie z MDR – obowiązki i sposoby ich
wypełnienia.
Rejestr skarg i zgłoszeń – jak reagować na reklamacje i incydenty?
Identyfikowalność wyrobów – nowe obowiązki dystrybutorów.
Archiwizacja dokumentacji. Jakie dokumenty i jak długo musimy przechowywać?
Współpraca z producentami i organami nadzoru – w jakim zakresie musimy
współpracować?

Czynności prowadzące do przejęcia obowiązków producenta.
Czy można tłumaczyć instrukcje?
Czy mogę zmieniać opakowanie? Na co uważać?
Czy muszę wdrożyć QMS?

Zmiany w zgłoszeniach i powiadomieniach.
Wykaz dystrybutorów oraz wykaz wyrobów.
Baza Eudamed

Program
1.

   2. Obowiązki dystrybutorów i importerów

   3. Kiedy dystrybutor może przejąć obowiązki producenta?

   4. Nowe obowiązki rejestrowe

SZKOLENIE ONLINE
OBOWIĄZKI DYSTRYBUTORÓW I IMPORTERÓW

WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRAKTYCE
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kontakt do organizatora

Ewelina Potocka 
 Project Manager
 tel.22 252 10 86

 kom:660 815 478 

Marek Paluch, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Specjalizuje się w
bieżącym  doradztwie  prawnym  z  zakresu  prawa  farmaceutycznego,  prawa  wyrobów
medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych i
sądowoadministracyjnych.  Doradza  w  kwestiach  dotyczących  wprowadzania  wyrobów
medycznych na rynek, ich klasyfikacji oraz marketingu, a także w zagadnieniach
związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych.
Opracowuje również stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, a także
sporządza  opinie  prawne  oceniające  zgodność  przepisów  prawa  z  Konstytucją  RP.
Doświadczenie  Marka  obejmuje  także  budowę  kompleksowych  systemów  compliance
oraz systemów przeciwdziałania korupcji w organizacjach. 

Aleksandra Liniewicz, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje  się  w  prawie  wyrobów  medycznych.  Doradza  firmom  farmaceutycznym  w
zakresie  wprowadzania  wyrobów  medycznych  do  obrotu,  klasyfikacji  wyrobów  oraz
prowadzenia działań reklamowych, a także wspiera przedsiębiorców w postępowaniach
administracyjnych. Doświadczenie Aleksandry obejmuje również rejestrację i obrót
produktami  leczniczymi  i  weterynaryjnymi  produktami  leczniczymi.  Doradza  także  w
kwestiach związanych przebiegiem procesu legislacyjnego i oceną wpływu
projektowanych regulacji prawnych na działalność przedsiębiorców.

PRELEGENCI

KOSZT UDZIAŁU
Online – 1300 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę
internetową, brak konieczności instalacji dodatkowych aplikacji).
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