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stan prawny: 25 marca 2015 roku

Alert prawny
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Dnia 17 marca 2015 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2015
roku określające wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
W przedmiotowym wniosku zainteresowany podmiot wskazuje, między innymi, dane
identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS etc.) oraz określoną działalność, z której wynika konieczność
przedstawienia kolejnych zezwoleń.
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Newsletter
prawo medyczny

1. Najważniejsze zmiany
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej
•

dotyczy przedsiębiorcow prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi z wyłączeniem produktów
leczniczych weterynaryjnych;

•

określenie standardów jakościowych;

•

sformułowanie zasad i procesów zarządzania ryzykiem.

termin wejścia w życie: 20 marca 2015 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis
do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych
•

rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów
oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych

termin wejścia w życie: 19 marca 2015 roku

2. Inne zmiany
•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji
u wytwórcy lub importera produktów leczniczych oraz inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;

•

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ) w sprawie Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań
z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ z dnia 20 marca 2015 roku;

•

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 roku z dnia 23 marca 2015 roku.
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