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проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Засідання опорної кафедри м. Львів
23 січня
клінічної
фармації,
2014 р.
фармакотерапії та медичної
стандартизації ЛНМУ імені
Данила Галицького
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9. Лопатинська О.І.

10. Лопатинська О.І.

11. Федущак А.Л.

12. Городнича О.Ю.

13. Городнича О.Ю.

імені
Данила
Галицького
Фахова комунікація в Стартова
конференція м. Львів
аптеці
як
основа Проекту
«Здоров'я
є
фармацевтичної опіки
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Роль
нутриційних Навчальний
семінар
з м. Люблін,
факторів у підвищенні клінічної фармації у рамках в
Польща
ефективності та безпеки проекту
«Здоров’я
є
фармакотерапії
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Методологічні основи Засідання опорної кафедри м. Львів
навчання
клінічних клінічної
фармації,
провізорів в інтернатурі фармакотерапії та медичної
у
контексті
вимог стандартизації ЛНМУ імені
Болонського процесу на Данила Галицького
кафедрі
клінічної
фармації,
фармакотерапії
та
медичної стандартизації
Львівського
національного
медичного університету
імені
Данила
Галицького
Нові
методологічні ІІІ
Науково-практична
м. Київ
підходи
клінічного конференція
«Безпека
та
провізора
до нормативно-правовий
підвищення
безпеки супровід лікарських засобів:
фармакотерапії
від розробки до медичного
застосування»,
присвячена
пам’яті
д.мед.н.,
проф.
Вікторову О.П. 2013.
До питання розвитку Міжнародна
науково- м. Харків
дерматологічних
практична
інтернетпроявів
алергічних конференція
«Соціальна
реакцій у пацієнтів із фармація: стан, проблеми та

24 січня
2014 р.

15-16
травня
2014 р.

23 січня
2014 р.

23-24
жовтня,
2013 р.

17-20
березня
2014 р.
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14. Городнича О.Ю.

15. Федущак О.А.

16. Городнича О.Ю.

17. Заяць М.М.

обтяженим
алергологічним
анамнезом
Раціональність
фармакотерапії
дерматологічних
проявів
побічних
реакцій
лікарських
засобів: фокус на лікові
взаємодії
Проблемні
питання
якості
ін’єкційної
фармакотерапії
The
study
of
the
rationality of topical
glucocorticoids
application in real clinical
practice
Фармацевтична опіка у
стаціонарі на прикладі
метаболічного
синдрому

18. Заяць М.М.

Фармакоекономічні
особливості
застосування лікарських
засобів

19. Заяць М.М.

Фармацевтична опіка та
клінічна фармація у
стаціонарі на прикладі
метаболічного
синдрому.

перспективи»

Звіт здобувачів ЛНМУ імені
Данила Галицького

м. Львів

14 квітня
2014 р.

Звіт здобувачів ЛНМУ імені
Данила Галицького

м. Львів

14 квітня
2014 р.

13th International Congress of
Medical Sciences for students
and young doctors (ICMS)

м. Софія,
Болгарія

08-11
травня,
2014 р.

Стартова
конференція м. Львів
Проекту
«Здоров'я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Навчальний
семінар
з м. Львів
клінічної фармації у рамках в
проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Навчальний
семінар
з м. Люблін,
клінічної фармації у рамках в
Польща
проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується

24 січня
2014 р.

1 липня
2014 р.

10-11
травня
2014 р.
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20. Борецька О.Б.

21. Борецька О.Б.

22. Борецька О.Б.

23. Борецька О.Б.

24. Макух Х.І.

Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Focal zones for the 13th International Congress of м. Софія,
08-11
realization of the clinical- Medical Sciences for students Болгарія
травня,
pharmaceutical express- and young doctors (ICMS)
2014 р.
estimation of medicine
prescriptions
Менеджмент
лікових Стартова
конференція м. Львів
24 січня
взаємодій на основі Проекту
«Здоров'я
є
2014 р.
фармацевтичної опіки
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Оцінка фармакотерапії Навчальний
семінар
з м. Люблін,
9-10
пацієнтів із пептичною клінічної фармації у рамках в
Польща
травня
виразкою
проекту
«Здоров’я
є
2014 р.
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Лікова
поведінка Навчальний
семінар
з м. Львів 30 червня
пацієнта. Суб’єктивна клінічної фармації у рамках в
2014 р.
оцінка
адгеренсу
у проекту
«Здоров’я
є
пацієнтів
з пріоритетом.
Партнерство
артеріальною
медичних
університетів
гіпертензією
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Фармацевтична опіка у Стартова
конференція м. Львів
24 січня

12
фітотерапії. Раціональне
застосування лікарських
засобів
рослинного
походження

25. Макух Х.І.

Раціональне
застосування лікарських
засобів
рослинного
походження

26. Настюха Ю.С.

Модель
діяльності
клінічного провізора в
складі
клінікофармацевтичної служби
у стаціонарних закладах
охорони
здоров’я
України
Підвищення
безпеки
фармакотерапії
пацієнтів
в
умовах
стаціонару
завдяки
діяльності фахівця з
клінічної фармації
Особливості
фармацевтичної опіки у
стаціонарних закладах
охорони
здоров’я
України

27. Настюха Ю.С.

28. Настюха Ю.С.

29. Настюха Ю.С.

Проекту
«Здоров'я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Навчальний
семінар
з
клінічної фармації у рамках в
проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
V
науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Науково-технічний
прогрес
і
оптимізація
технологічних
процесів,
створення
лікарських
препаратів»
Засідання опорної кафедри
клінічної
фармації,
фармакотерапії та медичної
стандартизації ЛНМУ імені
Данила Галицького

2014 р.

м. Львів

2 липня
2014 р.

м.
Тернопіль

27-28
вересня
2013 р.

м. Львів

23 січня
2014 р.

Стартова
конференція м. Львів
Проекту
«Здоров'я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Підвищення
безпеки Навчальний
семінар
з м. Люблін,
фармакотерапії
клінічної фармації у рамках в
Польща

24 січня
2014 р.

9-10
травня

13
пацієнтів
в
умовах
стаціонару
завдяки
діяльності фахівця з
клінічної фармації

30. Настюха Ю.С.

Фармацевтична
опіка
клінічного провізора за
результатами
порівняльної
оцінки
існуючої та належної
практики призначення
ліків
(на
прикладі
антибіотикопрофілактики у гінекології)

31. Ривак Т.Б.

Доказовий
пошук
інформації у щоденній
фаховій
діяльності
клінічного провізора

32. Ривак Т.Б.

Доказова медицина як
один
із
основних
інструментів
забезпечення
раціональності
фармакотерапії. Основи
доказової
фармацевтичної опіки

проекту
«Здоров’я
є
2014 р.
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Навчальний
семінар
з м. Львів 29 червня
клінічної фармації у рамках в
2014 р.
проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Стартова
конференція м. Львів
24 січня
Проекту
«Здоров'я
є
2014 р.
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
Союзом
у
рамках
Програми
Транскордонного
Співробітництва
ПольщаБілорусь-Україна 2007-2013
Навчальний
семінар
з м. Люблін,
17-18
клінічної фармації у рамках в
Польща
травня
проекту
«Здоров’я
є
2014 р.
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
Польща-
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33. Ривак Т.Б.

34. Костяна К.В.

Навчання методології
проведення доказового
пошуку інформації про
лікарські
засоби
студентів спеціальності
«Клінічна фармація» та
«Фармація»
Лабораторна
діагностика з точки зору
клінічного
провізора.
Вплив
лікарських
засобів на показники
лабораторних аналізів

35. Федоришин Т.М.

Тромбоз глибоких вен у
постраждалих із тяжкою
поєднаною травмою

36. Левицька О.Р.

Проблемні
питання
якості
ін’єкційної
фармакотерапії

37. Ривак Т.Б.,
Коваль А.Я.

Клініко-фармацевтичні
підходи
до
менеджменту диспепсії
у дорослих згідно даних
доказової медицини

38. Ривак Т.Б.,
Городнича О.Ю.,
Коваль А.Я.

Доказовообґрунтований підхід до
фармакотерапії
поширених

Білорусь-Україна
2007-2013
рр.
Засідання опорної кафедри
клінічної
фармації,
фармакотерапії та медичної
стандартизації ЛНМУ імені
Данила Галицького

м. Львів

Навчальний
семінар
з м. Люблін,
клінічної фармації у рамках в
Польща
проекту
«Здоров’я
є
пріоритетом.
Партнерство
медичних
університетів
Польщі та України на користь
підвищення якості медичної
опіки польсько-українського
прикордоння»,
що
співфінансується
Європейським
союзом
у
рамках
програми
Транскордонного
співтовариства
ПольщаБілорусь-Україна
2007-2013
рр.
Науково-практична
м. Ужгород
міждисциплінарна міжнародна
конференція
«Вісцероваскулярний
контінуум –
фізіологія, патологія, клінічні
прояви,
шляхи
корекції»,
(доповідь)
Науково-практична
м. Львів
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
м. Львів
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
м. Львів
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління

23 січня
2014 р.

16-17
травня
2014 р.

18-19
вересня
2014 р.

25-26
вересня
2014 р.

25-26
вересня
2014 р.

25-26
вересня
2014 р.

15
захворювань
на
сучасному
етапі
розвитку
охорони
здоров'я України

39. Свередюк Х.І.,
Федущак А.Л.

Проблемні
питання
фармакотерапії
вірусних пневмоній в
умовах стаціонарного
лікування

40. Макух Х.І.,
Лопатинська О.І.

Аналіз
споживання
лікарських
засобів
рослинного походження
на
прикладі
фармакотерапії
респіраторних
захворювань

41. Лопатинська О.І.,
Макух Х.І.,
Демковська М.В.

Харчування як фактор
забезпечення
вітамінного статусу під
час вагітності

42. Борецька О.Б.,
Зіменковський А.Б.

Взаємозв’язок
адгеренсу
та
лікопов’язаних
проблем
(DRP)

43. Зіменковський А.Б.,
Настюха Ю.С.,
Борецька О.Б.,
Заяць М.М.

Роль
фармацевтичної
опіки
за
оцінками
провізорів та клінічних
провізорів

фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.
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44. Федущак О.А.,
Зіменковський А.Б.

Проблемні
питання
якості
ін’єкційної
фармакотерапії

45. Зіменковський А.Б.,
Заяць М.М.

Фармакоекономічні
особливості
застосування агоністів
ЛГРГ
при
раку
передміхурової залози

та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю
«Здобутки
та
перспективи
управління
фармацевтичною системою»
присвячена
50-літтю
створення кафедри організації
та
економіки
фармації
Львівського
національного
медичного університету імені
Данила Галицького
Засідання
мультидисциплінарної робочої
групи з розробки медикотехнологічних документів на
тему «Рак передміхурової
залози»

м. Львів

25-26
вересня
2014 р.

м. Київ

19 вересня
2014 р.

Участь у конгресах, форумах, з’їздах:
За кордоном: 12
1. Ас. Городнича О.Ю. 13th International Congress of Medical Sciences for students and young
doctors (ICMS), 9 May, 2014. – Sofia, Bulgaria.
2. Ас. Заяць М.М. 68 научно-практическая конференция студентов, резидентов магистратуры,
клинических ординаторов и молодых учених. – САМАРКАНД, Узбекистан, 5.04.2014.
3. Ас. Заяць М.М. Республиканская научно-практическая конференція «Метаболический
синдром: проблемы и достижения». – Ташкент, Узбекистан, 8-11.05.2014.
4. Проф. Зіменковський А.Б. 68 научно-практическая конференция студентов, резидентов
магистратуры, клинических ординаторов и молодых учених. – САМАРКАНД, Узбекистан,
5.04.2014.
5. Ас. Борецька О.Б. 13th International Congress of Medical Sciences for students and young
doctors (ICMS), 9 May, 2014. – Sofia, Bulgaria.
6. Проф. Зіменковський А.Б. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту
«Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на
користь підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 08.05.2014 р.
7. Доц. Лопатинська О.І. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту
«Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на
користь підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 15-16.05.2014 р.
8. Ас. Настюха Ю.С. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту «Здоров’я є
пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь
підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 8-9.05.2014 р.
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9.

Ас. Борецька О.Б. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту «Здоров’я є
пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь
підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 9-10.05.2014 р.
10. Ас. Заяць М.М. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту «Здоров’я є
пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь
підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 10-11.05.2014 р.
11. Ас. Ривак Т.Б. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту «Здоров’я є
пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь
підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 17-18.05.2014 р.
12. Ас. Костяна К.В. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках в проекту «Здоров’я є
пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь
підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що
співфінансується Європейським союзом у рамках програми Транскордонного
співтовариства Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр. у Медичному університеті в м.
Люблін, Польща 16-17.05.2014 р.
По Україні: 29
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Проф. Зіменковський А.Б. Участь у роботі спікер-форума: «Практические аспекты
применения нестероидных противовоспалительных препаратов», м. Київ, 2 листопада 2013
року.
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у роботі VII Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Клінічна фармакологія та фармакотерапія
захворювань в світлі доказової медицини», Вінниця, 25-26 листопада 2013 року
(сертифікат).
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у роботі 5-ї науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів,
створення лікарських препаратів», 27-28 вересня 2013 року м. Тернопіль. (сертифікат).
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у роботі 5-ої НПК «Фармакоекономіка в Україні: стан та
перспективи розвитку», Харків, 22 листопада 2013 (сертифікат).
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Нові стратегії в діагностиці та лікуванні алергічних, аутоімунних, імунодефіцитних
захворювань», Трускавець, 21-23 травня 2014 року (сертифікат).
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у засіданні Центрального формулярного комітету
24.09.2014 р., м. Київ.
Проф. Зіменковський А.Б. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Доц. Лопатинська О.І. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Доц. Федущак А.Л. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Коваль А.Я. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Чайківський Р.А. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Городнича О.Ю. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Костяна К.В. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Ривак Т.Б. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здобутки
та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю створення
кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Настюха Ю.С. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Борецька О.Б. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Заяць М.М. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Доц. Левицька О.Р. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю
створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Макух Х.І. Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здобутки
та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю створення
кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львів, 25-26 вересня 2014 р. (сертифікат).
Ас. Заяць М.М. Участь у засіданні мультидисциплінарної робочої групи з розробки медикотехнологічних документів на тему «Рак передміхурової залози», м. Київ, 19 вересня 2014
року.
Ас. Заяць М.М. Участь у роботі 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів, створення лікарських
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