BEȘERİ TIBBİ ÜRÜN FİYAT VE GERİ ÖDEME EĞİTİMİ
02-03 Kasım 2018 Titanic City Hotel Taksim ISTANBUL
PROGRAMIN AMACI : Güncellenmiş kapsamlı içeriği ile katılımcılara ilaç fiyatlandırma politikalarını mevcut sistem
yapısını anlatarak çalıştıkları firmalarda tüm departmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda öngörülü olmalarını sağlamakla
beraber; bir ilacın fiyat ve geri ödeme gereklilikleri (fiyatını tebliğ ve kararname esaslarına göre hesaplama, dosya
hazırlama, bakanlık ilişkileri vs) konusunda bilgileri sunmak
İlaç fiyat ve geri ödemeye ait temel ilkelerin yanısıra diğer departmanlar ve sağlık otoriteleri ile ilişkileri hakkında
deneyime dayalı bilgiler içermektedir. Beşeri tıbbi ürünler için ruhsatlandırma işlemleri sonrası fiyat ve geri ödeme için
orijinal/jenerik ve imal/ithal olmak üzere değişik ürün gruplarında örneklendirmelerle işlemekte ve dosya hazırlığı,
başvuru stratejileri hakkından nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair en güncel bilgileri vermektedir.
KİMLER KATILMALI? Bu eğitim programı başlıca, ilaç ruhsatlandırma bölümlerinde çalışmak isteyen yeni mezunlar,
iş geliştirme veya Pazar erişim konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenler ve Ruhsatlandırma&Pazar
erişim uzmanlığındaki kariyerlerinde fark yaratmayı hedefleyen kişiler için tasarlanmıştır.
PROGRAM:

15 Kişilik
Kontenjan
ile sınırlıdır.

1.

GÜN

09:00 Katılımcıların ve eğitimin tanıtımı
09:30 Fiyat ve Geri Ödemenin Genel Mantığı ve tarihçesi
10:30 Kahve molası
10:45 İlaçların kategorilendirilmesi ve Tebliğ Kuralları

Eğitimci : Yeliz AK
Fiyatlandırma ve geri ödeme
konusunda
13
yıllık
uzman
deneyimi olan ve halen bu alanda
40 un üzerinde firmaya danışmanlık
vermekte olan Yeliz Ak tarafından
verilecek olan seminer katılımcılarla
interaktif bir ortamda, çalışmalarını
tutarlı ve verimli bir düzende
yapabilmeleri için, pratiğe yönelik
bir düzende gerçekleşecek.
*Katılım Bedeli: 1.750 TL + %18 KDV’dir.
28 Eylül 2018 tarihine kadar erken kayıt ücreti
1.490 TL +%18 KDV geçerlidir.*Bu bedel, AA DANIŞMANLIK
EĞİTİM ORGANİZASYON VE TIBBİ ÜRÜNLER TİCARET LTD.ŞTİ.’nin, T.Garanti
Bankası Merkez Cd. Şb. ( 728 ) İSTANBUL 6298891 no’lu TL hesabına
yatırılmalıdır. *TL IBAN : TR910006200072800006298891 Not : Aynı
firmadan iki kişilik katılımlarda %5 , üç ve daha fazla katılımcı olduğu
durumda %10 grup indirimi yapılır. Katılım bedeline eğitim dokümanları,
öğle yemeği ve kahve ikramları dahildir. Eğitim programı sonunda katılım
sertifikası dağıtılacaktır. Yapılan iptallerde katılım bedeli iade edilmez, isim
değişikliği yapılabilir. AA Danışmanlık, program tarihlerini ve yerini
değiştirme ve ücretlerini iade etmek şartı ile iptal etme hakkını saklı tutar.

12:00 Yemek molası
13:00 Referans ülkeler Fiyat Sistematiği &İnteraktif Katılım
15:00 Kahve molası
15:15 Referans sistem dışında kalan ilaçların fiyatlandırılması
16:30 / 17:00 Soru/Cevap Bölümü ve günün kapanışı
2. GÜN
09:00 Fiyatlandırmada Başvuru Çeşitleri /Fiyat Başvurusu / Fiyat
Beyan Formu ile Başvurunun Hazırlanması
10:30 Kahve molası
10:45 Geri Ödeme Başvuru Çeşitleri ve Kuralları /Geri Ödeme
Başvuru Dosyasının Hazırlanması
12:30 Yemek molası
13:30 İnteraktif Çalışma
15:00 Kahve molası
15:15 Soru/Cevap Bölümü ve günün kapanışı

www.academyanatolia.com
info@academyanatolia.com
info@aadanismanlik.com.tr
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