ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЯКОСТІ»

Запрошуємо фахівців Вашого підприємства взяти участь у авторському семінарі:

«Система оцінки постачальників згідно вимог GMP.
Практичні аспекти планування та проведення аудитів постачальників»
м. Київ, 16.03.18
Мета семінару: навчити або вдосконалити знання щодо оцінки постачальників, проведення аудитів постачальників фармацевтичної компанії (виробників, дистриб'юторів); відпрацювати практичні навички при підготовці до аудиту та проведення аудиту постачальника.
Цільова аудиторія: персонал фармацевтичних компаній (виробників, дистриб'юторів), залучений в процес кваліфікації постачальників, проведення аудитів постачальників, а також ключовий персонал, який розробляє дані
процеси або бажає їх поліпшити; фахівці відділів управління/забезпечення/контролю якості, відділу закупівель,
відділу розвитку бізнесу, внутрішніх аудиторів.
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: знання, необхідні для впровадження та/або поліпшення системи
оцінки постачальників, планування та проведення аудитів постачальників, що відповідають вимогам GMP; інформацію про підходи і досвід інших підприємств, а також про можливості застосування результатів роботи для постійного поліпшення процесів оцінки та аудитів постачальників.

Дата проведення: 16.03.18, п’ятниця
9.30-10.15

10:15 – 11.00

11.15 – 13:00

14.00 – 15:45

16:00 – 17:30

Система оцінки
постачальників
згідно вимог GMP.
Основні критерії
вибору.

Аудит
постачальників:
вимоги GMP та
практичні аспекти.

Види аудитів
постачальників.
Практичне
завдання. Робота
в групах.

Проведення аудиту
постачальника та
оцінка
невідповідностей.
Практичне завдання.
Робота в групах.

Фінальний
тест.
Вручення
сертифікатів.

Лектор: Вінник О.В., керівник відділу з питань належної виробничої практики
лікарських засобів компанії ТОВ «Др-р Реддіс Лабораторіз»

Вартість участі у семінарі становить
3 270,00 грн. (три тисячі двісті сімдесят грн., з ПДВ) за одну особу.
В разі відсутності оплати на день початку семінару прохання до слухачів надати гарантійний лист
щодо оплати за навчання.
(До вартості семінару входить: інформаційно-консультативне обслуговування, комплект навчальних
матеріалів, блокнот, ручка, кава-брейк, бізнес-ланч)
Для участі в семінарі просимо заповнити Договір та Додаток 1 до нього (у вкладенні)
та відправити на пошту
plaunova@gmpcenter.org.ua або office@gmpcenter.org.ua
Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати.
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