ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Запрошуємо вас та фахівців вашого підприємства взяти участь у семінарі:

«Вимоги до системи управління якістю та персоналу відповідно до
Настанови «Належної практики дистрибуції» і їх практичне
впровадження в діяльність організацій оптової торгівлі»

м. Київ, 22-23.01.19

Цільова аудиторія:
уповноважені особи, керівники, фахівці служб якості та інших структурних підрозділів організацій оптової торгівлі
та фармацевтичних підприємств.
Взявши участь в семінарі, слухачі:
зможуть ознайомитись з вимогами щодо системи управління якістю та персоналу організацій оптової торгівлі ЛЗ,
викладених у Настанові «Належної практики дистрибуції» та отримати практичні рекомендації ЄС, щодо
виконання вище наведених вимог.

Програма семінару:
22.01.2019, вівторок
09:00 – 09:30

Реєстрація

09:30 – 11:00

Введення в GDP
Сфери застосування Настанови «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, Належна практика дистрибуції,
СТ-Н МОЗУ 42-5.0 діє до: 2014 (Настанова з GDP)»

11:00 – 11:15

Кава-брейк

11:15 – 13:00

Управління якістю
Принцип
Система якості

13:00 – 14:00

Перерва на обід

14:00 – 16:15

Управління зовнішньої (аутсорсингової) діяльністю
Огляд і моніторинг системи якості з боку керівництва

16:00 – 16:15

Перерва

16:30 – 17:30

Управління ризиками для якості
Документи, які повинні бути розроблені, відповідно до вимог глави «Управління якістю»
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23.01.2018, середа
09:00 – 11:00

Персонал
Принцип
Уповноважена особа

11:00 – 11:15

Кава-брейк

11:15 – 13:00

Інший персонал

13:00 – 14:00

Перерва на обід

14:00 – 16:15

Навчання

16:15 – 16:30

Перерва
Гігієна
Документи, які повинні бути розроблені, відповідно до вимог глави «Персонал»

16:30 – 17:00

Тренер: Олена Зіміна ‒ кандидат фармацевтичних наук
Вартість участі у семінарі становить:

6 300,00 грн. (шість тисяч триста гривень, 00 коп.), з ПДВ за одного учасника.
(У разі відсутності оплати на день початку семінару прохання до слухачів надати гарантійний лист щодо оплати за навчання).

Адреса проведення: просп. Соборності (Возз`єднання), 7-А, оф. 404

Проїзд до місця проведення: від станції метро «Вокзальна» до станції метро «Лівобережна», далі автобусом
№ 42 або маршрутними таксі № 542, 503 до зупинки «Житловий комплекс «Комфорт Таун».

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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