ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Державне підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЯКОСТІ»

Запрошуємо фахівців Вашого підприємства взяти участь у семінарі:

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА GMP»
(Стислий курс)

м. Київ, 19-21.06.18

Мета семінару:
- надати систематизовану інформацію по сучасним вимогам GMP з урахуванням останніх змін; інформацію про
вимоги GMP ЄС, які були впроваджені у Європейському Союзі;
- навчити або удосконалити знання, відпрацювати практичні навички в окремих питаннях
GMP, які викликають найбільші складнощі у підприємств-виробників;
- з’ясувати питання практичної інтерпретації інспекторами окремих вимог GMP, що дозволить
успішно підготуватися до проведення GMP-інспектувань/аудитів як українськими, так і
закордонними уповноваженими регуляторними органами.

Програма семінару
Дата/
день
тижня
19.06.18
вівторок

09.30-11.00

11.15-13.00

Фармацевтична система
якості.
Огляд якості продукції

Оцінка ризику для
якості
Персонал
Уповноважена особа
(QP)

Олексій Сухомлинов
заступник директора з якості ДП «УФІЯ»

20.06.18
середа

Належна практика
документування

Управління
постачальниками
вихідної сировини

15.30-17.30

Приміщення, обладнання та системи
забезпечення підприємства

Євген Резцов, головний експерт відділу науково-технічних
експертиз та інспектування ДП «УФІЯ»

Технологічний процес

Євген Резцов, головний експерт відділу науково-технічних
експертиз та інспектування ДП «УФІЯ»

21.06.18
четвер

14.00-15.15

Рекламації, дефекти
якості та відкликання
продукції

Контроль якості
Контрольні та архівні зразки
Програма подальшого випробування стабільності
Олексій Сухомлинов
заступник директора з якості ДП «УФІЯ»

Зовнішня
(аутсорсингова)
діяльність
Самоінспекція

Фінальні тести
Закриття семінару

Олексій Сухомлинов, заступник директора з якості ДП «УФІЯ»

Вартість участі у семінарі становить 8 990,00 (вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто) грн. 00 коп.
(в т.ч. 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, обід).
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.
Програма семінару
SE «UPQI» 7-А, Sobornosti av., office 404 Kyiv, 02160, Ukraine;
Phone: (044) 296-37-01 Fax: (044) 296-37-01 e-mail: office@gmpcenter.org.ua www.gmpcenter.org.ua
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Приглашаем сотрудников Вашего предприятия принять участие в семинаре:

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА GMP»
(Краткий курс)

г. Киев, 19-21.06.18

Цель семинара:
- предоставить систематизированную информацию о современных требованиях GMP с учётом последних
изменений в этих требованиях; информацию о требованиях GMP ЕС, которые были внедрены в Европейском
Союзе;
- научить или усовершенствовать знания, отработать практические навыки в отдельных вопросах GMP, которые
вызывают наибольшие трудности у предприятий - производителей;
- прояснить вопросы практической интерпретации инспекторами отдельных требований GMP, что позволит
успешно подготовиться к проведению GMP-инспектирований /аудитов как украинскими, так и зарубежными
уполномоченными регуляторными органами

Програма семинара
Дата/
день
недели
19.06.18
вторник

09.30-11.00

11.15-13.00

Фармацевтическая
система качества
Обзор качества
продукции

Оценка рисков для
качества
Персонал
Уполномоченное
лицо (QP)

Алексей Сухомлинов
заместитель директора по качеству ГП «УФИК»

20.06.18
среда

Надлежащая практика
документирования

15.30-17.30

Помещения, оборудование и система
обеспечения предприятия

Евгений Резцов, главный эксперт отдела научно-технических
экспертиз и инспектирования ГП «УФИК»

Технологический процесс

Евгений Резцов, главный эксперт отдела научно-технических
экспертиз и инспектирования ГП «УФИК»

21.06.18
четверг

14.00-15.15

Контроль качества
Контрольные и архивные образцы
Программа дальнейшего испытания
стабильности
Алексей Сухомлинов
заместитель директора по качеству ГП «УФИК»

Управления поставщика- Рекламации, дефекты Внешняя (аутсорсингоми исходного сырья
качества и отзыв провая) деятельность
дукции
Самоинспекция

Финальные тесты
Закрытие семинара

Алексей Сухомлинов, заместитель директора по качеству ГП «УФИК»

Стоимость семинара за одного участника (нерезидента) составляет: 350,00 евро, в том числе НДС.
*Стоимость семинара может изменяться в зависимости от курса валют на день
заключения договора.
В случае отсутствия оплаты в день начала семинара просьба к слушателям
предоставить гарантийное письмо об оплате за обучение.

(В стоимость семинара входит: информационно-консультационное обслуживание, комплект учебных
материалов, блокнот, ручка, кофе-брейк, бизнес-ланч).
По окончании семинара участники получают соответствующие сертификаты.

Програма семінару
SE «UPQI» 7-А, Sobornosti av., office 404 Kyiv, 02160, Ukraine;
Phone: (044) 296-37-01 Fax: (044) 296-37-01 e-mail: office@gmpcenter.org.ua www.gmpcenter.org.ua
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