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, 20-21.11.18

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: 20.11.18, вівторок
09:00 – 09:30

Реєстрація учасників семінару (м.Київ, пр.Соборності, 7-А, оф. 404)

09:30 – 11:00

Фармацевтична система якості.
Персонал.
Уповноважена особа.

11:00 – 11:15

Кава-брейк

11:15 – 13:00

Приміщення та обладнання

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:15

Система документації підприємства.

15:30 – 17:30

Технологічний процес.

Дата: 21.11.18, середа
09:30 – 11:00

Контроль якості.
Контрольні та архівні зразки.
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11:00 – 11:15

Кава-брейк

11:15 – 13:00

Рекламації, дефекти якості та відкликання продукції

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:15

Зовнішня (аутсорсингова) діяльність.
Самоінспекція.

15.30 – 17.30

Фінальні тести.
Закриття семінару.

Тренери: Євген Резцов
головний експерт відділу науково-технічних експертиз та інспектування ДП «УФІЯ»
Олександр Старченко
головний експерт відділу науково-технічних експертиз та інспектування ДП «УФІЯ»

Вартість участі у семінарі становить 5 995,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять
гривень, 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).

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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