ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Запрошуємо вас та фахівців вашого підприємства взяти участь у семінарі:

«Обов'язки Уповноваженої особи (УО) компанії-дистриб’ютора: План
термінових дій, проведення і оцінка ефективності відкликання продукції,
робота з фальсифікатами. Відповідальність УО в управлінні
аутсорсинговою діяльністю»
м. Київ, 08.02.19
Мета семінару:
надати систематизовану інформацію щодо поточних вимог GDP до обов'язків і функцій Уповноваженої особи
компанії-дистриб’ютора; навчити або вдосконалити знання, відпрацювати практичні навички на окремих етапах
процесу відкликання продукції, які викликають найбільші труднощі у компаній-дистриб'юторів; розглянути
практичні підходи до оцінки ефективності відкликання, а також дотримання законодавчих вимог в управлінні
аутсорсинговою діяльністю і в роботі з фальсифікатами.
Цільова аудиторія:
Уповноважені особи компаній-дистриб'юторів, керівники і фахівці/провізори підрозділів з контролю і
забезпечення/управління якістю компаній-дистриб'юторів та інших підрозділів, задіяних у функціонуванні системи
якості компанії.
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі:
необхідні знання та практичні навички щодо роботи Уповноваженої особи компанії-дистриб’ютора, процесу
проведення відкликання продукції і оцінки його ефективності, щодо управління аутсорсинговою діяльністю і
роботи з підозрами на фальсифікати.
9:30 – 10:45
Основні обов'язки УО
відповідно до вимог GDP.
Делегування обов'язків.
Практичне завдання.
Робота в групах.

11:00 – 13.00
14.00 – 16.15
08.02.2019, п`ятниця
План термінових дій:
Дії Уповноваженої особи
ліцензійні вимоги,
при виявленні підозр на
рекомендації з розробки.
фальсифікати.
Проведення відкликання
Управління аутсорсинговою
продукції: основні
діяльністю. Практичне
проблеми, шляхи
завдання. Робота в групах.
вирішення. Оцінка
ефективності відкликання.
Практичне завдання.
Робота в групах.

16:25 – 17:00
Питання-відповіді.
Контрольний тест.
Обговорення
результатів тренінгу.

Вінник О.В., керівник відділу з питань належної виробничої практики лікарських засобів компанії
«Др. Редді’с Лабораторіз»

Вартість участі у семінарі становить:

3 500,00 грн. (три тисячі п’ятсот, 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).
Програма семінару
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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.

Програма семінару
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