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:

«Цілісність даних та валідація комп'ютеризованих систем»
м. Київ, 21.06.2019.

Мета семінару: ознайомлення з останніми регуляторними вимогами до цілісності даних та валідації
комп'ютеризованих систем. Здобуття практичних навичок з аналізу ризиків, пов’язаних з цілісністю
даних, та розробки стратегії зниження рівню ризиків шляхом оптимізації бізнес-процесів та валідації
комп’ютеризованих систем.
Цільова аудиторія: працівники відділів забезпечення якості та контролю якості, адміністратори
комп’ютеризованих систем.
Що Ви отримаєте, взявши участь у семінарі: знання діючих регуляторних вимог щодо цілісності даних та валідації комп'ютеризованих систем, практичні навички з розробки політики підприємства в сфері
управління даними та забезпечення цілісності даних.

Програма семінару
21.06.2019, п’ятниця

09:30 – 10:00
10:00 – 11:30

Реєстрація
Огляд регуляторних вимог до цілісності даних

11:30 – 11:40

Кава-брейк

11:40 – 13:00







13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Перерва на обід
 Принципи валідації комп'ютеризованих систем
 Розробка специфікацій (URS, FS, DS)
 Забезпечення якості в проектах впровадження комп'ютеризованих систем
 Класифікація програмного забезпечення та його валідація

15:30 – 15:40

Перерва

Політика підприємства в сфері управління даними
Аналіз ризиків, пов’язаних з цілісністю даних
Контроль доступу до комп’ютеризованих систем та захист даних
Огляд аудиторського сліду
Резервне копіювання та архівування даних
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15:40 – 17:00






17:00 – 17:30

Питання-відповіді.
Обговорення результатів тренінгу.

Класифікація апаратного забезпечення та його валідація
Трансформація IT у фармацевтичній галузі
Забезпечення якості при використанні хмарних систем (Quality in the Cloud)
Підготовка до інспекції

Тренер: Денис Островний, експерт належних практик (GxP)

Вартість участі у семінарі становить:

3 512,00 грн. (три тисячі п’ятсот дванадцять, 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: вул.Малишка,1 готель «Братислава» конференц-зал «Альянс-Альфа»
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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