Добра Производна Пракса
- ДПП на помошни системи (HVAC,
системи за вода) и производна опрема Поканети предавачи:

Мирoслава Илиевска, спец.
фарм
Консултант - експерт по ДПП

Мирослав Тоновски, дипл.
инг
Здружение за контрола на
контаминациja на С. Македонија

21-22 Март 2020 година, Фармацевтски факултет, Скопје

Теми кои ќе бидат обработени на едукативниот
семинар:

§ Системи за производство и дистрибуција на вода за
фармацевтска употребa

Влатко Кантарџиоски, спец.

§

Дизајн и квалификација

§

Мониторинг на системот за вода во редовното
работење

фарм
Производство - Цврсти форми
ПЦ Фармација, Алкалоид АД - Скопје

§ Системи за греење, вентилација и климатизација
(HVAC) во животниот циклус на објектот

На семинарот ќе учествуваат и
предавачи од Институтот за
Фармацевтска технологија,
Фармацевтски факултет, УКИМ Скопје

§

воспоставување кориснички барања,
проект/дизајн, изградба, пуштање во работа/
квалификација

§

одржување на критичните параметри во чистите
простории

§ Квалификација на опрема во фармацевтска
индустрија
§

планирање, проектен менаџмент, воспоставување
кориснички барања

§

FAT, SAT, квалификација (DQ, IQ, OQ, PQ)

§

контролни стратегии и документација

Семинарот ќе заврши со евалуација (работа на студија на случај), по која секој учесник ќе добие
соодветен сертификат за учество и/или успешно совладан курс

Добра Производна Пракса
- ДПП на помошни системи (HVAC,
системи за вода) и производна опрема Имајќи ја во предвид актуелноста и потребите на фармацевтската
индустрија за едукација во сегментот на Добрата производна
пракса, како и потребата на специјалистите од областа на
фармацевтската технологија за нивно континуирано усовршување,
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтски
факултет, УКИМ-Скопје организира различни облици на едукација
од делот на Добрата производна пракса -ДПП.
Вториот едукативен настан под наслов „Добра производна
пракса-ДПП на помошни системи (HVAC, системи за вода) и
производна опрема“ е од тематски карактер и е планиран да се
одржи на 21 и 22 Март 2020 година во просториите на
Фармацевтскиот факултет - Скопје.
Семинарот ќе биде организиран во два дела: предавања и
работилница-студии на случаи. Работата на учесниците во вториот
дел од семинарот ќе биде евалуирана со цел издавање на
сертификат од организаторот.
Курсот ќе биде акредитиран при Фармацевтската комора на
Македонија
Во курсот „Добра производна пракса-ДПП на помошни системи (HVAC, системи за вода)
и производна опрема“ ќе бидат опфатени:
- Спецификација за квалитет за вода за фармацевтска употреба: Физичко-хемиски
параметри, Микробиолошки параметри; Споредба на барањата за квалитетот на водата
согласно важечките Ph.Eur, USР, GMP водичи и законски барања; Кориснички барања, дизајн
квалификација, инсталациона квалификација, оперативна квалификација и перформансна
квалификација на системи за вода; Документација што се креира за време на
квалификацијата, контрола на промени, отстапувања и девијации, воведување
предупредувачки граници; Определување фреквенција за квалификациски статус на
системот преку анализа на ризиците, превентивното одржување и калибрација на
инструментите; Програма за мониторинг; Обработка и евалуација на резултати; Постапки при
отстапувања и резултати надвор од спецификација/тренд; Квалификациски статус и преглед
за квалитетот на водата (PQR).
- HVAC системи во фармацевтската индустрија за контрола на контаминацијата на
воздухот согласно 21 CFR Дел 211, Референца 8, Додаток 12; Воспоставување на кориснички
барања; Проектирање/дизајн; Изведба, добри практики за спецификација и инсталација на
опрема; Пуштање во работа / квалификација; Мониторинг и одржување на критичните
параметри во чистите простории.
- Квалификација на опрема во фармацевтска индустрија; Организација, документирање
(согласно VMP, локална легислатива - здравје и безбедност) и поставување критериуми;
Изработка на корисничко барање и важноста на овој документ; Подготовка на протоколи за
квалификација, можни проблеми; Промени преку систем на контрола на промени и низ
животен циклус; Квалификација на опрема во валидација на процеси; Инкорпорирње на
квалификацијата на опрема во состав на систем за квалитет и како предмет на регулаторни
инспекции.

Организатор:
Цена:
Фармацевтски
Учество (предавања и евалуација) - 11800 ден (со вклучен ДДВ)
факултет, УКИМ
ул. Мајка Тереза 47 Регистрација, информации за плаќање и начинот на изведба на курсот може да
се добијат преку е-маил farmacevtskatehnologija@ﬀ.ukim.edu.mk
1000 Скопје

