Forum QC
NOWE WYZWANIA W KONTROLI JAKOŚCI
Warszawa, 10-11.10.2017r.

Tematyka:
-najnowsze zmiany w przepisach i ich wpływ na kontrolę jakości
-zarządzanie ryzykiem w Kontroli Jakości
-niezgodności w Kontroli Jakości – przegląd Warning Letters i niezgodności MHRA
-najważniejsze aspekty zarządzania laboratorium
-systemy skomputeryzowane w Kontroli Jakości
-systemowe zapewnienie "data integrity" w laboratorium KJ
Dla kogo?
-najlepsze praktyki w metodologii HPLC
-budowa nowoczesnego laboratorium KJ, studium przypadku
• Menadżerów Kontroli Jakości
-nowoczesne technologie laboratoryjne
• Dyrektorów Jakości
• Specjalistów pracujących w działach KJ
• Specjalistów pracujących w laboratoriach
• Analityków
• Osoby zajmujące się kwalifikacją
• Osoby zajmujące się utrzymaniem urządzeń
laboratoryjnych
• Dostawców usług dla Kontroli Jakości
• Managerów i Specjalistów Zapewnienia Jakości

Sponsorzy:

Program
Dzień 1, 10.10. 2017r.
10.00 –10.15

Przywitanie i wprowadzenie do nowego forum

10.15 – 11:00

Najnowsze zmiany w przepisach i ich wpływ na kontrolę jakości
●
●
●
●

11.00 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 - 13.45

13:45 – 14.45
14.45 – 15.30

15.30 – 15.45
15:45 – 16.45

19.00

Anna Ryszczuk

Tematy szczególnego zainteresowania podczas inspekcji KJ
Trendowanie wyników
Redukcja analiz
Przegląd najczęściej występujących niezgodności podczas inspekcji GIF w
obszarach KJ

Niezgodności w Kontroli Jakości – przegląd Warning Letters i niezgodności MHRA
● Jakie są trendy w odnotowywanych niezgodnościach podczas inspekcji władz
farmaceutycznych?
● Najciekawsze przykłady z komentarzem i propozycją prawidłowej odpowiedzi

Bogdan Klimas

Przerwa na kawę i herbatę
Zarządzanie ryzykiem w Kontroli Jakości
● Wprowadzenie do ICH Q3D Guideline for elemental impurities
● ICH Q3D Guideline for elemental impurities step-by-step - warsztaty
Zarządzanie ryzykiem w Kontroli Jakości
● ICH Q3D Guideline for elemental impurities step-by-step – podsumowanie
warsztatów, dyskusja i wymiana doświadczeń

Elwira Haak

Elwira Haak

Obiad
Zarządzanie ryzykiem w Kontroli Jakości
• Jak nam mogą pomóc laboratoria zewnętrzne podczas wdrażania wymagań
ICH Q3D

Lucyna Pellowska

Przerwa na kawę i herbatę
Najlepsze praktyki w metodologii HPLC
● Główne wyzwania
● Rekomendowane dobre praktyki
● Rozwiązywanie typowych problemów
● Dokumentacja elektroniczna vs. papierowa
● Gotowość do inspekcji
● Dyskusja
Kolacja

Beata Hałon

Program
Dzień 2, 11.10.2017r.

8.30 – 9.30

9:30– 10:30

10.30 – 10.45
10.45 – 11.30

11:30 – 12:30

12.30 – 13.30

Systemy skomputeryzowane w Kontroli Jakości
● Które procesy muszą zostać zastosowane w laboratorium, aby być zgodnym
z Aneksem 11 „Systemy skomputeryzowane”?
● Jak efektywnie zorganizować wsparcie dla systemów skomputeryzowanych
w laboratorium?
● Podział odpowiedzialności
● Dobre rozwiązania z GAMP5
Systemowe zapewnienie "data integrity" w laboratorium KJ
● Główne wymagania w laboratorium
● Główne ryzyka
● Analiza obserwacji z inspekcji
● Procesy jakie powinny być wdrożone w laboratorium dla zachowania
integralności danych

Rafał Buczek

Andrzej Szarmański

Przerwa na kawę i herbatę
Najważniejsze aspekty zarządzania laboratorium
● Dobre praktyki planowania
● Organizacja pracy
● Kluczowe wskaźniki jakości KPI (benchmark)
● Zarządzanie efektywnością
Budowa nowoczesnego laboratorium KJ, studium przypadku
● Faza przygotowawcza
● Główne aspekty layoutu pomieszczeń laboratorium
wyzwania dotyczące wdrożenia projektu
● Lessons learned dotyczące realizacji projektu
● Przykłady usprawnień przydatne również w „starszych” laboratoriach

Krystian Morańda

Maciej Lesiński

Obiad
Michał Iwaniec

13.30 – 14.30

Nowoczesne technologie w zakresie trendowania danych w KJ

14.30 – 15.15

Podsumowanie i zakończenie forum

Wśród Prelegentów
Rafał Buczek jest absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (automatyka i metrologia, informatyka). Zajmuje
się tematyką walidacji od 2001 roku, a od 2003 roku specjalizuje się w walidacji systemów skomputeryzowanych.
Posiada 16 letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowej korporacji Teva (dawniej PLIVA Kraków), w tym 7 lat pracy
w Dziale Zapewnienia Jakości, oraz 9 w Dziale IT. Od 2017 roku prowadzi projekty walidacyjne pracując w firmie
konsultingowej Rescop.
Posiada bogate doświadczenie z prowadzenia szkoleń. Ponadto, aktywnie działa w stowarzyszeniu ISPE Polska, jest
założycielem i pierwszym prezesem Forum GAMP oraz współzałożycielem Forum Walidacji.
Prezes ISPE Polska w latach 2013 – 2017.

Andrzej Szarmański ma ponad 20 lat doświadczeń w przemyśle farmaceutycznym, głównie w zarządzaniu jakością
w produkcji sterylnej i niesterylnej produktów leczniczych i substancji czynnych. Pełnił kluczowe role
w międzynarodowych firmach farmaceutycznych takich jak GlaxoSmithKline i Polpharma, a obecnie pełni rolę dyrektora
jakości w zakładzie produkcji sterylnej międzynarodowej grupy farmaceutycznej Mylan. Ukończył Wydział Technologii
Chemicznej na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowe studia MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i Uniwersytetu Stanowego w Atlancie (USA).
Jest współzałożycielem i członkiem zarządu ISPE Polska od ustanowienia organizacji w Polsce.
W latach 2009-2011 był dyrektorem w zarządzie globalnej organizacji ISPE. Jest doświadczonym prelegentem i autorem licznych publikacji
na tematy jakościowe związane z farmacją, a także recenzentem artykułów do Pharmaceutical Engineering.

Bogdan Klimas od 1996 r. pracuje w Dziale Zapewnienia Jakości w PF Jelfa SA. Zajmował się planowaniem
i koordynacją działań związanych z kwalifikacją systemów procesowych w szczególności skomputeryzowanych
i walidacją procesów wytwarzania oraz walidacją czyszczenia.
Od 2012 pełnił funkcję Kierownika Działu Zapewnienia Jakości w PF Jelfa SA / Valeant.W ramach projektu wdrożenia
systemu SAP w PF Jelfa SA pełnił też funkcję z-cy Szefa Wdrożenia (2002-2003) oraz Szefa Walidacji.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (mgr. inż. Elektroniki), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(mgr. Zarządzania i Inżnierii Produkcji w przemyśle spożywczym), oraz studia podyplomowe na Politechnice
Warszawskiej "Aparatura pomiarowa w Systemach Zapewnienia Jakości" oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu GMP.
Członek ISPE Polska od 2002 roku. Współpraca z ISPE obejmowała do tej pory prelekcje z cyklu Forum ISPE nt. walidacji
i monitorowania skuteczności czyszczenia, walidacji systemów klimatyzacji oraz publikacje w periodykach papierowych
i elektronicznych, które dotyczyły tematyki min.: walidacji czyszczenia, produkcji aseptycznej, testów Media Fill.
Od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Jakością w PF Jelfa SA / Valeant.

Maciej Lesiński od 2002 r. pracuje w Dziale Kontroli Jakości, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
w Poznaniu. W 2013 r. był zaangażowany we wdrożenie GPS do laboratoriów Kontroli Jakości (GSK Production System
- wykorzystujący m.in. założenia Lean Sigma, Lean Manufacturing). W latach 2012-13 zajmował się planowaniem
i koordynacją działań związanych z przebudową budynku Kontroli i Zapewnienia Jakości, z modernizacją pomieszczeń
i mediów oraz z wymianą części wyposażenia laboratoryjnego. W latach 2008-12 zajmował się utrzymaniem ruchu
urządzeń Kontroli Jakości, w tym zakupem nowych urządzeń analitycznych i ich walidacją. Jako ekspert Absorpcyjnej
Spektrometrii Atomowej tworzył metody analityczne z ich walidacją; w tej dziedzinie wspierał inne fabryki koncernu
GSK. Z wykształcenia jest doktorem inżynierem (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2002).

Elwira Haak jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 1996 roku związana
z przemysłem farmaceutycznym, najpierw jako Kierownik Projektu w firmie Phytopharm Klęka, następnie przez 9 lat
jako Inspektor ds. Wytwarzania w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, a obecnie jako Dyrektor ds. Jakości
w firmie EWA Krotoszyn S.A. wytwarzającej produkty lecznicze i suplementy diety jako wytwórca kontraktowy.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia inspekcji i audytów wytwarzania produktów
leczniczych oraz substancji czynnych zarówno na terenie UE jak i w krajach trzecich, takich jak: Indie, Indonezja, Stany
Zjednoczone, Japonia. Udział w audycie wewnętrznym organizowanym przez EMA w Agencji Francuskiej (ANSM)
w grudniu 2013 roku. Grupa audytująca składała się z inspektorów z Polski, Rumunii, Portugalii oraz Kanady.
Beata Hałon jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów
z zakresu chromatografii odbytych na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 20 lat związana jest z działem Kontroli
Jakości w PF Jelfa SA / Valeant a od 2012 pełni funkcję kierownika Laboratorium Badań Chromatograficznych w dziale
Kontroli Jakości w PF Jelfa SA / Valeant. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania, walidowania oraz
wdrażania metod chromatograficznych.

Lucyna Pellowska obroniła pracę doktorską z zakresu syntezy związków organicznych. Jest autorką publikacji
i komunikatów w czasopismach naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie analityczne. Specjalizuje się w dziedzinie
rozwoju metod analitycznych i ich walidacji technikami instrumentalnymi. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
przepisów prawa farmaceutycznego i jego wymogów w obszarze kontroli jakości.
Obecnie zarządza sektorem badań materiałów wyjściowych, produktów leczniczych, surowców zielarskich
i suplementów diety w części farmaceutycznej laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A.

Krystian Morańda jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Farmacji.
W roku 2008 ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu i National-Louis University Chicago.
W czerwcu 2013 roku ukończył studia podyplomowe "Manager Jakości" w AGH Kraków, a w 2014 roku ukończył studia
podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W ostatnim czasie zdobył również certyfikaty audytora wewnętrznego z norm ISO 9001, 14001, OHSAS 18000, ISO
27001:2005 oraz certyfikat pełnomocnika zarządu ds. SZJ. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu
Zapewnienia Jakości i Kierownika Hurtowni Farmaceutycznej w Valeant Pharma Poland . Wcześniej przez wiele lat
związany był z Plivą Kraków (Teva), gdzie w początkowej fazie swojej kariery zarządzał produkcją suchych form leków. Kontrola Jakości,
okazała się kolejnym etapem jego kariery zawodowej. Następnie pełnił funkcję Osoby Wykwalifikowanej oraz pracował w NFZ na
stanowisku Kierownika Działu Monitorowania i Kontroli.
Jako manager i specjalista współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą. Uczestnictwo w wielu krajowych
i zagranicznych sympozjach i szkoleniach z zakresu Kontroli i Zapewnienia Jakości, produkcji farmaceutycznej i ochrony zdrowia
publicznego pozwala mu na utrzymywanie odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej i wykorzystywanie najnowszych zdobyczy nauki.
Posiada duże doświadczenie w powadzeniu prezentacji – ukończył ponad roczne szkolenie z relacji interpersonalnych.

Michał Iwaniec jest dyrektorem technicznym w DataComplex (www.datacomplex.pl) – innowacyjnej spółki
technologicznej oferującej autorskie, dostosowane do potrzeb użytkowników systemy informatyczne wspierające
codzienną pracę specjalistów zakładów farmaceutycznych.
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu systemów gromadzenia
i analizy danych jakościowych oraz produkcyjnych. Posiada unikalną, ekspercką wiedzę z zakresu stosowania
statystyki zgodnie z normami, wytycznymi i dobrymi praktykami w przemyśle farmaceutycznym. Doświadczony
trener, autor publikacji branżowych. Współautor nowatorskich systemów informatycznych przeznaczonych dla laboratoriów
farmaceutycznych (m.in. TrendComplex, StabilityComplex, MicroComplex, QualityComplex), które nie tylko usprawniają pracę, ale przede
wszystkim pozwalają spełnić wymagania w zakresie integralności danych i analizy trendów. Swoje doświadczenie
i branżowe know-how wykorzystał m.in. przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu Zarządzania Jakością w DataComplex, którego
funkcjonowanie zapewnia odpowiednie podejście do realizacji projektów informatycznych oraz gwarantuje wysoką jakość dostarczanych
produktów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zaznacz X w odpowiednim miejscu.

Jestem Członkiem ISPE
Nie jestem członkiem ISPE – cena bez opłaty członkostwa w ISPE

1999 PLN
2390 PLN

DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
E-mail
Firma
Adres
NIP
Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia uczestnictwa i wniesienie opłaty za udział. Wszystkie ceny są
cenami brutto. Cena nie zawiera kosztów noclegu, który należy zarezerwować we własnym zakresie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na cele szkolenia zgodnie z ustawą.
Warunki rezygnacji:
•
•

do 8 dni przed wydarzeniem - 10% ceny podstawowej
7-1 dni przed wydarzeniem - 50% ceny

•

w dniu wydarzenia - 100% ceny (ISPE Polska zapewnia dostarczenie materiałów z wydarzenia w wersji elektronicznej na
wskazany adres mailowy). Rezygnacja z udziału, wyłącznie w formie email

•

Spotkanie odbędzie się w hotelu Radisson Blu Sobieski – pl. Zawiszy 1

ODBIORCA

BANK

Stowarzyszenie ISPE – Polska
Chłodna 56 / 60, 00-872 Warszawa

IBAN: PL 36 1050 1764 1000 0090 7120 9226
SWIFT: INGBPLPW BANK ING Bank Śląski S.A., Oddział
Gdańsk
ul. Długie Ogrody 6 / 14, 80-765 Gdańsk

Data

Podpis

Prześlij skan zgłoszenia na adres mailowy b.bednarska@ispe.org.pl
Kontakt: 792 100 620

Sponsorzy:

