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a 820  regisztráció

850  Megnyitó az iir részéről

900  Változások a gyógyszer 
nagykereskedeleM  
Minőségbiztosításában
 A GDP változások jelentése a jövőre nézve
 Az ISO 9001:2015 szabványra való áttérés 2018. szept-

emberig
 Milyen kihívásokkal kell megküzdeni az áttérés során?
 Miért időszerű az áttérés?
 Mik a különbözőségek az ISO 9001:2008-hoz képest?
 Hogyan célszerű felkészülni az áttéréshez?

Előadó: egyeztetés alatt

1000  káVészünet
1030  klinikai Vizsgálati  
készítMények (iMps) és steril 
gyógyszerkészítMények
 IMPs

 2018-ban telik le az átállási idő az új EU-s rende-
letre (No. 536/2014) – hogyan tovább?

 A Directive 2003/94 visszavonásra kerül, úgyszin-
tén a GMP-Annex 13 is – mik a következmények?

 Steril készítmények
 EN ISO 14644-1-2015-12 előírás a tisztatérre – ho-

gyan valósulhat meg?
 GMP-Annex 1 módosítási javaslat – az EN ISO 

14644-1 megváltoztatott előírásaival való harmo-
nizálás a cél

 WFI (Water for Injection) – az injekcióhoz való víz 
Ph.Eur. monográfia változása

Előadó: egyeztetés alatt

1130  Önellenőrzés – a Minő-
ségbiztosítók ellensége?
 Hogyan kellene/lehet önellenőrzést végezni hatékonyan?
 Melyek a leghatékonyabb módszerek arra, hogy az 

önellenőrzés objektív legyen?
 A hivatalos keretek miatt nem életszerű a folyamat – 

mi lehet a megoldás?
 A rengeteg papírmunka lehet az oka annak, hogy a 

minőségbiztosítók ezt tehernek érzik – elektronikus 
rendszer kialakítása lehetne a megoldás?

 Nincs egységes szabályzási rendszer, sem pedig egy 
megfelelő sablon/minta az önellenőrzés elvégzésére – 
ebből kiindulva hogyan lehetne az önellenőrzés során 
felfedezett hibákat javítani?

előadó: dr. Herényi bulcsu, Független tanácsadó,

JuHaer R+D Kft. 

1230  ebédszünet
1330  biztonságos  
inforMatikai Háttér  
és nyoMon kÖVetHetőség  
a HaMisítás ellen
 Hogyan működnek az adatbeviteli jogosultságok?
 Hogyan lehet hatékony a visszakereshetőség?
 Mik a buktatói a nyomon követésnek?
 Hogyan lehet megakadályozni a hamisítást és hogyan 

lehet felismerni azokat a kiskapukat, melyeket a ha-
misítók kihasználhatnak?

 Hamisítás elleni 2D kód bevezetése 2019 februárjától: 
Delegated Act (EU) 2016/161
 Egyedi azonosítók a gyógyszercsomagoláson

előadó: dr. gál georgina, area Label manager eu,

AbbVie Kft. 

1430  káVészünet
1500  külső és belső auditok 
folyaMatai
 Hogyan zajlanak az auditok?
 Mire kell oda figyelnie az auditálást végző szakember-

nek?
 Hogyan kapcsolódik be a minőségbiztosító az auditba?
 Hogyan kell felkészülni egy hatósági inspekcióra?
 Milyen változások figyelhetőek meg az elmúlt években 

az ellenőrzések és vizsgálatok tekintetében?
 Mire kell számítani a jövőben, ami az auditokat illeti? 

Milyen újabb kihívások elé állítják a szakembereket az 
ellenőrzések?

előadó: Vajdai Márta, manager, Global Quality & 

compliance, internal audit, PPD Magyarország Kft. 

1600  Meddig terjed a Qp és 
Meddig a forgaloMba Hoza-
tali engedély jogosultjának  
a felelőssége Most és  
2019 után? kerekasztal-beszélgetés
 Felelős lesz-e a QP a disztribúciós tevékenységekért?
 Hol és mikor történhet hamisítás? Hogyan kezeli ezt  

a QP?
 A hatóanyag szállításának minőségbiztosítása, mint új 

elem a QP hatóanyag megfelelőségi nyilatkozatában
 Ismernie kell-e az igazolt szállítási dokumentációkat, 

pl CMR-t vagy az EORI számot?
 Milyen mértékben bővül majd a feladatkör?

résztvevők a nap előadói 

1700  az első nap Vége

Minőségbiztosítás a gyógyszeriparban
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k820  regisztráció
850  Megnyitó az  
iir részéről
900  cold cHain a Minőség-
biztosítás tükrében
 Cold chain fenntartása a szállítás során – minőség-

biztosítási teendők
 Hőmérsékletregisztrálás – az adatgyűjtő eszközök jók, 

azonban az elemek nem bírják a hideget – mi lehet a 
megoldás?

 Szállítójárművek felügyelete, validálása és kvalifikálása
 Dokumentálási és ellenőrzési kihívások

előadó: dr. Valkó istVán, meghatalmazott személy,

Kedrion Biopharma 

950  káVészünet
1010  reklaMáció és  
panaszkezelés – a legjobb 
gyakorlatok
 Milyen részletesen szükséges elkészíteni a dokumen-

tációt?
 Az időfaktor relevanciája - miért fontos a 24 órán belüli 

bejelentés?
 Kit kell bevonni a folyamatba?
 Ki a hibás – a felhasználó vagy a cég? Hogyan kell el-

járni a különböző esetekben?
 Milyen típusai vannak a reklamációnak? Lehetséges 

lenne ezeket egységesen kezelni?
 Melyek a leghatékonyabb kezelési módok? – elektro-

nikus és papíralapú megoldások
 Kiegészítő termék esetén bonyolult és sokszor lehe-

tetlen felvenni a kapcsolatot a gyártó céggel – van-e 
lehetőség egy átláthatóbb rendszer kialakítására?

előadók: zajzon gergely, Gyógyszerügyi szakértő, 

ZALA Pharma Kft. & zajzonné boruzs HedVig, 

Főosztályvezető, tanácsadó, Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal

1100  tecHnológiai  
transzfer a  
Minőségbiztosítás  
szeMpontjából
 Hogyan is néz ki egy transzfer plan/study?
 Hogyan kell bejelenteni a transzfert a hatóságnak? 

Hogyan működik a regisztráció?
 QC tesztek validálása – ezek mérete/száma
 Field study sarzsok – hogyan kell rendszer szinten 

működtetni?

Előadó: egyeztetés alatt

1200  ebédszünet
1300  kockázatkezelés  
a Minőségügyben workshop
 Kezelés előtt elemzés – hogyan?
 Súlyosság értékelése – fő szempont a betegbiztonság
 Hogyan kell kezelni az egyes szakaszokat?
 Milyen eltérések vannak a kockázatkezelésben pl. az 

áruátvételnél, a szállításnál, a felszabadításnál vagy 
éppen a mintavételnél?

 Kockázatkezelés és változáskezelés: best practice
 Kockázatcsökkentő intézkedések
 Amennyiben a kockázat nem csökken megfelelő mér-

tékben, akkor meg kell-e változtatni a folyamatokat?
 Az alapos ellenőrzés szerepe a risk managementben 

– engedélyek megléte stb.
 Az ISO szabvány kockázatalapú megközelítése
 SWAT, FMEA, brainstorming mindmapping, 

Ishikawa diagram, stb. – lehetséges vizsgálati 
modellek

előadó: Hegedűs gézáné dr. koMlóssy éVa, 

Qualified person és minőségirányítási szakértő, 

LAPROVET HUNGARY Állatgyógyászati Kft. Biopharma 

1600  a Második nap Vége

Minőségbiztosítás a gyógyszeriparban 2. nap
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a Rendezvény szólni kíván  
a gyógyszeRipaRban dolgozó . . .
	 minőséGirányítási vezetőkhöz, iGazGatókhoz  minőséGbiztosítási  

vezetőkhöz, iGazGatókhoz  minőséGeLLenőrzés terüLetén  
doLGozókhoz  minőséGüGyi szakemberekhez  technoLóGiávaL,  
metodoLóGiávaL FoGLaLkozókhoz  FejLesztési szakemberekhez,  
k+F terüLetén doLGozókhoz  FoLyamat menedzserekhez, FoLyamat- 
eLLenőrzés terüLetén doLGozókhoz  Gyártásban, Gyártás- 
eLLenőrzésben doLGozókhoz  auditorokhoz, inspektorokhoz  

 törzskönyvezőkhöz
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FIzEtés, VIsszaLépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN MéG kéRdésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Lovas Enikő +36 70 314 2941
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Wéber Gábor +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétELt ENGEdéLyEzŐ/ELRENdELŐ szEMéLy
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

adMINIsztRatíV kapCsOLattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HELyEttEsítŐ szEMéLy3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMLÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RészVétELI díj 2017. MÁRCIus 24-IG kEdVEzMéNy 2017. MÁRCIus 25-tŐL

Minőségbiztosítás  
a gyógyszeriparban 219.000,- 30.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEdVEzMéNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

CH7002

Minőségbiztosítás 
a gyógyszeriparban

május 10-11. Budapest
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