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Шановні колеги! 

  Запрошуємо вас взяти участь у нашому семінарі:  
 «GMP для інженерних служб та проектантів» 

м. Київ, 29.10.2015 – 30.10.2015 

 

Ведучий семінару: Островной Денис Володимирович, тренер-консультант з GMP 
 

Мета семінару: 

- Висвітлити основні аспекти проектування, монтажу, кваліфікації та експлуатації 

сервісних систем (чистих приміщень, води очищеної, води для ін`єкцій, чистого пару  та 

стиснутого повітря) на фармацевтичному підприємстві. 

- Обсудити використання аналізу ризиків в процесі: проектування, кваліфікації та 

експлуатації сервісних систем. 

Цільова аудиторія: 

- Керівники та співробітники сервісних / інженерних підрозділів, проектних відділів, 

відділів валідації та забезпечення якості. 

Взявши участь в семінарі, слухачі: 

- отримають практичні навички проведення аналізу ризиків; 

-  удосконалять свої знання з Належної інженерної практики (Good Engineering Practice); 

- отримають знання щодо можливих шляхів виконання вимог GMP при проектуванні, 

монтажу, кваліфікації та експлуатації: чистих приміщень, систем отримання та 

розподілу води очищеної, води для ін`єкцій, чистого пару та стиснутого повітря. 

 

Програма семінару 
29.10.2015 

09:30 – 11:00 Аналіз ризиків для якості при проектуванні фармацевтичного 

виробництва 

11:15 – 13:00 Системи отримання, зберігання та розподілу води очищеної та води для 

ін’єкцій: 

- вимоги,  

- отримання, 

- зберігання та розподіл, 

- кваліфікація та рекваліфікація систем, 

- моніторинг якості, 

- практика інспектування. 

13:00 – 14:00 Перерва на обід 

14:00 –16:15 Системи отримання, зберігання та розподілу чистого пару, стислого 

повітря, азоту: 

- вимоги,  

- отримання, 

- зберігання та розподіл, 

- кваліфікація та рекваліфікація систем, 

- моніторинг якості, 

- практика інспектування. 

16:30 -17:30 Практичне завдання 
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30.10.2015 
09:00 – 13:00 Чисті приміщення та система вентиляції, кондиціонування та 

опалення: 

- вимоги, 

- системи підготовки повітря, 

- очищення повітря, 

- проектування, 

- попередження перехресної контамінації, 

- вибір оптимальних перепадів тиску повітря між приміщеннями, 

- одяг для чистих приміщень. 

13:00 – 14:00 Перерва на обід 

14:00 –16:15 Чисті приміщення та система вентиляції, кондиціонування та 

опалення: 

- кваліфікація та рекваліфікація, 

- моніторинг системи, 

- практика інспектування. 

16:30 -17:00 Практичне завдання 

17:00 –17:30 Тестування та обговорення результатів 

Після закінчення семінару учасники отримають відповідні сертифікати. 

Вартість участі у семінарі становить 3840,00 (три тисячі вісімсот сорок) грн. 00 коп. 
(в т.ч. ПДВ) за одну особу.  В разі відсутності оплати на день початку семінару прохання 

до слухачів семінару надати гарантійного листа про оплату навчання. 
(До вартості семінару входить: інформаційно-консультативне обслуговування, комплект 

навчальних матеріалів, блокнот, ручка, кава-брейк, бізнес-ланч) 

                   Прохання заявку на участь у семінарі надати до 22.10.2015 р. 

 


