DORADZTWO, SZKOLENIA, AUDITY
ul. Na polach 35/1, 31-321 Kraków
NIP: 9452089227 REGON:120524660

ZAPROSZENIE
NA SZKOLENIE OTWARTE
-OSOBA ODPOWIEDZIALNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJKraków, 30 czerwca 2015 roku
Profil uczestnika: Pracownicy działów Zarządzania Jakością, Osoby Odpowiedzialne,
Kierownicy hurtowni farmaceutycznych.
Termin szkolenia: 30 czerwca 2015 roku
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) od 9.00 do 17.00
Miejsce szkolenia: Hotel Ibis Kraków Stare Miasto
Koszty udziału: 600zł + 23% Vat
możliwość
bezpłatnych krótkich konsultacji do 3 miesięcy.

Cel szkolenia
Przedstawienie zmian prawnych wynikających z wprowadzonej
nowelizacji dotyczącej kierowników hurtowni farmaceutycznej.
Przekazanie informacji nt. opracowania i wprowadzania Systemu
Zarządzania Jakością.

ZAPISZ SIĘ
NA
SZKOLENIE

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:
 Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obowiązki Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni
farmaceutycznej
 Nabędziesz i zaktualizujesz wiedzę z zakresu opracowania dokumentacji
systemowej w hurtowni farmaceutycznej
 Poznasz zasady tworzenia głównej dokumentacji
 Będziesz znać poprawne zasady zarządzania dokumentacją
 Będziesz miał możliwość konsultacji ze specjalistami i omówienia konkretnych
przypadków z praktyki zawodowej
Ramowy Program Szkolenia
1. System Zarządzania Jakością a Osoba Odpowiedzialna.
2. Osoba Odpowiedzialna- wymagania prawne, rozporządzenia , dyrektywy,
aktualny stan prawny.
ELPHARMA realizuje usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z wytycznymi
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno -Szkoleniowych.
Zapewniamy jakość organizacji, strategii, kadry i usługi.
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3. Prawo Farmaceutyczne a Prawo Pracy.
4. Prawa i obowiązki Osoby Odpowiedzialnej z punktu widzenia interesów
pracodawcy i pracownika:
a. wymagania umowy o pracę
b. wymagania Prawa Farmaceutycznego
5. Prawa i obowiązki Osoby Odpowiedzialnej uwzględniające zapewnienie
jakości, skuteczności i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów
leczniczych:
a. zakres i granice odpowiedzialności
b. podział obowiązków pomiędzy osoby odpowiedzialne
c. zależności służbowe, podległości, delegowanie uprawnień, zastępstwa.
Trener:
mgr Elżbieta Bętkowska-Ożóg
Dyplomowany trener Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Wykładowca studiów
podyplomowych Farmacja Przemysłowa Wydziału Farmaceutycznego Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla:
farmaceutów przemysłowych w oparciu o najnowsze wytyczne Dobrej Praktyki
Wytwarzania, dla producentów kosmetyków oraz w zakresie Systemów Zarządzania
Jakością w tych branżach. Od 2007 roku Ekspert podczas audytowania i certyfikowania
systemów zarządzania jakością w międzynarodowej jednostce certyfikującej w
branżach: produkcja wyrobów farmaceutycznych, ochrona zdrowia, Dobra Praktyka
Wytwarzania opakowań do celów farmaceutycznych, Dobra Praktyka Wytwarzania
kosmetyków.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Kamil Kmieciak
tel. : +48 885-656-597
e-mail: kamil.kmieciak@elpharma.pl
skype: kamil.elpharma

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

ELPHARMA realizuje usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z wytycznymi
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno -Szkoleniowych.
Zapewniamy jakość organizacji, strategii, kadry i usługi.

