
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walidacja procesu 
w ujęciu zmienionego Aneksu 15 
oraz wymagań FDA 

EU i FDA: Nowe wymagania – Istota zrozumienia 

produktu i procesu – Koncepcja cyklu życia 

Data, Miejsce                  Serdecznie zapraszamy! 

PROGRAM: 

 

 Co, jak i dlaczego łączy walidację procesu 

z rozwojem procesu wytwarzania? 

 Przegląd definicji i wymagań według  

EU oraz FDA 

 Cykl życia walidacji procesu 

PRELEGENT: 

 

Aleksandra 

Schuttenberg-Ernest 
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Do kogo kierujemy szkolenie? 
 
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pracujących w szeroko 
rozumianym sektorze przemysłu farmaceutycznego  
a zainteresowanych aktualnymi wymaganiami na temat 
walidacji procesu, w tym do pracowników Działów R&D, Kontroli 
Jakości, Produkcji, Zapewnienia Jakości, Rejestracji. Szkolenie 
kierujemy również do wszystkich pracowników, którzy 
uczestniczą w Zespołach Walidacyjnych i/lub nimi zarządzają. 
 

Program szkolenia 
 
Związek rozwoju procesu wytwarzania z walidacją procesu 

 Podejście tradycyjne i rozszerzone  

 Przestrzeń projektowa jako element procesu wytwarzania 

 Implementacja właściwej strategii kontroli 

 Zastosowanie narzędzi Analitycznej Technologii Procesu 
(PAT) 

Walidacja procesu w ujęciu wytycznych EU 

 Definicje i wymagania 

 Co dalej z magiczną liczbą 3 serii? 

 Składanie dokumentacji dotyczącej walidacji procesu 
wytwarzania w dossier rejestracyjnym 

o Walidacja procesu dla produktu gotowego 
o Plany i raporty walidacji/weryfikacji 
o Standardowe vs. niestandardowe procesy wytwarzania 
o Walidacja procesu dla API – kluczowe elementy 

Walidacja procesu w ujęciu wytycznych FDA 

 Aktualne podejście i rozważania odnośnie walidacji procesu 

 Etapy walidacji procesu w koncepcji cyklu życia według FDA 
o Projektowanie procesu 
o Kwalifikacja procesu i kwalifikacja (sprawności) procesu  
o Kontynuowana weryfikacja procesu 

 Protokół kwalifikacji (sprawności) procesu –  
wykonanie i raport 

Walidacja procesu w świetle wymagań EU i FDA – porównanie 

 Koncepcja cyklu życia 
o Rozwój produktu i procesu 
o Walidacja komercyjnego procesu wytwarzania 
o Utrzymanie procesu w stanie kontroli podczas rutynowej 

produkcji komercyjnej 
Transfery produktów -  
kluczowe elementy odnoszące się do walidacji procesu 

 Transfery starszych produktów 
Zarządzanie zmianą  
jako element Farmaceutycznego Systemu Jakości (PQS) 

 Właściwe i aktualne procedury 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Prelegent 
  
Aleksandra Schuttenberg-Ernest 
ASE Pharma Solutions 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
Z przemysłem farmaceutycznym związana nierozerwalnie  
od 1996 roku. Doświadczenie w sektorze przemysłu 
farmaceutycznego zdobywała głównie w Działach R&D przy 
rozwoju produktów, ocenie jakości, przygotowywaniu  
i składaniu dokumentacji rejestracyjnej oraz w Kontroli Jakości  
w firmach w Polsce oraz za granicą, włączając międzynarodowe 
korporacje. Doświadczony trener i audytor jakości. Ekspert CMC. 
Osoba Wykwalifikowana (QP). 
  
  
  

Inne informacje 
 
Data   
 
Miejsce 
szkolenia 

 

 
Cena szkolenia  

(do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%) 
 
Kontakt  ASE Pharma Solutions 

Koteże ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański 
tel./ fax: (+48) 58 531 02 59 
tel. kom.: (+48) 606 93 82 51 
office@asepharmasolutions.com  
trainings@asepharmasolutions.com    
www.asepharmasolutions.com 
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