
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                       

 

                  

Substancje lecznicze  
       w ujęciu wytycznej ICH Q11 

Rozwój i wytwarzanie API, materiały wyjściowe do produkcji API oraz 

informacje wymagane w sekcjach 3.2.S.2.2 – 3.2.S.2.6 Modułu 3 CTD  

           Data,  Miejsce        Serdecznie Państwa zapraszamy! 

PRELEGENT: 

 

Aleksandra 

Schuttenberg-Ernest 

PROGRAM: 

 

 Jakie narzędzia i jakie możliwe podejścia stosuje  

się w rozwoju API? 

 Co wpływa na krytyczne atrybuty jakości API? 

 Materiały wyjściowe do produkcji API (API SMs) – 

definicje i wymagania według EMA oraz EDQM 

 Aktualne wyjaśnienia ICH i EMA oraz najnowsze 

obserwacje EDQM odnoszące się do API SMs 

 Konsekwencje redefinicji API SMs  

 Jakie informacje powinny zawierać sekcje  

3.2.S.2.2 – 3.2.S.2.6 Modułu 3? 

 Zalecenia wytycznej ICH M7 na temat oceny  

i kontroli zanieczyszczeń mutagennych w API  
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Do kogo kierujemy szkolenie? 
 
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pracujących w szeroko 
rozumianym sektorze przemysłu farmaceutycznego oraz 
ośrodkach współpracujących, które są zainteresowane 
aktualnymi regulacjami na temat rozwoju i wytwarzania 
substancji leczniczych, oceny dokumentacji jakościowej oraz 
przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w zakresie jakości 
dla substancji leczniczej i/lub produktu leczniczego w całości lub  
w części, w tym do pracowników Działów R&D, Rejestracji, 
Zapewnienia Jakości, a także Osób Wykwalifikowanych (QPs) 
oraz wszystkich innych osób zainteresowanych. 
 

Program szkolenia 
 
Rozwój i wytwarzanie substancji leczniczych 

 Rozwój procesu wytwarzania substancji leczniczej według 
wytycznej ICH Q11 

 Krytyczne atrybuty/cechy jakości substancji leczniczej 

  „Przestrzeń projektowa” w rozwoju substancji leczniczej  
i korzyści, jakie wynikają z jej rejestracji 

 Rozważania odnośnie rozwoju strategii kontroli procesu 
wytwarzania 

 
Ocena i kontrola zanieczyszczeń mutagennych według 
wytycznej ICH M7 
 Zastosowanie wytycznej dla produktów leczniczych 

wprowadzonych do obrotu oraz tych będących w rozwoju 
klinicznym w kontekście substancji leczniczej 

 Rozważania odnośnie rozwoju strategii kontroli 
zanieczyszczeń mutagennych 

 Polityka EDQM dotycząca implementacji wytycznej ICH M7 
 
Materiały wyjściowe do produkcji substancji czynnej 

 Definicje „materiału wyjściowego do produkcji API” –  
rys historyczny 

 Definicja „materiału wyjściowego do produkcji API” (ICH Q7) 

 Polityka EDQM odnośnie definicji „materiałów wyjściowych 
do produkcji API” wczoraj i dziś 

 Zasady dotyczące właściwego wyboru materiałów 
wyjściowych do produkcji API (ICH Q11) 

 Redefinicja „materiałów wyjściowych do produkcji API”  
 
Składanie dokumentacji dotyczącej rozwoju procesu 
wytwarzania i innych powiązanych informacji w formacie CTD 

 Jakie informacje powinny zawierać sekcje 3.2.S.2.2 – 3.2.S.2.6 
Modułu 3? 

 W których sekcjach Modułu 3 należy umieścić inne 
informacje pozyskane w trakcie prac nad rozwojem procesu 
wytwarzania API, np. oceny ryzyka? 

 W jakiej formie i gdzie należy zamieścić podsumowanie 
całkowitej strategii kontroli? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

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 substancji/produktów leczniczych, 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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