
 

                 

 

    

 

 

 

 

              ATMPs 
     produkty lecznicze  
 terapii zaawansowanej 

 

                            Terapie zaawansowane: Plany działania na rzecz rozwoju  

                                    i szerszej dostępności dla pacjentów w Europie  

  Data,  Miejsce    Serdecznie Państwa zapraszamy! 

PROGRAM: 

 

 Jak ułatwić prace badawczo-rozwojowe nad ATMPs? 

 Jak pokonać drogę od wyłączenia szpitalnego (HE)  

do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MA)? 

 Jak zoptymalizować proces regulacyjny ATMPs? 

 Jak usprawnić finansowanie i dostęp dla pacjentów?  

– refundacja  

 Bariery i zachęty oraz wady i zalety 

 GMP dla ATMPs 

PRELEGENT: 

 

Aleksandra 

Schuttenberg-Ernest 
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Do kogo kierujemy prezentację/wydarzenie? 
 
Prezentację informacyjno-szkoleniową kierujemy do wszystkich 
osób pracujących w obszarze produktów leczniczych na bazie 
genów, komórek lub tkanek, które są zainteresowane 
aktualnymi regulacjami i strategią działania na rzecz rozwoju 
ATMPs oraz zwiększeniem dostępności terapii zawansowanych  
dla pacjentów w Europie, w tym do pracowników: 
 ośrodków akademickich i innych podmiotów 

zaangażowanych w badania nad innowacyjnymi  
metodami leczenia,  

 sektora opieki zdrowotnej (banki krwi, komórek),  
 szeroko pojmowanego sektora przemysłu 

farmaceutycznego oraz  

 wszystkich innych osób zainteresowanych terapiami 
zaawansowanymi. 

 
 

Program 
 
Ramy prawne regulujące ATMPs w UE 

 Rozporządzenie (WE) Nr 1394/2007 
 Inne powiązane regulacje 

 
Rola Europejskiej Agencji Leków (EMA)  
oraz wyspecjalizowanego Komitetu ds. Terapii 
Zaawansowanych (CAT) działającego w strukturach EMA 

 Inicjatywy i zaplanowane działania wspomagające badania  
i rozwój oraz dostępność do i przystępność ATMPs  
dla pacjentów (niwelowanie nierówności w dostępie  
do terapii zaawansowanych)  

 Liczne inicjatywy na rzecz udoskonalania  
i poprawy środowiska regulacyjnego dla ATMPs 
wspierającego innowacje, np. harmonizacja (np. ocena 
GMO w CTA) czy regulacja obszarów nieuregulowanych  

 Szeroka współpraca z różnymi zainteresowanymi stronami 
 
Klasyfikacja ATMPs 
 
Wyłączenie szpitalne (HE) vs.  
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA) 

 Dlaczego wyłącznie szpitalne, niezamierzenie, stało się 
głównym sposobem na wprowadzenie ATMPs do obrotu?  
– wady i zalety/ ograniczenia i korzyści 

 Jak odwrócić ten trend? 

 Czy wyłączenie szpitalne może stanowić zagrożenie  
dla innowacji? 

 Co zrobić, aby zwiększyć dostęp pacjentów do terapii 
zaawansowanych poprzez udział w badaniach klinicznych 
(CTs) i scentralizowaną procedurę udzielania pozwoleń  
na dopuszczenie do obrotu?  

 Strategie i propozycje rozwiązań 
 
GMP dla ATMPs przyjęte przez Komisję Europejską (EC) – 
kompromis, który uwzględnia szczególne cechy ATMPs, 
wspiera nowatorskie rozwiązania i zapewnia wysoką jakość 
ATMPs oraz bezpieczeństwo pacjentów 
 Rozwój nowych wytycznych Dobrej Praktyki Wytwarzania 

(GMP) dedykowanych produktom leczniczym terapii 
zaawansowanej (ATMPs) 
o Historia rozwoju wytycznych 
o Główne kwestie dyskusyjne podnoszone  

w trakcie procesu rozwoju wytycznych  
 

 
 

 Przegląd wymagań GMP obejmujący, m.in. nowatorskie  
i kompleksowe modele wytwarzania, stosowane dla ATMPs 
o Wytwarzanie zdecentralizowane, 
o Produkcja zautomatyzowana, 
o Dodatkowe wymagania względem QP odpowiedzialnej 

za ATMPs oraz wypełnianie obowiązków QP  
w kontekście nowatorskich rozwiązań odnoszących  
się do wytwarzania 

 
  

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 
wydarzenia 

 

 
Cena 
uczestnictwa 
w wydarzeniu 

  

   
 (do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%,  

o ile stosowne) 
 
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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