
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanieczyszczenia genotoksyczne 
w świetle wytycznej ICH M7 

ICH M7: Aktualna regulacja zanieczyszczeń mutagennych  

                w farmaceutykach 

    12 czerwca 2018,  Łódź 

PROGRAM: 

 

 Jak z sukcesem zaimplementować 

wytyczną ICH M7(R1)? 

 Koncepcja TTC 

 Zastosowanie modeli (Q)SAR 

 Klasyfikacja zanieczyszczeń 

 Strategia kontroli 

PRELEGENT: 

 

Aleksandra 

Schuttenberg-Ernest 

 



Zanieczyszczenia genotoksyczne w świetle wytycznej ICH M7 
12 czerwca 2018, Łódź 

ASE Pharma Solutions, Zanieczyszczenia genotoksyczne w świetle wytycznej ICH M7, 12 czerwca 2018, Łódź Strona 2 z 3 

 

 

Do kogo kierujemy szkolenie? 
 
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pracujących w szeroko 
rozumianym sektorze przemysłu farmaceutycznego oraz 
ośrodkach współpracujących, które są zainteresowane 
aktualnymi regulacjami dotyczącymi zanieczyszczeń 
reaktywnych wobec DNA (mutagennych), ich klasyfikacji  
i kontroli, jak też zastosowaniem wytycznej ICH M7 dla 
produktów będących w obrocie oraz tych w rozwoju klinicznym, 
w tym do pracowników Działów R&D, Rejestracji, Zapewnienia 
Jakości, Kontroli Jakości, a także Osób Wykwalifikowanych (QPs) 
oraz wszystkich innych osób zainteresowanych. 
 

Program szkolenia 
 
Wprowadzenie do oraz historia regulacji  
zanieczyszczeń genotoksycznych 

 Od aplikacji i rejestracji (produktu), poprzez publikacje,  
do regulacji i harmonizacji -  
z perspektywy przemysłu i regulatora(ów) 

 Regulacje bądź projekty regulacji: EMA, FDA, ICH 

 Przegląd stosowanych definicji 
 
Ocena zanieczyszczeń w substancji leczniczej  
oraz produkcie leczniczym 

 Zanieczyszczenia w kontekście rozwoju procesu 
wytwarzania substancji leczniczej (ICH Q11, ICH M7) 

 Produkty degradacji 
 
Przewidywanie mutagenności zanieczyszczeń w oparciu  
o metodologie (Q)SAR ważnym narzędziem oceny ryzyka 

 (Q)SAR jako metodologie wspomagające praktyczną 
implementację wytycznej – ich zastosowanie i ograniczenia 

 Rola eksperta w przeglądzie wyników z systemów (Q)SAR - 
kontekst regulacyjny 

 
TTC – geneza, rozwój koncepcji i zastosowanie 

 Kiedy stosuje się limity dla zanieczyszczeń oparte na TTC? 

 W jakich przypadkach koncepcja TTC nie ma zastosowania? 
 
Rozwój strategii kontroli zanieczyszczeń mutagennych 

 Jak ustanowić i uzasadnić właściwą strategię kontroli? 

 Kluczowe elementy oceny ryzyka i opcje kontroli 
zanieczyszczeń procesowych w substancji leczniczej 

 Kontrola produktów degradacji 
 
Zastosowanie wytycznej ICH M7 dla produktów w rozwoju 
klinicznym oraz produktów w obrocie 

 Koncepcja ekspozycji LTL 

 Zarządzanie w cyklu życia  
(substancja lecznicza/produkt leczniczy) 

 
Dokumentacja 

 Jakich informacji i kiedy oczekuje regulator od 
wnioskodawcy(ów)? 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

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  12 czerwca 2018 

Godz. 9.45 – 16.45 
Rejestracja uczestników: godz. 9.00 – 9.45 

 
Miejsce 
szkolenia 

Łódź 
(dokładny adres zostanie podany uczestnikom 
w późniejszym terminie) 

 
Cena szkolenia Zgłoszenie 

uczestnictwa do  
7 maja 2018 

Zgłoszenie 
uczestnictwa po  
7 maja 2018 

 1799,00 PLN Netto 1999,00 PLN Netto 
 (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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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
Zanieczyszczenia genotoksyczne w świetle wytycznej ICH M7 
12 czerwca 2018, Łódź 

 

ASE  Pharma Solutions Aleksandra Schuttenberg-Ernest 

Koteże ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański tel./ fax: (+48) 58 531 02 59 tel. kom.: (+48) 606 93 82 51 NIP 592-141-13-38 REGON 222026128 
office@asepharmasolutions.com trainings@asepharmasolutions.com www.asepharmasolutions.com 

Bank: PKO Bank Polski SA     Nr rachunku: 22 1020 1909 0000 3102 0163 7313 
 

Dane uczestnika oraz firmy/podmiotu:                       

 
Pani                Pan  
 
Zaznaczyć właściwe (wstawiając znak „x”)/ Wpisać tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

  

Wpisać pełną nazwę firmy/ podmiotu Wpisać adres firmy/ podmiotu (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 Akceptacja odbiorcy dotycząca przesyłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
Akceptujemy faktury VAT w postaci plików PDF, 

przesyłanych za pośrednictwem  

poczty elektronicznej:                 TAK               NIE  

Imię i nazwisko: 

 

E-mail: 
Wpisać NIP Zaznaczyć właściwe (wstawiając znak „x”) Wpisać imię i nazwisko oraz e-mail osoby do kontaktu ds. faktur VAT 

Imię i nazwisko: 

 

Tel.: Fax: E-mail: 

Wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktu/ numer telefonu/ faxu/ e-mail 

 

Wypełnić tylko w przypadku, kiedy adres do faktury jest inny, niż podano powyżej 

Należność z tytułu udziału w szkoleniu/wydarzeniu:  

 
Netto, [PLN] Brutto, [PLN] 

Wpisać należności z tytułu szkoleni/wydarzenia (do kwoty Netto doliczyć należny podatek VAT 23%, co daje kwotę Brutto) 

Deklaracja źródła finansowania:  

Szkolenie/wydarzenie będzie finansowane  

w całości ze środków publicznych. 

 Szkolenie będzie finansowane  

w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

 Szkolenie/wydarzenie nie będzie 

finansowane ze środków publicznych. 

 

Zaznaczyć właściwe (wstawiając znak „x”) 

Uwagi: 

Szczególne warunki udziału w szkoleniu/wydarzeniu: 
1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu (dane kontaktowe zamieszczone są w stopce formularza) poprawnie i w pełni wypełnionego 

Formularza Zgłoszeniowego dla każdego uczestnika, w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/wydarzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu pisemne potwierdzenie udziału 
w szkoleniu/wydarzeniu, poprzedzone informacją o otrzymaniu zgłoszenia udziału (na kontaktowy adres e-mail, podany w Formularzu Zgłoszeniowym). Z chwilą potwierdzenia udziału, następuje 
zawarcie prawnie wiążącej umowy, pomiędzy zgłaszającym a firmą ASE Pharma Solutions Aleksandra Schuttenberg-Ernest, zwaną w dalszej części niniejszych Szczególnych warunków udziału  
w szkoleniu/wydarzeniu, ASE Pharma Solutions a potrącenia, o których mowa poniżej są następstwem rezygnacji lub niepojawienia się na szkoleniu/wydarzeniu. 

2. Cena obejmuje materiały dla uczestnika szkolenia/wydarzenia, przerwy kawowe oraz lunch. Materiały obejmują listę uczestników szkolenia/wydarzenia. 
3. Wpłaty należy dokonać na konto ASE Pharma Solutions (nr rachunku i bank wskazane są w stopce formularza). Należność z tytułu szkolenia/wydarzenia musi wpłynąć na konto organizatora przed 

rozpoczęciem szkolenia/wydarzenia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu/wydarzeniu, bo tylko wtedy, kiedy ASE Pharma Solutions otrzyma wpłatę, 
uczestnik ma prawo wziąć udział w szkoleniu/wydarzeniu (otrzymanie wpłaty, co do zasady, nie będzie potwierdzane).  

4. Rezygnacja z udziału musi nastąpić w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/z wydarzenia. W przypadku rezygnacji, w terminie do 14 dni przed datą 
szkolenia/wydarzenia, zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości; w przypadku rezygnacji, w terminie do 7 dni przed datą szkolenia/wydarzenia, ASE Pharma Solutions ma prawo 
obciążenia opłatą manipulacyjną, w wysokości 30% ceny szkolenia/wydarzenia + VAT; w przypadku rezygnacji, w terminie krótszym  niż 7 dni przed datą szkolenia/wydarzenia, ASE Pharma Solutions 
ma prawo obciążenia opłatą manipulacyjną w pełnej wysokości, tj. 100% ceny szkolenia/wydarzenia. Niezłożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu/wydarzeniu lub nieobecność uczestnika, skutkuje 
obciążeniem pełnymi kosztami udziału. 

5. W szkoleniu/wydarzeniu, zamiast osoby zgłoszonej, może wziąć udział inna osoba wskazana przez firmę/podmiot. W takim przypadku, należy przesłać dane nowego uczestnika za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub faxu. 

6. Zgłoszenie grupowe: Zgłoszenie uczestnictwa dla czterech (4) osób z tej samej organizacji w jednym czasie, uprawnia tę organizację do dokonania darmowego piątego zgłoszenia uczestnictwa dla 
osoby z tej organizacji.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmian prowadzących/wykładowców, zmiany terminu szkolenia/wydarzenia i do odwołania szkolenia/wydarzenia z przyczyn niezależnych od 
niego. O zmianie terminu szkolenia/wydarzenia lub o fakcie odwołania szkolenia/wydarzenia, uczestnicy zostaną powiadomieni (e-mailem). W przypadku odwołania szkolenia/wydarzenia, nastąpi 
zwrot wpłaconej kwoty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne poniesione koszty powiązane z odwołaniem szkolenia/wydarzenia. 

8. Ilekroć mówi się o dniach, oznacza to dni kalendarzowe. 
9. Nagrywanie w trakcie szkolenia/wydarzenia jest zabronione. 

Informujemy, że podanie danych (wypełnienie formularza) jest warunkiem zawarcia umowy. Informujemy, że Państwa dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez 
ASE Pharma Solutions zgodnie z naszą Polityką prywatności (link). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od ASE Pharma Solutions za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany(e) adres(y) 
e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą Polityką prywatności (link). 

Uprzejmie prosimy zaznaczyć wstawiając znak „x” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą Polityką prywatności (link).  

Uprzejmie prosimy zaznaczyć wstawiając znak „x” 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z i akceptujemy powyższe warunki udziału.  

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę ASE Pharma Solutions do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Data i miejsce: Podpis i pieczątka: 
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