
AGENDA SZKOLENIA
9.00 - 9.30  Rejestracja uczestników 
9.30 - 11.00 WYKŁAD
11.00 - 11.15 Przerwa 
11.15 - 12.45 WYKŁAD
12.45 - 13.15 Przerwa  
13.15 - 15.15 WYKŁAD
15.15 - 15.15 Przerwa
15.30 - 16.30 WYKŁAD
16.00 - Q&A oraz zakończenie szkolenia 

PROGRAM

SZKOLENIE ONLINE
Pharmacovigilance 2023 w teorii oraz praktyce

28 lutego 2023

Informal Work-Sharing procedure for follow-up for PSUSA for NAPs - Procedura „PSUFU”
PSUSA Follow-Up
RMP – próba wypracowania ujednoliconej listy ryzyk – Procedura „HaRP” Harmonisation of
RMP Procedurę/Project

System zarządzania sygnałami – podstawowe pojęcia i definicje
Proces zarządzania sygnałami – omówienie poszczególnych etapów od detekcji po ocenę
przez PRAC

Podsumowanie ostatnich zmian w obszarze Pharmacovigilance
Procedury CMDh dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii

Monitorowanie i detekcja sygnałów

Prelegent: Andrzej Czesławski – niezależny ekspert
Wymagane prawem przeglądy literaturowe baz medycznych oraz czasopism
fachowych w zakresie Pharmacovigilance

Prelegentka: Ewa Zygadło-Kozaczuk

Kary za naruszenia przepisów dotyczących pharmacovigilance
Odpowiedzialność osobista oraz odpowiedzialność firmy
Dobre praktyki w zakresie zabezpieczenia przed odpowiedzialnością

Odpowiedzialność za działania z zakresu Pharmacovigilance.

 
Prelegent : Marek Paluch – Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

 
 KOSZT UDZIAŁU

Online – 1500 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę internetową,
brak  konieczności instalacji dodatkowych aplikacji)

 

Jak zacząć przegląd literaturowy i gdzie szukać informacji?
 Metody i strategie przeglądu literaturowego.
Co jest najtrudniejsze w przeglądzie literaturowym i jakie błędy popełniamy?
Warunki skutecznego przeglądu literatury – podsumowanie.



kontakt do organizatora
Ewelina Potocka 
 Project Manager
 tel.22 252 10 86

 kom:660 815 478 

PRELEGENCI

Andrzej Czesławski
Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 2005 do
2015 roku pracował w obszarze związanym z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych
w procedurach europejskich i narodowej. W swojej codziennej pracy kierował zespołem osób
zajmujących się koordynacją procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w
procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej. Przez wiele lat pracy zdobył szeroką
wiedzę w zakresie dokumentacji rejestracyjnej składanej w formacie elektronicznym. Od 2016
roku kieruje zespołem osób odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Jest wieloletnim ekspertem Europejskiej Agencji Leków.

Marek Paluch
Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa
wyrobów medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych.
Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich klasyfikacji
oraz marketingu, a także w zagadnieniach związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu
produktów leczniczych. Opracowuje również  stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych,
a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność przepisów prawa z Konstytucją RP.
Doświadczenie Marka obejmuje także budowę kompleksowych systemów compliance oraz
systemów przeciwdziałania korupcji w organizacjach.

Ewa Zygadlo - Kozaczuk

mgr farm. Ewa ZygadłoK ozaczuk
Od 2007 roku do teraz - założyciel i współwłaściciel pierwszego w Polsce Centrum
Informacji o leku, konsultant w zakresie źródeł informacji o lekach i terapiach dla
specjalistów opieki zdrowotnej i pacjentów,  wcześniej m.in. Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny we Wrocławiu, Kierownik d/s Kontaktów i Komunikacji Zewnętrznej Grupy
Badawczej Servier w Warszawie) ,Kierownik d/s Personalnych i Szkoleń w Przedsiębiorstwie
Farmaceutycznym Anpharm w Warszawie, Kierownik hurtowni farmaceutycznej oraz Działów
Farmacji Szpitalnej, 
Od ponad 20 lat uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z funduszy europejskich (Tempus
Phare, Leonardo da Vinci) oraz na studiach podyplomowych dla farmaceutów, a także kursów
w zakresie informacji o lekach i terapiach dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego,
Ekspert Parlamentu Europejskiego w zakresie informacji o lekach dla pacjentów
Ekspert Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie szkolenia
farmaceutów (do 2015 r.)
Autor książki „Komunikacja w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”-
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej, aptece ogólnodostępnej,
inspekcji farmaceutycznej i w przemyśle farmaceutycznym oraz jako niezależny konsultant.


