اسينفارما
مستشار صناع

التكنولوجيا الحيوية

مستحضرات التجميل

الصيدالنية

المواد الكيميائية

الجودة والمشاريع
نظام الجودة الصيدالنية
إدارة الجودة الصيدالنية نشاط استراتيجي يتجاوزألنظمة الجودة التقليدية لتصبح عامالً حقيقيا ً لبقاء
األعمال والمشاريع .
تحديث اللوائح

نظام الجودة

• ISPE ،PDA ،ICH ،PIC/S ،AEMPS ،FDA ،EMA

• تغيير السيطرة .إدارة OOS
• إدارة الحوادثCAPA .
• تحسين وتبسيط الوثائق التشغيلية
• إجراءات التشغيل الموحدة والتعليمات وأدلة التصنيع
والتعبئة والتغليف

ضمان الجودة
• تصميم استراتيجيات مؤسسية عالية الجودة
• تكامل إدارة المخاطر
• التدقيق الداخلي (العمليات  ،اإلجراءات  ،التوثيق (
• عمليات التفتيش التنظيمية ()AEMPS ، EMA ، FDA

اإلنتاجية والقدرة التنافسية

مشاريع إدارة المخاطر ()QRM

• التضمين في اإلنتاجية .مؤشرات الجودة
• تكاليف الجودة .أهداف .المقاييس

• تصميم نظام إدارة المخاطر
• الدمج في نظام الجودة

المشاريع الصناعية
إدارة المشاريع الصناعية هي واحدة من أكثر األنشطة تعقيدا حيث يجب مراعاة مبادئ الجودة واإلنتاجية
وربحية األعمال.
مشاريع الهندسة الصيدالنية

اإلدارة اللينة و GMPS

• الهندسة الصناعية ودراسات الجدوى وتصميم المنشأة
• التصميم المفاهيمي  ،الهندسة األساسية  ،هندسة
التفاصيل

• تحسين اإلنتاجية
• تقليل الخلل
• تحسين الموارد
• تحسين مواعيد التسليم

مشاريع تطوير الموظفين
• القيادة والتواصل والتطوير وتحفيز الموظفين
• إدارة المعلومات .إدارة المعرفة

إكساب الخبراء والفنيين
• استشاريين خبراء مع تكريس الوقت الكامل لمشاريع
محددة

مشاريع اإلدارة الرخوة
•  5Sالترتيب والنظافة
•  TPMاجمالي ا لصيانة االنتاجية
• تغييرات تنسيق  SMEDالسريع
• تدفقات  VSMواألوقات
• إنتاجية الخاليا يوU
• مطالبات 8D
•  5Wسبب الجذر
•  KAIZENالتحسين التدريجي

تحسين العملية والمصادقة عليها
تحسين العمليات
ألن كفاءة المنطقة الصناعية أمر حيوي لتنافسية الشركة.

تحسين عمليات التصنيع
تحسين صياغة المنتج
المنتجات الجنيسة

التطوير الصيدالني

• معالجة مشاكل التصنيع :األنسجة الصلبة والسائلة
• خفض التكلفة  -الكفاءة الصناعية
• تحسين العملية  -التبسيط
• تحسين طريقة التصنيع
• تحسين الصيغة :التأثير التنظيمي

• التحجيم الصناعي :أحجام الدُفعات  ،اإلنتاج بكميات كبيرة
• نقل اإلنتاج :منتجات جديدة  ،وتحسين المصنع
• تقييم المعدات :تقنيات مختلفة
• تقييم السواغ :الشركات المصنعة  ،أحجام الجسيمات
• تقييم الملف :خارجي وامتالك
• دراسات االستقرار :التعريف والبروتوكوالت وتقييم النتائج

منتجات جديدة
• صيغ جديدة ذات قيمة مضافة
• ملحقات الخط
• عن طريق الفمAromatization

التأهيل والمصادقة
تعتبر أنشطة التأهيل والتحقق من الصحة أداة للتوضيح
كفاية المرافق والمعدات  ،ومدى مالءمة وموثوقية العمليات.
التوجيه واإلشراف على مشاريع المصادقة

أنشطة المصادقة

• تصميم الخطة الرئيسية للتحقق من الصحة ()VMP
• تصميم خطط تحقق محددة
• تقييم المخاطر
• وثائق المواصفاتURS، FS، DS :
• تصميم البروتوكول :تصميم البروتوكولDQ ،SAT ،FAT :
PQ ،OQ ،IQ ،

• التحقق من عملية التصنيع
•  CQAsو  CMAsو  CPPsوالمراحل  1و  2و .3
• تأهيل أداء العملية ()PPQ
• المراقبة المستمرة ( .)CPVدراسات القدرات.
• مخططات التحكم اإلحصائي .AQL .أخذ العينات اإلحصائية
• التحقق من صحة عملية التنظيف
• تصميم العملية  ،حدود السمية  ، PDE ،عوامل التنظيف
• التحقق من صحة األساليب التحليلية
• التحقق من صحة أنظمة الكمبيوتر .GAMP5 .تخطيط موارد
المؤسسات SCADAs ، PLCs ، LIMS ،

إلىمبادرات التأهيل
• تصميم مصفوفة التأهيل
• تأهيل الغرف ومرافق التصنيع
• تأهيل الخدمات الحرجة ( CIP / ،WFI ،PW ،HVAC
 ، SIPالغازات)
• تأهيل معدات اإلنتاج (التصنيع والتعبئة والتغليف)
• تأهيل األجهزة التحليلية

عمالؤنا يتحدثون عنا
الوكاالت والهيئات الرسمية

المختبرات الصيدالنية

التكنولوجيا الحيوية  ،العالج الخلوي  ،الزراعة  ،الطب التجديدي CRO's ،

القنب الطبي

مستحضرات التجميل والنباتات الطبية والمنتجات الصحية

األدوية اإلشعاعية والمناعة والتشخيص والكواشف

واجهات برمجة التطبيقات والسواغات

الهندسة ومصنعي المعدات ومقدمي الخدمات

اسينفارما
مستشار صناع

تمرين للمفتشين
 .AEMPSكاتالونيا  ،فالنسيا ،
كستيا وليون  ،جزر البلياريس

اكثر من 550
مشاريع صناعية

إسبانيا
أوروبا
أمريكا الالتينية

من عند
2006

اكثر من 400
الشركات العميلة

اسينفارما
التدقيق الداخل

التدقيق الداخلي

عالمي

حسب العناصر الحرجة
• معلمات العملية الحرجة
• السمات الحاسمة لجودة المنتج

االمتثال لمعايير GMP
تقييم أداء نظام الجودة
العناية الواجبة

تكامل البيانات

محدد

• يتم إنشاء البيانات وتخزينها على الورق
• البيانات اإللكترونية
• بيانات المورد والشركة المصنعة للعقد

حسب األنظمة
•
•
•
•
•
•
•

نظام الجودة
نظام المواد
مرافق ومعدات النظام
نظام اإلنتاج
نظام التكييف والوسم
نظام معمل التحكم
نظام التوزيع

حسب المناطق
• المستودعات
• تصنيع
• تكييف
• سؤال وجواب
• اعمال صيانة

المصادقة والتأهيل
• توثيق التحقق ( ، VMPالبروتوكوالت  ،التقارير ،
إلخ).
• مراجعة النتائج والتقارير
• التحقق المستمر من العمليات

عناصر نظام الجودة
صيدالني
•
•
•
•
•
•
•

تغيير السيطرة
إدارة االنحراف و CAPA
أداء العملية وجودة المنتج
المؤشرات والمراقبة من قبل اإلدارة
تدريب وتأهيل الموظفين
إدارة المخاطر
OOS ، OOT

تدقيقات خارجية
التدقيق لمزودي
مواد أولية
مخطط التدقيق المشترك والتكاليف
مشترك

خطط تدقيقات خارجية
المقرر
عمليات التدقيق المجدولة حسب المناطق الجغرافية
• تحديد وتنظيم الموردين في نفس المنطقة
عمليات التدقيق المجدولة من قبل الموردين االستراتيجيين
• تحديد المعامل المهتمة في نفس المورد

تدقيقات خارجية
حسب الطلب
تدقيقات لمورد معين
عمليات تدقيق مادة خام محددة
عمليات تدقيق عملية التصنيع
المراجعات لتطوير التحليل

خيارات التوفير
تقاسم تكاليف التحقيق
• تكاليف المراجعة المشتركة
تقاسم نفقات السفر حسب المناطق الجغرافية
• تكاليف الرحلة المشتركة

أنواع المراجعات
عمليات تدقيق الشركة المصنعة API
تدقيق مصنعي السواغات
تدقيقات لمصنعي مواد التعبئة والتغليف األولية
تدقيقات لمصنعي مواد التغليف الثانوية
عمليات تدقيق عقود مصنعي األدوية (ماكيالدوراس)
عمليات تدقيق مزود الخدمة التحليلية
مراجعة موزعي المواد الخام واألدوية
 APIومراجعة وكالة نقل المخدرات
عمليات تدقيق مطوري برامج GxP
تدقيقات المستودعات عن طريق العقد

اسينفارما
التدقيق الداخل

المراجعين الخبراء
فريق التدقيق اسينفارما لديه
خبرة مثبتة في إجراء عمليات التدقيق
االمتثال الدولي لمعايير GMP

ضمان السرية

التحضيرالستقبال الفحوصات
تنظيمية
تدريب وتدريب الموظفين الرئيسيين
النقاط الرئيسية التي يجب التحكم فيها عند تلقي الفحص
الدعم أثناء الفحص
المساندة في تحضير الرد على التفتيش

اسينفارما
علم االحياء المجهرية الصناعية

اسينفارما علم االحياء المجهري
تقدم الدعم الفني في علم األحياء الدقيقة الصيدالنية والتجميلية:
تم تطبيق علم األحياء الدقيقة على قسم ضمان الجودة
• المراجعات

• المراجعات المسبقة إلعداد عمليات التفتيش
• الدعم في التحقيقات الميكروبيولوجية وتحديد اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية ()CAPA
• تدريب متخصص
• التحقق من صحة عمليات التعبئة المعقمة (محاكاة عملية التعقيم)

تطبيق علم األحياء الدقيقة على قسم اإلنتاج
• السيطرة االستراتيجية على التلوث• تقييم المخاطر
• تقييم العملية المعقمة
• تعريف تدفق
ات الموظفين والمواد
• برامج التنظيف والتطهير
• تأهيل غرف البيئة الخاضعة للرقابة
• تأهيل األفراد العاملين في عمليات التعقيم
• التحقق من صحة عمليات التعقيم (البخار المشبع  ،أكسيد اإليثيلين  ،الحرارة الجافة  ،الترشيح  ،اإلشعاع المؤين ( ،γح(..
• التحقق من صحة عمليات تنظيف المعدات

تطبيق علم األحياء الدقيقة
على قسم مراقبة الجودة
• ممارسات مختبر األحياء الدقيقة الجيدة
• تصميم المختبر
• تطوير والتحقق من صحة األساليب الميكروبيولوجية للمنتجات غير المعقمة (المواد الخام ،
السائبة  ،المنتج النهائي  ،مواد التعبئة والتغليف األولية ).. ،
• تطوير والتحقق من صحة األساليب الميكروبيولوجية للمنتجات المعقمة.
• تطوير والتحقق من تحديد الذيفان الداخلي
• تطوير والتحقق من صحة طرق لتقييم المكونات النشطة ذات النشاط البيولوجي (المضادات الحيوية)
• فعالية العامل الحافظة
• في اختبار الثبات أثناء االستخدام
• استراتيجيات تحديد الميكروبات.
• تطوير برنامج المراقبة لكل من :الجسيمات القابلة للحياة  ،والجسيمات غير القابلة للحياة  ،والغازات المضغوطة  ،والمياه
ذات الجودة الصيدالنية ... ،
• تأهيل المعدات (األوتوكالف  ،العوازل ).. ،

اسينفارما
علم االحياء المجهرية الصناعية

اسينفارما
تدريب متخصص

في تدريب الشركة
الميزات التفاضلية
مخصصة لمختلف الفئات المستويات

تدريب GMP

• طاقم العمل المباشر
• المشرفون والمنسقون والفنيون
• الرؤساء والمديرون

تدريب اولي
• نرحب بالدورة التفاعلية عبر اإلنترنت
• دورات تمهيدية GMP

األساليب المرنة

تدريب محدد للوظيفة من العمل

• حضوري مباشر
• عبر مواقع التواصل

• التدريب على تقنيات وإجراءات التشغيل
• التدريب على النظافة والممارسات الجيدة

اكمال التعليم

تدريب فني متخصص

• محتوى  GMPالعام
• محتوى خاص في الموضوعات الهامة

• تحديث على األخبار التنظيمية
• اإلدارة المنهجية
• TPM

التدريب على القيادة والتحفيز والكفاءات
استراتيجيات القيادة
• موجه إلى المشرفين والمنسقين والفنيين
• موجه للمديرين والرؤساء

أنشطة المجموعة التفاعلية

أنشطة التحفيز
• طاقم العمل المباشر
• المشرفون والمنسقون
• الفنيين والمديرين

• فريق البناء
• قيم الوعي
• توسيع الكفاءات

معدات عالية األداء
• تقنيات العمل الجماعي

تدريب شخصي
• تنمية المهارات لألشخاص الرئيسيين

• تقنيات إدارة الصراع

تدريب مفتوح للجميع الصناعة
البرنامج السنوي للندوات التدريبية المتخصصة
منذ عام ( 2009اإلصدار الثالث عشر في عام )2021

تحديث متخصص للمديرين والمديرين والمشرفين والفنيين الذين يتطورون أنشطتهم في المنطقة الصناعية  ،حيث سيكونون قادرين
على إدارة إمكانيات جديدة و التوقعات ليست مجرد مطلب تنظيمي  ،إنها عامل نجاح حقيقي ومسألة من بقاء األعمال.

ما بين  15و  25ندوة كل عام

أكثر من  1750مشارك

تحديث فني دائم للمتطلبات
التنظيمية وأنظمة الجودة

تعقد الندوات في برشلونة
ومدريد

سا
أكثر من  170مدر ً

أكثر من  150ندوة

كل األخبار في التشريعات
الصيدالنية الوطنية والدولية

بعض الموضوعات الرئيسية المتقدمة
 1التطبيق العملي إلدارة المخاطر من أجل الجودة المطبقة على كل شيء جميع األنشطة الصناعية الصيدالنية
 2إكمال برامج التخصص في استراتيجيات التحقق الجديدة
 3تعظيم فعالية وكفاءة نظام الجودة الصيدالنية
 4المكافحة الميكروبيولوجية للتلوث  ،الممارسات الجيدة في علم األحياء الدقيقة  ،عمليات التعقيم  ،برنامج الرصد البيئي
 5سالمة البيانات  ،الخطأ البشري  ،التحقيق في االنحرافات  ، CAPA ،التحكم من التغييرات  ،مؤشرات األداء الرئيسية

اسينفارما
تدريب متخصص

الموضوعات المتعلقة بالمصادقات:

 .30تطوير وتصنيع المواد الفعالة
 .31الممارسات الزراعية الجيدة وجمع النباتات الطبية للمبادئ
الفعالة

 .1إعداد خطة المصادقة الرئيسية ()PMV-VMP
 .2التحقق من صحة  /تأهيل مرافق اإلنتاج والخدمات والمعدات
 .3تأهيل المناطق النظيفة وفقًا للملحق األول الجديد لممارسات
التصنيع الجيدة
 .4التحقق من صحة العملية
 .5التحقق من صحة التنظيف
 .6التحقق من صحة العمليات المعقمة
 .7التحقق من صحة األساليب التحليلية
 :AQbD .8الجودة التحليلية حسب التصميم
 .9التحقق من صحة األدوات التحليلية
 .10التحقق من صحة النظم المحوسبة.
 .11تصميم والتحقق من صحة جداول البيانات.
 .12اختبارات محاكاة العبوات المعقمة  -تعبئة الوسائط
 .13تصميم وتأهيل ومراقبة أنظمة المياه الصيدالنية

 .32التحضير للحصول على شهادة GLP
 .33الممارسات المخبرية الجيدة لمراقبة الجودة ()GLP
 .34تحسين إدارة معمل مراقبة الجودة .تم التحديث بمعايير
 EDQMالجديدة
 .35اإلدارة الفعالة للنتائج خارج المواصفات ()OOS
 -36اختبارات ثبات الدواء
 .37إجراءات عمل المختبر GLP
 .38سالمة البيانات في مختبر GLP
 .39المعالجة اإلحصائية لبيانات االستقرار
 .40تأهيل األدوات التحليلية

الموضوعات ذات الصلة بالمصنع منتج متعدد:

القضايا المتعلقة بالتدقيق:

 .14نظم وإجراءات لتجنب التلوث المتبادل
 .15حدود السمية في مصانع األدوية متعددة المنتجات

الموضوعات ذات الصلة بـ :GMP / BPM
 .16ممارسات التصنيع الجيدة ( )GMPومعايير GMP
()PIC / S-FDA-EMA
 .17صنع األدوية المعقمة ()PIC / S-EMA
 .18صنع األدوية المعقمة (الملحق األول الجديد من
)EUGMPs
 .19إعداد دليل جودة األدوية
 .20إعداد الملف الرئيسي للموقع المطلوب بواسطة OMS-
PIC / S-FDA-EMA
 .21التوزيع الجيد وممارسات التوريد .مراقبة سلسلة التوريد
 .22ممارسات التصنيع الجيدة في تصنيع األدوية العالجية
المتقدمة.
 .23الملحق الثاني من ممارسات التصنيع الجيدة :العقاقير
البيولوجية  ،المستوى المتقدم
 .24الجزء الثاني من ممارسات التصنيع الجيدة :تصنيع المواد
الفعالة .مستوى متقدم
 .25التسلسل في صناعة األدوية
 -26تنفيذ برنامج المكافحة
الشوائب األولية.ICH Q3D .
 -27دورة عن المستجدات في ممارسات التصنيع الجيدة
(العامان الماضيان)
 .28إدارة المخاطر للسواغات الصيدالنية
 .29جودة منتجات التكنولوجيا الحيوية

الموضوعات المتعلقة بغاز البترول المسال :GLP /

 .41كيفية إجراء التدقيق الداخلي (نهج المراجع )GMP
 .42كيفية الحصول على مراجعة داخلية (نهج تدقيق في برنامج
الرصد العالمي)
 .43كيفية إجراء مراجعة خارجية للموردين (نهج مراجع
)GMP
 .44تجانس والتحقق من صحة موردي المكونات النشطة
 .45استجواب والتحقق من صحة موردي النباتات الطبية.
جديد!
 .46كيفية الحصول على فحص صيدالني (نهج  GMPالمدقق)
 .47كيفية الحصول على مراجعة خارجية للعمالء (نهج GMP
المدقق)

الموضوعات المتعلقة باإلدارة اإلستراتيجية:
 -48المرونة التنظيمية وممارسات التصنيع الجيدة في القرن
الحادي والعشرين
 .49إدارة مخاطر الجودة (إدارة مخاطر الجودة ، ICH -
السؤال )9
 .50تطوير المستحضرات الصيدالنية ()ICH Q8
 .51نظام جودة األدوية ()ICH Q10
 .52اإلنتاجية والتنظيم الصناعي حسب العمليات
 .53دورة عملية في إدارة المخاطر :تصنيف المخاطر
وتصفيتها .مصممة الحتياجاتك!
 .54دورة عملية في إدارة المخاطرFMEAC :
 .55ورشة عمل إدارة المخاطرHACCPS :

القضايا المتعلقة بنظام الجودة:
 56ضمان الجودة كأداة إنتاجية
 .57التحقيق في االنحرافات  CAPAs ،وضوابط
الصرف .رؤية شاملة.
 .58التحقيق في OOSs
 -59تقصي وتقليل األخطاء البشرية
 .60التحقيق في انحرافات سالمة البيانات
 -61أدوات لتحليل السبب الجذري
 .62اإلجراءات التصحيحية ونظام اإلجراءات الوقائية
()CAPA
ً
 .63إدارة دورة حياة المنتج .التحكم في الصرف وفقا لـ
ICH Q12
 .64االستعراض السنوي للمنتج ()APR / PQR
 -65المراجعة الدورية إلدارة نظام الجودة
 -66الصياغة المبسطة إلجراءات التشغيل
 .67نظام إدارة البيانات .سالمة البيانات على المستوى
اإلداري والفني
 -68األساليب اإلحصائية لرصد العملية
الموضوعات المتعلقة بالتجارب السريرية
والرقابة الصيدالنية:
 .69الممارسات السريرية الجيدة في االتحاد األوروبي
 .70التجارب السريرية للتكافؤ البيولوجي
 .71صنع األدوية التجريبية
المواد ذات الصلة بالموضوعات تكييف:
 -72ممارسات التصنيع الجيدة في تصنيع مواد التغليف
األولية.ISO 15378 .
 .73التصميم اإليكولوجي
وحدات  GMPمحددة للمشغلين
والمحللون:
 .74مناطق تخزين المنتج النهائي
 .75ممارسات التصنيع الجيدة في صناعة األدوية المعقمة
 .76ممارسات التصنيع الجيدة في التعبئة والتغليف
 .77ممارسات التصنيع الجيدة في التعبئة والتغليف مع
نهج إدارة الغذاء والدواء
 .78محللو ممارسات التصنيع الجيدة في مختبر مراقبة
الجودة
 -79ممارسات التعقيم في المنطقة المعقمة

 .80ممارسات التصنيع الجيدة في صناعة األدوية عن
طريق الفم
 -81ممارسات التصنيع الجيدة في عمليات الهندسة
والصيانة.
 .82المرفق الثاني من ممارسات التصنيع الجيدة :العقاقير
البيولوجية
 .83الجزء الثاني من ممارسات التصنيع الجيدة :تصنيع
المواد الفعالة.
 .84سالمة البيانات األساسية للمشغلين والمحللين
 .85مناطق تخزين المواد الخام
قضايا متعلقة باألمن البيولوجي
 .86تحليل المخاطر البيولوجية في المنشآت الصناعية
 -87تنفيذ خطة األمن الحيوي في منشآت الطب البيولوجي
 .88الممارسات في مجاالت السالمة األحيائية المصنفة.
القضايا ذات الصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
 -89تنفيذ ممارسات التوزيع الجيدة
الموضوعات المتعلقة باإلدارة اللينة
 .90تنفيذ اإلدارة الرشيقة
 .91تنفيذ أدوات اإلدارة الرشيقة
موضوعات متعلقة بعلم األحياء الدقيقة
صناعي
 -92برنامج مراقبة التلوث والرصد البيئي
 -93عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم والتطهير.
 .94علم األحياء الدقيقة الصناعية
 -95علم األحياء الدقيقة للعمليات الصناعية غير المعقمة
 -96استراتيجية مكافحة التلوث :ملحق جديد 1
 .97تكنولوجيا العازل للتحكم في التلوث
 .98محاكاة عملية التعقيم ( :)APSاالستراتيجيات
والتحقق من الصحة
 -99رصد عمليات ونظم الجسيمات القابلة للحياة .برامج
المراقبة البيئية (.)ISO 17141
 .100األحياء الدقيقة في معمل مراقبة الجودة.
 .101األسباب الجذرية التحقيقات من الرحالت
الميكروبيولوجية.
 .102شبكات المياه لالستخدام الصيدالني.

اسينفارما
تدريب متخصص

