
 

 

 

 

Ciklusa rednih farmacevtskih regulatornih seminarjev 

Jesen 2016 in Pomlad 2017 
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 
 

V ciklusih rednih farmacevtskih regulatornih seminarjev Jesen 2016 in Pomlad 2017 smo za vas pripravili celovito izobraževanje na področju regulative 

zdravil, ki omogoča razumevanje in obvladovanje regulative zdravil kot celote ter poglobitev v posamezna področja. Tokrat bosta Ciklusa organizirana 

v skupno deset posamičnih seminarjev, pet v jesenskem in pet v pomladnem delu. 

 

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v farmacevtski industriji na različnih področjih od razvoja zdravil, preko regulatornih oddelkov do trženja, 

zaposlenim v pristojnih organih in ostalim, ki pri svojem delu potrebujejo omenjena znanja. Za ustrezne odločitve v praksi ne zadoščajo samo ozko 

specifična znanja, temveč je potrebna tudi širša slika, oziroma poznavanje celote in posledičnosti dejanj. Ker gre za eno najbolj reguliranih in najbolj 

dinamičnih področij evropskega pravnega reda, je potrebna tudi občasna osvežitev že pridobljenih znanj. To je predpogoj za visoko strokovno 

opravljanje nalog na teh področjih. 

 

Seminarje vodi dr. Vesna Koblar dr. med. spec. z gosti, strokovnjaki na svojih področjih. 

 

 Kotizacija 

Posamezni seminar 150,00 EUR + 22 % DDV 

Ciklus petih seminarjev Jesen 2016 650,00 EUR + 22 % DDV 

Ciklus petih seminarjev Pomlad 2017 650,00 EUR + 22 % DDV 

Ciklus desetih seminarjev Jesen 2016 in Pomlad 2017 1.100,00 EUR + 22 % DDV 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi in postrežbo med odmorom. Kotizacija ni prenosljiva! 

Vsi seminarji se odvijajo v Radisson Blu Plaza Hotelu Ljubljana, Bratislavska cesta 8 (BTC City). 

 

Na izobraževanja se prijavite tako, da izpolnite prijavnico na www.rapharm.eu ali pa nam pišete na info@rapharm.eu in vplačate kotizacijo na: 

 

raPHARM, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.       I       Miklošičeva cesta 30, SI-1000 Ljubljana       I       TRR: SI56 1010 0005 3866 908 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@rapharm.eu ali na 01 438 16 00. 

 
Zaradi praktične narave seminarjev, je šteliko udeležencev omejeno, vaša prijava pa je potrjena šele po prejemu e-potrditve in uspešnem vplačilu kotizacije. Odpoved udeležbe je veljavna le v elektronski ali pisni obliki, poslani s priporočeno 

pošto. V primeru odpovedi 8 dni (ali več) pred seminarjem, udeleženec plača 30 % kotizacije. V primeru odpovedi 7 dni (ali manj) pred seminarjem, udeleženec plača 100 % kotizacije. Pridržujemo si pravico do delnih sprememb v programu, 

v primeru višje sile pa tudi do odpovedi seminarja ali seminarjev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raPHARM, svetovanje in izobraževanje, d.o.o. 
 
 Podpora regulativi zdravil in medicinskih pripomočkov 
 Domači in mednarodni strokovni projekti 
 Izobraževanja in delavnice 
 Regulatorno svetovanje 
 
Smo svetovalno in izobraževalno podjetje, ki je s svojimi storitvami prilagojeno potrebam in zahtevam naših naročnikov. Naše storitve krajšajo čas do 
doseganja ciljev, pomagajo pri razvoju podjetij ter zmanjšujejo tveganje in stroške na poti k regulatorni odličnosti. 
 
Seminarji in delavnice s področja regulative zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih organizira raPHARM, zagotavljajo potrebna specializirana znanja in 
izkušnje za vodenje regulatornih postopkov in projektov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov: 
 
 Redni regulatorni seminarji – osnovni, osvežitveni, napredni 
 Seminarji in delavnice, vsebinsko in časovno prilagojeni vašim individualnim potrebam, vključno s stopnjo zahtevnosti podajanja vsebine 
 Mednarodna in domača izvedba v treh jezikih 
 
 

 
 



 
 

 

PROGRAM SEMINARJEV – Jesen 2016 
 

 

Seminar 1 

UVOD V REGULATIVO ZDRAVIL IN ZAGOTAVLJANJE NJENIH CILJEV: ZAŠČITA ZDRAVJA IN KONKURENČNOSTI INDUSTRIJE 

5. december 2016, 14 h – 17 h 

 Pomen, razvoj in umestitev v evropski sistem, nivoji odločanja, prednosti in slabosti direktiv in uredb in kaj je prepuščeno izključno nacionalni 

zakonodaji 

 Osnovna cilja regulative zdravil:  

o Zaščita javnega zdravja 

o Konkurenčnost industrije – kaj ima prednost?  

 Zaščita inovativnosti, dostopnost zdravil in uporaba v praksi:  

o Podatkovna in tržna ekskluzivnost, podatkovna zaščita in patentna zaščita 

o TRIPS 39.3 vs dir. 2001/83/EC 

o Tržna ekskluzivnost 

 Strategije podaljševanja zaščit in priporočila Evropske komisije glede proti-konkurenčnih praks  

 

Seminar 2 

POSTOPKI ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM, ARBITRAŽE, DOKUMENTACIJA IN POSEBNOSTI 

6. december 2016, 14 h – 17 h 

 NP, MRP, DP in CP: obvezna izbira ali opcija, potek, posebnosti in strateška uporaba v praksi 

 Vrste dovoljenja za promet z zdravilom (pogojno, izjemne okoliščine …)  

 Princip globalnega DzP in uporaba v praksi 

 Novi postopek: »adaptive licencing« pros & cons 

 Arbitraže: vrste in potek 

 

Seminar 3 

VARIACIJE/SPREMEMBE IN RAZŠIRITVE DzP Z ZDRAVILOM ALI PREDLOŽENE DOKUMENTACIJE 

7. december 2016, 14 h – 17 h 

 Razvoj in sedanja ureditev v EU in Sloveniji 

 Klasifikacija, klasifikacijski flow-chart, klasifikacijsko kodiranje 

 Grupiranje, delitev dela in izkušnje v praksi 

 Arbitraže 

 Praksa in nerešeni problemi 

 

Seminar 4 

TIPI VLOG ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: IZBIRA, ZAHTEVE, UPORABA V PRAKSI IN NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 

8. december 2016, 14 h – 17 h 

 Samostojna vloga, mešana vloga 

 Generična vloga 

 Hibridna vloga 

 WEU / bibliografska vloga 

 Fiksna kombinacija 

 Vloga za biološko podobno zdravilo 

 Informirani pristanek 

 

Seminar 5 

REGULATORNE POSEBNOSTI BIOLOŠKIH ZDRAVIL, ZDRAVIL ZA NAPREDNO ZDRAVLJENJE, BIOLOŠKA PODOBNOST IN OMEJITVE V PRAKSI 

9. december 2016, 14 h – 17 h 

 Regulatorne posebnosti bioloških zdravil 

 Zdravila za napredno zdravljenje, posebnosti in zakaj ji ni več  

 Nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje 

 Koncept biološke podobnosti in praksa 

 Dokazovanje biološke podobnosti: študije ali ekstrapolacija 



 
 

 

 

PROGRAM SEMINARJEV – Pomlad 2017 

 
Seminar 6 

FARMAKOVIGILANCA 

3. april 2017, 14 h – 17 h 

 Zdravila in tveganje, viri podatkov za oceno razmerja korist/tveganje 

 Delovanje sistema farmakovigilance, vloga udeležencev  

 Poročanje: kdo, kdaj, kaj in kako 

 Poročanje pri »off-label« uporabi, o napakah in zlorabah pri zdravljenju, o nepravilni uporabi, predoziranju in izpostavljenosti zdravilu 

 Varnostni signali in obravnava 

 GVP (dobra vigilančna praksa) 

 PSUR, RMS, PSMF, PASS, PAES  

 

Seminar 7 

KLINIČNO PRESKUŠANJE ZDRAVIL 

4. april 2017, 14 h – 17 h 

 Osnovne zahteve Uredbe 534/2014/EC, vloga udeležencev v kliničnem preskušanju 

 Etični principi in pravice preskušancev, dileme v praksi 

 Postopek odobritve/priglasitve: odločanje na EU in na nacionalnem nivoju 

 Komunikacija rezultatov kliničnega preskušanja in transparentnost 

 Uporabnost rezultatov in HtA 

 

Seminar 8 

OGLAŠEVANJE ZDRAVIL IN INFORMIRANJE 

5. april 2017, 14 h – 17 h 

 Razlika med oglaševanjem in informiranjem 

 Kaj je dovoljeno, kriteriji odločanja in pomen konteksta informacije 

 Sprejemljivi komunikacijski kanali 

 Viri in zanesljivost informacij, »push« in »pull« informacije 

 Atributi sprejemljive informacije 

 Oglaševanje kot del »life-cycle« strategij 

 Proaktivnost informiranega bolnika pros & cons 

 

Seminar 9 

MEJNI IZDELKI V FARMACEVTSKI REGULATIVI 

6. april 2017, 14 h – 17 h 

 Regulativa mejnih izdelkov 

 Principi odločanja o uvrstitvi, rešitve in napake v praksi 

 Zdravilo vs. medicinski pripomoček 

 Zdravilo vs. prehransko dopolnilo  

 Zloraba »rule of doubt« in posledice 

 Zdravstvene trditve vs. indikacije 

 Od zdravstvene trditve do indikacije 

 

Seminar 10 

KOMBINIRANI IZDELKI: ZDRAVILO – MEDICINSKI PRIPOMOČEK V LUČI NOVE REGULATIVE 

7. april 2017, 14 h – 17 h 

 Kaj so kombinirani izdelki in zakaj jih je vse več 

 Nova regulativa medicinskih pripomočkov in izdelki, ki vsebujejo komponento zdravila, nova klasifikacija 

 Dovoljenje za promet vs. postopek s pregledom 

 Sklic na dir. 2001/83/EC v novih uredbah 

 Zdravila za napredno zdravljenje in kombinirani izdelki 

 Pomen žive celice za opredelitev izdelka 


