
   
 

1 

 

 

 
КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ  

        На Българската ассоциация по Лекарствена информация  (БАЛИ) 

 

  на 11 и 25 октомври, 

на 15 и 29 ноември, 

   на 6 декември 2013 г. 

 

Място на провеждане 

Малка зала на Националният център  

по заразни и паразитни болести   
/НЦЗПБ/, бул. „Янко Сакъзов №26, София 1504  

 

  
Проекто - програма 

С участие на български и чуждестранни лектори. 

 

Лекарствените регулации се прилагат от фармацевтични компании, от регулаторните 

органи,  договорни изследователски организации и от консултантски компании, с оглед 

изпитване, произвеждане и разрешаване на лекарствата, както и проследяване на тяхната 

безопасност,  относно  рисковете, свързани с лекарствата  и предотвратяване на нежеланите 

им  реакции.  

Програмата на курса за 2013 г за лекарствени регулации се състои от 5 модула, с 

продължителност на всеки модул от един ден, определени петъци през месец октомври, 

ноември и декември 2013 г. Програмата е  предназначена за студенти по фармация, 

медицина, биология, или биохимия, както и за помощник - фармацевти, които биха желали 

да работят в регулаторните отдели на фармацевтичната индустрия или регулаторните органи. 

Курсът е подходящ за експерти, регулаторни специалисти и регулаторни мениджъри, 

които вече работят във фармацевтични компании, регулаторни органи или договорни 

изследователски организации и желаят да актуализират или допълнят своите познания по 

всички модули  от 1-5 или по някои от посочените модули.  

Курсът е подходящ, както за начинаещи така и за напреднали от бранша, тъй като той 

попълва определени познания в тази област. 

 

Какво цели  курса по Лекарствени регулации – 2013г. 
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1.  Да се разберат принципите на лекарствената регулация  на всеки етап от развитието на 

лекарствените вещества  преди разрешаване, по време и след разрешаване на лекарствата, 

както и ролята и отговорностите на заинтересованите страни в регулаторния процес в ЕС; 

2. Да се разбере как законодателството помага да се направи непрекъсната оценка  на 

ползата – риск през целия  жизнен цикъл на лекарството; 

3. Да се анализират критичните моменти  в регулацията на лекарствения продукт в 

контекста на лекарствената законова рамка на ЕС; 

4. Използване на добрите регулаторни практики за подобряване на регулаторната среда;  

5.  Да се разберат принципите как се произвежда лекарството  и как се формира 

лекарственото досие  в тази му част. 

6. Изискванията за качество и критични моменти  при  частта на досието, свързана с 

качеството на продукта, която е свързана с разработването на продукта  и поддържането 

на продукта след пускането му на пазара; 

7. Да се  представят основните  направления и  да се разберат общите принципи на 

законовата рамка в ЕС, вкл. и в България  и взаимоотношението между регулаторните 

институции в областта на лекарствата; 

8. Да се разберат принципите на лекарствената безопасност, съобразно  законодателството 

от декември  2012 г.  и актуалните ръководства.  

9. Принципите на ценообразуване  и реимбурсиране в страните на ЕС и у нас и приложение 

на фармакоикономическите подходи при тяхната оценка; 

10. Да са направят практически упражнения, за да се разберат темите от 1- 5 Модул  и да се 

придобие опит за работа в екип; 

11. Да се натрупат познания, които ще са привилегия при започване на работа в 

представителствата на фарм-индустията, регулаторните органи и договорните 

изследователски организации; 

12.  Включен е и двудневен курс за обучение, включително и практически упражнения, 

разширен EudraVigilance речник за Лекарствените продукти (XEVMPD) 

13. Двудневен курс за обучение, включително и практически упражнения, разширен 

EudraVigilance речник за Лекарствените продукти (XEVMPD)  

 Основи и въведение в лекарствената безопасност; 

 Събиране и управление на информация по лекарствена безопасност при клинични 

изпитвания; 

 Събиране и управление на информация по лекарствена безопасност след получаване 

на Разрешение за Употреба; 

 Информация по лекарствена безопасност към Регулаторни Агенции; 

 Оценка на информация по лекарствена безопасност и продуктова информация; 

 Лекарствена безопасност и други отдели в компанията; 

 Лекарствена безопасност и договорни взаимоотношения с трети страни; 

 Квалифицирано Лице по Лекарствена Безопасност (QPPV) в ЕО; 

 Процедурни документи и лекарствена безопасност; 

 Инспекции по лекарствена безопасност;  

 XEVMPD 

 

14. Модулите се водят от  двама, трима и повече лектори за целия ден, които си разпределят 

темите; 

15. Лекторите ще са от университети, регулаторните органи и индустрията у нас и 

от чужбина,  като  имената им ще бъдат изписани допълнително 

16. Някои от лекциите ще са на английски език, без да има симултанен превод. 
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================================================================= 

ПРОГРАМА НА КУРСА 

Модул 1 - 11 Октомври 2013г.  

Въведение в лекарствените регулации, регулаторни органи и Централизирана 

процедура. 

9.00- 11.00 

1. Въведение  в курса по лекарствени регулации; -Доц.Т. Бенишева ФОЗ МУ-София 

Лекарствена регулация, динамика и развитие; Доц. Т. Бенишева  

ФОЗ МУ-София   

,  

2. Нормативни документи и търсене на обективна и достоверна регулаторна 

информация;  основни източници на информация.  

Европейски компетентни ограни в областта на лекарствата: ЕМА - основни 

задължения комитети и Европейска Комисия   

3. Разрешителни режими – видове, общи понятия и нормативни изисквания; Доц. Т. 

Бенишева ФОЗ МУ-София 

 

11.00-11.30  Кафе-пауза 

11.30-13.30 

4. Централизирана процедура, срокове и ръководства – Р. Шаренкова Актавис .1h 

5. Лекарства за редки заболявания - Мария Камушева ФФ МУ-София 0.5h 

6. Лекарства за педиатрична употреба -Доц. Милен Димитров  ФФ МУ-София 0.5h 

13.30 -14.30 обедна почивка 

14.30- 16.15 

1.  Прозрачност в процедурите на ЕМА и етични аспекти – доц. Татяна. Бенишева ФОЗ 

МУ-София  0.15 

2. Реклама на лекарствени продукти в България – проф. Валентина Петкова ФФ МУ-

София – 0.45h 0. 

3. Професионална информация и опаковки на продукта - QRD template- практически 

подходи – Райна Костова Б. БРАУН.0.45h 

 

16.15- 16.30 Кафе пауза  

16.30-17.00 

Работни групи Практически упражнения  (тест)  

================================================================= 

Модул 2  - 25 Октомври 2013г.  

1. Разрешителни режими на лекарства за пускането им на пазара, 

2. Качество на лекарствените продукти 

9.00- 11.00 

1. Национална процедура -– от гледна точка на индустрията Р. Шаренкова Актавис 0.5h 

2.  Генерични и иновативни лекарства, от гледна точка на разрешителни режими, 

(изпитвания  за  биоеквивалентност ) – Доц. Анри Аструг – ФФ  София 1h 

3. Фалшиви лекарства – Стела Шекерджииска – Санофи Авентис  0.5h 

11.00 - 11.30 Кафе-пауза 

11.30 – 13.00  
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1. Процедура по Взаимно признаване и Децентрализирани - гледна точки на индустрията 

Делинна Гигова, Пфайзер  0.5h 

2. Координационна група и взаимодействие с PRAC 0.5h Петя Груева и Татяна. 

Бенишева 

3. Реферални процудери Referrals; - Цветан Струмски, Пфайзер 0.5h 

 

13.30 -14.30 обедна почивка  

14.30- 16.15 – Проф. Николай. Ламбов ФФ МУ-София, Доц.  Милен Димитров (1-8 т 1.45h) 

1. Разработване на лекарствена субстанция и лекарствен продукт ,  

2. ICH  Q8, Q9, Q10 - основни направления   

3. Лекарствена субстанция, синтеза и характеристика. Системи за качество при 

лекарствените продукти;  

4. Лекарствен продукт ,  

5. Качество - Лекарствена субстанция и Лекарствен продукт; 

6. Контрол на  лекарствената субстанция  и лекарствения продукт;  

7. Impurities и тест за стабилност;  

8. Фармакопея и Сертификат на Европейската Фармакопея (CEP)|; 

16.00 -16.15  Kафе пауза  

16.30- 18.00h 

9. Преглед на системата по качество , засягаща ICH Q9 и ICH Q10. - Росица Ранчинска  

(Унифарм) 0.5h 

10.Основни направления на ЕU-GMP Светлана Томова (Мерк Сероно) 10-12 т.1h  

11.Риск мениджмънт план при системите за управление на качеството ) 

12 Глобално досие за качество  Модул 3 на eCTD –  структура и предизвикателства; 

Практически подход  (тест), организирани от лекторите 

============================================================== 

Модули 3  - 15 ноември 2013г. Лекарствена безопасност Част 1 

Проследяване на Лекарствена безопасност на лекарствените продукти след пускането 

им на пазара –Нина Ванкова (Медитраил), Мария Трайкова (Софарма) и Аксел Тиеле 

(BFArM) 

9:00 – 10:30 

Основи и въведение в лекарствената безопасност (0,5 h) Н. Ванкава  

 СЗО и докладвания при лекарствената безопасност; 

 CIOMS – функции и цели; 

 ICH – състав и ръководства; 

 Регулаторни власти – в EU и извън EU 

 

Събиране и управление на информация по лекарствена безопасност, при клинични 

изпитвания (1 h) Н. Ванкова 

 Процесът на клинична разработка – лекарствената безопасност, като част от 

документацията при клиничните изпитвания; 

 Лекарствена безопасност при провеждане на клинични изпитвания; 

 EU регулации по отношение на данните по лекарствената безопасност;  

 Управление на дейностите по лекарствена безопасност, при провеждане на клинични 

изпитвания  

 

10:30 – 11:00 Кафе-пауза 

     11:00 – 12:30 
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Събиране и управление на информацията по лекарствена безопасност, след получаване на 

Разрешението за Употреба (1,5 h) ), Мария Трайкова (Софарма) 

 EU процедури за разрешение за употреба и необходимата документация по лекарствена 

безопасност; 

 Системи за управление на риска и планове за управление на риска (RMPs); 

 Изисквания по лекарствена безопасност, при маркетирани продукти в EU; 

 Управление на информацията по лекарствена безопасност, при маркетирани продукти  

 

12:30 – 14:00 Обедна почивка 

14:00 – 15:30 

Информация по лекарствена безопасност към Регулаторни Агенции (1,5 h) Аксел Тиеле 

(BFArM) 

 Спешно докладване в EU – база-данни на Eudravigilance, докладване на ICSR;  

 Периодично докладване в EU – изисквания към Периодичен Доклад по Безопасност по 

отношение на формат и подаване; 

 Електронно докладване по лекарствена безопасност 

 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 

16:00 – 17:30 XEVMPDУпражнения и тест 

 

 

================================================================== 

Модули 4 –  

Модули 4 - 29  ноември 2013г. Лекарствена безопасност - Част ІІ 

Проследяване на Лекарствена безопасност на лекарствените продукти след пускането 

им на пазара – Д-р Борислав Борисов (Прескрипция) и Д-р Мария Трайкова (Софарма)  

9:00 – 10:30 Д-р Борислав Борисов 

Периодично докладване – изисквания към Периодичен Доклад по Безопасност по 

отношение на формат и предоставяне на регулаторни органи 

 

10:30 – 11:00 Кафе-пауза 

11:00 – 12:30 Д-р Мария Трайкова 

Лекарствена безопасност и други отдели в компанията (1 ч.)  

 Отговорности на компанията по лекарствена безопасност; 

 Наука, развитие и лекарствена безопасност;  

 Регулаторни дейности и лекарствена безопасност; 

 Качество на продукта и лекарствена безопасност; 

 Осигуряване на качеството и лекарствена безопасност; 

 Правни и търговски функции, лекарствена безопасност. 

Лекарствена безопасност и договорни взаимоотношения с трети страни (0,5 ч.) 

 Обхват на договорни споразумения, по отношение на лекарствена безопасност; 

 Регулаторни изисквания за договорни споразумения;  

 Договорни споразумения между фармацевтични компании; 

 Договорни споразумения с доставчици на услуги по лекарствена безопасност; 

 Разработване и поддържане на споразумения по лекарствена безопасност. 
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12:30 – 14:00 oбедна почивка 

      

14:00 – 15:30 Д-р Мария Трайкова  

Система по качество на системата по лекарствена безопасност 

Процедурни документи и лекарствена безопасност  

• Цел и обхват на стандартните оперативни процедури (СОП); 

• Видове процедурни документи; 

• Разработване на процедурни документи; 

• Контрол на процедурни документи. 

 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза 

 

16:00 – 17:30 Д-р Мария  Трайкова 

Инспекции по лекарствена безопасност  

• Цел и обхват на регулаторните инспекции в ЕС;  

• Подготовка за регулаторна инспекция по лекарствена безопасност; 

• Провеждане на регулаторна инспекция по лекарствена безопасност; 

• Доклад от регулаторна инспекция по лекарствена безопасност; 

• Когато нещата не вървят на добре?; 

• Корективни действия, след регулаторна инспекция по лекарствена безопасност 

 

Упражнения и тест 

 

Упражнения и тест 

 

Модул 5 - 6 Декември 2012г. 

 Упражнения и тест 

Модул 5 - 6 Декември 2012г. 

 Цени и реимбурсиране на лекарствени продукти 

9.00- 10.30 

1. Оценка на здравните техонологии  - общи понятия -  приложение и работа на органите 

от ЕС с ЕМА.- проф. Г. Петрова –ФФ, МУ София 

2. Оценка на здравни технологии от гледна точка на регулатора -  Доц. Александра 

Савова  и имат ли те място в дейността на  НСЦРЛП 

3. Оценка на здравните техонологии  от гледна точка на индустрията – Гергана Павлова 

Пфайзер  

10.30-11.30 Кафе-пауза 

 

11.30-13.00 

 1. Предизвикателства при прилагането на законовите правила по цени реимбурсиране 

и прилагане на направленията от фармакоикономиката в в дейността на  НСЦРЛП 

 2. Цени и позитивни списъци от гледна точка на индустрията - Гергана Павлова 

Пфайзер  

 

13.00- 14.30  oбедна почивка   
 1.Регулаторни практики н ЕС в областта на цени и реимбурсирането – Д-р Р.Василева 

НСЦРЛП 
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 2. Предложения за бъдещи стъпки за отпимизиране на  процедурите за 

ценообразуване и  реимбурсиране в България.- Доц. Т. Бенишева  НСЦРЛП 

 

14.30- 15.30  Кафе пауза 

15.30Тест   

16.30 Раздаване на сертификати 

- =================================================================== 

Обща информация за участниците 

1. Продължителност на програмата 

Програма от  5  петъки през месец октомври, ноември  и началото  на декември 2013 г, 

като може да се посетят и отделни  модули  по  собствен избор.  

Този курс/- модул ще  ще допълни вашите познания, ще ги актуализира по последните 

изсиквания  и ще даде контакти в тази област с представители на регулаторните отдели на  

фармацевтичната индустия, ако желаете професионално  да са развивате. 

 Модули 1и 2 са насочени към разрешителни режими на лекарствените продукти  в ЕС, 

вкл. и в България  

 Модул 3 и 4 към лекарствена  безопасност  преди и след пускането на пазара 

 Модул  5 е носочен към цени и реимбурсиране   

 Програмата по лекарствена регулация с насоченост лекарствена безопасност е 

разработена от екип с опит в лекарствената регулация от академичната област МУ-

София, с представители от Фармацевтичен Факултет и Факултет по обществено 

здраве, включително експерти от фармацевтичната индустрия. 

 

2. Кой може да кандидатства за посочените модули 

 Могат да участват експерти от  фармацевтичната индустрия, както и такива, 

които искат да  разширят познанията си в повече от една област,  в която работят 

с оглед на получаване на знания и преминаване към други области, както и 

задълбочаване на познанията в съответната област. 

 Модулите са предназначени предимно за специалисти със съответната степен 

„бакалавър” или „магистър” по медицина, фармация, биология или  биохимия, 

които имат или нямат опит в тези направления или съответния опит от 

фармацевтичната/ биотехнологичната индустрия. 

 В курса могат да вземат участие, студенти по медицина, фармация, както и 

помощник фармацевти, биолози и  биохимици, които искат да се насочат да 

работят във фармацевтичната индустрия, в  регулаторните им отдели или в 

регулаторните институции, или в договорни изследователски организации   и 

нямат стаж или натрупан опит  по посочените Модули 1-5.  

 Липсата на професионална квалификация не е бариера за  записване в курса, 

тъй като целта е да се  навлезе в материята на  гореизброените модули. 

Познанията по тези модули  е изискване за започване на работа в регулаторните 

отдели на фармацевтичните компании, както и на тези организации, които се 

занимават с клинични изпитвания. 

 

3. Сертификати от Курса: 

Получава се сертификат по лекарствени регулации  за посочените модули или за отделен 

модул. Тези сертификати ще потвърдят вашата квалификация, когото се наложи да я 

удостоверите. 

4. Кой преподава в курса: 
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Преподавателите работят във МУ- София или във фармацевтичната индустрия с 

дългогодишен опит в тези области.  

Всички преподаватели работят в рамките на тяхната област на преподаване или са 

експерти в своята област.  

Включени са и чуждестранни лектори  

Действителните учебни дейности включват преподаване, самостоятелна проучвания, 

интерактивни дискусии и обсъждане на казуси и всеки  курс приключва с тест,  за който 

Вие получавате резултат, как сте го положили . Заявленията ще се разглеждат в реда на 

тяхното постъпване и местата в залата са ограничени. 

5. Необходими изисквания: 

С цел поддържане на професионално ниво в програмата, кандидатите се изисква да 

имат като минимум, съответната бакалавърска степен  или да са студенти, които са 

пред дипломиране (в края на образованието си). 

Кандидатите, които  не отговарят на изискванията за влизане, ще се  разглеждат 

случай по случай от УС на БАЛИ и ще имат обратна връзка, чрез секретариата. 

Такси  за членове на БАЛИ и нечленове са диференцирани.  

Таксите за студенти членове и нечленове са диференцирани. 

 

Моля, попълнете с печатни букви  или на компютър и върнете  регистрационнатаформа за 

курса, качен на сайта на БАЛИ или пишете  на мейл  на: office@badibg. 

 

 

От Управителния съвет на БАЛИ 


