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PAT PAT –– Analityczna Technologia Analityczna Technologia 
Procesu Procesu 

� Całokształt procedur związanych z 
wytwarzaniem, zwracający uwagę na 
parametry produkcji, przewidywanie i 
wydajność procesu

� Ciągły proces projektowania, 
analizowania, udoskonalania i 
kontrolowania w trakcie wytwarzania



Jak to siJak to sięę zaczzaczęłęło?o?

� Koszty leku s ą wysokie – zasadniczo 
przez koszty produkcji

� Skupienie wi ększej uwagi FDA na 
aktualny proces wytwarzania

� „Lepiej jest zapobiega ć niŜ leczyć”



CeleCeleprojektuprojektu::

� Ciągła poprawa produktu i jakości 
procesu wytwarzania

� Zagwarantowanie pracownikom 
zdrowego i bezpiecznego środowiska 
pracy

� Zmniejszenie strat materiałowych



CeleCeleprojektuprojektuc.d.c.d.

� Promocja innowacji

� Umiejętne zarządzanie ryzykiem

� Zapewnienie, Ŝe procesy i otoczenie 
fabryki są zgodne ze środowiskowymi 
uregulowaniami



SystemySystemy zintegrowanezintegrowane
ŚŚciscisłła integracja automatyzacji i procesu a integracja automatyzacji i procesu 
wytwarzania, razem z kontrolwytwarzania, razem z kontroląą rróóŜŜnych nych 

etapetapóów produkcji, systemami wytwarzania, w produkcji, systemami wytwarzania, 
monitorowania otoczenia staje simonitorowania otoczenia staje sięę

koniecznokoniecznośściciąą..

Skuteczne stosowanie zintegrowanych Skuteczne stosowanie zintegrowanych 
systemsystemóów oraz umiejw oraz umiejęętne wykorzystanie tne wykorzystanie 

wiedzy mowiedzy moŜŜe polepszye polepszyćć wydajnowydajnośćść
wytwarzania.wytwarzania.



Integracja systemIntegracja systemóóww

Chemia, Chemia, 
wytwarzanie,           wytwarzanie,           

kontrola (CMC)kontrola (CMC)

Transfer informacji, Transfer informacji, 
wiedzy i technologiiwiedzy i technologii

PiPięćęć kluczowych kluczowych 
elementelementóów w 
wytwarzania:wytwarzania:

�� LudzieLudzie
�� MateriaMateriałłyy
�� PomieszczeniaPomieszczenia
�� SprzSprzęętt
�� DokumentacjaDokumentacja



InnowacjaInnowacja

NaleŜy wyznaczy ć kierunek rozwoju 
wiedzy naukowej i in Ŝynieryjnej, a 
takŜe odpowiada ć na wyzwania 
wytwarzania nowych leków

Nowe podej ście do metod kontroli



WciWciąŜąŜ wiwięęcej i wicej i więęcej danychcej danych

Dane potrzebne do zapewnienia zgodno ści i 
okre ślenia mo Ŝliwo ści usprawnienia procesu 
produkcji znajduj ą się w obr ębie ró Ŝnych 
procesów.

Firmy, które najlepiej zarz ądzają danymi 
unikaj ą niedoborów leków i w 
najmniejszym stopniu odczuwaj ą

skutki wycofywania produktów.



Ocena statystycznaOcena statystyczna

� wymagane jest, aby stosowane 
procesy wytwarzania produktów były 
zwalidowane

� w ocenie wydajno ści procesu 
zalecane jest stosowanie 
statystycznych metod analizy danych

� wyniki analityczne musz ą być
potwierdzone i podpisane



Jednym sJednym słłowemowem……

� Analityczna Technologia Procesowa 
zapewnia wysok ą gwarancj ę jakości

� projekt zapewnia bezpiecze ństwo 
pracownikom i środowisku 
naturalnemu 

� moŜe mieć większy wpływ na 
przemysł farmaceutyczny ni Ŝ inne 
propozycje FDA



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


