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Тақырыптың өзектілігі

Фармацевтикалық өндірісті ұйымдастыру, оның қызметін реттеу және басқару

мемлекеттік тұрғыдан жүргізілетін істер аймағына жатады. Фармацевтикалық

мекемелердің басты мақсаттарының бірі өндірілген өнімнің сапасын

қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Осы мақсатта сапа менеджменті жүйесін

(СМЖ) ұйымдастырып, дамытып және үнемі қолданыста ұстау керек.

Фармацевтикалық мекемелердің өзіндік сипаттарына байланысты оларға

халықаралық сапаны қамтамасыздау стандарттары туындалған. Осыған сәйкес

біздің елімізде халықаралық стандарттарды ұлттық стандарттарға бейімдау

кең өріс алып келеді. Осы құжаттардың отандық фармацевтикалық өндірісті

сапалы ұйымдастыру жүйесін басқаруды қамтамасыз етуге көмегі бар.

Пәннің өзіндік сипаттамаларына байланысты, әртүрлі құжаттарда,

халықаралық ережелерде және ұлттық стандарттарда ұсынылған

ақпараттарды, талаптарды және ұсыныстарды жете меңгеру, келешек

мамандар үшін, өзекті мәселелердің бірі болып келеді. Сонымен қатар

фармацевтикалық өндірісті мемлекеттік тұрғыдан басқаруға ерекше көңіл

бөле отырып, өнімнің сапасын қамтамасыз ету бағытында өндіріс орындарын

жобалау, құру және өндірісті іске кіргізгенде арнаулы сапа стандарттарын,

нақтыланған өндірістік тәжірибелер ережелерін сақтау – аса маңызды өзекті

проблемаға жатады.



Сапа менеджменті жүйесіне сәйкес нақты өндірістік
тәжірибеге көшу кезеңінде қажетті құжаттарды нақтылай
биофармацевтикалық мекемелердегі биотехнологиялық

процестердің құрылымдарын стандарттарға сәйкес
жобалауды ұйымдастыру принциптерін меңгеру.



Қалыптасатын құзыр

 Теориялық білімді жүйелеу(когнититвті компонент)

 Фармацевткалық өндірісті метрологиялық пәннің негізгі 

түсініктері мен терминдерін игеру,GMP жағдайында 

фармацевтикалық жабдықтармен жұмыс жасай 

білу(операциялық компонент);

 С туднеттерге коммуникативті дағдыны үйрету 

(мазмұнның құрылымын аргументтеу,өз көз қарасын айта 

білу,дискуссия жүргізу);

 Өндірістік тәжірибедегі негізгі құқықтармен танысу;
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Пәннің қысқаша мазмұны

Биотехнология ғылым ретінде, оның мазмұны,

анықтамасы. Қысқаша тарихы – биотехнология ғылым, өндіріс

ретінде. Биотехнологияның мақсаттары мен міндеттері, оның

негізгі құрылымы. Биотехнологиялық өндірістің

артықшылықтары мен кемшіліктері, қасиеттері анық

мақсатты өнім алу. Биотехнология нысандарының

классификациясы: бактериялар, саңырауқұлақтар плазмидтер

т.б. Плазмид бактерияларына жалпы сипаттама.

Микроорганизмовдер зияны мен оларды жою жолдары.

Биотехнологияның әр саладағы жетістіктері. в Медицина мен

фармациядағы биотехнология жетістіктері. Дайын дәрілік

құралдар алудағы негізгі бағыттар. Биотехнологиялық процесс

және оның компоненттиері. Биотехнологиялық процесстің

нормативтік-техникалық құжаттар.
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Пререквизиты – дәрілік технология негіздері, өндірістік

дәрілік технология негіздері, фармацевтикалық технологияның

процесстері мен аппараттары, фармакология, фармацевтикалық

химия

Постреквизиты – дәрілер технологиясы, биофармация,

фармацевтикалық тексеріс фармакогнозия
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Биотехнологиялық зертханалық жұмыстар
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Фармацевтикалық биотехнологиядан берілетін 

әдебиеттер






