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SERIALITZACIÓ

La imminent entrada en vigor del reglament 
delegat ((UE) 2016/161) que preveu la 
Directiva Europea 2011/62 / UE (sistema 
de serialització i identificació unitària 
dels medicaments), l’objectiu principal 
és evitar la falsificació de medicaments 
i la conseqüent amenaça per a la salut 
pública, fa d’aquesta jornada un nou 
punt de trobada per als professionals del 
sector farmacèutic, i poder avaluar la nova 
casuística.

 En aquesta segona edició es pretén abordar, 
des dels diferents agents de la cadena del 
medicament (indústria, distribució, oficines 
farmàcia, etc.), la situació actual, com 
s’ha desenvolupat la implementació, i les 
perspectives a partir del 9 de febrer de 2019 
D’altra banda, també es tractarà, des del 
punt de vista de l’Administració Sanitària, 
el compliment de les obligacions de cada 
un dels agents.



8.30  Registre i entrega de documentació

9.00   Inauguració a càrrec del Sr. Albert Puyuelo, 
president d’AIQS i presentació de la Jornada

9.15  Conferència inaugural. Visió de l’Administració 
 Salvador Cassany.

  Departament de Salut, Generalitat de Catalunya 
  

10.00  La serialització en la distribució farmacèutica 
Juan Jorge Poveda. 

  Consejo General de Colegios Farmacéuticos. 
Cofares.

10.45  Cafè

11.15  Laboratoris CINFA en la implantació de la 
serialització de medicaments  

  Ana Berta Arrieta, Cinfa

11.45  Sistemes de Track&Trace: Aproximació a un cas 
pràctic d’èxit en entorns regulatoris complexes

  Jordi Bermejo, Novartis

12.15  Experiència a Almirall i activitats QA
             Agustí Merce i Lluís Viadel, Almirall

12.45  Taula Rodona

13.15  Cloenda de la Jornada, a càrrec del Dr. Pere 
Regull, Director General d’IQS

13.30  Dinar

COL·LABORA:

PATROCINA:

Secretaria: AIQS
     Vía Augusta, 380 - 08017 Barcelona
     tel.  932 672 012
     fax  932 804 276
     e-mail: aiqs@aiqs.es

Lloc:     Sala Multimèdia d’IQS
     Vía Augusta, 390
     08017 Barcelona

Dia:     16 de gener de 2019

Drets d’inscripció:        280€ + I.V.A.

230€ + I.V.A. (socis AIQS)

250€ + I.V.A. (socis ISPE)

25% de dte. en la segona 
inscripció de la mateixa 
empresa

Dinar inclòs
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https://goo.gl/maps/NBejY3XaoLQ2
mailto:aiqs%40aiqs.es?subject=
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II JORNADA DE SERIALITZACIÓ
DIMECRES 16 DE GENER DE 2019

TARJA D’INSCRIPCIÓ (Preguem ens avancin la seva inscripció per fax 93 280 42 76 o email: aiqs@aiqs.es)

SR./SRA.---------------------------------------------------------------------------- E-MAIL ------------------------------------------------------------

EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.I.F. ------------------------------

CÀRREC----------------------------------------------------------------------- TEL ------------------------------- MÒBIL ---------------------------------

ADREÇA ---------------------------------------------------------------------- CP -------------------------- CIUTAT -----------------------------------

FORMA DE PAGAMENT (abans de l’inici de la jornada):    soci AIQS   soci ISPE    

 Transferència bancària:  Banc Sabadell Atlantico – BSABESBB-ES90-0081-0150-5700-0110-7316

 Targeta de Crèdit: 

Número de targeta--------------------/--------------------/--------------------/-------------------- Data caducitat ---------/ --------- Número de seguretat-----------------------

Donant compliment a la LOPD 15/1999, les dades facilitades pels interessats, són tractats de conformitat amb el que disposa la Llei i altra normativa relativa a la protecció de dades. Podran exercir els drets ARCO remetent una comunicació 
a: Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià a l’adreça indicada anteriorment.
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