Program

XII Konferencja Naukowo-Techniczna
Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna.
Optymalizacja i Efektywność
Poniedziałek, 23 marca 2020
09:00
10:00

Rejestracja i zagospodarowanie stoisk wystawowych

09:45

OTWARCIE KONFERENCJI
Sala Włoska
(przejście uczestników konferencji Bezpieczny Produkt Kosmetyczny do sali Europejskiej Małej - 5
min)

10:15

SESJA WPROWADZAJĄCA: Najlepsze rozwiązania dla farmacji
Sala Włoska
- najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża farmaceutyczna,
- nowoczesne rozwiązania – co proponują dostawcy?
- Przemysł 4.0 – szansa czy zagrożenie?

10:15

Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża farmaceutyczna (20 min)
Bartłomiej Rodawski, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Adamed Pharma S.A.,

11:30
12:00

Przerwa

12:00

PANEL I: Monitoring i usprawnienie procesów
Sala Włoska
-

narzędzia usprawniające procesy produkcji w farmacji
nowoczesne technologie i ich rola w przemyśle farmaceutycznym
monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania produktów
rozwiązania dot. magazynowania – efektywność, oszczędności

12:00

Kaizen – dzień bez usprawnienia jest dniem straconym (15 min)
Michał Bełdziński, Adamed Pharma S.A.

13:00
14:00

Obiad

14:00

PANEL II: Minimalizowanie ryzyka a jakość
Sala Włoska
Prowadząca: Marta Adamkiewicz-Alejziak, Polfa Warszawa S.A.
-

zarządzanie ryzykiem w farmacji – dobre praktyki
systemy kontrolne i ich rola w procesie produkcji
inwestycje minimalizujące ryzyko
efektywność wytwarzania a zachowanie jakości

14:00

Sposób weryfikacji i zarządzania środkami myjąco-dezynfekcyjnymi w przemyśle farmaceutycznym
(15 min)
Anna Piasecka, Medana Pharma S.A.

14:15

Gdzie jest rozwój? Laboratorium mikrobiologiczne XXI w. (15 min)
Marta Adamkiewicz-Alejziak, Polfa Warszawa S.A.

15:30
16:00

Przerwa

16:00

PANEL III: Robotyzacja a podnoszenie produktywności
Sala Włoska
-

pojęcie „produktywności” – jak je rozumiemy
nowoczesne rozwiązania
najlepsze praktyki z zakładów farmaceutycznych
efektywność kosztowa
robotyzacja dziś i jutro

16:00

Transwide – czyli jak połączyć się w sieć z dostawcami i odbiorcami (15 min)
Patryk Karpiński, Adamed Pharma S.A.

16:15

Digitalizacja i Automatyzacja w Laboratorium Kontroli Jakości (15 min)
Adam Karpiński, Adamed Pharma S.A.

17:30
18:00

Przerwa

19:30
24:00

KOLACJA
Restauracja

Wtorek, 24 marca 2020
08:00
09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

PANEL IV: Optymalizacja utrzymania ruchu
Sala Włoska
Prowadzący: Rafał Grabicki , SteriPack Medical Poland Sp. z o.o.
- naprawy i remonty maszyn – jak je zaplanować?
- kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń – czy można wyeliminować
nieplanowane przestoje?
- nowoczesne rozwiązania – jakie zastosować, by ograniczyć koszty?
- eliminacja zbędnych procesów – jak to zrobić?
- outsourcing – rozwiązanie na dzisiejsze czasy?

09:00

Program 3D – Dążenie Do Doskonałości nieodłącznym elementem wzrostu efektywności procesów
(15 min)
przedstawiciel US Pharmacia Sp. z o.o.

09:15

Postój remontowy - istotny, czy nie istotny? (15 min)
Rafał Grabicki, SteriPack Medical Poland Sp. z o.o.

10:15
10:30

Przerwa

10:30

PANEL V: Produkcja kontraktowa
Sala Włoska
- wytwarzanie kontraktowe a standardy jakości, optymalizacja procesu
- produkcja kontraktowa – czy to się opłaca?
- produkcja kontraktowa – czym zainteresować klienta?

11:30
11:45

Przerwa

11:45

PANEL VI: Pracownicy
Sala Włoska
Prowadząca: Marta Zwierzyńska, Polfa Warszawa S.A.
-

jak budować zespół i nim zarządzać?
liderzy i ich rola
jak zatrzymać pracownika – rola działów HR
zarządzanie wiedzą

11:45

Jak budować zdrowe miejsce pracy, w którym pracownicy chcą pozostać (15 min)
Dagmara Wieczorkowska, US Pharmacia Sp. z o.o.

12:00

Błędy ludzkie, zarządzanie i modele zachowań (15 min)
Agnieszka Fudecka, Grupa Polpharma

12:15

Akademia BMP

13:15
14:15

Obiad

14:15

Dojazd na wycieczkę techniczną

14:45

WYCIECZKA TECHNICZNA
Pilot Plant (Pabianice)
I grupa 14:45 - 15:45 (10 osób)
II grupa 15:45 – 16:45 (10 osób)
Obszar produkcji Ksawerów
I grupa 14:45 - 15:45 (20 osób)
II grupa 15:45 – 16:45 (20 osób)
Liczba miejsc ograniczona. Do osób zgłoszonych na konferencję zostanie przesłana informacja na
podstawie której będzie można zadeklarować udział w wycieczce.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

