XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna.
Optymalizacja i Efektywność
Wtorek, 29 marca 2022
09:00
10:00

Rejestracja gości, montaż stoisk wystawowych
Hotel Windsor ****
Jachranka 75 k/Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim, 05-140 Serock

10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

10:15

PANEL WPROWADZAJĄCY
Tematyka:
- rozwiązanie cyfrowe – jak je wykorzystać?
- wyzwania, przed którymi stoi branża farmaceutyczna w zmieniającym się otoczeniu
- jak budować bezpieczeństwo lekowe Polski
- przemysł 4.0 – na jakim jesteśmy etapie

11:30
12:00

Przerwa

12:00

PANEL I: Cyfrowa farmacja 4.0
Tematyka:
- nowoczesne rozwiązania – co proponują dostawcy?
- cel: optymalizacja i efektywność – jak go osiągnąć?
- cyfrowa farmacja 4.0

13:00
14:00

Obiad

14:00

PANEL II: Usprawnić proces
Tematyka:
- filozofia Kaizen i Lean – jak wykorzystać je jeszcze lepiej
- sposoby na usprawnienie procesów – najlepsze praktyki z zakładów farmaceutycznych
- narzędzia usprawniające procesy produkcji w farmacji
- monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania produktów
- sposoby i narzędzia do sprawnego zarządzania danymi

15:30
16:00

Przerwa

16:00

PANEL III: Produkować efektywniej, bezpiecznie i z zachowaniem najwyższych standardów
jakości
Tematyka:
- zarządzanie ryzykiem – teoria i praktyka
- jak zwiększyć wydajność, dbając o jakość – przegląd najnowszych rozwiązań i technologii
- jak zmierzyć i podnieść efektywność procesu
- jakość jako obszar bez kompromisów
- digitalizacja i automatyzacja w laboratorium kontroli jakości,
- Kontrola Jakości – jak usprawnić pracę w laboratorium?

- kiedy wybrać produkcję kontraktową
19:30
23:30

KOLACJA

Środa, 30 marca 2022
07:00
08:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

PANEL IV: Produkować efektywniej, nie zapominając o standardach jakości cz. 2

09:00

Skuteczna minimalizacja cyber ryzyka produkcji leków na przykładzie PPH „EWA” S.A.
Konrad Golczak, PP-U EWA Krotoszyn S.A.

10:00
10:30

Przerwa

10:30

PANEL V: Zoptymalizować i pozostać niezawodnym
Tematyka:
- optymalizacja utrzymania ruchu – sprawdzone sposoby
- przeglądy remontowe a wydajność procesów
- optymalizacja w procesie inwestycyjnym – najlepsze praktyki
- automatyzacja – ograniczenie kosztów i nie tylko
- robotyzacja – wady i zalety
- o budowaniu zaangażowania, czyli optymalizacja procesów wytwarzania leków a zwiększenie
efektywności zespołu produkcyjnego
- relacje i komunikacja wewnątrz organizacji

10:30

Trening Mentalny jako narzędzie pracy skutecznych liderów i zespołów
Urszula Jóźwiak, Certyfikowany Trener Mentalny

11:15

AKADEMIA BMP

12:45
13:45

Obiad

13:45

Dojazd do zakładu (ok. 40 min)

14:30

WYCIECZKA TECHNICZNA do Polfy Tarchomin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

