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Trzecia Edycja Kongresu PHARMtech CEE
2006 – po raz pierwszy w Warszawie
Trzecia edycja corocznej imprezy zgromadzi w jednym miejscu i czasie liderów działających na
rynkach farmaceutycznych Europy Środkowo – Wschodniej.

Kongres składa się z części wystawienniczej i towarzyszącej konferencji, podczas której ponad 20
prelegentów przedstawi prezentacje dotyczące najbardziej aktualnych tematów przemysłu
farmaceutycznego.
Formuła programu Konferencji zawiera 3 Kluczowe Prezentacje dostępne dla Delegatów
I Odwiedzających o statusie VIP.
Wśród Prelegentów Kluczowych Prezentacji znajdzie się między innymi V-ce Prezydent firmy
AMGEN i Dyrektor Global Health Economics & Strategic Pricing firmy NV ORGANON
Kluczowym Prezentacjom towarzyszyć będą odbywające się równolegle sesje Konferencji dostępne
dla Delegatów. Sesje Konferencji odbywać się będą jedynie w języku angielskim.
Sesja 1 Strategie CEE: Przyszłość Przemysłu Farmaceutycznego
Wśród Prelegentów znajdą się:
Global Pricing Manager, Global Sales & Marketing Operations, SCHERING AG,
Head of Government and Regulatory Affairs CEE, AMGEN GmbH,
Corporate and Regulatory Affairs Director, LUNDBECK Turkey,
Government Affairs Manager, GLAXOSMITHKLINE Romania,
General Manager, FOURNIER POLSKA Sp. z.o.o.,
Senior Director of Operations, Eastern Europe, PHARMASCIENCE Inc.,
Regulatory Affairs Manager, BAXTER Czech spol. s r.o.,
Deputy Head of Pharma, NOVARTIS s.r.o,
Country Manager, QUINTILES Poland
Sesja 2 Zachowanie Wysokiej Jakości Produkcji, poświęcona ogólnym trendom panującym w sektorze,
polegającym na wycofaniu procesów i praktyk, które nie przynoszą wystarczających zysków
i umiejętności oszacowania, które praktyki są nadal opłacalne, a które nie. W sesji tej udział wezmą
również prelegenci reprezentujący największe firmy farmaceutyczne. Dodatkowym atutem udziału
jest możliwość otrzymania certyfikatu Lean Master Class dla tych, którzy uczestniczyć będą
w prelekcji Lean Enterprise Academy.
Wśród Prelegentów znajdą się: Director Manufacturing Management Systems, BAXTER
MANUFACTURING EUROPE, CEE Southern Region Supply Chain Manager, GLAXOSMITHKLINE,
Hungary, Executive Director Manufacturing Technology, AVENTIS PASTEUR, Senior Fellow, LEAN
ENTERPRISE ACADEMY, Facility Manager, BRISTOL SQUIBB MYERS
Christian Sorensen, Marcus Evans Congress Director: “Trzeci edycja Kongresu PHARMtech CEE
zapowiada sie jako jedno z najważniejszych wydarzeń farmaceutycznych w Europie Środkowo Wschodniej. Program Konferencji jest na bardzo wysokim poziomie, a nasi wystawcy zaprezentują
najnowocześniejsze technologie na rynku farmaceutycznym. Tego wydarzenia nie można przegapić.”
W celu otrzymania dodatkowych informacji i aby zarejestrować swoje uczestnictw zapraszamy na
www.pharmtechcongress.com. Do dnia 15 lutego przyjmowane są bezpłatne rejestracje dla
odwiedzających VIP.
http://laboratoria.net/aktualnosci/4120.html
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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