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Skład zarz ądu w roku 
akademickim 2003/2004

�Przewodniczący: M. Skotnicki (V rok)
�Zastępca: B. Kubiak (IV rok)
�Skarbnik: P. Obrycki (V rok)



ISPE w liczbach

�77 członków, w tym 43 z V roku i 34  IV 
roku

�4 nowych członków z III rok (jak dotąd)
�2 członków w międzynarodowym ISPE  
�7 spotkań
�6 wizyt w zakładach farmaceutycznych 
�8 gości 



Goście

� Prof. dr hab. M. Wesołowski (dziekan)
� InŜ. M. Ruzikowski (prezes ISPE Polska, 

dyrektor ZFA „UNIA”)
� Mgr  M. Młynarczyk (kierownik Laboratorium 

Mikrobiologicznego ZF „Polfa”)
� Prof. dr hab. W. Sawicki (K. i Z. Farmacji 

Stosowanej)
� Dr K. Cal (K. i Z. Farmacji Stosowanej)
� Mgr R. Kraciuk („Polpharma”) 
� Przedstawiciele firmy „Labofarm”



Wizyta M. Ruzikowskiego
ZF „UNIA”



Wizyta mgr M. Młynarczyk
ZF „Polfa” Warszawa



Prof. dr hab. W. Sawicki

i zasłuchani studenci



Prof. dr hab. M. Sznitowska
i dr K. Cal



Labofarm
�Funkcjonujący w firmie System Zapewnienia Jakości 
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 określa 
szczegółowe wymagania związane z opracowywaniem 
nowych leków, wytwarzaniem i kontrolą jakości.
Nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz najnowsze 
metody analityczne pozwalają na wykonanie 
specjalistycznych, kompleksowych badań. Dzięki temu 
moŜliwa jest dokładna ocena jakości dostarczonych 
surowców roślinnych, półproduktów uzyskanych na 
poszczególnych etapach wytwarzania oraz wyrobu 
gotowego, w tym takŜe standaryzacja na zawartość
związków czynnych. 



Mgr R. Kraciuk

� „Od zlewki do 
reaktora”- transfer 
technologii w 
nowoczesnym 
zakładzie 
farmaceutycznym



Odwiedzone zakłady

�ZFA  „UNIA”
�Solco Basel
�L’OREAL
�Labofarm
�Ziaja
�Oceanic



Solco Basel



„Inspekcja” z Gda ńska



Solco w czasie pracy



L’OREAL



Przygotowanie składników



Produkcja



Przygotowania do Wigilii 



Śpiewanie kol ęd



Quiz

Zwyci ęska
dru Ŝyna



Nasze wykłady

�Leki sieroce 
�Projektowanie i wprowadzanie nowych 

leków
�Działalność FDA.
� Interakcje substancji leczniczych i 

pomocniczych 



O Nas w mediach

�Strona internetowa 
www.amg.gda.pl/~ispe

�Artykuł w „Gazecie AMG”



KONIEC

Przygotował: Marcin Skotnicki


