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Kongres zgromadził ponad 100 uczestników, re-
prezentujących instytucje kontroli państwowej oraz 
zakłady polskiego przemysłu farmaceutycznego. 
Prelegentami i animatorami dyskusji byli naukow-
cy i specjaliści związani z tematyką kontroli leków 
i materiałów medycznych z: Urzędu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych (URPL), Głównego Inspektoratu 
Farmaceutyczneo (GIF), Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego (GIS) oraz szeregu instytutów badawczych 
związanych z problematyką leków, a także specjaliści 
z przemysłu farmaceutycznego. Wśród uczestników 
reprezentujących organy kontroli państwowej wy-
stąpili jako wykładowcy, bądź jako przewodniczący 
poszczególnych sesji: mgr Grzegorz Cessak – Prezes 
URPL, mgr Joanna Kilkowska – Wiceprezes ds. Wyro-
bów Medycznych URPL, mgr Daniel Gralak – Dyrek-
tor Departamentu Inspekcji ds. Wytwarzania GIF oraz 
mgr Barbara Jaworska-Łuczak – z Departamentu Bez-
pieczeństwa Żywności i Żywienia GIS.

Doroczne konferencje, przedstawiające aktual-
ne problemy farmacji przemysłowej, organizo-

wane są od lat pod egidą Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego dzięki staraniom Sekcji Techno-
logii Farmaceutycznej i Medycznej Oddziału Łódz-
kiego PTFarm. Konferencje tego typu, pozwalające 
na kontakt przedstawicieli zainteresowanych gałę-
zi krajowego przemysłu farmaceutycznego z orga-
nami kontroli, wykazały swą znaczną pożyteczność, 
co potwierdziło także obecne spotkanie, tj. Kongres 
Farmacji Przemysłowej, który obradował na początku 
października 2009 r. w Kościelisku. Kongres przebie-
gał pod merytorycznym patronatem Urzędu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (URPL), a jako temat zasad-
niczy miał aktualną problematykę rejestracji pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych. Sprawy 
organizacyjne imprezy nadzorowali dr Jan Hołyń-
ski i dr Urszula Rogozińska z Oddziału Łódzkiego 
PTFarm.
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Obrady Kongresu otworzył mgr Grzegorz Cessak – 
Prezes URPL. Witając uczestników kongresu podkre-
ślił znaczącą rolę spotkań przedstawicieli organów 
nadzoru z producentami dla przekazu aktualnej infor-
macji, dotyczącej wymogów jakie muszą spełniać ich 
wyroby. W imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego wystąpił prof. Witold Wieniawski. Podkreślił 
on znaczenie wytwórczości farmaceutycznej, jako ele-
mentu niezbędnego dla działalności służby zdrowia, 
i wskazał na rolę organów kontroli państwowej w za-
pewnieniu bezpieczeństwa leków i innych produktów 
stosowanych w lecznictwie, co niewątpliwie przyczy-
nia się do umocnienia zaufania społeczeństwa wobec 
tych środków i produktów.

Obrady Kongresu toczyły się w sesjach tematycz-
nych poświęconych poszczególnym zagadnieniom 
dotyczącym procesu dopuszczania produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych do obrotu. Omawia-
ne były sprawy procedur rejestracyjnych produktów 
leczniczych, w tym zmiany wynikające z dostosowy-
wania procedur krajowych do wymogów Unii Eu-
ropejskiej, sprawy nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i monitorowania działań niepożąda-
nych, a także sprawy jakości produktów leczniczych, 
w tym sprawy Farmakopei Polskiej, a także zmian 
w zasadach Dobrej Praktyki Wytwarzania. Na osob-
nych sesjach omawiano zagadnienia leku roślinnego 
i problematykę produktów z pogranicza lek i suple-
ment diety oraz tematykę preparatów krwiopochod-
nych, a także zagadnienia związane z nadzorem nad 
wyrobami medycznymi.

Szersze omówienie tematyki niektórych wykładów 
wygłoszonych na kongresie zostanie przedstawione 
w jednym z następnych numerów Farmacji Polskiej.
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