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Szanowni Państwo, 
 

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w VIII konferencji naukowo-szkoleniowej: 

Mikrobiologia Farmaceutyczna 2023  , która odbędzie się w dniach 18-20 października br.         

w Gdańsku.  Przepraszamy za zmianę podanego wcześniej terminu majowego. Konferencję 

organizuje Sekcja Mikrobiologii Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.  
 

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku  cyklu spotkań naukowo- szkoleniowych, będącego 

Forum specjalistów zainteresowanych mikrobiologią  farmaceutyczną, umożliwiającego wymianę wiedzy, 

poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych. 
 

Podczas naszego spotkania przedstawimy szereg zagadnień istotnych dla Mikrobiologów pracujących w 

wytwórniach farmaceutycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem 

farmaceutycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla  Osób Wykwalifikowanych,  

Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych za współpracę           

z kontraktowymi laboratoriami mikrobiologicznymi. 
 

Podczas konferencji tradycyjnie już przedstawimy  aktualne i planowane zmiany w przepisach                        

i wymaganiach farmakopealnych. 
 

Tym razem zajmiemy się znowelizowanym Aneksem 1 i wynikającymi z niego nowymi zadaniami dla 

laboratorium mikrobiologicznego min. badaniem skuteczności stosowanych środków dezynfekujących i ich 

rotacją. Poruszymy również tematy związane z rolą laboratorium w kontroli i identyfikacji zagrożeń 

mikrobiologicznych w obszarach produkcyjnych. Zajmiemy się preparatami probiotycznymi, badaniem ich 

czystości mikrobiologicznej, identyfikacją drobnoustrojów probiotycznych oraz ich rolą w polepszaniu 

zdrowia. Poruszymy tematy związane z nowymi lekami przeciwbakteryjnymi oraz zmianami w profilach 

lekowrażliwości bakterii bytujących w środowisku popularnych antyseptyków. Z zagadnień dotyczących 

walidacji zostanie przedstawiony wykład dotyczący procesu sterylizacji. 
 

Rezerwujemy  również miejsce na komunikaty - doniesienia Uczestników, którzy chcieliby się podzielić 

swoimi rozwiązaniami – takie tematy prosimy zgłaszać do 15 maja br. 
 

Kontynuujemy zapoczątkowaną na V konferencji sesję pytań i odpowiedzi czyli dyskusję na tematy i 

omówienie problemów zgłoszonych wcześniej  przez uczestników. Tematy można zgłaszać do 20 sierpnia. 
 

Przewidujemy również stoiska wystawiennicze firm współpracujących z laboratoriami mikrobiologicznymi  
 

A zatem czekamy na spotkanie z Państwem na ósmej konferencji naukowo-szkoleniowej Mikrobiologia 

Farmaceutyczna 2023. Pełna informacja będzie dostępna maj-czerwiec br. 

Sprawy organizacyjne będą prowadzone przez Barbarę Kawałko-Myślińską Transpharmacia 

(transpharmacia@transpharmacia.pl) 
 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z poważaniem, 
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