МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“- ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
съвместно с
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Имат удоволствието да Ви поканят на

СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
"Дигитални решения и иновации във
фармацевтичната практика
и образование – предизвикателства и възможности"
Под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.
Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

22-23 ОКТОМВРИ 2021

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ −
Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) имат
удоволствието да поканят представители на фармацевтичното
и медицинското съсловия, фармацевтичните и козметични
компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве,
водещите експерти във фармацевтичната практика, както и
преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да
участват в Седми Фармацевтичен Бизнес Форум и научнопрактическа конференция, който ще се проведе онлайн в
периода 22-23 октомври 2021 г.
По време на събитието ще бъдат представени:
Съвременни научно-практически разработки в областта на
фармацевтичната наука, практика и образование в България;
Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
Модул от програмата за продължаващо обучение на
магистър-фармацевти за 2021 г., акредитиран с 20 точки от
БФС.
Дискусия – кръгла маса на тема „Дигиталните решения и
иновации във фармацевтичната практика и образование –
предизвикателства и възможности“
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
22.10.2021 г.
(онлайн в платформата Webex)
Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на
магистър-фармацевти
13:00-19:00 Първи ден

09:30-18:00

Първи ден

09:30-10:00

Официално откриване

10:00-11:00

Пленарна лекция: “Медицинските специалисти в
дигиталния свят”, Лектор: проф. Асена Сербезова, дф

11:00-12:00

Пленарна лекция: д-р Бранков, MSD

12.00-13.00

Почивка

13.00-15.00

Научно-практическа сесия (част I);
Фирмени презентации

13.00-15.00 Лекции – 2 бр

15:00-16:00

Пленарна лекция: проф. Шекерджийски, дфн

15:00-17:00 Лекции – 2 бр

16:00-17:00

Научно-практическа сесия (част II);
Фирмени презентации

17:00-19:00 Лекции – 2 бр

17:00-18:00

Постерна сесия (част I)

23.10.2021 г.
(онлайн в платформата Webex)
Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на
магистър-фармацевти

09:30-16:00 Втори ден

09:00-13:00 Втори ден

Научно-практическа сесия (част III)
09:30-12:00 Фирмени презентации

09:00-11:00 Лекции – 2 бр

12:00-13:00 Постерна сесия (част II)

11:00-13:00 Лекции – 2 бр

13.00-13.30

Почивка

13.00-13.30 Почивка

13:30-14:00 Награждаване на отличили се студенти и докторанти
14.00-16.00 Кръгла маса

* Организаторите си запазват правото да променят предварителната програма
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ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ

Такса за участие:
Фирмена презентация /продуктова/:
Времетраене – 15 мин. + 5 мин. дискусия – 300 лв с ДДС
Видео клип /трикратно излъчване на ден/:
Времетраене – 30 секунди – 100 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип: – 350 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип /2 пакета/: -10% от 350 лв с ДДС
Фирмена презентация + видео клип /3 пакета/: -15% от 350 лв с ДДС
Срок за регистрация –до 30.09.2021 г.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

МОДУЛ ЗА
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
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ЗА НАС
Факултетът по фармация на Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна е създаден през месец октомври 2008 г. От началото на 2019 г.,
след успешно преминала процедура по акредитация, Националната агенция за
оценяване и акредитация увеличи капацитета на специалност „Фармация" – ОКС
„Магистър“ на 470 студенти. През годините факултетът се утвърждава като
важен учебен, изследователски и организационно-методичен център на
фармацевтичната наука в Община Варна и региона на Североизточна България.
Модерната сграда на Факултета по фармация, открита на 16 октомври 2015 г., е
отличена със специална награда в конкурса „Сграда на годината“. На разположение
на студентите и преподавателите са модерна и просторна аудиторна, лабораторна
и административна площ, научни лаборатории по течна и газова хроматография,
молекулярна биология, фармакогнозия и фармацевтична ботаника, технология на
лекарствените форми, биофармация и фармакокинетика, клетъчни култури,
нутригеномика, химия на храни и околна среда. Факултетът разполага с две
собствени университетски аптеки, складова база, библиотека, компютърни зали,
учебен хербариум и др.
През 2018 г. към Факултета по фармация бе сформиран единствен по рода си в
цялата страна Учебен сектор „Радиофармация“, в който се провежда теоретично и
практическо обучение свързано с производството на радиофармацевтици.
Факултетът по фармация за своето кратко съществуване активно се интегрира в
мрежата от фармацевтични висши училища и международни организации. През м.
май 2020 г Международната фармацевтична организация (FIP) отличи Факултета
по фармация за добрите практики на обучение по време на COVID-19 и той намери
място сред деветте факултета в света, които реагират най-адекватно и
своевременно на създалата се ситуация и успяват да предоставят на студентите си
адекватно обучение в условията на пандемия.
Със създаването на новата високотехнологична база, отговаряща на съвременните
изисквания за обучение в областта на фармацията, се затвори цикълът от дейности,
които МУ-Варна като най-модерен и най-бързоразвиващ се университет
осъществява в областта на медицинското образование и фармацевтичната наука.
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Под патронажа на ректора на МУ – Варна
Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Проф. Петко Маринов, д.м. - Декан на Факултета по фармация при МУ Варна
Проф. Асена Сербезова, д.ф. - Председател на УС на Български
фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Димитър Маринов, д.ф. - Главен секретар на УС на
Български фармацевтичен съюз
Mаг. фарм. Живка Добрева - Председател на Регионална фармацевтична
колегия - Варна
Проф. Диана Иванова, д.б.н. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Доц. Величка Андонова, д.ф. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Доц. Милка Нашар, д.ф. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Доц. Евгени Григоров, д.м. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Доц. Светлана Георгиева, д.ф. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Доц. Галина Петрова, д.и. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Гл. ас. Богдан Русев, д.б. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Ас. Стела Драгоманова, д.м. - Факултет по фармация при МУ - Варна
Ас. Галина Димова - Факултет по фармация при МУ - Варна
Ас. Ивайло Пехливанов - Факултет по фармация при МУ - Варна
Миглена Колева-Стоева - Организатор административна дейност
Виктория Янкова - студент Факултет по фармация при МУ - Варна
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