ПЕТЪК - 28.10.2022 г.
Продължаващо обучение
11:15-19:30 – ФФ към МУ-Варна (ет. 1, зала 105) или онлайн в платформата Cisco Webex
11:15-11:30
Официално откриване:
Доц. маг.-фарм. Анна Тодорова, д. м. – Председател на КЕК при РФК-Варна
11:30-12:30

Лечение на остеопороза – Доц. д-р Мира Сидерова, д. м. (2 КТ)

12:30-12:50

Продуктова презентация: „Постинор-Уно ОДТ – разтварящи се в устата
таблетки“, Проф. М. Димитров, д.ф. (Gedeon)
12:50-13:50 Недиабетна хипогликемия – диагноза и лечение с цел превенция на
неврологичната увреда – Доц. д-р Соня Галчева, д. м. (2 КТ)
13:50–14:50 Фармакокинетични лекарствени взаимодействия – Доц. маг.-фарм. Калоян
Георгиев, д.ф.н. (2 КТ)
14:50-15:10 Продуктова презентация: „Релаксатин и олихолин- две нови алтернативи от
природата“, Д-р Росица Кръстева (Хюманфарма)
15:10-16:00
Почивка
16:00-16:15 Продуктова презентация: „Оптимизиране работата на имунната система чрез
суплементация“, Гл. ас. д-р Габриела Кехайова, д. ф. (Kendy)
16:15-17:15 Актуални имуномодулатори от природен произход – Доц. маг.-фарм. Илия
Славов, д. б. (2 КТ)
17:15-18:15 Амбулаторно лечение на пациенти с Ковид-19 – Гл. ас. д-р Илиян Тодоров, д.м.
(2 КТ)
18:15-18:30 Продуктова презентация: „Вируксан – противовирусен ефект и имунна
защита“, Катя Младенова (Ewopharma)
18:30-19:30 Сърдечно-съдови усложнения при COVID-19 – Проф. д-р Бранимир Каназирев,
д. м. (2 КТ)
СЪБОТА - 29.10.2022 г.
Продължаващо обучение
09:00-16:30 - ФФ към МУ-Варна (ет. 1, зала 105) или онлайн в платформата Cisco Webex
09:00-10:00 Възпалителни заболявания на червата – клиника, диагностика и
терапевтичен подход – Гл. ас. д-р Соня Банова-Чакърова, д.м. (2 КТ)
10:00-10:15 Продуктова презентация: „Ролята на дермо-козметиката в грижата за
здравето на пациентите“, Пенчо Кехаяминчев (NAOS)
10:15-11:15 Пробиотици – минало, настояще и бъдеще – Проф. д-р Мариета Георгиева, д.
м. (2 КТ)
11:15-11:35 Продуктова презентация: „Хомеопатия - основи, история и доказателства“,
Д-р Татяна Бойкова (BOIRON)
11:35-12:35 Влияние на разстоянието до медицинския център върху резултатите от
лечението на пациенти с белодробен карцином – Доц. д-р Николай Цонев, д. м
(2 КТ)
12:35-13:35 Клинични изпитвания на лекарства в лечебните заведения за болнична
помощ – дейности и отговорности на магистър-фармацевта – Доц. маг.-фарм.
Евгени Григоров, д. м. (2 КТ)
12:35-13:55
Продуктова презентация: „Смяна на играчите“, Д-р Стефан Фъртунов (Gedeon)
13:55-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30

Почивка
Workshop: Дигитално профилиране и начин на представяне – Доц. маг.фарм. Евгени Григоров, д. м. и Емануил Манасиев (Talent hunter)
Кръгла маса „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“ –
Модератор: Проф. д-р Албена Златарева, д. м.
Закриване на ОСМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

