
Четвърти фармацевтичен Бизнес форум и научно - практическа 

конференция „Иновации и перспективи 

във фармацевтичната практика“ 

Хотел „Черно море“ Варна, бул „Сливница“ №33 

 

Програма за научно-практическа конференция 

27.10.2017г. (петък) 

09:00 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 – 18:00 Фирмени изложения 

10:00 – 12:00 Откриване на форума  

   11.00 – 12.00 Научно-практическа сесия (част I) 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

Пленарна лекция: „Иновации във фармацията и фармацевтичната 

практика“  

Лектори: проф. Илко Гетов, д.ф. и маг. фарм. Тодор Найденов, д.ф. 

Модератори: доц. Галина Петрова, д.и. и доц. Светлана Фоткова, д.ф. 

Обяд 

13.00 –  14.00 Научно-практическа сесия (част II) 

 

 

 

 

14:00 – 15:30 

Пленарна лекция: "Принципи в диагностиката и фармакотерапията в 

основните заболявания на сърцето" 

Лектор: проф. д-р Младен Григоров, д.м.н. 

Модератори: доц. Галина Петрова, д.и. и доц. Светлана Фоткова, д.ф. 

Постерна сесия I 

15:30 – 16:00 Кафе-пауза  

16:00 – 17:00 Постерна сесия II 

   19:00 Коктейл и връчване на награди на отличили се студенти 

 

Програма за продължаващо обучение на магистър - фармацевти 

28.10.2017 г. (събота) 

    9.00 - 10.00 Регистрация на участниците 

10:00 – 18:00 Фирмени изложения в централното фоае 

10:00 – 12:00 Продължаващо обучение, Сесия I и фирмени презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарна лекция: „Дефицит на вит. В 12“ 

Лектор: доц. д-р Мария Папазова, д.м. - Институт по Невробиология на 

БАН 

„Medochemie - Име, на което може да се доверите“ 

Лектор: д-р Теодора Кирова, Регионален Ритейл Мениджър на 

Medochemie за Северна България 

Пленарна лекция: „Наркомании“ 

Лектор: доц. д-р М. Георгиева, д.м., Ръководител на Катедра по 

Фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ на МУ-Варна 

Дискусия 

Модератори: доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. и доц. Калоян 

Георгиев, д.ф. 



Четвърти фармацевтичен Бизнес форум и научно - практическа 

конференция „Иновации и перспективи 

във фармацевтичната практика“ 

Хотел „Черно море“ Варна, бул „Сливница“ №33 

 

12:00 - 13:00 Обяд  

13:00 – 15:00 Продължаващо обучение, Сесия II и фирмени презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 15:30 

Пленарна лекция: „Фитотерапевтични подходи за лечението на 

заболявания на дихателната система“ 

Лектор: доц. маг. фарм. Илия Желев, д.б., Катедра по фармацевтични 

технологии, ФФ на МУ-Варна 

Ролята на Аспирин Протект в Сърдечно – Съдовите заболявания  

Лектор: ас. д-р Антония Кишева, УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна 

Модератори: доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. и доц. Калоян 

Георгиев, д.ф. 

Кафе – пауза  

15:30 - 16:30 Продължаващо обучение, Сесия III и фирмени презентации 

Пленарна лекция: „Фармацевтични грижи при пациенти с дихателни 

алергии“ 

Лектор: доц. маг. фарм. Анна Тодорова, д.ф., Катедра по Фармацевтични 

науки и фармацевтичен мениджмънт, УС по Социална фармация, ФФ на 

МУ-Варна 

Дискусия 

Модератори: доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. и доц. Калоян 

Георгиев, д.ф. 

 

 

29.10.2017 г. (неделя) 

 

10:00 – 12:00 Кръгла маса за обсъждане на иновациите и перспективите 

пред фармацевтичната практика 

 

 

*На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците! 

 


