
Четвърти фармацевтичен Бизнес форум и научно - практическа 

конференция „Иновации и перспективи 

във фармацевтичната практика“ 

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

 

Програма за научно-практическа конференция 

27.10.2017г. (петък) 

08:30-09:30 Регистрация на участниците 

09:30-10:00 Официално откриване на Четвъртия фармацевтичен бизнес форум 

10:00-18:00 Фирмени изложения 

10:00-13:00 Научно-практическа сесия (част I) – Модератори: Проф. Любомир 

Македонски, д.х. и доц. Анна Тодорова, д.м. 

10:00-10:45 – Пленарна лекция „Иновации във фармацията и фармацевтичната 

практика“ - Лектори: Проф. Илко Гетов, д.ф. и маг.-фарм. Стефан Балкански, д.ф. 

10:45-10:55 „Investigation of the effect of Aronia melanocarpa fruit juice and chlorogenic 

acid in a rat ovariectomy-induced depression model“ - Miroslav Eftimov 

10:55-11:05 „Аnxiolytic and sedative properties of myrtenal in experimental rodents“ - 

Stanila Stoeva 

11:05-11:15 „Study of spectral characteristics of ion associates carmoisine with some 

medicinal substances from the group of myotropic spasmolithics” - Ivan Bezruk 

11:15-11:25 “Perspectives of generic medicines market development in Bulgaria” - Miglena 

Janeva 

11:25-11:35 “Three-dimensional printing of medicinal products an innovation for a 

personalised approach in patients‘ treatment” - Elina Angelova 

11:35-11:45 „Local study on community pharmacy exterior“ - Oganes Vardanyan 

11:45-11:55 “Radionuclides in the plant Matricaria chamomilla L. grown up in two regions” 

- Tsvetelina Stefanova 

 

12:00-13:00 Обяд 

 

13:00-18:15 Научно-практическа сесия (част II) – Модератори: Доц. Добри Иванов, 

д.б. и доц. Калоян Георгиев, д.ф. 

13:00-13:45 – Пленарна лекция – "Принципи в диагностиката и фармакотерапията на 

хроничната сърдечна недостатъчност" – Лектор: Проф. д-р Младен Григоров, д.м.н. 

13:45-13:55 „Synthesis, structural elucidation and antimicrobial activity of a new 

organohalide derivative of eudesmic acid“ - Nadya Hadjieva 

13:55-14:05 „Оil from Rosa damascena – external application and antibacterial activity“ - 

Boryana Mihaylowa 

14:05-14:15 „Synthesis and structural characterisation of pyrrole derivatives as possible selective 

MAO-B inhibitors“ - Diana Tzankova 

14:15-15:00 – Пленарна лекция – „Иновации във фармацевтичното образование“ - 

Лектори: Проф. Диана Иванова, д.б.н. и проф. д-р Албена Керековска, д.м. 

15:00-16:00 Постерна сесия I 

16:00-16:30 Кафе пауза  

16.30-17.30 Постерна сесия II 

17:30-18:15 – Пленарна лекция – “Лекарствена безопасност“ – Лектор маг. фарм. 

Цветанка Лютакова, Член на УС на БФС 
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18:15-18:30 „Клиничните изпитвания в България и приносът на магистър-фармацевтите, 

Лектор: Д-р Иван Георгиев, Site Management Head R&DS Bulgaria, Romania and Greece, 

QuintilesIMS 

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

 

Програма за продължаващо обучение на магистър - фармацевти 

28.10.2017 г. събота 

08:00-9:00 Регистрация на участниците 

09:00-18:00 Фирмени изложения 

09:00-13:00 Продължаващо обучение (Сесия I) – Модератори: Доц. Евгени Григоров, 

д.м. и доц. Илия Желев, д.б. 

09:00-09:45 „Когато забравяме за В12...“  - Лектор: Доц. д-р Мария Папазова, д.м., 

Институт по Невробиология – БАН 

09:45-10:00 „Нов подход към нерешените проблеми в медицината“ - Лектор: Доц. 

Калоян Георгиев, д.ф. 

10:00-10:45 „Наркомании“ – Лектор: Доц. д-р Мариета Георгиева, д.м., Катедра по 

фармакология, токсикология и фармакотерапия, ФФ на МУ-Варна  

10.45-11.15 „Пробив в лечението на сърдечната недостатъчност с Entresto®“ - 

Лектор: Проф. д-р Младен Григоров, д.м.н., Клиника по кардиология, II МБАЛ –

  гр. София 

11.15-11.30 „Medochemie“ - име, на което може да се доверите - Лектор: Д-р Теодора 

Кирова, Регионален Ритейл Мениджър на Medochemie за Северна България 

11:30-11:45 „Как да подобрим фармацевтичната грижа за пациентите с алергии и 

уртикария“ – Лектор: Д-р Цветанка Оджакова, д.м.  

11.45-12.00 „Ролята на Aspirin Protect® в сърдечно–съдовите заболявания“ – Лектор:  

Ас. д-р Антония Кишева, УМБАЛ „Св.Марина“ гр. Варна и  УС по кардиология, МУ-

Варна 

12:00-12:15 „BIODERMA – биологични иновации в дермокозметиката“ – Лектор“ Г-н 

Пенчо Кехаяминчев, Мениджър бизнес развитие на Биодерма  

12.15-12.30 "Таргетна терапия при HER2 - позитивен рак на млечната жлеза“ – Лектор: 

Доц. д-р Иван Донев, д.м., лекция, спонсорирана от Рош България ЕООД 

12.30-13.00 „Динамика на пазара на фармацевтични продукти в България“ – Лектор: г-

жа Ирена Тонева, Data supply manager, Quintiles IMS  

 

13:00-14:00 Обяд  

 

14:00 – 15:30 Продължаващо обучение (Сесия II) – Модератори: доц. Йоанна 

Киселова, д.б. и гл.ас. Илиян Колев, д.х. 

14:00 - 14:45 „Фитотерапевтични подходи за лечението на заболявания на дихателната 

система“ – Лектор: Доц.  Илия Желев, д.б., Катедра по фармацевтични технологии, ФФ 

на МУ-Варна 

14:45-15:00 „Съвременни терапевтични подходи в лечението на ХОББ“ – Лектор: Ас. д-

р Ваня Костадинова, д.м., УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна  
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15:00-15:15 „Кройтерхоф в помощ на медицинския специалист. Модерни решения от 

една традиционна компания“ – Лектор: г-жа Петя Костова, мениджър маркетинг и 

продажби, Бионат  

15:15 – 15:45 Кафе пауза 

15:45-16:45 Продължаващо обучение (Сесия III) - Модератори доц. Галина 

Петрова, д.и. и ас. Надя Агова 

15:45-16:00 “Combicaps” - Най-новата технология за влагане на активни субстанции в 

капсула – Лектор: д-р Силвана Попова, Биовита  

16:00-16:45 „Фармацевтични грижи при пациенти с дихателни алергии“ – Лектор: Доц.  

Анна Тодорова, д.ф., Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт, 

УС по Социална фармация, ФФ на МУ-Варна 

16:45 – 17:00 Дискусия 

 

29.10.2017 г. неделя 

 

10:00–12:00 Кръгла маса „Иновации и перспективи“ във фармацевтичната практика, 

Лектори: Проф. Диана Иванова, д.б.н., Декан на Факултета по фармация към МУ 

Варна; Доц. Асена Стоименова, д.ф., Изпълнителен директор на Изпълнителната 

агенция по лекарствата  

 

 

 


