ПОКАНА
за участие във

Втори фармацевтичен бизнес форум с
научно-практическа конференция
30 – 31 октомври 2015 г.
Хотел „Голдън Тюлип” – Варна
под патронажа на:
проф. д-р Красимир Иванов, дмн – Ректор на Медицински университет – Варна
проф. Илко Гетов, дф – Председател на Българския фармацевтичен съюз
Факултетът по фармация и Факултетът по обществено здравеопазване при
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна имат удоволствието
да поканят представителите на фармацевтичното съсловие, фармацевтичните компании,
водещи експерти от фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти,
докторанти и студенти от факултетите по фармация в България, да участват във Втория
фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция. Форумът
предвижда изложение за фармацевтични фирми на площ 325 кв.м. в Зали „Миро“ и
„Дали“ на Хотел „Голдън Тюлип”– Варна, фирмени презентации на иновативни
продукти и услуги, представяне на съвременни научно-практически разработки на
фармацевтичните факултети в България, организиране на кръгла маса с борса за
контакти между студентите по фармация и техните бъдещи работодатели, както и
провеждане на модул от програмата за продължаващо обучение на магистърфармацевти за 2015 г.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
проф. Диана Иванова, дбн
маг.-фарм. Тодор Найденов
маг.-фарм. Рада Пехливанова
доц. Евгени Григоров, дм
ас. маг.-фарм. Иво Куманов
гл. ас. Галина Петрова, ди
ас. Данаил Павлов, дб

Декан на Факултета по фармация при МУ-Варна
Зам.-председател на Българския фармацевтичен съюз
Председател на Районната фармацевтична колегия – Варна
Факултет по фармация при МУ-Варна
Факултет по фармация при МУ-Варна
Факултет по обществено здравеопазване при МУ-Варна
Факултет по фармация при МУ-Варна

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
30 октомври 2015 г., (петък)
Зали „Дали“ и „Миро“ на Хотел „Голдън Тюлип”– Варна, бул. „Христо Ботев” № 3А
08:00 – 10:00
Регистрация на участниците и Аранжиране на изложбените площи и
информационните щандове от фармацевтичните фирми
10:00 – 18:00
Изложение на фармацевтични компании
10:00 – 10:30
Откриване на форума и приветствия
10:30 – 12:00
Научно-практическа сесия І
12:00 – 13:30
Обяд
13:30 – 15:30
Научно-практическа сесия ІІ
15:30 – 16:00
Кафе-пауза
16:00 – 18:00
Постерна сесия и конкурс за най-добра студентска разработка
18:00 – 19:00
Кръгла маса за обсъждане на текущите изисквания на пазара на труда
и борса за контакти между студенти по фармация и бъдещи
работодатели – съвместно с Асоциацията на студентите по фармация във
Варна и Студентски съвет на МУ – Варна
19:00
Официална вечеря и връчване на годишните награди на Българския
фармацевтичен съюз за студенти по фармация
31 октомври 2015 г., (събота)
Зали „Дали“ и „Миро“ на Хотел „Голдън Тюлип”– Варна, бул. „Христо Ботев” № 3А
10:00 – 18:00
Изложение на фармацевтични компании
10:00 – 12:00
Научно-практическа сесия ІІІ
10:00 – 10:45
Бизнес етика на фармацевтичните компании
проф.Тони Веков, дмн
10:45 – 11:15
Електронно здравеопазване и електронна рецепта
проф. Петко Салчев, дм
11:15 – 12:00
Две фирмени презентации на фармацевтични продукти
12:00 – 13:30
Обяд
13:30 – 15:30
Научно-практическа сесия ІV
13:30 – 14:15
Лекция
14:15 – 14:45
Доклад
14:45 – 15:30
Две фирмени презентации на фармацевтични продукти
15:30 – 16:00
Кафе-пауза
16:00 – 18:00
Научно-практическа сесия ІV
16:00 – 16:45
Лекция
16:45 – 17:15
Доклад
17:15 – 18:00
Две фирмени презентации на фармацевтични продукти
Заявки от фармацевтични компании-изложители се приемат до 1 октомври 2015 г. от:
ас. маг.-фарм. Иво Куманов
Е-mail: ivo.kumanov@abv.bg; Мобилен телефон: 0887840652
Цената в размер на 600 лв за всеки изложител включва двудневен наем на площ за
информационен щанд от 6 кв.м. или съответния по площ собствен изложбен щанд по
индивидуален проект се включват маса с размер 160/50 см и три стола, както и покана за
двама души за официалната вечеря на 30 октомври 2015 г. Представянето на всеки
иновативен продукт или услуга чрез фирмена презентация на стойност 300 лв е с
времетраене 15 мин. При спонсорство се предвиждат отстъпки от цената на тарифите
за участие в мероприятието.

Заявки за участие с два доклада и/или постера и резюмета за разнообразни научнопрактически съобщения в областта на фармацията се приемат само в електронен вид и
онлайн до 1 октомври 2014 г.

ТУК
За справки: ас. Данаил Павлов, дб
E-mail: danailpavlov@gmail.com; Мобилен телефон: 0877329124
Изисквания към оформяне на резюметата
Заглавието трябва да е кратко и информативно.
Имената на авторите се представят с цели първо име и фамилия и академична длъжност.
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Посочва се пощенски адрес, телефон и е-mail на представящия автор за кореспонденция.
Резюмето съдържа цел, материал и методи, основни резултати, заключение и до шест ключови
думи.
Резюмето има максимален обем до 250 думи.
Представя се на английски език.
В резюмето не се допускат цитирания, фигури и илюстрации.
Доклади
Продължителност: до 15 мин.
Представяне: Microsoft Power Point.
Работен език: български.
Постерна сесия
Размери: не повече от 90 см. ширина и 120 см. дължина; портретен тип представяне;
Работен език: български или английски.
Заглавието и илюстрациите да бъдат достъпни за четене от 2 м. разстояние.

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: няма
Цени за настаняване в хотел „Голдън Тюлип“
(една нощувка със закуска на блок маса, паркинг, фитнес, Wi-Fi):
Единична стандартна стая
80.00 лв
Двойна стандартна стая
98.00 лв
Единична екзекютив стая
90.00 лв
Двойна екзекютив стая
108.00 лв
Типът настаняване се заявява при попълването на регистрационната форма за участие!
Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за
2015 г. се приемат до 29 октомври 2015 г. от:
маг.-фарм. Рада Пехливанова – председател на Районната фармацевтична колегия – Варна
Е-mail: farmakon@abv.bg
Мобилен телефон: 0882997453
Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение на магистърфармацевтите по смисъла на Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите. Модулът е акредитирн от Комисия по качество на Български
фармацевтичен съюз. За преминатата форма на обучение на магистър-фармацевта се
издава удостоверение по образец след заплащане на съответната такса.

