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НАУЧНА ПРОГРАМА
4 април 2019 г.
от 08:00 ч.

Регистрация

09:00 - 09:30 ч.

Откриване

09:30 - 09:45 ч.

„История на лекарствената регулация в България“
маг.-фарм. Богдан Кирилов - Изп. Директор на
Изпълнителна агенция по лекарствата

09:45 - 10:00 ч.

„Long-life learning (учене през целия живот).
Система за Продължаващо обучение на
Българския фармацевтичен съюз“
маг.-фарм. Стефан Балкански - Председател на
Комисията по качество на БФС

10:00 - 10:20 ч.

Кафе пауза

Първа пленарна сесия
Модератори: Ивета Стамболийска, чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов
10:20 - 10:40 ч.

„Възможности на алометричното скалиране за
оценка активността на CYP1A2“
Марина Крачолова, Кристина Божинова,
Димитър Терзииванов

10:40 - 11:00 ч.

„Проспективно проучване на нежелани
лекарствени реакции при българска популация
от пациенти с възпалителни ставни заболявания,
провеждали лечение с биологични лекарствени
продукти“
Ива Първова, Антоан Рангелов, Емил Христов,
Илко Гетов, Сава Огнянов

11:00 - 11:20 ч.

„Сравнение на фармакокинетичните параметри
на циклоспорин в различни възрастови групи след
чернодробна трансплантация и значението на
терапевтичното лекарствено мониториране“
Джем Фърънджъ, И. Иванова, Любомир Спасов,
Димитър Терзииванов

11:20 - 11:40 ч.

„Пилотно проучване на нагласите на магистърфармацевтите и пациентите за прилагането на
фармацевтични грижи в реалната
фармацевтична практика“
Насие Асипова, Симеон Георгиев, Гергана
Лазарова, Аделин Кадиев, Калина Андреевска,
Емил Христов

11:40 - 12:00 ч.

„Лекарствени продукти за модерна терапия –
онколитични вирусни терапии“
Жорж Шопов

12:00 - 12:20 ч.

„Urinal - тенденции и решения за отделителната
система“ - фирмена презентация на Walmark
маг.-фарм. Елена Мангърова

12:20 - 13:10 ч.

Обяд

®

Втора пленарна сесия
Модератори: Стефка Стоянова, доц. Татяна Зиколова, дф
13:10 - 13:30 ч.

„Социални и технологични аспекти на терапията
при диабет“
Надежда Марчокова-Дочевска,
Валентина Петкова, Милен Димитров

13:30 - 13:50 ч.

„Антибиотична резистентност“
Радостина Цанкова

13:50 - 14:10 ч.

„Систематичен преглед на моноклоналните
антитела като лекарства“
Елена Николова, Божидар Ченов, Юлиан Керимов

14:10 - 14:30 ч.

„Проучване на нагласите на студенти по
медицина, дентална медицина и фармация по
отношение безопасността и ефикасността на
хомеопатичните лекарствени продукти“
Глория Атанасова

14:30 - 14:50 ч.

„Основа за бъдещето“ - фирмена презентация на
Roche Bulgaria

14:50 - 15:10 ч.

„Ваксините – безопасни ли са и причиняват ли
аутизъм?“
Йоанна Стефанова

15:10 - 15:30 ч.

„Теоретично изследване на механизма на
терапевтичен ефект на галия“
Николета Кирчева, Тодор Дудев, Валя Николова,
Силвия Ангелова

15:30 - 15:50 ч.

„Изследване на Na+ - проводящи PEO/PVP твърди
полимерни електролити с TiO2 наночастици чрез
електрохимична импедансна спектроскопия“
Тодор Влахов, Йордан Маринов,
Георги Хаджихристов

15:50 - 16:10 ч.

Кафе пауза

Трета пленарна сесия
Модератори: Янислав Данчовски, проф. д-р Огнян Петров
16:10 - 16:30 ч.

„Бирнезит като структурна матрица за
интеркалация на Li“
Мария Кирева, З. Златанова, Д. Маринова,
Р. Стоянова

16:30 - 16:50 ч.

„Биоцидно действие на анионни повърхностно
активни вещества“
Димитрина Фотева, Николай Аврамов, Гергана
Георгиева, Яна Горанова, Светослав Аначков,
Петър Кралчевски

16:50 - 17:10 ч.

„Ab initio моделиране на пребиотични реакции на
основата на формамид“
София Славова, Венелин Енчев

17:10 - 17:30 ч.

“Дигиталните иновации в помощ на
фармацевтичната индустрия“ - фирмена
презентация на Polpharma
Лора Влаeва

17:30 - 17:50 ч.

„Теоретично изследване за избор на подходящ
огнегасител при аварирали летателни средства
на база модифицирани мастни алкохоли“
Живко Пенчев, Веселина Танкишева, Атина Ташева,
Васил Цанов

17:50 - 18:10 ч.

„Липидните нано частици - поглед отвъд
конвенционалните лекарствени форми“
Росена Крушовалиева, Христо Цачев

18:10 - 19:10 ч.

Постерна сесия
фоайе пред аудитория 210

19:10 ч.

Коктейл
централно фоайе на 2.етаж

5 април 2019 г.
Четвърта пленарна сесия
Модератори: Дона Далева, доц. д-р Емил Христов, дф
09:00 - 09:20 ч.

„Приложение на BCS Biowaiver в лекарствената
регулация“
Мирослав Мирчев, Стефка Стоянова

09:20 - 09:40 ч.

„Назални лекарствени форми - съвременно
състояние и перспективи в приложението им“
Стефания Гайдарова, Христо Цачев

09:40 - 10:00 ч.

„Сравнителен анализ на контрола върху
качеството и безопасността на хранителните
добавки в България, други членки на ЕС и САЩ“
Ивета Стамболийска

10:00 - 10:20 ч.

„Стволови клетки от пулпата на млечен зъб характеристика, диференциация, приложение“
Йолена Гешева, Весела Стефанова

10:20 - 10:40

„Agilent 8700 LDIR Chemical Imaging System - Какво
има в таблетката?” - фирмена презентация на
ТЕАМ и Agilent
инж. хим. Константин Докторов

10:40 - 11:00 ч.

Кафе пауза

Пета пленарна сесия
Модератори: Симеон Георгиев, проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн
11:00 - 11:20 ч.

„Разработване и валидиране на метод за
определяне на количествено съдържание в
нитрофурантоин орална суспензия чрез
високоефективна течна хроматография“
Николай Адамов, Ст. Аврамов, Св. Иванов,
Т. Боянов, А. Вълев

11:20 - 11:40 ч.

„Сравнителен анализ на системите за
ценообразуване и реимбурсиране между Италия
и България“
Кармен Канавале, Асунта Де Роса,
Емануил Йорданов, Емил Христов

11:40 - 12:00 ч.

„Сериализация и верификация на лекарствeните
продукти – алгоритъм за включване в системата
през погледа на Притежателите на разрешение за
употреба“
Неделко Неделков, Емануил Йорданов,
Емил Христов, Цветомир Делийски,
Калина Андреевска, Сава Огнянов

12:00 - 12:40 ч.

„Влиянието на акнето върху поведението на
тийнейджърите. #ЗаедноСме в борбата срещу
акнето и ролята на BIODERMA в грижата за
кожата.“ - презентация на Bioderma
Пенчо Кехаяминчев

12:40 - 13:30 ч.

Обяд

Шеста пленарна сесия
Модератори: Антоан Рангелов, доц. Христо Цачев, дф
13:30 - 13:50 ч.

„Развитие на фармацията в САЩ по време на
Втората световна война и следвоенния период“
Никола Хумчев, Даниела Грекова,
Радиана Стайнова

13:50 - 14:10 ч.

„Пилотно проучване на трудовата заетост на
студенти от фармацевтични специалности в
България“
Константин Гергов, Йохан Георгиев,
Христо Бургазлиев, Емил Христов, Сава Огнянов

14:10 - 14:30 ч.

„MSD – inventing for live“ - фирмена презентация на
Merck Sharp & Dohme (MSD)
д-р Нейчо Тодоров

14:30 - 14:50 ч.

„Биоцидите като гранични продукти, свързани със
здравето на населението“
Кристиан Димитров

14:50 - 15:10 ч.

„Ендокринни дисруптори – научно-регулаторни и
практически подходи“
Станислав Стойков

15:10 - 15:30 ч.

Кафе пауза

Седма пленарна сесия
Модератори: Светлозар Кирилов, проф. Светла Богданова, дфн

15:30 - 15:50 ч.

„Появата на вируса Зика“
Стефка Стоянова

15:50 - 16:10 ч.

„Етични, психологични и деонтологични аспекти на
фармацевтичното обслужване“
Нели Георгиева, Калина Андреевска, Емил Христов

16:10 - 16:30 ч.

„Стратегия за откриване и развитие на аптека –
предложение за бизнес поведение“
Моника Караиванова

16:30 - 17:20 ч.

„Фармацевтични грижи за пациенти с алергичен
ринит и астма“ - Workshop: „Училище за
инхалационна терапия“
Елица Петрова - фондация „Национална мрежа
сърце за сърце“

17:20 ч.

Закриване на Конференцията

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Място на провеждане
Конференцията се провежда във Факултета по химия и фармация
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Пленарните сесии се
провеждат в 130 аудитория. Кафе паузите се провеждат във фоайето пред
210 аудитория. Коктейлът се провежда в централното фоайе на 2. етаж.
Промени в програмата
Организаторите не носят отговорност за промени в научната
програма, които биха могли да възникнат поради непредвидени
обстоятелства. Организаторите запазват правото си да променят мястото,
часа, добавянето или отпадането на тема или събитие.
Регистрация
Регистрацията се извършва чрез системата за регистрация на
сайта на Конференцията от 29.10.2018 до 17 ч. на 02.04.2019 г.
Регистрацията е без такса участие.
Достъп до събитията на Конференцията
Достъп до церемонията по откриване, пленарните сесии,
фирмените презентации, постерната сесия, кафе паузите, коктейла и
церемонията по закриване имат само регистрирани участници с бадж.
Кафе паузи и коктейл
Кафе паузите и коктейла са организирани и обявени в
програмата. Началото и продължителността на кафе паузите може да
бъде променена в случаите, когато продължителността на програмата го
изисква.
Мобилни телефони
Мобилните телефони по време на пленарните сесии
задължително се превключват на режим "без звук" или се изключват.
Тютюнопушене
Тютюнопушенето на територията на Факултета по химия и
фармация е забранено.
Отговорност за лични вещи
Организаторите не носят отговорност за изгубени лични вещи на
участниците и призовават всички за повишено внимание.
Сертификати
На всеки участник ще бъде издаден сертификат за участие, който
ще може да бъде изтеглен от системата за регистрации. Срокът за
издаване на сертификатите е до 10.06.2019 г.

Конференцията се провежда
с подкрепата на:

https://pharmconference.com

