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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

"CAROL DAVILA" BUCUREȘTI 

organizează în perioada 
26 - 29 septembrie 2018 

A XVII-a ediţie a Congresului Național de Farmacie din România 
cu participare internaţională 

„Farmacia secolului XXI – între specializarea inteligentă şi responsabilitate socială” 
 

Evenimentul se va desfășura la Willbrook Platinum Business and Convention 
Center, București, cu sprijinul Federației Europene pentru Științe Farmaceutice și sub egida 
Colegiului Farmaciștilor din România, a Academiei de Științe Medicale, Agenției Naționale a 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației 
Naționale. 
 
Președintele Congresului: Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa, Președinte al Societății de 
Științe Farmaceutice din România (SSFR) 
Președintele Comitetului de Organizare: Prof. Univ. Dr. Farm. Doina Drăgănescu, Decan al 
Facultății de Farmacie UMF ”Carol Davila”, București 
 

Congresul este creditat de către Colegiul Farmaciștilor din România cu 40 EFC. 
Deschiderea Congresului Național de Farmacie din România și Cocktail-ul de bun 

venit va avea loc miercuri, 26.09.2018, la Ateneul Român. 
 
Tematicile Congresului vor fi: 

• Design-ul medicamentului - sinteză, analiză, inovare; 
• Plantele medicinale - actualități în cercetare și utilizarea terapeutică; 
• Xenobiotice si biotice - evaluarea clinică și non-clinică a eficacității și siguranței; 
• Tehnologia farmaceutică - perspective în optimizarea formelor farmaceutice; 
• Practica farmaceutică - aspecte legislative, ale managementului, marketingului 

farmaceutic si ale tehnologiei informaționale. 
În cadrul Congresului se vor desfășura următoarele simpozioane: 

• Biofarmacie și farmacocientică, ediția a XII-aa 
• Istoria farmaciei, ediția a III-a 
• Farmacia clinică, în contextul provocărilor farmacoterapiei contemporane 
• Nutriție și siguranță alimentară impact asupra sănătății umane 
• Farmacia de spital – noi orizonturi 
• Substanțele de abuz – abordări actuale și noi provocări 
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78th FIP World Congress of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences 

 
2 - 6 September 2018 Glasgow, UK 

 
“Pharmacy: Transforming outcomes!” 

 
 
 
 

The 2018 FIP congress in Glasgow, Scotland, invites pharmacy practitioners and 
pharmaceutical scientists from around the world to come together to consider ways of 
extending the role of pharmacists so that they play a full part in ensuring patients, and 
health systems, achieve full benefit from the medicines people take. The one-size-fits-
all approach is clearly failing many patients around the globe for the pharmacological 
treatment of disease. Pharmacists and pharmaceutical scientists are uniquely trained and 
qualified health care professionals capable of personalising therapy for improving 
patient outcomes. 

 
 
 

The main topics are: 

A. From bench to bedside: advancing pharmaceutical care 
B. Partners in health 

C. Empowered for health 
D. Targeting special interests 

  
	

 
 

 
 
 


