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CONGRESUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” 
EDIȚIA A VI - A 

7-9 IUNIE 2018, PALATUL PARLAMENTULUI, BUCUREȘTI 
 
 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București este una dintre cele 
mai dinamice și reputate instituții de învățământ superior de profil din România. Prin 
intermediul proiectelor derulate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
continuă să formeze profesioniști de excepție și cadre didactice valoroase. Construirea unei 
comunități academice bazată pe cunoaștere, comunicare, deschidere și eficiență constituie 
emblema nucleului de educație universitară medico-farmaceutică. 
  

Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București este cea 
mai complexă manifestare științifică anuală din România cu participare internațională. Aflat 
la cea de-a VI-a ediție, evenimentul a devenit o tradiție cu un important rol educațional pentru 
comunitatea medicală și farmaceutică din țara noastră, reunind anual peste 4000 de 
participanți. Pe parcursul celor 3 zile, prestigioși profesori universitari și cercetători de 
renume mondial, alături de reputați academicieni și cadre didactice universitare din România 
prezintă noutăți din domeniul medico-farmaceutic. 
  

Evenimentul este creditat cu ore de Educație Medicală Continuă de către Colegiul 
Medicilor din România și respectiv cu ore de Educație Farmaceutică Continuă de către 
Colegiul Farmaciștilor din România. 
  
Detalii și înscrieri pe site-ul congresului: www.congresumf.ro	
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IMPACTUL  XENOBIOTICELOR ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI.  
TOXICITATEA ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI 

 
 

Distinși colegi, 

 
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați la cea de-a III-a ediție a Conferinței 

Naționale cu participare internațională: IMPACTUL  XENOBIOTICELOR ASUPRA 

SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI. TOXICITATEA ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI, care va 

avea loc în perioada 17-18 mai 2018, la Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu, București. 

Putem denumi xenobiotice cam tot ce ne înconjoară, dar încercând să delimităm noțiunile, 

xenobioticele sunt compuși străini unui organism sau care nu fac parte din alimentația normală, 

iar printre exemple se pot enumera molecule precum medicamente, substanțe chimice de uz 

agricol și/sau industrial, contaminanți de mediu și alte substanțe exogene. 

De aceea, evenimentul are ca obiectiv aducerea în prim plan a unor aspecte actuale 

referitoare la utilizarea în condiții de siguranță a xenobioticelor, din perspectiva științelor 

medicale și cognitive. În același timp abordează tematici de actualitate, nu numai din domeniile 

farmaceutic și medical (preclinic și clinic), ci și din cel legislativ. 

Evenimentul este organizat sub egida Secției de Toxicologie (afiliate la EUROTOX) a 

Societății de Științe Farmaceutice din România și a Asociației de Psihofarmacoterapie și 

Științe Cognitive (APSC), fiind creditat de Colegiul Farmaciștilor din România și Colegiul 

Medicilor din România, iar lucrările se vor desfășura sub atenta supraveghere a Comitetului 

Științific, condus de Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa. 

 
Cu aleasă considerație, 

Comitetul de Organizare  

	
 

 
 
 
 


