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A 18-A EDIŢIE A CONGRESULUI NAŢIONAL DE FARMACIE DIN ROMÂNIA 2021
FARMACIA: DE LA INOVARE LA BUNA PRACTICĂ FARMACEUTICĂ!
15 - 17 septembrie 2021 - online
Societatea de Științe Farmaceutice din România (SSFR) împreună cu Facultatea de Medicină
și Farmacie din cadrul Universității din Oradea, organizează online cea de a XVIII-a ediție a
Congresului Național de Farmacie, în perioada 15 - 17 septembrie 2021, cu tema: Farmacia de la inovare la buna practică farmaceutică.
Președintele Congresului Național de Farmacie, ediția a XVIII-a este Prof. dr. farm. Dumitru
Lupuliasa, Președinte al Societății de Științe Farmaceutice din România, iar Președintele
Comitetului de Organizare al Congresului este Prof. Dr. Farm. Laura Vicaș.
Congresul Național de Farmacie 2021 constituie un prilej de o importanță majoră pentru
comunitatea farmaceutică, în cadrul căruia are loc prezentarea și promovarea progreselor
înregistrate în cercetare, urmând să fie conturate direcțiile pe care această comunitate le va
avea în viitor. Cu această ocazie au confirmat prezența la eveniment personalități prestigioase
din țară, decanii facultăților de Farmacie, directori ai școlilor doctorale, precum și cadre
didactice, cercetători cu o activitate științifică recunoscută la nivel internațional:
-

Jacqueline SURUGUE – Vice-President Pharmaceutical Practice FIP

-

Petr Horak – President of the European Association of Hospital Pharmacists

-

Wafa Dahal – American College of Clinical Pharmacy University of Illinois at Chicago
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Tematici CNFR ediția a XVIII-a:
-

Plantele medicinale – actualități în cercetare și utilizarea terapeutică

-

Xenobiotice și biotice – evaluarea clinică și non-clinică a eficacității și siguranței

-

Design-ul medicamentului – sinteză, analiză și inovare

-

Tehnologie farmaceutică – perspective în optimizarea formelor farmaceutice

-

Practica farmaceutică – aspecte de legislație, management, marketing farmaceutic și
aplicații ale tehnologiei informaționale

Tot în cadrul congresului vor fi organizate o serie de simpozioane care abordează următoarele
subiecte:
-

Farmacia de spital – E-Health - Prezent şi viitor

-

Istoria farmaciei – Farmaciști și farmacii din teritorii românești de-a lungul timpului

-

Farmacie clinică – Realităţi şi perspective ale Farmaciei clinice în România

-

Nutriție și siguranță alimentară – impact asupra sănătății umane

-

Substanțe de abuz – abordări actuale și noi provocări

-

A XV-a întâlnire a Femeilor Farmacist din Europa

Informații complete referitoare la programul Congresului, rezumatele științifice, e-postere,
taxele de înregistrare, pot fi accesate la www.cnfronline.ro.

