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CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE FARMACIE 

18 - 20 NOIEMBRIE 2021 

 

Evenimentul se poziționează în domeniu prin interdisciplinaritatea 

farmacist-medic, facilitând într-o manieră optimă schimburile de informații 

dintre medicii și farmaciștii din întreaga țară, fiind unicul eveniment inter-

disciplinar de acest gen din România. 

 

Programul conferinței va cuprinde următoarele secțiuni: 

 Noutăţi în medicaţia diferitelor patologii 

 Formulări, combinaţii şi interacţiuni medicamentoase 

 Reglementări actuale în prescrierea medicamentelor 

 Contracararea exceselor de prescriere a antibioticelor 

 Terapii biologice moderne 

 Medicamentele contrafăcute – o problemă de sănătate publică 

 Clase importante de medicamente – efecte şi precauţii 

 Probleme actuale (original vs. generic) 
 

 

 

Parteneri: 
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CONGRESUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „CAROL DAVILA”  

EDIȚIA A 9 - A  

25 - 27 Noiembrie 2021 

 

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 noua 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 evenimentului, 

prestigioși profesori universitari și cercetători de renume mondial, alături de 

reputați academicieni și cadre didactice universitare din România prezintă noutăți 

din domeniul medico-farmaceutic. 

Detalii și înscrieri pe site-ul congresului: www.congresumf.ro. 

 

 

 


