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FIP Pharmacy Practice Research Summer meeting 2022 in Utrecht, 

Netherlands 
 

 
 

The FIP Pharmacy Practice Research Special Interest Group (PPR SIG), in collaboration with 

Utrecht University and the University of Applied Sciences Utrecht, is hosting an international 

event — “Pharmacy practice research summer meeting for PhD students, postdoctoral 

fellows and supervisors” — on 4 and 5 July 2022 in Utrecht, Netherlands. 

The main scope of the PPR SIG is to increase pharmacy practice contributions to global 

health by providing greater access to the latest high-quality international pharmacy practice 

research. During this meeting both starting-out and experienced researchers will be able to 

collaborate on major PPR themes. 

PhD students and their supervisors, researchers, academics, professional organisations and 

practitioners involved in research are welcome to join this face-to-face meeting to present 

their work and to start building new global pharmacy networks. 

Registration and abstract submission will open in the beginning of March. All 

participants will be able to submit an abstract of their research by 15 April 2022. This will be 

reviewed through a competitive selection process by the conference committee. Accepted 

abstracts will be published in the Pharmacy Education journal. Selected authors will be 

invited to present their work either through poster or oral presentation and interact with the 

audience during the event. The best presentation will be awarded with the Professor Olivier 

Bugnon award, recognising its outstanding contribution to pharmacy practice research. 

Certificates of attendance and presentations will be provided.  
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE FITOTERAPIE PRACTICĂ   

 19 – 20 mai 2022, Complex Palas Iași, România 

 

Aflată deja la cea de-a patra ediție, Conferința Națională de Fitoterapie Practică a devenit 

un eveniment cu tradiție în lumea medical-farmaceutică, aducând în atenția specialiștilor din 

domeniul sănătății, medici și farmaciști, cele mai noi informații științifice și cele mai actuale 

dezbateri, care au în prim plan extractele vegetale, vitaminele și mineralele ca propuneri 

terapeutice şi nutriţionale pe care industria le pune la dispoziția specialiștilor în sănătate și a 

pacienților. 

 

Anul acesta Conferința Națională de Fitoterapie Practică va avea loc în perioada 19 – 20 

mai 2022 în Iași, în format hibrid, la Complexul Palas Iași, sălile Mozart, Vivaldi și Chopin, 

sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, a Colegiului 

Farmaciștilor din România, a Societății de Medicina Familiei Iași, precum și a Societății de 

Științe Farmaceutice din România. Organizatorul științific este Asociația de Fitoterapie și 

Fitofarmacologie Practică. 

 

Deși drumul spre normalizare este unul lung, iar limitările impuse relațiilor interumane sunt 

încă foarte grele, noi, farmaciștii și medicii, ne-am adaptat, integrând cunoștințele 

profesionale cu cele informatice, pentru a păstra contactul permanent și pentru a respecta toate 

regulile necesare menținerii stării de sănătate. 

Astfel, propunem să aducem în atenția participanților o succesiune de intervenții calificate ale 

unor personalități de renume din domeniul medical - farmaceutic, specialiști în domeniu, cu 

care vom face schimb de cunoștințe și bune practici, punând accentul pe cele mai noi tendințe 

în practica medicală și farmaceutică actuală, integrând fitoterapia clinică și utilizarea de 

vitamine și minerale, în acord cu progresul științific din cercetarea și tehnologia modernă. În 

această perspectivă, vor fi prezentate și noi propuneri terapeutice şi nutriţionale pe care 

industria le pune la dispoziția specialiștilor în sănătate și a pacienților. 

 

Conferința Națională de Fitoterapie Practică 2022 se va desfășura în format hibrid, cu 

prezența fizică a participanților în sală, pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de 

profesioniști să audieze lucrările propuse. Totodată, toți participanții vor putea interacționa 

prin intermediul platformei de vizionare dedicate acestui eveniment, având posibilitatea să 

participe activ la subiectele propuse spre dezbatere. 

 

Participanții prezenți la eveniment vor beneficia de ore EFC și EMC. 

 

Vă așteptăm să ne fiți alături într-un număr cât mai mare la Iaşi, cu certitudinea că fiecare 

interacțiune reprezintă o oportunitate pentru crearea unui nou echilibru, cu revenirea la 

întâlniri și dezbateri științifice. 

 

PREȘEDINTE CONFERINȚĂ CNFP 2022 

Prof. Univ. Dr. Monica Hǎncianu  

Președinte Asociația de Fitoterapie și Fitofarmacologie Practicǎ 

 

 


