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Al XIX-lea Congres Național de Farmacie 

27-29 Septembrie 2023 Cluj Napoca, Grand Hotel Napoca  

Farmacia azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială 
 

Evenimentul este organizat de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca și Societatea de Științe Farmaceutice din România, cu sprijinul Federației 

Europene pentru Științe Farmaceutice. Instituții partenere: 

 Colegiul Farmaciștilor din România 

 Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 

 Academia de Științe Medicale 

 Ministerul Educației Naționale 

 Ministerul Sănătății. 
 

Tematicile abordate în cadrul evenimentului vor fi: 

 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 

 

Congresul este însoțit de 4 simpozioane satelit și 4 cursuri precongres: 
 

Simpozioane satelit: 

 Simpozion de Istoria farmaciei: 

Repere istorice în practica și educația 

farmaceutică Românească; 

 Substanțele de abuz - abordări actuale 

și noi provocări; 

 Farmacovigilența în educație, 

cercetare și sistemul de sănătate; 

 Echilibrul nutrițional în contextul 

secolului XXI. 

 

https://congresnationalfarmacie2023.ro/ 

Cursuri precongres: 

 Analiza multivariată - principii de bază 

și aplicații în industria farmaceutică; 

 Noi molecule și metode moderne în 

contracararea rezistenței la 

antiinfecțioase; 

 Metode analitice moderne utilizate în 

detecţia bacteriilor patogene şi ale 

antibioticelor; 

 Modelarea proceselor farmacocinetice. 
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The 81
st
 FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 
Brisbane, Australia, 24

th
 - 28

th
 September 2023 

Pharmacy building a sustainable future for healthcare – Aligning goals to 2030 

 
 

The pharmacist, an important link in the medical society, is brought to the fore with the theme 

of the 81
st
 FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, “Pharmacy 

building a sustainable future for healthcare – Aligning goals to 2030”. 

 

As a direct service provider and medical assistance, the pharmacist ensures that the patient's 

medical therapy is appropriate, most effective, safe and convenient.  

 

The objectives of the FIP and the theme addressed at the congress are related to the 

professional development of the pharmacy profession, setting directions for the advancement 

and transformation of the profession and establishing its place within the healthcare system. 

 

The theme “Pharmacy building a sustainable future for healthcare - Aligning goals to 2030” 

sets out long-term goals and principles as well as short-term actions to transform the role and 

contribution of pharmacy in health systems. These changes are necessary to increase the 

health benefits that health systems derive from their interactions with the pharmacy 

profession. 

 

https://brisbane2023.fip.org 
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