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Почитувани научници, истражувачи и практичари од областа на фармацијата и други сродни области,
Во име на научниот и организациониот одбор со големо задоволство Ве покануваме да учествувате на
Седмиот Конгрес на фармацијата со меѓународно учество што ќе се одржи од 13-17 мај, 2020 година во
Охрид, Северна Македонија. Домаќини на конгресот се Македонското фармацевтско друштво и
Фармацевтскиот факултет, УКИМ, Скопје.
Веруваме дека научната програма што ќе вклучи пленарни предавања, усни презентации и постер сесии,
каде ќе бидат презентирани новите, современи предизвици во сите области на фармацевтската наука и
професионалната пракса, ќе резултира со збогатување на знаењето и размена на искуства меѓу
научниците, истражувачите и практичарите. Присуството на Kонгресот ќе обезбеди одлична можност на
младите научници и истражувачи, како и на реномираните истражувачи и практичари за размена на
мислења, воведување на иновативни идеи и стекнување на нови практични знаења.
Изложбата на фармацевтските компании и други компании што припаѓаат на ланецот за снабдување со
лекови и медицински производи ќе биде интегрален дел на Конгресот.
Атрактивната и богата социјална програма ќе создаде совршена атмосфера за поврзување со
долгогодишните соработници, за градење на трајни пријателства и за незаборавни пријателски дружења.
Ве очекуваме во мај, 2020 година, во Охрид, убавиот македонскиот бисер, сместен на брегот на
Охридското Езеро.

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to invite scientists, researchers and
practitioners of pharmacy and other related professionals to participate in the 7th Congress of Pharmacy in
North Macedonia with international participation which will be held on May, 13-17 2020 in Ohrid, North
Macedonia. The Macedonian Pharmaceutical Association and Faculty of Pharmacy, Ss Cyril and Methodius
University are the hosts of this Congress.
We believe that scientific program that will include plenary lectures, oral presentations and poster sessions will
result in enrichment of knowledge and exchange of experience among scientists, researchers and practitioners.
The Congress will cover new challenges in all fields of pharmaceutical science and professional practice. It will
provide an excellent opportunity for young scientists and researchers as well as renowned researches and
practitioners to exchange opinions, introduce ground-breaking ideas and acquire new practical knowledge
The exhibition of pharmaceutical companies and other companies belonging to the chain of suppliers of drugs and
medicinal products will be an integral part of the Congress.
The attractive and rich social programme will create a perfect atmosphere for connecting with longtime fellows,
building long- lasting friendships and memorable friendly gatherings.
We look forward to welcoming you in Ohrid, a beautiful Macedonian pearl, situated along the coast of
Ohrid Lake in Мау, 2020.

Претседател на организациски одбор
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2019
Октомври | October

Прво соопштение
First Announcement
Второ соопштение
Повик за апстракти
Рано регистрирање
Second Announcement
Call for abstracts
Early registration

15 Декември | 15 December

2020
15 Март | 15 March

Затворање на рана регистрација и краен рок
за пријавување апстракти
Closing of early registration and abstract submission deadline

1 Април | 1 April

Потврда за прифатен апстракт
Abstract acceptance notification

13-17 Мај | 13-17 May

Седми Конгрес
Seventh Congress

Упатувачки клучни зборови за Конгресот

Guiding Keywords for the Congress

Фармацевтска едукација

Структурни анализи

Pharmaceutical education

Structural analysis

Кариерни можности

Квалитет според дизајн (QbD)/

Career opportunities

Quality by design (QbD)/Risk assessment

Молекуларна фармација

Управување со ризик

Molecular pharmacy

Toxicology

Биомолекуларна фармација

Токсикологија

Bio-molecular pharmacy

Clinical biochemistry

Нови таргети за лекови

Клиничка биохемија

New drug targets

Food, nutrition and health

Рационален дизајн, синтеза и развој на

Храна, исхрана и здравје

Rational drug design, synthesis and

Dietotherapy

лекови

Диетотерапија

development

Clinical pharmacy

Биофармација и фармакокинетика

Клиничка фармација

Biopharmacy and pharmacokinetics

Pharmacoeconomics

Молекуларна и клиничка фармакологијa

Фармакоекономија

Molecular and clinical pharmacology

Health technology assessment

Аптекарска/болничка фармација

Проценка на здравствени технологии

Community/hospital pharmacy

Therapeutic outcome

Системи за испорака на лекови

Исход од терапија

Drug delivery systems

Оutcome research

Индустриска фармација

Истражување на исход

Industrial pharmacy

Pharmacovigilance

Микро/Нанотехнологија

Фармаковигиланца

Micro/Nanotechnology

Pharmaceutical care

Козметологија и дерматофармација

Фармацевтска грижа

Cosmetology and dermatopharmacy

Public health

Фармацевтска биотехнологија

Јавно здравје

Pharmaceutical biotechnology

Pharmacy practice

In silico дизајнирање на дозирани форми

Фармацевтска практика

In silico dosage form design

Pharmacoepidemiology

Фармацевтски анализи

Фармакоепидемиологија

Pharmaceutical analysis

Rational drug use

Фармацевтска регулатива

Рационална употреба на лекови

Pharmaceutical regulatory affairs

Intellectual property

Фалсификување на фармацевтски

Интелектуална сопственост

Falsified medicines

Pharmacy law

производи

Фармацевтско право

Мedical devices

Medicinal and aromatic plants

Медицински средства

Медицински и ароматични растенија

Bioanalytical methods
Chemometry

Биоаналитички методи
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