ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ – ЧАСТ II
ОТ КУРС ПО ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ ПРЕМИНА
ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМ ИНТЕРЕС
„Pharmacovigilance, Part II - Regulatory Update - from Regulatory Practice” се проведе
на 6 ноември 2020 г., с участието на над 100 членове на Българска асоциация за
лекарствена информация. Предвид засилените Covid-19 противоепидемични мерки, БАЛИ
проведе събитието изцяло и единствено онлайн. Обучението се проведе в две сесии, със
следните топици:
Сесия I
- Pharmacovigilance Training Materials, с лектор Валентин Копанаров, Global CRO
- Pharmacovigilance activities update from SME perspective, с лектор Румяна Шаренкова,
Химакс Фарма
- Signal Detection, с лектор д-р Вили Топалова, АВ Консулт Фарма
- Pharmaepidemiology, с лектор д-р Маргарита Строкова, ГлаксСмитКлайн
Сесия 2
- Digital Chanels in the PhV – Discussion, с панелисти – експерти по Лекарствена
безопасност
- Weekly global and local literature screening - requirements, traceability, reconciliations, с
лектор д-р Вили Топалова, АВ Консулт Фарма
- COVID 19 and Safety, с лектор проф. Надка Бояджиева, Медицински университет –
София
- COVID 19 and Safety, с лектор д-р Неделина Куртелова, МБАЛББ „Света София”
За да осигури възможност за получаване на максимално професионална, детайлна и
конкретна информация по най-горещите тема за индустрията и обществото, проф. Татяна
Бенишена – председател на БАЛИ, покани проф. Надка Бояджиева да представи темата
„Инфекцията Covid-19”. В рамките на 30 минути, участнците в събитието допълниха
знанията си по темата, в направленията – структурни характеристики на Covid-19,
цитокинова буря, клинични симптоми, основни групи фармакологични средства в
лечението на пациенти с инфекция от корона вирус, очаквания за утвърдени ваксини и
други.
За да представи Codid-19 пандемията през опита на клиницистите, проф. Татяна
Бенишева покани д-р Неделина Куртелова от МБАЛББ „Света София”, която докладва по
темата „Лечение на Covid-19 - актуализация на безопасността”.
В докладите, посветени на лекарствената безопасност, бяха представени още и
изключително важните за PV експертите теми за литературното търсене (на глобално и
национално ниво), PV трейнинг матерали, PV системите, одити, инспекции,
самоинспекции, фармакоепидемиология и други, всички в контекста на настоящата Covid19 пандемия.
Експертизата, знания и актуалната информация, които представиха лекторите,
провокираха голям интерес и отлична оценка от страна участниците в събитието.
Очакваме всички членове на БАЛИ, както и регулаторни експерти, които все още не
са заявили членство в Българска асоциация за лекарствена информация, на предстоящите
модули 3 и 4, които ще проведем на 27 ноември и 11 декември 2020 г. Извънредният
четвърти модул ще се състои в конферентен формат, на тема „Monitoring of good pricing and
reimbursement policy in Bulgaria” и ще бъде про боно за членове БАЛИ 2020.
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