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Семинар на 16.10.2012 

БАЛИ организира семинари и 
както и курсове по лекарствени 

регулации 
БАЛИ организира и  курсове  по 

лекарствени регулации  за експерти от 

фармабранша, както и за тези, които 

искат  да навлезат  в този бранш. 

Какво цели курса по лекарствени 

регулации, който се организира ежегодно: 

1.  Да се разберат принципите на 
лекарствената регулация  на всеки 
етап от развитието на лекарствените 
вещества преди разрешаване, по 
време на разрешаване на  
лекарствата и след това и ролята и 
отговорностите на  заинтересованите 
страни;. 

2. Да се разбере как законодателството 
помага да се направи непрекъсната 
оценка  на полза – риск през целия 
цикъл на лекарството; 

3. Да се анализират критичните 
моменти  на лекарствения продукт в 
контекста на лекарствената законова 
рамка на ЕС.; 

4. Да се използват добрите регулаторни 
практики за подобряване на 
регулаторната среда ; 

5.  Да се разберат общите принципи на 
 законовата рамка в ЕС, вкл. и в    
България  и взаимоотношението между 
регулаторните институции; 
6. Да са направят практически 
упражнения с оглед  на разбиране на 
темите от 1-5 Модул  и  опит за работа в 
екип; 
7. Да се наберат познания, които ще са 
предимство при започване на работа в 
представителствата на фарма -
индустрията. 

 

Модул 1:    Въведение в лекарствените 

регулации, регулаторни органи,  

Модел 

 

Модул 2  -  Разрешителни режими на 

лекарствата за пускането им на пазара 

 

Модул 3 -  Клинични изпитвания и 

проследяване на  безопасността  

 

Модул 4 -   Лекарствена безопасност I част 

 

Модул 5 - Лекарствена безопасност  II част 

- ценообразуване и реимбурсиране  на 

лекарства  и HTA 

 

 

Ако желаете да се включите   в курс Вие  

или Ваши  колеги  напишете майл на 

office@badibg.org   

Станете наш член  
Ползите от членство в БАЛИ 

Достъп до уникална нормативна 
база данна със здравни и 
лекарствени закони и  наредби;  

  Регистрации за конференции и 
събития   до 50% отстъпки в  

 Отстъпки в таксата за курсове за 
обучение на начинаещи и 
напреднали в областта на 
лекарствените регулации 

Заявление за членство в БАЛИ е 
на сайта на БАЛИ или попълнете 
и предайте на секретариата 
Годишна такса за физически лица      - 48 лв. 
Годишна такса за юридически лица  - 480 лв. 
Годишна такса за студенти                 -  30 лв 

    Търговска Корпоративна Банка, IBAN:  
BG50 KORP 9220 1033 2896 01    BIC: 
KORPBGSF 

 Проф.    Доц.    Д-р    Г-н    Г-жа 

Фамилия: 

_________________________________ 

Име: _________________________________ 

Длъжност: 

_________________________________ 

Отдел: 

_________________________________ 

Организация/ Университет: 
_________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

ПК: ______      Град:      ___________  

Държава: _______________________ 

Телефон: 

Ел. поща: 

mailto:office@badibg.org

