
 

Медийни партньори:  

ПОКАНА 

На 20.02.2020 г., четвъртък, от 10:30 часа в „София хотел Балкан“ ще се проведе 

Седми национален фарма форум „Бъдещето на здравната система – 

Хоризонт 2030“.  

Събитието се организира от сп. „Мениджър“ и е под патронажа на 

Парламентарната комисия по здравеопазването. 

Водещи акценти на форума ще бъдат: 

На прага на промяна - цели, приоритети и реалните възможности за 

изпълнението им 

Модератор: д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната 

Комисия по здравеопазването в 44-то Народно събрание 

 Глобални цели, водещи тенденции и трансформирането им в 

национални политики 

 Новите стратегически приоритети за гарантиране на съвременно и 

качествено здравеопазване  

 Ролята на фармацевтичния бизнес за постигането на по-голяма 

ефективност и устойчивост на здравната система.   

 

Медицина и индустрия в следващите 10 години – мисия, визия, 

предизвикателства  

 

Модератор: Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските 

фармацевтични производители в България (ARPharM) 

 

 Иновациите, които ще носят реална стойност в здравеопазването. 



 

Медийни партньори:  

 Новите подходи за създаване на цялостни решения, които отговарят 

на нуждите на пациентите 

 Технологичната революция и ефектите от нея за сектора и здравните 

системи.  

Сред основните говорители са: 

 Кирил Ананиев, министър на здравеопазването (поканен) 

 д-р Иван Маджаров, председател на БЛС  

 адв. Андрей Дамянов, член на Надзорния съвет на Националната 

здравноосигурителна каса 

 проф. Асена Стоименова, председател на Български фармацевтичен 

съюз 

 проф. дбн Алексей Савов, началник на Националната генетична 

лаборатория 

 проф. д-р Милчо Минчев, Отделение за трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки в Специализираната болница за 

активно лечение на хематологични заболявания /СБАЛХЗ/, София 

 Мира Ганова, изпълнителен директор, Български клъстер за 

дигитални решения и иновации в здравеопазването 

 Лиза Бонадона, генерален мениджър на GSK България  

 Александър Алексиев, основател и изпълнителен директор на SAT 

Health  

Събитието ще протече в два панела с общо времетраене от 10:30 до 13:00 

ч. 

Форумът се организира с подкрепата на GlaxoSmithKline, Astellas, Sanofi. 

Медийни партньори са БТА, bTV, Dir.bg, Redmedia.bg 

Комуникационен партньор: PR Play 


