Науково-практична конференція
«Актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських засобів»
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ДФУ другого видання. Питання та відповіді
Котов А.Г., с.н.с., д.фарм.н., начальник відділу ДФУ
Актуальність введення до ДФУ нових статей та монографій на біологічні лікарські
засоби
Кишинець Н.В., с.н.с. відділу ДФУ, керівник наукових напрямків «Біологічні методи аналізу»,
«Монографії та загальні тексти на біологічні лікарські засоби», «Статистичний аналіз
результатів біологічних випробувань та кількісних визначень», координатор наукових
напрямків «Лікарські засоби для застосування у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні
методи аналізу»
Система контролю якості в Службі крові - перша ланка у виробництві препаратів
крові, які відповідають фармакопейним стандартам
Яворський В.В., головний лікар Харківського обласного центру служби крові
Видимі механічні включення. Фармакопейний контроль
Дмітрієва М.В., к.фарм.н., с.н.с., учений секретар, керівник наукових напрямків «Фармакотехнологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати»
Фармакопейна стандартизація рослинних лікарських засобів
Котова Е.Е., к.фарм.н., с.н.с., керівник наукового напрямку «Лікарська рослинна сировина та
лікарські рослинні препарати»
Питання фармакопейної стандартизації біологічно активних добавок
Тимченко О.В., к.фарм.н ., с.н.с. відділу ДФУ
Котов А.Г., с.н.с., д.фарм.н., начальник відділу ДФУ
Мікробіологічний контроль в ДФУ другого видання
Жемерова К.Г., к.фарм.н., с.н.с., провідн.н.с. відділу ДФУ, керівник наукового напрямку
«Мікробіологічні методи аналізу»
Контроль бактеріальних ендотоксинів в ДФУ другого видання
Меркулова Ю.В., к.фарм.н., провідн.н.с. Лабораторії фармакопейного аналізу
Забезпечення якості результатів фармакопейних випробувань методами титрування та
випробування «Втрата в масі при висушуванні»
Чикалова С.О., к.фарм.н., с.н.с. відділу валідації та стандартних зразків
Ідентифікація харчових барвників у твердих дозованих формах
Леонтьєв Д.Д., науковий співробітник сектору інструментальних методів аналізу
Обладнання Thermo Scientific в контролі якості фармпрепаратів
Романов С.М., менеджер-фахівець по аналітичному устаткуванню і ЛІМС компанії Intertech
Corporation

Участь в науково-практичних заходах Виставки на безоплатній основі!

* В програмі можливі зміни та доповнення

