
ПРОГРАМА 
29 Септември 2022г. 

 

„75 – години Медицински Колеж – Стара Загора” 

Поглед към бъдещото обучение по здравни грижи: предизвикателства и перспективи 

 
12:30 - 17:00 часа 

Представяне: „Новите технологии в полза на обучението на студентите от Медицински Колеж”. 

 

13:00 – 14:00 часа 

Benefits of the remote edging for ophthalmic lenses. 

INTEROPTIK S.R.L. 

 

14:00 – 14:30 часа 

Новите технологии в развитието на Клиничната лаборатория. 

Перфект Медика ООД 

 

14:30 - 15:10 часа 

Съвременни превръзки за лечение на рани , новости при абсорбиращите продукти за 

инконтиненция и апарати за измерване на кръвно налягане. 

Hartmann България 



 

15:15 - 15:45часа 

Фрамар – стратегии и развитие на модерен фармацевтичен бизнес. 

Фрамар ООД 

 

15:45-16:00 часа 

Новите фармацевтични технологии в Лабораториите “Боарон” за производство на 

хомеопатични медикаменти в полза на обучението на помощник фармацевти. 

Боарон България 

 

     16:00 – 16:30 часа 

"Севтополис Медикал & СПА хотел - пресечна точка на съвременната рехабилитация с 

древната наука". 

 

16:30 – 17:00 часа 

Внедряване на новите практики от бизнеса в специалност „Медицинска козметика“ 
БЮТИ ФОРС ЕООД 

 

17:30 часа 

Официално откриване на тържеството - 75 години Медицински колеж 
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