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ПРЕС-РЕЛІЗ

З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КИЄВІ
ВІДБУДЕТЬСЯ ІІ ФОРУМ З КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Щороку 20 травня у світі відзначається Міжнародний день клінічних досліджень. Це свято бере свій початок
ще з 1747 р., коли Джеймс Лінд (шотландський морський лікар) зробив своє відоме відкриття – виявив чим
лікується цинга та вилікував 12 моряків1. В Україні перше дослідження було проведено в 1996 р. Від того часу
й до сьогодні було зареєстровано 1500 міжнародних дослідженнь1. Звичайно, враховуючи кількість населення
України, високий рівень захворюваності та смертності, така кількість досліджень є незначною. Наприклад,
у Франції було зареєстровано близько 18,4 тис. досліджень, у Німеччині - 16,8 тис., в Італії — 10 тис., у Польщі
- 5 тис., в Угорщині — 3 тис., у Румунії – 2тис. досліджень.
У 2009 році під егідою Європейської Бізнес Асоціації було засновано Підкомітет з клінічних досліджень. Наразі
Підкомітет об’єднує 33 R&D фармацевтичні компанії, контрактно-дослідницькі та сервісні організації.
Діяльність підкомітету зосереджена на питаннях гармонізації та вдосконалення нормативно-правової бази, що
регулює проведення в Україні міжнародних клінічних досліджень, вирішенні регуляторних питань, а також
підвищенні обізнаності громадськості щодо розвитку галузі клінічних досліджень в Україні.
З нагоди міжнародного дня клінічних досліджень Підкомітет організовує ІІ Форум з клінічних досліджень:
«КЛIНIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ В УКРАЇНI: ПЕРСПЕКТИВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ»2 (26 травня 2017 року), який
покликаний зібрати разом близько 350 учасників зі всієї України (дослідників, представників державних
органів влади та етичних комісій, організації пацієнтів, спеціалістів контрактно-дослідницьких організацій та
фармацевтичних R&D компаній). Під час ІІ Форуму учасники будуть мати можливість:
- зустрітися з представниками державних органів влади;
- почути про останні зміни в законодавстві, світові зміни в регулюванні досліджень;
- дізнатися про нові можливості співпраці зі спонсорами;
- порівняти останні напрацювання в Україні та світі;
- проаналізувати перспективи розвитку цієї сфери.
Захід проводиться за підтримки компанії MSD (головний спонсор), Pfizer (спонсор), PSI-Ukraine, Sanofi Ukraine,
SMO Group (партнери), Marchenko Danevych (юридичний партнер).
Важко переоцінити той практичний внесок, що отримує система охорони здоров’я та пацієнти в ході клінічних
досліджень. Тисячі українських пацієнтів отримують доступ до інноваційних препаратів, які надаються
безкоштовно. З огляду на рівень доходів населення в країні і, здебільшого, відсутність необхідних коштів для
отримання дороговартісного лікування, часто саме участь у клінічних випробуваннях є останнім шансом
пацієнта на продовження життя.
Пам’ятаймо, що кожен наступний крок назустріч збільшенню обсягів клінічних досліджень в Україні може
врятувати ще не одне життя. Адже саме у ході клінічних досліджень створюються нові ліки для ефективної
боротьби із складними та невиліковними недугами.
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Детально про клінічні дослідження читайте за посиланням - тут.
Перший форум було проведено у 2014 році (деталі - http://www.apteka.ua/article/309911)

Європейська Бізнес Асоціація вітає зі святом усіх спеціалістів, які залучені до проведення клінічних досліджень
в Україні!
За матеріалами, наданими Підкомітетом з клінічних досліджень Європейської Бізнес Асоціації

