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Agencja Badań Medycznych zaprezentuje Program
Rozwoju Badań Klinicznych

Podczas XXIX Forum w Krynicy-Zdroju Agencja Badań Medycznych przedstawi Program Rozwoju
Badań Klinicznych dotyczący rozwoju tego sektora w Polsce w wieloletniej perspektywie. Program
poznamy podczas panelu ABM pt. „Badania i rozwój biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej
gospodarki kraju”, który odbędzie się 4 września b.r. o godz. 10:45.

Program Rozwoju Badań Klinicznych stanowi plan działań do podjęcia przez Agencję Badań
Medycznych oraz inne instytucje mające na celu zwiększenie udziału badań klinicznych w ochronie
zdrowia. Idąc w ślady najlepiej rozwiniętych systemów ochrony zdrowia, ABM ma na celu wsparcie
rozwoju rodzimej biotechnologii, poprzez umożliwienie podjęcia badań klinicznych, w tym także badań
niekomercyjnych.

Celem ABM jest ożywienie dyskusji na temat znaczenia i potencjału biotechnologii dla rozwoju
gospodarczego. Zadaniem Programu Rozwoju Badań Klinicznych jest wypracowanie odpowiednich
warunków do tworzenia innowacyjnych technologii i inwestowania w naszym kraju oraz zwiększenie
możliwości prowadzenia w naszym kraju większej liczby badań. Realizacja Programu prowadzićma do
zmiany obecnego systemu, w kierunku coraz bardziej spójnego oparcia go o badania naukowe.

Efektem wdrożenia Programu, będzie stały rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznychi
nauk o zdrowiu, a tym samym  rozwoju nowoczesnych technologii medycznych.  Wykorzystanie tych
technologii w procesie terapeutycznym ma szansę wpłynąć także na obniżenie kosztów płatnika czy
wzrost PKB. Działania te oznaczają szansę dla pacjentów na lepszy dostęp do nowoczesnych,
innowacyjnych terapii – podkreśla dr Radosław Sierpiński – p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

W panelu „Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju”
uczestniczyć będą: prof. dr hab. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Wojciech Maksymowicz –
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Radosław Sierpiński - p.o. Prezesa Agencji Badań
Medycznych, Jacques Demotes - Dyrektor Generalny The European Clinical Research Infrastructure
Network, John Dunlop - Wiceprezes ds. Badań Neurologicznych, Amgen, Trevor Gunn - Wiceprezes ds.
Stosunków Międzynarodowych, Medtronic.

Ponadto podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, za pośrednictwem Agencji Badań
Medycznych, Polska podpisze także porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury ds. Badań
Klinicznych (ECRIN). Podjęte działania umożliwiają uzyskanie przez nasz kraj statusu obserwatora,a
następnie członka sieci ECRIN, będącej międzynarodową agencją wspierającą sieć badań klinicznych w
Europie.

 



Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/52,Polska-dolacza-do-Europejskiej-Sieci-Infrastruktury-ds-Badan-Klinicznych.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/52,Polska-dolacza-do-Europejskiej-Sieci-Infrastruktury-ds-Badan-Klinicznych.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/55,Agencji-Badan-Medycznych-podpisze-list-intencyjny-z-kluczowymi-firmami-farmaceut.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/55,Agencji-Badan-Medycznych-podpisze-list-intencyjny-z-kluczowymi-firmami-farmaceut.html

