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Trzeba patrzeć na badania kliniczne nie tylko z perspektywy
naukowej czy ekonomicznej, przez pryzmat badaczy czy zlecających
badania firm farmaceutycznych. Równie ważna jest perspektywa
pacjenta – przekonywał w środę minister zdrowia Łukasz
Szumowski, inaugurując kampanię informacyjną „Pacjent
w badaniach klinicznych”.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

To wspólne przedsięwzięcie resortu zdrowia i Polskiego Funduszu Rozwoju.
Elementem kampanii jest uruchomienie portalu pacjentwbadaniach.pl, na
którym pacjenci mogą znaleźć m.in. rzetelne informacje o badaniach i bazę
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badań. Na to rozwiązanie organizacje pacjenckie czekały od kilkunastu lat.

Minister Łukasz Szumowski podkreślał, że pacjenci muszą się dowiedzieć, że
udział w badaniach klinicznych jest bezpieczny. – Istnieją regulacje prawne,
które w precyzyjny sposób regulują te badania – zaznaczył.

Polskim problemem – jak mówił minister – jest jednak zbyt mała liczba
badań klinicznych, co przekłada się na mniejszy dostęp polskich pacjentów
do innowacyjnych terapii.

– Rynek badań klinicznych w Polsce to obecnie ok. 1,2 mld zł rocznie. Biorąc
pod uwagę wielkość naszej populacji i potencjał kraju rozwiniętego powinien
być na poziomie 3 mld zł. Mamy dobrze rozwinięty rynek badań klinicznych
komercyjnych, a potrzebujemy rynku badań klinicznych niekomercyjnych –
podkreślił Szumowski, nawiązując do swojego sztandarowego projektu:
Agencji Badań Medycznych.

Projekt ustawy o ABM od kilku tygodni czeka na akceptację Komitetu
Stałego Rady Ministrów. Miał ją zyskać już w ubiegłym tygodniu, ale termin
po raz kolejny został przesunięty. – We wtorek mieliśmy robocze
uzgodnienia, mam nadzieję, że w najbliższy czwartek KSRM formalnie
zaakceptuje projekt, i w wtedy na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie
się nim rząd – nie tracił optymizmu Łukasz Szumowski. Dopiero po
posiedzeniu KSRM będzie jasne, czy zniknęła – a jeśli nie, na ile się
zmniejszyła – lista rozbieżności między resortem zdrowia a dużą częścią
innych ministerstw w sprawie finansowania i organizacji ABM.
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Zobacz także
ABM – projekt ustawy w tym tygodniu na
KSRM
Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek ma zająć się
projektem ustawy o Agencji Badań Medycznych –
zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Agencja Badań Medycznych: zadania i koszty
W Polsce niekomercyjne badania kliniczne stanowią 1-2
proc. wszystkich badań klinicznych. W krajach
anglosaskich i skandynawskich ich udział waha się od 20
do nawet 40 proc. Agencja Badań Medycznych, która
rozpocznie prace w pierwszym kwartale przyszłego roku, ma zmienić te
proporcje.

Szumowski: projekt o ABM w czwartek na Komitecie Stałym
Rady Ministrów
Komitet Stały Rady Ministrów w czwartek ma zająć się projektem ustawy dot.
utworzenia Agencji Badań Medycznych – poinformował w środę szef resortu
zdrowia Łukasz Szumowski.

"ABM to korzyści dla pacjentów i systemu"
Utworzenie Agencji Badań Medycznych jest potrzebne do
prowadzenia racjonalnej polityki zdrowotnej; ABM
przyniesie korzyści pacjentom i systemowi – powiedział
minister zdrowia Łukasz Szumowski.

ABM. Długa lista zastrzeżeń
Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych czeka na
rozpatrzenie przez rząd. Lista uwag i zasadniczych
zastrzeżeń pod jego adresem jest bardzo długa,
a formułują je nie tylko eksperci czy środowiska
naukowe, ale również instytucje rządowe, w tym ministerstwa: finansów
i nauki. Czy minister zdrowia może być spokojny, że projekt zyska akceptację
rządu i parlamentu?

Dodaj swoją opinię
Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z
ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.
Zaloguj

Toznowuja

2018-11-14 14:45

Pan Minister ma sporo racji. Jest jednak klika problemów Jednostki państwowe ,
szpitale,poradnie itd skutecznie biurokracją i po prostu wlasną kreatywną
głupotą odstraszyły sponsorów badań klinicznych i potencjalnych badaczy.
Większość badań jest w rękach prywatnego biznesu. I różnie to bywa jeśli
chodzi o jakość badań i bezpieczeństwo. Kampania informacyjna tu nie pomoże.
No i jest pytanie czy istotnie wszystkie te badania służą naszym pacjentom.
Duża część tak, ale pewna część ...? Obawiam się, ze uznany za "opłacalny"
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przez decydentów manewr leczenia nowymi lekami chorych w ramach badań
klinicznych zamiast poszerzenia dostępu do regularnych, zarejestrowanych,
choć często kosztownych terapii nie jest dobrym rozwiązaniem.
Folwark zwierzęcy

2018-11-14 22:58

1. Mam Pacjentów z badania.... Mam monitora.... Mam follow upy.... Tak,
mam pełny etat, ale nie mam czasu na tą pracę - bo przecież w tym czasie
mam badania - a Ty nie! NIE rozdzielę się! Tak, jestem na ZLA na etacie
klinicznym, ale dla. Pacjenta z badania nawet wyzdrowieję na chwilę..... 2. W
końcu jestem w badaniach....ale jak to? najwięcej dostali Ci, którzy nawet nie
znają kryteriów screeningu?
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