
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ангажиментът на Европейската 
Научноизследователската фармацевтична 

индустрия за справяне с пандемията  
от корона вирус 

ARPharM е гласът на научноизследователската фармацевтична индустрия в България. И ние 
#НямаДаСпрем да се борим с пандемията от COVID-19. 
Първите ни мисли са с всички засегнати от заболяването. Ние сме решени да работим съвместно с 
изследователските и здравните общности, използвайки водещите в света наука, хора и ресурси за 
справяне с тази епидемия. 
Целите ни в това време на криза за общественото здравеопазване са да: 

 
Осигурим безопасното снабдяване с лекарства на пациентите, които се нуждаят от тях  

Изследваме и разработим нови ваксини, диагностика и лечение в борбата срещу COVID-19             

Да си партнираме и подкрепяме институции и организации на в България, които се борят с COVID-19  

НИЕ ГО ПРАВИМ ЧРЕЗ: 

Бърза проверка на глобалните 
терапевтични библиотеки, за да 
идентифицираме потенциални лечения и 
провеждане на многобройни клинични 
проучвания за тестване на нови и 
съществуващи терапии  

Обединяване на най-добрите учени от 
индустрията и научните среди чрез 
Инициативата за иновативни лекарства за 
ускоряване на разработването на нови 
диагностика и лечение. 

Установяване на пряка връзка между 
производителите и Изпълнителната 
агенция за лекарства, за да се 
предоставя постоянна информация за 
запасите, производствения капацитет 
и напрежението на пазара, за да се 
предвиди и проактивно да се 
преодолеят всички потенциални 
смущения или недостиг 

Непрекъснато мониторираме 
нашите вериги за доставки и 
работим за осигуряване на 
доставката на лекарства на 
пациентите, които се 
нуждаят от тях.

Споделяне на наученото от 
клиничните изпитвания в реално 
време с правителства и други 
компании, за да се насърчи 
разработването на нови терапии. 

Разширяване на 
производствените ни 
възможности и споделяне 
на наличния капацитет за 
увеличаване на 
производството, след като 
бъде разработено 
успешно лекарство или 
ваксина.  

Координиране между 
правителствата и други 
партньори за увеличаване 
възможностите и 
капацитета за тестване на 
COVID-19.  

 
Предоставяне на финансова 
подкрепа и дарения на 
организации от първа линия в 
Европа и извън нея. 

Работа с правителствата  
и здравните  системи, за 
да се гарантира, че 
когато бъдат одобрени 
новите  лечения и 
ваксини, те ще бъдат  
достъпни.  

 
 
 
 
 

 

Защита на работещите в 
индустрията и общностите, в 
които живеем и работим, 
като служителите работят 
от дома, когато е възможно. 

 

Старт на клинични 
разработки за 
потенциални ваксини 
срещу корона вирус 

#НЯМАДАСПРЕМ 
    БОРБАТА СИ С 

 COVID-19 

Работим съвместно с 
европейските и българските 
институции, държавите-
членки, партньорите по 
обществено здраве, 
изследователската общност, 
лекарите и други партньори за 
борба с разпространението на 
COVID-19 


	Работа с правителствата и здравните системи, за да се гарантира, че когато бъдат одобрени новите лечения и ваксини, те ще бъдат достъпни.

