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Ka?dego roku Mi?dzynarodowy Dzie? bada? klinicznych obchodzony jest na ca?ym ?wiecie
w okolicach 20 maja w celu uczczenia dnia, w którym James Lind rozpocz?? swoje pierwsze
badanie kliniczne 20 maja 1747 r.
Dzi? badania kliniczne s? istotn? cz??ci? rozwoju leków, wyrobów medycznych i
farmakoterapii, a ich wyniki stanowi? podstaw? do dopuszczania do obrotu produktów
leczniczych, ale tak?e s? istotnym elementem rozwoju nauk medycznych. Jednak?e, musimy
zawsze pami?ta?, ?e te badania s? przeprowadzane na ludziach, których prawa I interesy
musz? by? w pe?ni chronione, a bezpiecze?stwo i zdrowie osób bior?cych udzia? w badaniu
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odzwierciedlenie w ustawodawstwie narodowym dotycz?cym bada? klinicznych, opartym na
Dyrektywie 2001/20/WE.
Liczba bada? klinicznych przeprowadzanych w Polsce stale wzrasta, a w ostatnich latach,
co roku sk?adano oko?o 450 wniosków o ich zatwierdzenie , co plasuje Polsk? na siódmy
miejscu w Unii Europejskiej. Tylko w ubieg?ym roku zatwierdzili?my 448 wniosków o zgod?
na prowadzenie bada? klinicznych, z udzia?em 33 tysi?cy osób. Dzi?ki wysokim
kwalifikacjom osób prowadz?cych badania I dost?pno?ci odpowiednich o?rodków
badawczych, Polska jest atrakcyjnym krajem dla sponsorów bada? klinicznych.
Instytucje Unii Europejskiej pracuj? od 2012 roku nad projektem Rozporz?dzenia Parlamentu
Europejskiego
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Dyrektyw?2001/20/WE i w pe?ni zharmonizuje proces zatwierdzania i prowadzenia bada?
klinicznych w Unii, poniewa? b?dzie stosowany wprost i bezpo?rednio wprowadzony we
wszystkich pa?stwach cz?onkowskich. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki temu Unia Europejska
b?dzie atrakcyjniejsza dla sponsorów i przyczyni si? wzrostu liczby bada? klinicznych, a w
konsekwencji do rozwoju nowych innowacyjnych produktów leczniczych dla ca?ej populacji.
Urz?d z wielk? rado?ci? przyj?? zaproszenie Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
do udzia?u w mi?dzynarodowej konferencji z udzia?em najwy?szej klasy specjalistów i
naukowców w dziedzinie bada? klinicznych organizowan? w dniu dzisiejszym tj. 17 maja
2013 r.
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