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Вредност

1,5 милиона евра
Твининг пројекат - Изградња капацитета Агенције за лекове и
медицинска средства Србије

Назив пројекта:
Планирано време
имплементације 2006-2009.
пројекта:
Како би се грађанима Србије обезбедили квалитетни, ефикасни,
безбедни и доступни лекови и медицинска средства са најбољим
искуствима из Европске уније – у децембру 2006. године започет је
последњи у низу пројеката унапређења фармацеутског сектора у
Србији. Ради се о пројекту којим се обезбеђује хармонизација
активности фармацеутског сектора у Србији са европским
стандaрдима.

Очекивани
ефекти
реализације:

У оквиру непосредне сарадње француских агенција са српским
партнерима започет је пројекат „Изградња капацитета Агенције за
лекове и медицинска средства Србије“, односно Твининг пројекат,
вредан 1,5 милиона евра, који је финансирала Европска унија преко
Европске Агенције за реконструкцију. У оквиру пројекта реализована
је обука запослених и унапређени су процеси рада Агенције за лекове
и медицинска средства Србије (АЛИМС), и одговарајућих служби
Министарства здравља Републике Србије као и Управе за ветерину
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије. Ове активности практично је требало да помогну
инстуционалном развоју АЛИМС-а као регулаторног тела и
унапређењу рада надлежних инспекција у Министарствима, али оно
што је још битније, да омогуће евалуацију и стављање у промет нових
лекова, клиничка испитивања, праћење нежељених дејстава лекова као
и инспекцију и контролу производње и дистрибуције лекова у складу
са важећим стандардима у Европској унији.
Француска агенција за безбедност здравствених производа (AFSSAPS),
као и Француска агенција за ветеринарске здравствене производе
(AFSSA-ANMV) биле су задужене за стручну обуку. Обе ове агенције
имају највиши степен развијености у примени стандарда ЕУ као и
велико искуство у области развоја регулатативе лекова и умрежавању
регулаторних тела у Европи, као и у сарадњи са европским и
међународним партнерима. Суштина обуке домаћих стручњака
састојала се у студијским посетама, учешћу на међународним
конференцијама, организовању стручне обуке, семинара и радионица,
као и у сталној размени искустава са колегама из Француске..

Европска Унија
Француска агенција за безбедност здравствених производа (AFSSAPS)
http://ansm.sante.fr/

Интернет
локације:

Француска агенција за ветеринарске здравствене производе
(AFSSA-ANMV)
https://www.anses.fr/fr/thematique/m%C3%A9dicamentv%C3%A9t%C3%A9rinaire-anmv

