Polsko-chińskie rozmowy o innowacyjności branży
farmaceutyczno-medycznej
Warszawa, 4 lipca: Na zaproszenie inicjatywy Go Global! Polish Pharma delegacja SINO-PhIRDA
China Pharmaceutical Industry Research and Development Association uczestniczyła w spotkaniu z
przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Głównym celem spotkania była prezentacja
polskiej branży farmaceutyczno-medycznej oraz rozpoznanie możliwości nawiązania współpracy
pomiędzy firmami z obu krajów, m.in. w ramach projektów rozwojowo-badawczych. Wizyta delegacji
chińskiej w Polsce odbyła się pod patronatem Ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej.
W spotkaniu udział wzięli Bolesław Piecha, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prof. Jan
Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
Marek Korowajczyk, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki. Członkowie delegacji chińskiej mieli okazję zapoznać się z działalnością polskich
organizacji branżowych, W spotkaniu uczestniczyli: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Platforma
Technologiczna
Innowacyjnej
Medycyny,
Związek
Pracodawców
Innowacyjnych
Firm
Farmaceutycznych INFARMA, Izba Gospodarcza Farmacja Polska oraz przedstawiciele firm, które
prowadzą projekty badawcze w Polsce, m.in. Grupa Adamed, Celon Pharma, Genexo, Read Gene,
Selvita, a także państwowej jednostki naukowo-badawczej – Instytutu Farmaceutycznego.
Kluczowe dla rozwoju bilateralnych stosunków jest właściwe zrozumienie różnic pomiędzy tradycyjną
medycyną chińską, a polską. Aby osiągnąć sukces we współpracy należy ją dobrze zaprojektować.
Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok do planowania wspólnych projektów – powiedział podczas
spotkania Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed.
Przedstawiciele Sejmu RP podkreślali, jak ważne jest, aby polski przemysł nie ograniczał się do
produkcji tylko na potrzeby kraju, ale otwierał się także na inne rynki. Dużą szansę obecności polskich
firm farmaceutyczno-medycznych za granicą widzą we współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnej
medycyny.
Po zapoznaniu się z osiągnięciami polskich firm farmaceutycznych przedstawiciele delegacji chińskiej
deklarowali możliwość współpracy w trzech obszarach: technologicznym, produktowym oraz
marketingowym. W ich ocenie może ona obejmować nie tylko funkcjonowanie chińskich produktów na
rynku polskim, ale także polskich na rynku chińskim.

Go Global! Polish Pharma (www.goglobalpolishpharma.pl) to inicjatywa podmiotów działających na rynku
farmaceutyczno-medycznym. Jej celem jest promowanie potencjału i dokonań polskiej medycyny oraz farmacji
na rynku krajowym, a także na skalę międzynarodową. Ponadto prezentowanie dotychczasowych sukcesów i
strategicznej roli polskiej branży farmaceutyczno-medycznej jako jednego z filarów polskiej gospodarki oraz
promowanie jej w Europie i na świecie. Ma to prowadzić do wyrównywania szans rozwoju dla polskiego
przemysłu farmaceutycznego w odniesieniu do zagranicznych koncernów farmaceutycznych oraz zapewnić
stabilność polskim firmom farmaceutycznym na rynku.
„Raport o innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego”
(www.goglobalpolishpharma.pl/index.html) powstał z inicjatywy podmiotów działających na rynku
farmaceutyczno-medycznym, które stanowią grupę inicjatywną Go Global! Polish Pharma. Przygotowano go w
oparciu o wywiady przeprowadzone z kluczowymi postaciami z branży, dzięki czemu bazuje on na wiedzy
i doświadczeniu kreatorów tego rynku. Raport rozpoczyna debatę na temat konieczności zdefiniowania
problemów i określenia wspólnych celów oraz potrzeby wskazania strategicznych opcji rozwoju polskiej branży
farmaceutycznej w perspektywie europejskiej i globalnej.
Grupa inicjatywna Go Global! Polish Pharma: Adamed Sp. z o.o., Celon Pharma, Genexo Sp. z o.o., Instytut
Farmaceutyczny, Polfa Pabianice, Read-Gene SA, Selvita SA, Temapharm Sp. z o.o., Vipharm SA.
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Patroni instytucjonalni: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Akademia Nauk oraz Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
Patron medialny: „Przemysł Farmaceutyczny”.
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