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Ресурс містить інформацію з керованої медичної допомоги, медичного
зловживання, практики управління у галузі, професійної терапії, фізичної
терапії, дихальної терапія; альтернативної медицини: акупунктура, трав'яна
медицина, природне здоров'я; евтаназія; стоматологія: асоціації, косметична
стоматологія, стоматологічний план; хвороби: СНІД ВІЛ, рак, діабет;
освіта: CME, медичні школи; аварійні служби: надзвичайні медичні
служби, пожежна служба; працевлаштування: рекрутинг, медсестринство,
зайнятість лікаря; урядові асоціації; медичне страхування, страхування
життя, страхування в Інтернеті; здорове харчування: дієтичне харчування,
вправи, втрата ваги; охорона здоров'я; лікарні; лабораторія: клінічна
лабораторія, генетичне тестування; медична візуалізація: освіта,
обладнання, радіологія; психічне здоров'я: стрес, депресія, консультування;
медсестринство: безперервна освіта, зайнятість, туристична сестринська
справа; фармація: загальні препарати, Інтернет-аптека, фармація, аптеки
EudraPharm містить інформацію про всі лікарські засоби для людського або
ветеринарного використання, дозволені в Європейському Союзі (ЄС), а
також інформацію про клінічні випробування лікарських засобів,
включаючи продукти з дозвілом на маркетинг

Vaccines Europe (VE) - це спеціалізована група вакцин в рамках
Європейської федерації фармацевтичних промисловості та асоціацій
(EFPIA), професійної асоціації фармацевтичної індустрії Європи.
Компанія пропонує продукти найвищої якості для приватних та урядових
лікарень, установ, лабораторій для поліпшення здоров'я пацієнтів. Цілі
VMG - це сервіс та гнучкість, Впровадження наукових розробок та їх
технічних можливостей, компанія пропонує широкий спектр продуктів,
лікарняних виробів, лікарняних засобів, API, фармацевтичних препаратів,
хірургічного обладнання, лабораторних виробів
Сайт Кувейтського аптечного інформаційного центру надає інформацію та
новини про лікарські засоби. Сайт містить різні ресурси з медицини,
медичного обладнання, медичної літератури. На сайті є дві бази даних про
наркотичні речовини, про виробництво індивідуальних ліків для лікарень
або установ
Aconitum виробляє та розповсюджує рослинні лікарські засоби, харчові
добавки та гомеопатичні засоби. Компанія має повний виробничий процес.
Boehringer Ingelheim - це глобальна група компаній, що охоплює багато
культур та різноманітних товариств. Удосконалення здоров'я та якості
життя пацієнтів - мета дослідницької фармацевтичної компанії Boehringer
Ingelheim. Основний напрямок діяльності – хвороби, для яких на
сьогоднішній день не існує жодних задовільних способів лікування,
компанія концентрується на розробці інноваційних методів лікування, які
можуть покращити життя пацієнтів. Основні напрямки: фармацевтичні
препарати, здоров'я тварин та біофармацевтичні препарати
Merz - це глобальна, сімейна естетика та нейротоксична компанія, з
виробництва ліків на міжнародному рівні
Schwabe Pharmaceuticals прагне поліпшити здоров'я людей та якість життя,
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досліджуючи та розробляючи лікарські препарати на основі рослин та
медичні продукти. Головна мета - створити цінність через інновації у фіто
медицині як напрямку фармації. У майбутньому фітомедицини допоможуть
людям у всьому світі керувати стійким, продуктивним та здоровим життям.
Активно формує міжнародне майбутнє компанії на світовому ринку,
впроваджуючи продукцію на нові ринки, розширюючи мережу філій та
партнерів по розповсюдженню та надаючи більш широкий доступ до
рішень щодо охорони здоров'я
Фармація/ VFA, Асоціація науково-дослідних фармацевтичних компаній (VFA), є
досліджен торговою організацією науково-дослідних фармацевтичних компаній
ня
Німеччини. У VFA організовано 42 провідних науково-дослідні
(Німеччи фармацевтичні компаніїі. Члени VFA представляють понад дві третини
на)
всього фармринку Німеччини. Компанії-члени VFA є одним з провідних
науково-дослідних фармацевтичних компаній по всьому світу. Вони
гарантують лікувальний прогрес у фармацевтиці та забезпечують якісну
фармацевтичну терапію. У Німеччині понад 18 тисяч своїх співробітників
працюють у сфері досліджень та розвитку фармацевтичних препаратів.
Асоціація науково-дослідних фармацевтичних компаній представляє
німецьку високотехнологічну галузь, яка є конкурентоспроможною на
міжнародних ринках.
Фармація Сайт apteka.uz - професійний фармацевтичний веб-ресурс Узбекистану, що
(Узбекист охоплює великий сегмент фарміндустрії, є офіційним зареєстрованим
ан)
засобом масової інформації, сайт надає актуальну, перевірену, регулярно
оновлювану інформацію за наступними категоріями: - аптеки; - лікарські
препарати та інструкції до них; - медичні установи різного профілю
(служби екстреної медичної допомоги, клінічні лікарні, диспансери та
амбулаторії, діагностичні лабораторії); - фірми-виробники лікарських
препаратів та медичного обладнання Узбекистану, країн СНД і дальнього
зарубіжжя; - представництва іноземних компаній; - фірми, що займаються
оптовими продажами. Матеріали, надані на сайт замовникам (анотації та
інша довідкова інформація до препаратів) розміщуються на підставі
документального підтвердження внесення даних препаратів в Державний
реєстр лікарських засобів та медичних виробів Республіки Узбекистан.
Матеріали про препарати опубліковані в офіційно затвердженій редакції.
Мета проекту: надання повної оперативної інформації за всіма
зареєстрованими в Узбекистані лікарськими препаратами, товарами
медичного призначення, аптеками, заводами-виробниками, оптовими
компаніями та представництвами закордонних фірм, що працюють на
ринку Узбекистану, а також об'єднання учасників фармацевтичного ринку
для взаємовигідного співробітництва.
Фармація Interpharma - це асоціація дослідницьких фармацевтичних компаній у
(Швейцар Швейцарії, що базується в Базелі. Interpharma тісно співпрацює з усіма
ія)
зацікавленими сторонами у секторі охорони здоров'я, а саме з інтересами
дослідницької фармацевтичної галузі Німеччини та за кордоном.
Interpharma інформує громадськість про проблеми, що мають важливе
значення для науково-дослідної фармацевтичної галузі Швейцарії, а також
про швейцарський фармацевтичний ринок, охорону здоров'я та біомедичні
дослідження.
Фармація Novartis має стратегію використання науково обґрунтованих інновацій для
(Швейцар досягнення кращих результатів пацієнтів у зростаючих сферах охорони
ія)
здоров'я. Стратегія дослідження спрямована на посилення співпраці між
традиційними науковими та організаційними кордонами та зосередження

уваги на потужних нових технологіях, які можуть допомогти досягти
терапевтичних досягнень. У розробці ліків проводиться терапію, де
використовується досвід компанії Novartis, щоб принести важливі методи
лікування пацієнтам у всьому світі. Компанія прагне розробити ліки та
продукти, які дадуть позитивні результати в реальному світі для пацієнтів
та постачальників медичних послуг. Переваги можуть варіюватися від
поліпшення економічної ефективності високоякісної допомоги до
подовження життя.
www.roch Фармація Роше – компанія, яка пропонує цілеспрямоване лікування пацієнтам, з
e.com
(Швейцар якісними розробками у фармації та діагностиці, щоб керувати
ія)
індивідуальними медичними послугами. Дві третини проектів з досліджень
та розвитку розробляються з компактною діагностикою. Компанія
розробляє препарати для лікування раку, ліки для грудей, шкіри, товстої
кишки, яєчників, легенів та багатьох інших видів раку.
www.en.s Хімпром, Фармакологічний кодекс - кодекс поведінки фармацевтичної галузі у
cienceindu Фармація, Швейцарії щодо співпраці з групами спеціалістів та організацій пацієнтів з
stries.ch/
біотехнол розкриттям грошових виплат (вимога щодо розкриття інформації) та
огії/бізнес річними звітами. Організація проводить практику у кооперації з
-асоціація фармакологічним кодексом та фармацією
(Швейцар
ія)
www.diam Фармація Diamyd Medical - це шведська клінічна діабетна компанія, що працює у
yd.com/
(Швеція) сфері фармацевтичного розвитку. Розробляються два напрямка, що
модифікують захворювання, антиген-специфічну імунотерапію Diamyd® та
пероральну регенеративну та імуномодулюючу терапію Remygen®.
Diamyd® та Remygen® орієнтовані на причини діабету, дисфункцію та
втрату бета-клітин підшлункової залози. Діамід® та Remygen® в даний час
оцінюються в клінічних випробуваннях.
Акції Diamyd Medical продаються на Nasdaq First North, тикер DMYD B.
www.recip Фармація Компанія об'єднує понад 20 об'єктів у 10 різних країнах, пропонуючи
harm.com/ (Швеція) різноманітні послуги в двох різних сферах діяльності: виробництво надає
en/
широкомасштабне виробництво фармацевтичних препаратів, що надає
широкий спектр знань та технологій та розвиток технологій для надання
послуг з розвитку фармацевтичного сектору та комерціалізацією
інтелектуальної власності
www.spm Фармація Державна фармацевтична корпорація з виробництва фармацевтичних
clanka.lk/i (Шріпрепаратів (SPMC), яка була надана японським урядом через JICA.
ndex.php
Ланка)
Виробляє якісні, ефективні та безпечні лікарські препарати за доступною
ціною для широкого загалу Шрі Ланки.Корпорація займається
виробництвом ліків високої якості, які відповідають найвищим світовим
стандартам, і досягли величезної позиції у галузі фармацевтичного
виробництва в Шрі-Ланці, з поступовим зростанням фармацевтичного
бізнесу. SPMC є єдиною державною корпорацією, що займається
виробництвом фармацевтичних препаратів у Шрі-Ланці. Всі продукти,
вироблені компанією SPMC, мають необхідну якість відповідно до
стандартів Британської фармакопеї (BP), Фармакопеї США (USP),
стандартів SPMC, а також тривалого терміну зберігання. Виробництво
фармацевтичних препаратів, оснащено сучасними японськими та
німецькими машинами
www.spc.l Фармація Державна фармацевтична корпорація прагне забезпечити якісні лікарські
k/
(Шрізасоби за розумними цінами на ринку.ДФК є єдиним постачальником
Ланка)
фармацевтичних препаратів, предметів для хірургів, лабораторних хімікатів

www.ctfa.
co.za/

Косметик
а (ПАР)

www.ceco
sa.co.za/

Косметик
а/експорт
(ПАР)

www.phar Фармація
mcouncil.c (ПАР)
o.za/

та обладнання для всіх установ, що здійснюють управління міністерством
охорони здоров'я.
Національна роль ДФК полягає в тому, щоб служити Шрі-Ланці,
забезпечуючи безпечні, ефективні та високоякісні лікарські продукти та
медичні послуги за доступними цінами.
Основні напрямки діяльності:
Імпорт та торгівля фармацевтичними препаратами та предметами охорони
здоров'я.
Постачання фармацевтичних та медичних виробів у відділ охорони
здоров'я.
Виготовлення фармацевтичних та медичних виробів
CTFA - компанія, що підтримує та розвиває південноафриканську
косметичну промисловість, активно стимулюючи дії та розробляючи
інструменти, які сприяють його зростанню та прогресу у своїх членів,
одночасно сприяючи безпеці споживачів. CTFA побудувала
південноафриканську косметичну промисловость шляхом розробки
кодексів практики та стандартів
Рада косметичного експорту Південної Африки (CECOSA) є
неприбутковою організацією та має державно-приватне партнерство (PPP) з
Міністерством торгівлі та промисловості (dti). CECOSA працює спільно з
посольствами / економічними відомствами у всьому світі. Головне завдання
- створити експортне середовище, яке сприятиме збільшенню бізнесу для
південноафриканських компаній та висвітлить на світовому ринку світову
косметичну продукцію. CECOSA керує Рада директорів, відповідальна за
дії, здійснені її повноважним менеджером. До складу Правління входять
власники бізнесу та провідне керівництво галузі, що забезпечує
ефективність для подальшого розвитку бізнесу CECOSA. Основна місія
полягає в тому, щоб полегшити і сприяти експорту для
південноафриканської косметики та фармації. Місія полягає в тому, щоб
сприяти зростанню експорту для економіки Південної Африки шляхом
демонстрації власників та виробників місцевих брендів світового класу.
Основні цілі: - посилити зростання промисловості в косметичному секторі,
щоб збільшити зростання експорту для членів та заохочувати розвиток
підприємництва меншого підприємницького виробника через керівництво
та наставництво. Метою є: Представлення косметичних, парфумерних та
фармацевтичних товарів Південної Африки на міжнародному рівні;
Розвиток брендів косметичних експортерів МСП / БЕЕ та виробничих
потужностей Південної Африки; Зростання кількість косметичних
експортерів; Збільшення експортного доходу відповідно до цілей
департаменту торгівлі та промисловості. Забезпечити, щоб усі косметичні
продукти, що виробляються, поширюються та експортуються, відповідали
стандартам і правилам SA, викладеним в Cosmetic Compendium Cosmetic,
Toiletry and Fragrance Association (CTFA)
Південноафриканська рада аптек (SAPC) є незалежним статутним органом,
створеним внаслідок визнання професії аптекарів законодавчими органами
Південної Африки як окремої професійної групи. SAPC керує рада, до
складу якої входять двадцять п'ять (25) членів, мандат яких полягає у
забезпеченні надання якісних фармацевтичних послуг в Південній Африці
шляхом розробки, вдосконалення та підтримки загальноприйнятих
стандартів, професійної етики та поведінки, постійної компетенції та
фармацевтичної допомоги.
Щоденне функціонування SAPC веде реєстр / головний виконавчий

www.jpma Фармація
.or.jp/engli (Японія)
sh/

директор.
Завдання:
захищати громадськість шляхом покращення результатів здоров'я.
сприяти просуванню доступу до послуг, що забезпечують стабільну
якість аптек, шляхом застосування інновацій та технологій.
забезпечити якісні фармацевтичні послуги, розвиваючи, зміцнюючи
та підтримуючи загальноприйняті стандарти освіти та практики шляхом
залучення зацікавлених сторін.
сприяти гідності професії через професійну етику та поведінку та
постійну компетенцію.
Японська асоціація виробників фармацевтичних препаратів (JPMA) - це
добровільне об'єднання, до складу якого входять 71 дослідницька
фармацевтична компанія (станом на травень 2018 р.).
JPMA сприяє просуванню глобальної системи охорони здоров'я шляхом
розробки інноваційних етичних препаратів, що сприяє здоровому розвитку
фармацевтичної промисловості шляхом активної розробки політики та
рекомендацій у відповідь на глобалізацію та покращення розуміння
суспільством фармацевтичних препаратів.
Як член IFPMA (Міжнародна федерація фармацевтичних виробників та
асоціацій), JPMA займається різними глобальними проблемами в галузі
фармації та охорони здоров'я, включаючи протидію виникненню
захворювань по всьому світу та інфекційних захворювань у країнах, що
розвиваються, проблеми доступу до наркотиків, інтелектуальні права
власності та загроза підроблених наркотиків.
Спільна робота з PhRMA (фармацевтичними дослідженнями та
виробниками Америки) та EFPIA (Європейська федерація фармацевтичних
індустрій та асоціацій), JPMA бере активну участь в Міжнародній
конференції з гармонізації ICH, яка спрямована на міжнародне
гармонізацію фармацевтичних правил. Завдяки взаємному обміну
інформацією та тісній співпраці з кожною організацією-членом, JPMA
продовжує діяти у всьому світі для вдосконалення медичного лікування
пацієнтів у всьому світі.

