www.diahome.org/
theimho.org/
www.iomp.org/
www.medecinsdumonde.org
www.msf.org
www.apic.org/
www.doctorswithoutborders.org
www.wcpt.org/
www.wma.net/
www.who.int/ru/
www.fdiworldental.org/home.as
px
www.whpa.org/
www.glaucomaassociation.com/
www.globalmedicaltechnologyal
liance.org/
www.ianphi.org/
www.idf.org/
www.fip.org/
www.ifaa.net/
www.theific.org/
http://aipm.org.ua/
https://www.ifpma.org/
www.ifcc.org/
www.ifscc.org/
www.meiosis .org/
www.iarc.fr/
www.iasociety.org/
www.icn.ch/
www.iuhpe.org/
www.uicc.org/
www.cioms.ch/
www.ama.com.au
www.guild.org.au/the_guild
www.telemedizin.at
www.icp.ucl.ac.be/bsbmb2/hom
e.html
www.fmregske.be/pages/en/management.ht
ml
www.health.belgium.be/eportal?
fodnlang=en
www.health.fgov.be
www.abimed.org.br
www.abcfarma.org.br
www.abifarma.com.br

DIA/The Global Forum for Therapeutic Innovation & Regulatory
Science
International Medical Health Organisation
International Organization for Medical Physics
Medecins du Monde
Medecins Sans Frontieres
Асоціація фахівців з інфекційного контролю та епідеміології
Лікарі без кордонів
Всесвітня конфедерація по фізіотерапії
Всесвітня медична асоціація
Всесвітня організація охорони здоров'я - ВООЗ
Всесвітня стоматологічна федерація
Всесвітній альянс працівників охорони здоров'я
Всесвітня асоціація глаукоми
Глобальний медико-технологічний альянс
Міжнародна асоціація національних інститутів громадського
охорони здоров'я
Міжнародна діабетична федерація
Міжнародна фармацевтична федерація
Міжнародна федерації асоціацій анатомів
Міжнародна федерації інфекційного контролю
Асоціація представників міжнародних фармацевтичних
виробників України
Міжнародна федерація асоціацій фармацевтичних виробників
Міжнародна федерація клінічної хімії та лабораторної медицини
Міжнародна федерація товариств хіміків-косметологів
Міжнародна федерація по генетиці
Міжнародне агентство з вивчення раку
Міжнародне товариство боротьби зі СНІДом
Міжнародна рада медсестер
Міжнародний союз забезпечення здоров'я і освіти
Міжнародний союз по боротьбі з раком
Рада междун ародно медичних наукових організацій
Австралійська медична асоціація (Австралія)
Аптечна гільдія Австралії
Oeser GmbH (Австрія)
Society of Biochemistry and Molecular Biology (Бельгія)
Медичний фонд (Бельгія)
Федеральна держслужба з охорони здоров'я і захисту продринку і
навколишнього середовища (Бельгія)
Федеральна Державна служба з охорони здоров'я і захисту
продовольчих ринків і навколишнього середовища (Бельгія)
Бразильська асоціація виробників медичного госпітального
обладнання (Бразилія)
Бразильська асоціація розповсюджувачів ліків (Бразилія)
Бразильська асоціація фармацевтичної промисловості (Abifarma)

www.employment.gov.bt
www.aptuk.org/
www.bopawebsite.org/tikipage.php?pageName=Home
www.bpsa.co.uk/
www.communitypharmacyscotla
nd.org.uk/
www.ghp.org.uk/home
www.npc.co.uk/
www.mhra.gov.uk/
www.abhi.org.uk/
www.abpi.org.uk/Pages/default.
aspx
www.ukcpa.net/
www.bapw.net/
bma.org.uk/
www.pharmacyregulation.org/
www.bbsrc.ac.uk
/home/home.aspx
www.npa.co.uk/
www.mrc.ac.uk/index.htm
www.bda.org/
www.rpharms.com/home/home.
asp
www.medicalcouncil.org.gy/me
dcouncil/
www.mrc.gm/
www.tcmedicine.org/en/default.
asp
www.hkma.org/eindex.htm
www.farmakonom.dk/Engelsk.a
spx
www.each.nl/
www.europabio.org/
www.vaccineseurope.eu/
www.eupha.org/
www.edma-ivd.eu/
www.ehma.org/
www.ecrin.org/
www.eucomed.org/
www.eortc.org/
www.esm-system.eu/
www.efb-central.org/
www.efna.net/
www.eufeps.org/
www.efpia.eu/
www.aesgp.eu/

(Бразилія)
Ministry of Labour and Human Resources (Бутан)
Association of Pharmacy Technicians (Великобританія)
British Oncology Pharmacy Association (Великобританія)
British Pharmaceutical Students 'Association (Великобританія)
Community Pharmacy Scotland (Великобританія)
Gu ild of Healthcare Pharmacists (Великобританія)
National Prescribing Centre (Великобританія)
Агентство з регулювання якості медичних виробів та лікарських
препаратів (Великобританія)
Асоціації британських виробників в області охорони здоров'я
(Великобританія)
Асоціація британської фармац евтіческой промисловості
(Великобританія)
Асоціація клінічної фармації (Великобританія)
Асоціація фармацевтичних дистриб'юторів (Великобританія)
Британська медична асоціація
Генеральна рада з фармації (Великобританія)
Науково-дослідницька рада з біотехнологій та біології
(Великобританія)
Національна фармацевтична асоціація (Великобританія)
Рада з медичних досліджень (Великобританія)
Стоматологічна асоціація (Великобританія)
Фармацевтична спільнота (Великобританія)
Медична рада (Гайана)
Рада з досліджень в області медицини (Гамбія)
Консорціум по глобалізації китайської медицини (Гонконг)
Медична асоціація (Гонконг)
Асоціація фармацетів (Данія)
Європейська асоціація зв'язку у сфері охорони здоров'я
Європейська асоціація Біотехнологій
Vaccines Europe (VE)
Європейська асоціація охорони здоров'я
Європейська асоціація виробників діагностичного обладнання
Європейська асоціація управління в галузі охорони здоров'я
Європейська інфраструктурна мережа клінічних досліджень
Європейська конфедерація асоціацій з виробництва медичних
приладів
Європейська організація з досліджень і лікування раку
Європейська система контролю за медикаментами
Європейська федерація біотехнології
Європейська федерація неврологічних асоціацій
Європейська федерація фармацевтичних наук
Європейська федерація фармацевтичної промисловості та
асоціацій
Європейська ассоціація виробників безрецептурних лікарських

www.epha. org/
www.edqm.eu/
www.cocir.org/

www.emcdda.europa.eu/
www.ecdc.europa.eu/en/Pages/
home.aspx
www.emea.europa.eu/
www.hma.eu/
www.pgeu.eu/
www.febs.org/index.php?id=170
https://eafponline.eu/
www.eda.mohp.gov.eg/

www.israel-immunology.org.il/
www.isfn.org.il/
www.ima.org.il/ENG/Default.as
px
www.icrfonline.org/
www.bibcol.com/
www.bcil.nic.in/
www.ccrum.net/
cdsco.nic.in
http://www.isms-ind.org/
www.lifescience .org.in/
www.nacoonline.org
nmpb.nic.in/
www.indiaoppi.com/
www.rcb.res.in/
www.hsa.ie/eng/
www.imb.ie/
ncbes .eurhost.net/
www.nfb.ie/
www.medicalcouncil.ie/
www.hrb.ie/
www.dental council.ie/
ipu.ie/
www.thepsi.ie/gns/home.aspx
lifvisindi.hi.is/
fundacionseveballesteros.com/w
eb/?lang=en
www.fenin.es/en/index.php
www.stanpa.es/
www.aemps.gob.es/en/home.ht
m
www.dari.kz/category/mainpage

засобів
Європейський альянс охорони здоров'я
Європейський директорат за якістю лікарських засобів та охорони
здоров'я
Європейський координаційний комітет виробників радіологічного
обладнання, електричної медичної техніки таінформаційних
медичних систем
Європейський центр моніторингу наркотиків і наркозалежності
Європейський центр по запобіганню і контролю захворювань
Європейське агентство лікарських засобів
Об'єднання глав провідних медичних агентств
Фармацевтична група Євросоюзу
Федерація європейських біохімічних товариств
Європейська Ассоціація фармацевтичних факультетів (EAFP)
Єгипетський наркологічний орган (EDA) є фармацевтичним
регулюючим органом Міністерства охорони здоров'я (МОЗ)
Єгипту
Імунологічне товариство (Ізраїль)
Товариство неврології (Ізраїль)
Медична асоціація (Ізраїль)
Фонд досліджень по боротьбі з раком (Ізраїль)
БхаратіІмунологічні та біологічні дослідження Корпорації Лімітед
(Індія)
Консорціум "Біотехнологія" (Індія)
Центральна Рада з медичних досліджень в Унані (Індія)
Центральна організація стандартного контролю наркотиків (Індія)
Індійське товариство медичної статистики
Фонд наук про життя (Індія)
Національна організація з боротьби зі СНІДом (Індія)
Національна рада з медичних закладів
Організація виробників фармацевтичної продукції (Індія)
Регіональний центр біотехнологій (Індія)
Управління охорони здоров'я та безпеки (Ірландія)
Ірландська медична рада (Ірландія)
Національний центр біомедичної інженерії Sciencе (Ірландія)
Мережа удосконалення для функціональних біоматеріалів
(Ірландія)
Медична рада (Ірландія)
Рада з медичних досліджень (Ірландія)
Стоматологічна рада (Ірландія)
Фармацевтичне об'єднання (Ірландія)
Фармацевтична спільнота (Ірландія)
Біомедичні центр (Ісландія)
Фонд Севе Баллестерос (Іспанія)
Медичні технології/федерація компаній (Іспанія)
Національна асоціація парфумерії та косметики (Іспанія)
Фармацевтичне агентство (Іспанія)
Національний центр експертизи ліків (Казахстан)

www.medinfo.kz
www.hsa.ky/
www.mddc.org
www.phcc.qa/portal/index/#2
www.hmc.org.qa
cmdae.org/en/index.php
www.camdi.org/en/
www.cma.org.cn/ensite/
www.cccmhpie.org.cn
www.chinacdc.cn/en/
www.cdc.gov/travel/eafrica.htm
eng.amc.seoul.kr/lang/index.jsp
www.kuh.ac.kr/english/index.as
p
koreamed.org/ SearchBasic.php
www.snuh.org/english
www.koreahealthtour.co.kr/inde
x.do
ncc.re.kr/english/index.jsp
www.atc.com.kw/
www.paray.co.ls
www.almamater.org
www.medcentras.lt/ru/,cvt.2
lifescience.lu/
www.igmh.gov.mv
www.zonmw.nl/en/

«Медінформ» (Казахстан)
Орган охорони здоров'я (Кайманові о-ви)
Центр розвитку медичних пристроїв (Канада)
Корпорація первинної медико-санітарної допомоги (Катар)
Медична корпорація Хамад в Досі (Катар)
Асоціація лікарів (Китай)
Китайська асоціація виробників медичної техніки
Китайська медична асоціація
Китайська експортно -імпортні палата лікарських препаратів і
продукції охорони здоров'я
Центр контролю і запобігання захворювань (Китай)
Охорона здоров'я (Коморські о-ва)
Медичний центр АСАН (Корея)
Медичний центр Університету Конкука (Корея)
Корейська асоціація редакторів медичного журналу (Корея)
Сеульська національна університетська лікарня (Корея)
Корейська міжнародна медична асоціація (Корея)

Національний центр по боротьбі з раком (Корея)
Компанія передових технологій (Кувейт)
Лікарня Паре (Лесото)
Американо-Ліванська медична асоціація
Медичний центр діагностики і лікування (Литва)
Асоціація наук про життя (Люксембург)
Медіальна лікарня Індіри Ганді (Мальдіви)
Організація досліджень та розробок в галузі охорони здоров'я
(Нідерланди)
www.bayer.com/
Bayer AG/хімічна та фармацевтична компанія (Німеччина)
www.boehringer-ingelheim.ru/
Берінгер Інгельхайм/Фармація (Німеччина)
www .berlin-chemie.ru/
Берлін-Хемі/Фармація (Німеччина)
ous-research.no/institute/
Університетська лікарня Осло (Норвегія)
www.helseРегіональний санітарний орган Південно-Східної Норвегії
sorost.no/omoss/english/Sider/pa (Норвегія)
ge.aspx
www.simap.org.pk/
Асоціація виробників хірургічних інструментів (Пакистан)
www.pmrc.org.pk/
Рада з медичних досліджень (Пакистан)
www.ppma.org.pk/
Фармація/асоціація виробників (Пакистан)
www.polpharma.ru/
Польфарма/Фармація (Польща)
www.raas.ru/
Асоціація аптечних мереж (Росія)
www.clinicpharm.ru/
Асоціація клінічних фармакологів Санкт-Петербурга (Росія)
www.imeda.ru/
Асоціація міжнародних виробників медичних виробів (Росія)
oboronmedprom.ru/
Асоціація організацій ОПК виробників медичних виробів і
устаткування (Росія)
www.armit.ru/
Асоціація розвитку медичних інформаційних технологій (Росія)
www.arfp.ru/
Асоціація російських фармацевтичних виробників
apteka.irk.ru
Комітет фармації адміністрації Іркутської області (Росія)
www.ncmrs.ru/
Національний центр медицини/Республіка Саха (Росія)
www.roszdravnadzor.ru/
Росздравнадзор (Росія)
www.ramn.ru/
Російська академія медичних наук
www.mcramn.ru/
Російська академія медичних наук/інформаційно-аналітичний
центр

www.soramn.ru/
rt-biotechprom.ru/
yadonor.ru/
pharmstd.ru/
fmbaros.ru/
www.ffoms.ru/
www.chemrar.ru/
www.sfda.gov.sa/En/Pages/defa
ult.aspx
www.alims.gov.rs/eng/
www.safs.sk/En/index_en.html
www.uk.gov.si/en/
www.asbmb.org/
advamed.org/
www.amdm.org/
www.acrpnet.org/
www.tfda.or.tz/
www.uma.co.ug/
www.amnu.gov.ua/
www.philheart.org/
www.sanofi.ru/l/ru/ru/index.jsp
www.medtechnik.cz/en/index.ht
ml
www.sukl.eu/index.php?lang=2
www.isapre.cl
www.ls2.ch/
www.samw.ch/en/News/News.h
tml
www.helmut-hortenstiftung.org/en/homepage.html
www.jubilaeumsstiftung.novarti
s.com/
www.healthfund.gov.lk
www.samedical .org/
www.mrc.ac.za/
www.jpwa.or.jp/jpwa/indexe.html
www.jsmi.jp/english/index.html
nichiyaku.or.jp/e/default.html
http://www.eufeps.org/
https://www.apvmainz.de/en/pharmaverfahrenstechnik/
https://www.ispe.org/
https://www.edqm.eu/en

Російська академія медичних наук/Сибірське відділення
РТ-Біотехпром (Росія)
Служба крові (Росія)
Фармастандарт (Росія)
Федеральне медико-біологічне агентство (Росія)
Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування (Росія)
ХімРар (Росія)
Саудівська Агенція з харчових продуктів та медикаментів
(Саудівська Аравія)
Агентство по лікам і медичного обладнання (Сербія)
Асоціація дослідницьких фармацевтичних організацій
(Словаччина)
Хімічна служба (Словенія)
Американське товариство біохімії і молекулярної біології (США)
Асоціація передових медичних технологій (США)
Асоціація виробників діагностичного обладнання (США)
Асоціація фахівців в області клінічних досліджень (США)
Управління у справах їжі та наркотиків (Танзанія)
Медична асоціація (Уганда)
Національна академія медичних наук (Україна)
Філіппінська Серцева Асоціація (Філіппіни)
Санофі/Фармація (Франція)
Асоціація виробників і постачальників медичної техніки (Чехія)
Управління з контролю за лікарськими засобами (Чехія)
Приватні медичні компанії (Чилі)
Спільнота з наук про життя (Швейцарія)
Академія медичних наук (Швейцарія)
Дослідницькі фонди (Швейцарія)
Дослідницькі фонди (Швейцарія)
Фонд розвитку системи охорони здоров'я (Шрі-Ланка)
Медична асоціація (ПАР)
Медичний дослідницька рада (ПАР)
Федерація Японської Асоціації фармацевтичних хірургів (Японія)
Японська фармацевтична промисловість (Японія)
Фармацевтична асоціація (Японія)
Європейська федерація фармацевтичних наук (EUFEPS)
Міжнародна асоціація фармацевтичних технологій
Міжнародне товариство фармацевтичної інженерії
Європейська дирекція з якості лікарських засобів та медичного
обслуговування (EDQM)

