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Nya allianser ska skapas för
morgondagens läkemedelsutveckling
temat på världskongress i Stockholm
Inslaget av nya aktörer med ökat fokus på socialt ansvarstagande och
globaliseringen ger oss möjligheter att förbättra hälsoläget i världen sa Dr
Carmen Peña, ordförande i FIP när hon öppnande världskonferensen PSWC,
the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, i Stockholm idag.
Samverkan mellan olika aktörer innebär också att olika parter måste arbeta
mer parallellt med både utveckling och uppföljning för att möjliggöra
snabbare tillgång till innovationer samtidigt som riskerna för patienterna
begränsas.
Även Apotekarsocietetens VD Karin Meyer som är ordförande i den nordiska
organisationskommittén lyfte vikten av att allt fler olika discipliner behöver
samverka för att möta morgondagens utmaningar inom hälsoområdet.
För mer information se den internationella pressreleasen från FIP som
bifogas detta pressmeddelande

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och
arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat
Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande
experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt
utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på
läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märktes internationella auktoriteter som professor
Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef
för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP,
International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation
of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den
lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över
inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.
Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager,
International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60
Email linnam@fip.org

För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på
Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén
+46 76 855 96 48.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög
yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och
samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte
främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i
Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom
läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser
från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och
användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer
från hela läkemedelsområdet.
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