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Psychicznego dla dzieci i młodzieży”

dostępność tekstu na wyłączność – OMMBID jest jedynym źródłem,
które oferuje pełny czterotomowy tekst publikacji The Metabolic and
Molecular Bases of Inherited Diseases;
aktualizacje rozdziałów — dodatkowe aktualizacje i rozdziały są stale
dodawane, aby odzwierciedlać nowe osiągnięcia w tej dziedzinie;
tysiące wysokiej jakości obrazów i złożonych ilustracji, w pełnym
kolorze.

Miło nam poinformować, iż aktywowano dla Instytutu „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka" dostęp sieciowy do bazy OMMBID (Online Metabolic and
Molecular Bases of Inherited Disease). Użytkownicy Instytutu mogą
uzyskać dostęp pełnotekstowy za pośrednictwem strony. 
Baza OMMBID jest kluczowym źródłem informacji pozwalających na
kompleksową analizę genów i mechanizmów genetycznych leżących u
podstaw stanów chorobowych człowieka. Zasób ten oparty jest na
najbardziej szanowanej na świecie książce z tego obszaru, The Metabolic
and Molecular Bases of Inherited Disease, opublikowanej po raz pierwszy w
1960 roku. OMMBID jest niezbędnym, cyfrowym narzędziem
referencyjnym, które zapewnia genetykom, badaczom, studentom,
klinicystom i stypendystom zajmującym się chorobami o podłożu
genetycznym, najnowszą wiedzę odnośnie metabolicznych i molekularnych
uwarunkowań, wraz z opisami klinicznymi i sposobami leczenia. Serwis
używany jest przez instytucje naukowe oraz uczelnie medyczne w celach
dydaktycznych i badawczych. Więcej informacji dostępne tutaj.
Subskrypcja online zapewnia między innymi:

DOSTĘP SIECIOWY DO BAZY OMMBID

https://www.rp.pl/gospodarka/art18906771-miliardy-euro-dla-firm-na-realizowanie-ambitnych-i-ryzykownych-pomyslow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Miliardy+euro+dla+ambitnych&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.rp.pl/gospodarka/art18906771-miliardy-euro-dla-firm-na-realizowanie-ambitnych-i-ryzykownych-pomyslow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Miliardy+euro+dla+ambitnych&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.rp.pl/gospodarka/art18906771-miliardy-euro-dla-firm-na-realizowanie-ambitnych-i-ryzykownych-pomyslow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Miliardy+euro+dla+ambitnych&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
https://ommbid.mhmedical.com/ommbid-index.aspx
https://ommbid.mhmedical.com/ommbid-index.aspx
https://nauka.czd.pl/wp-content/uploads/2022/01/OMMBID_Customer_Onboarding_Journey_Welcome.pdf
https://ommbid.mhmedical.com/ommbid-index.aspx
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POSZUKIWANI SPECJALIŚCI DO „ŚRODOWISKOWEGO
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY”

Psychoterapeutów w Zakładzie Psychologii Zdrowia,
Psychiatrów do Poradni Psychiatrycznej i Oddziału Dziennego Psychiatrii
Dziecięcej,
Pielęgniarki Psychiatrycznej do Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej,
Psychoterapeutów indywidualnych i systemowych do Poradni
Psychiatrycznej i Oddziału Dziennego Psychiatrii Dziecięcej,
Psychologa do Poradni Psychiatrycznej.

W związku z realizacją Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla
dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w
Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytut “Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” poszukuje specjalistów, którzy będą
zatrudnieni w ramach projektu:

Zapraszamy do składania ofert!
Więcej informacji.

KONKURSY
Poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo
aplikować w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy
zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje.

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w
ramach konkursd Sonatina 6. Nabór wniosków będzie trwał
do 15 marca 2022 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursu
wynosi 25 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów
UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków
do 15 lutego 2022 r.
Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając
w nazwę konkursu. Rada NCN ustala wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację projektów
badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 w kwocie 25
mln zł. Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe
jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie
planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż
podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień
doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do
zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3
do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z JPI AMR ogłosiło
konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu
oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować
konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech 

JPI AMR

https://czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
https://czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
https://czd.pl/strony/konkursy-poza-ust-pzp/konkursy-ofert-na-podstawie-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-11-ogloszenie-konkursu-jpiamr-2022
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-11-ogloszenie-konkursu-jpiamr-2022
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zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech
krajów biorących udział w konkursie. Nabór wniosków
wstępnych (pre-proposal) prowadzony jest do 8 marca 2022
r. do godz. 14:00. Udział polskich badaczy w konkursie będzie
finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel
kwotę 500 000 euro.
Jak informuje NCN zaproszenie do udziału w konkursie
skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych,
które wykorzystają podejście One Health, aby wspierać
badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą
skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem
lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w
leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

Program EJP RD (European Joint Programme on Rare
Diseases – Europejski wspólny program w obszarze chorób
rzadkich) angażuje ponad 130 instytucji z 35 państw we
współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla
korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki
medycznej i innowacyjnych badań naukowych. EJP RD
stawia sobie więc za cel przede wszystkim zmniejszenie
rozproszenia prowadzonych działań, prowadzące do
lepszego wykorzystania dostępnych danych i zasobów, a
także przyspieszenie postępów w badaniach naukowych, co
przełoży się na bezpośrednią pomoc dla osób cierpiących z
powodu chorób rzadkich. Informujemy, że 14 grudnia 2021 r.
uruchomiono IV międzynarodowy konkurs w ramach
programu EJP RD pt. „Development of new analytic tools
and pathways to accelerate diagnosis and facilitate
diagnostic monitoring of rare diseases”.

EJP RD (IV KONKURS 2022)

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Funduszami
Norweskimi ogłasza nabór do konkursu projektów
pilotażowych na przetestowanie modeli telemedycznych
opracowanych w ramach predefiniowanego projektu
dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia. 
Instytuty Badawcze i Szpitale Ponadregionalne zajmujące
się badaniami mogą składać wnioski do 13.02.2021 r.
Dofinansowanie projektów do 100% kosztów
kwalifikowalnych. Alokacja środków w ramach konkursu
wynosi 10 782 353,00 EUR. Przedmiotem naboru wniosków
jest wybór Beneficjentów, którzy przetestują w warunkach
rzeczywistych modele telemedyczne opracowane w ramach
projektu predefiniowanego, a także przeprowadzą działania
profilaktyczne w tym zakresie. Realizacja projektów
pilotażowych przyczyni się do osiągnięcia rezultatu
Programu Zdrowie, jakim jest zmniejszenie nierówności
społecznych w zdrowiu, w tym poprawa dostępu do usług
opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.
Więcej informacji.

KONKURS TELEMEDYCYNA NORWESKIE

https://www.ejprarediseases.org/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/
https://bbn.uksw.edu.pl/JPI_AMR_konkurs_2022
http://www.ejprarediseases.org/
https://zdrowie.gov.pl/fn/strona-923-nabor_wnioskow.html
https://zdrowie.gov.pl/fn/strona-923-nabor_wnioskow.html


54TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 
PAEDIATRIC ONCOLOGY, 28.09 - 01.10.2022
Towarzystwo SIOP ma przyjemność zaprosić Państwa na 54. Kongres
Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej, który odbędzie się w
dniach 28 września – 1 października 2022 w Barcelonie w Hiszpanii.
Towarzystwo gromadzi międzynarodową społeczność onkologów dziecięcych,
pielęgniarek, psychologów, chirurgów, radioonkologów, rodziców i innych
opiekunów, aby połączyć siły w celu stworzenia świata, w którym żadne dziecko
nie powinno umrzeć na raka.
Po pomyślnym połączeniu społeczności online, towarzystwo nie może się doczekać
spotkania w Barcelonie ze wszystkimi osobistymi elementami, które sprawiają, że
kongres SIOP jest kompletny. Jednocześnie pracuje nad dodaniem komponentów
online do SIOP 2022, więc jeśli ktoś nie może podróżować do Hiszpanii, nadal może
być częścią spotkania.
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IV EDYCJA SZKOLEŃ DLA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.01.2022 r. o godzinie 10:00 ruszyła rekrutacja
do IV edycji szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych pt.
„Akademia Badań Klinicznych” w związku z realizacją programu POWER. Link do
wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj.
Rekrutacja potrwa od 3 stycznia 2022 r. (godz. 10.00) do 31 stycznia 2022 r. do
godziny 10.00. Szkolenia będą obywać się w formie online za pośrednictwem
platformy Zoom. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Serdecznie zapraszamy do rekrutacji oraz przekazania informacji do Państwa
współpracowników. 

Każdego roku ESPGHAN Annual Meeting przyciąga kluczowych liderów opinii w
dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia z Europy i całego
świata, czyniąc z kongresu największą tego typu konferencję na świecie.
Nadchodzące 54. doroczne spotkanie ESPGHAN odbędzie się w stolicy Danii,
spektakularnym i tętniącym życiem mieście Kopenhadze. W ten sposób miasto
wyznacza idealną scenę do ożywienia podróży ESPGHAN i zapewnia inspirującą
atmosferę na 54. doroczne spotkanie ESPGHAN.

54TH ANNUAL MEETING OF ESPGHAN, 22 - 25.06.2022

KONFERENCJE I SZKOLENIA

https://siop-congress.org/
https://siop-congress.org/
https://www.espghancongress.org/
https://siop-congress.org/
https://siop-congress.org/
https://siop-congress.org/
https://siop-congress.org/
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/6k4,Projekt-POWER-szkolenia-dla-czlonkow-badawczych.html
https://nauka.czd.pl/ii-edycja-kursu-morfologicznego-morfologia-ukladu-sercowo-naczyniowego-i-jego-wad-rozwojowych-dla-kardiologow-interwencyjnych-2/
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/6k4,Projekt-POWER-szkolenia-dla-czlonkow-badawczych.html
https://www.espghancongress.org/
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW
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DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
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TELEFON: 22 815 11 21

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

"BADANIA W NAUKACH REGULACYJNYCH -
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY", 18.01.2022
Dział Badań Naukowych zaprasza chętnych naukowców na wirtualną
konferencję organizowaną przez Europejską Agencję Leków pt:
"Badania w naukach regulacyjnych - odpowiedź na potrzeby", która
odbędzie się we wtorek, 18 stycznia 2022 r., w godzinach 10:00-12:00
czasu środkowoeuropejskiego. Wydarzenie to ma na celu rozpoczęcie
inicjatywy Europejskiej Agencji Leków "Potrzeby badawcze w zakresie
nauk regulacyjnych". 
Poprzez tę inicjatywę Agencja pragnie zachęcić naukowców i
organizacje finansujące do rozważenia możliwości uwzględnienia
tych potrzeb odpowiednio w swoich pracach badawczych i
programach finansowania. Wydarzenie inaugurujące inicjatywę ma na
celu poinformowanie społeczeństwa i zainteresowanych stron o tych
potrzebach oraz o tym, w jaki sposób zainteresowane strony mogą
zaangażować się w badania w zakresie nauk regulacyjnych. 
Naukowcy i zainteresowane strony proszeni są o zadawanie pytań i
zgłaszanie uwag podczas spotkania.
W celu rejestracji prosimy skorzystać z linku.

Dyrektor wykonawczy projektu IHI dr Pierre Meulien przedstawi
misje i celowość projektu IHI w porównaniu z poprzednim
Innovative medicine Initiative (IMI);
Dyskusja ekspertów z Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego, CODIR, EFPIA, Vaccine Europe, EropaBio,
MedTech Europe, którzy przedstawią swoje plany wsparcia nowej
inicjatywy.

Zapraszamy do udziały w nowej inicjatywie - The Innovative Health
Initiative (IHI). 
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w godzinach 10.30-13.00.
Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań od uczestników
spotkania.
Rejestracja  
Agenda spotkania 

SPOTKANIE THE INNOVATIVE HEALTH INITIATIVE
(IHI),26.01.2022

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health
https://ema-europa.webex.com/ema-europa/j.php?RGID=rb39c319843e8c9c7ff344ac294a2bfb1
https://ema-europa.webex.com/ema-europa/j.php?RGID=rb39c319843e8c9c7ff344ac294a2bfb1
https://bit.ly/ihi-register
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/introducing-innovative-health-initiative-europes-new-partnership-health

