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20 maja odbyła się Konferencja z okazji
Międzynarodowego Dnia Badań
Klinicznych „BADANIA KLINICZNE –
PODĄŻAJĄC ZA ZMIANĄ”. 
Czynnie w Konferencji brały udział dr
hab. n med. prof. Bożenna
Dembowska-Bagińska  – Dyrektor ds.
klinicznych, która przedstawiła
kierunki rozwoju, szanse i wyzwania  w
chorobach rzadkich oraz Pani Dorota
Gągała – Kierownik Centrum Wsparcia
Pediatrycznych Badań Klinicznych,
która przedstawiła dotychczasowe
doświadczenia, szanse, ryzyka oraz
oczekiwania branży badań klinicznych
w stosunku do nowo powstałych 
 Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
w ramach grantu ABM. 
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https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
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Wiodącymi tematami Konferencji były
m.in. : Rozporządzenie 536/2014 (UE) i
uruchomieniu portalu CTIS (produkty
lecznicze) oraz rozporządzenia
745/2017 (UE) i ustawy krajowej
(wyroby medyczne), Digitalizacja i
nowoczesne rozwiązania w badaniach
klinicznych, Wsparcie dla pacjentów,
uczestników badań klinicznych oraz
ośrodków w sytuacjach kryzysowych,
jak wyzwaniom podczas pandemii
COVID-19 oraz wojny w Ukrainie, a
także Aktualne trendy w leczeniu
COVID-19, analiza ostatnich doniesień
naukowych. 

KONKURS LIDERZY BADAŃ KLINICZNYCH  
Podczas Konferencji z okazji
Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych
„BADANIA KLINICZNE – PODĄŻAJĄC ZA
ZMIANĄ” rozstrzygnięto V edycję konkursu
Liderzy Badań Klinicznych. Drugie miejsce
w kategorii Koordynator ośrodka
badawczego zajęła Pani Sylwia Cichosz,
pracownik Działu Badań Naukowych i
Współpracy z Zagranicą.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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Z przyjemnością informujemy, że w dniu 03.06.2022 Prezes Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych wydał zgodę na prowadzenie niekomercyjnego badania
klinicznego finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych p.n.
„Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane
placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w
lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym”, akronim
RaRE-TS.
Badanie ma już więc wszystkie dokumenty (pozytywną opinię Komisji
Bioetycznej otrzymało w dniu 30.03.2022), aby Zespół Badawczy pod
kierownictwem Pani Profesor Katarzyny Kotulskiej-Joźwiak mógł zainicjować
proces otwarcia Ośrodków prowadzący do rozpoczęcia rekrutacji pacjentów.



BIULETYN NAUKOWY |  STR. 3 INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem
kompetencji lekarzy, lekarzy dentystów, pielegniarek i położnych Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w
badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych –
rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych
świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług zdrowotnych.
Zapisy oraz dodatkowe informacje na stronie.

AKADEMIA BADAŃ KLINICZNYCH 

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI
NAUKOWYCH
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie „Profesjonalne przygotowanie
publikacji naukowych”. Kurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich
poziomów studiów, pracowników naukowych, pracowników bibliotek,
ośrodków informacji naukowej, instytutów badawczych oraz wszystkich
zainteresowanych problematyką opracowania publikacji naukowych.
Organizatorem kursu jest Uniwersytet Śląski.
Zapisy oraz dodatkowe informacje na stronie.

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/28k25,Projekt-POWER-szkolenie-online-dla-lekarzy-pielegniarek-i-poloznych-POZ.html
https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetSlaski+PROF1+2022_2/about
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 19 83

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

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. 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”.

NEURON COFUND 2 (II KONKURS 2022)
Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22
państw we współpracę, której celem jest stworzenie
warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany
wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania
badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii
w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest
możliwa dzięki mechanizmom określonym w ramach
programu ramowego Horyzont 2020. Informujemy, że 7
stycznia 2022 r. startuje II międzynarodowy konkurs w
ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Multinational
and Translational Research

KONKURSY
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs
MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane wnioski na
realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z
wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych,
kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo
wyjazdu konsultacyjnego. W konkursie można uzyskać
środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na
realizację działania naukowego trwającego do 12
miesięcy. Nabór wniosków prowadzony jest do 31 lipca
2022 r. do godz. 16:00.

MINIATURA 6

EJP RD (IV KONKURS 2022)

DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA – NABÓR
MEIN NA 2023 ROK
Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi
nabór wniosków o przyznanie na 2023 rok środków
finansowych na inwestycje związane z działalnością
naukową obejmujące zakup, wytworzenie lub rozbudowę
aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury
informatycznej lub inwestycji budowlanej o wartości
powyżej 500 000,00 zł.
Osoby zainteresowane przygotowywaniem i złożeniem
wniosku proszone są o kontakt do dnia 30.06.2022 r. z p.
Dariuszem Forysiem, e-mail: d.forys@ipczd.pl, tel. 70 46
Więcej informacji 

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.ejprarediseases.org/
https://www.neuron-eranet.eu/
https://www.neuron-eranet.eu/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
http://www.ejprarediseases.org/
http://www.ejprarediseases.org/
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5679:2020-06-16-12-15-47&catid=4:aktualnoci&Itemid=38
mailto:d.forys@ipczd.pl
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5679:2020-06-16-12-15-47&catid=4:aktualnoci&Itemid=38
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5679:2020-06-16-12-15-47&catid=4:aktualnoci&Itemid=38
https://www.ejprarediseases.org/

