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Informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki Instytut  uzyskał
kategorię naukową „A” w dyscyplinie nauki medyczne. Ewaluacja
obejmowała okres od 2017 r. do 2021 r.
W ocenie uwzględnione zostały osiągnięcia wszystkich pracowników
naukowych w tym, publikacje i realizowane w Instytucie projekty
badawcze oraz wpływ prowadzonych badań naukowych na gospodarkę i
społeczeństwo.
Bardzo Państwu dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie do
ewaluacji.
Przyznana kategoria naukowa będzie niezmienna przez najbliższe 4 lata,
tj. do kolejnej ewaluacji jednostek naukowych.

Więcej informacji na temat ewaluacji jednostek naukowych na stronie
Ministerstwa Edukacji i Nauki

http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja#kategorie
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GRANT MINIATURA 6 DLA DR PIOTRA BUDY
Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania do finansowania w konkursie
MINIATURA 6 Projektu "Badania nad etiopatogenezą molekularną dziecięcego
wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z zakażeniem SARS-CoV-2"
dr Piotra Budy.

Więcej informacji 

WARSZTATY Z OBSZARU KOMUNIKACJI Z PACJENTEM
DLA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH BADAŃ KLINICZNYCH
W ramach projektu pt. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji
zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi
szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej” zapraszamy wszystkich członków zespołów badawczych na
bezpłatne warsztaty z obszaru komunikacji z pacjentem.

Więcej informacji.

SZKOLENIE ABM 
„ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH”
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją rocznego planu działalności Polskiej Sieci Badań
Klinicznych oraz cyklu szkoleń „Dzielimy się wiedzą”, serdecznie zapraszamy
Państwa do udziału w seminarium pt. „Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych”.
Spotkanie jest organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w
Łodzi i odbędzie się 21 września 2022 r. w godzinach 10:00-12:30, za
pośrednictwem platformy Zoom.

Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędna jest rejestracja – formularz
rejestracyjny znajduje się pod poniższym linkiem:

Więcej informacji.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-08-19-czwarta-lista-miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-08-19-czwarta-lista-miniatura6
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1681,Warsztaty-z-obszaru-komunikacji-z-pacjentem-dla-przedstawicieli-zespolow-badawcz.html
https://abm.gov.pl/pl/kursy/56k53,Seminarium-pt-quotZglaszanie-zdarzen-niepozadanychquot.html?sid=e6c4ecac99d7482a7d737a1a93077896
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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
Szpital roku – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
Lekarz rodzinny / POZ roku - prof. dr hab. n.med. Ryszard Grenda 
Pediatra roku – lek. Katarzyna Nagraba 
Pielęgniarka/Pielęgniarz roku:
Aleksander Wiśniewski
Grażyna Pilarska
Chirurg roku - lek. Michał Marciniak 
Fizjoterapeuta roku – Bogdan Kostenko
Ratownik medyczny roku - Paweł Kowalski

W plebiscycie HIPOKRATES kandydatów do nagród nominowali, a później
laureatów wybierają Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci.
Tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później
na szczeblu wojewódzkim, a w końcu w ogólnopolskim finale.
Tytuły Szpitala roku oraz Pracowników ochrony zdrowia zostaną
przyznane na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Patronem ogólnopolskiej gali plebiscytu jest Ministerstwo Zdrowia.
Z satysfakcją i dumą, że nasza codzienna praca jest przez Państwa
doceniana i szanowana, kandydujemy do tytułu Szpitala Roku 2022 roku.
Nominowani w Plebiscycie Pracownicy naszego Szpitala to nie tylko
profesjonaliści w swoim fachu, ale również osoby z przyjaznym i pełnym
zrozumienia podejściem do Pacjentów i ich Rodziców/Opiekunów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i regulaminem plebiscytu 
 oraz zachęcamy do głosowania na Nasz Szpital oraz Pracowników
(bezpośrednie linki do głosowania przy każdym kandydacie):

1.
2.

Z góry dziękujemy za zaufanie i każdy oddany głos!

PLEBISCYT HIPOKRATES 2022 

POLITYKA NAUKOWA PAŃSTWA PRZYJĘTA PRZEZ
RADĘ MINISTRÓW
Wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, optymalne
wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni to
najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa. Dokument,
przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki, został przyjęty przez Radę
Ministrów.
Polityka Naukowa Państwa przyjęta przez Radę Ministrów w swoim
zakresie zdrowia są tożsame z wyzwaniami globalnymi. Główne działania
w zakresie innowacji i badań naukowych w obszarze zdrowia zostały
wskazane w dokumencie pn. Zdrowa  Przyszłość. Ramy strategiczne
rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do
2030. 
Kompletnego programu finansowania badań medycznych – od badań
podstawowych, przez wdrożeniowe do klinicznych, umożliwiających
zastosowanie danego urządzenia, terapii lub leku w profilaktyce
zdrowotnej.

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://polskatimes.pl/p/kandydat/instytut-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka%2C2887215/
https://polskatimes.pl/p/kandydat/instytut-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka%2C2887215/
https://polskatimes.pl/p/kandydat/instytut-pomnik-centrum-zdrowia-dziecka%2C2887215/
https://polskatimes.pl/p/kandydat/ryszard-grenda%2C2914475
https://polskatimes.pl/p/kandydat/ryszard-grenda%2C2914475
https://polskatimes.pl/p/kandydat/katarzyna-nagraba%2C2929027/
https://polskatimes.pl/p/kandydat/katarzyna-nagraba%2C2929027/
https://polskatimes.pl/p/kandydat/aleksanderwisniewski%2C2940779
https://polskatimes.pl/p/kandydat/grazyna-pilarska%2C2940819
https://polskatimes.pl/p/kandydat/michal-marciniak%2C2889617
https://polskatimes.pl/p/kandydat/bogdan-kostenko%2C2895639
https://polskatimes.pl/p/kandydat/pawel-kowalski%2C2953155
https://polskatimes.pl/hipokrates-2022-wybierz-z-nami-pracownikow-roku-ochrony-zdrowia-glosowanie-w-plebiscycie-rozpoczete/ar/c14-16485845
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polityka-naukowa-panstwa-przyjeta-przez-rade-ministrow

